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Sonbaharın Sarı Işığı Üzerimize Düşerken…

Sonbahar 

genellikle 

kızarmış yaprakların, 

yazın kavurucu sıcağından 

sonra hafifçe serinleyen 

limonata gibi bir havanın, 

arada bizi ıslatan yağmurların, 

biraz hüznün, biraz yeni 

başlangıçların getirdiği 

heyecanın ve okulların 

da açılmasıyla birlikte 

şehirde tatlı bir 

telaşın hâkim olduğu 

bir mevsimdir. Biz de 

sonbaharın enerjisiyle 

birlikte bu sene kurduğumuz 

“Kurumsal Ruh Sağlığı 

Derneği”nin heyecanına 

kaptırdık kendimizi, içimiz 

kıpır kıpır. 

Bu heyecanımızın sebebini 

sorarsanız; size tüm dünyada 

yaygınlaşan “Kurumsal Ruh 

Sağlığı” kavramını ülkemizde 

akademik ve klinik temeli 

son derece sağlam bir kadro 

ile kurumlara, ruh sağlığı 

profesyonellerine, yöneticilere 

ve İK uzmanlarına tanıtma 

imkânımızın somut 

hale gelmesi diye cevap 

verebilirim. Derneğin ilk 

faaliyeti olarak geniş bir 

kitleye ulaşmayı hedefledik 

ve “Kurumsal Ruh Sağlığı 

Dergisi”nin ilk sayısını sizlerle 

buluşturduk. 

İlk sayımızda işlediğimiz 

konulardan bazıları kurumsal 

ruh sağlığı kavramı, 

ruhsal rahatsızlıklar ve 

kurumsal hayat ilişkisi, iş 

hayatında duygu yönetimi 

ve damgalanma faktörü 

oldu.  Alanında ileri gelen 

profesyoneller ile yaptığımız 

röportajları ise keyifle 

okuyacağınızı ümit ediyoruz. 

İlk sayımızın 10 Ekim 

Dünya Ruh Sağlığı Günü’nü 

kutlayacağımız Ekim ayına 

denk gelmesi ise bizler 

için çok hoş bir tesadüf  

oldu.  Sonraki sayılar için 

de şimdiden bazı sürprizler 

hazırladık. Yeni bir mevsimin 

heyecanını yaşarken sizlerle 

tekrar buluşmak dileğiyle,

Sağlıcakla Kalın!
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Madalyon Psikiyatri Merkezi

Madalyon Kurumsal

Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi

ve

Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği kurucusu.

Yayınlanmış 4 kitabı bulunanan Budayıcıoğlu 

halen “insan denen muhteşem ve bir o 

kadar da karmaşık varlığa ait gerçek yaşam 

hikayeleri”  yazmaya devam ediyor.

P s i k i y a t r i s t  D r .

G ü l s e r e n

B u d a y ı c ı o ğ l u

Ruh Sağlığının Kurumsal Hayattaki Önemi

Dünyada yapılan bütün araştırmalar, ruh sağlığı sorunlarının ne 
yazık ki uygarlıkla birlikte arttığını göstermektedir. Günümüzde 
artık ruhsal sorunlar nezle, grip kadar yaygın hale gelmiştir. En 
sağlıklı kişi bile hayatının bir ya da birkaç döneminde psikolojik 
sorunlarla boğuşmak durumundadır.
 
1970’li yıllarda Tıp Fakültesinden mezun olup da psikiyatri 
ihtisası yapmaya başladığımda, insanların genellikle ciddi ruhsal 
rahatsızlıklara yakalandıkları zaman psikiyatriye geldiklerini 
görürdüm. O zaman en sık karşılaştığımız hastalıklar majör 
depresyonlar, OKB (takıntı hastalığı), fobiler ve şizofreniform 
hastalıklardı. Giderek buna panik atak da eklendi. 1980’li yıllardan 
sonra panik atak nedeniyle başvuranların sayısı çığ gibi artmaya 
başladı. Bu arada depresyon vakaları da giderek artıyordu ancak 
o yıllarda insanlar psikiyatriye gelmekten utanıyor ve bunu aile 
çevresinden, özellikle de iş çevrelerinden olabildiğince saklamaya 
çalışıyorlardı.
 
1990’lı yıllara geldiğimizde insanlar yavaş yavaş sadece psikiyatrik 
hastalıklar nedeniyle değil, çeşitli kişisel sorunlar nedeniyle de 
gelmeye başladılar, ancak bu arada depresyonlardaki artış dikkat 
çekici seviyeye ulaşmıştı.
 
2000’li yıllardan itibaren psikiyatri alanında ülkemizin çağ 
atladığını söylemek doğru olur. Gözlemlerime göre artık insanlar 
psikiyatriye gelmekten eskisi kadar utanmıyor ve bunu genellikle 
çevrelerinden gizleme ihtiyacı duymuyorlar. Sadece kendi sorunları 
için değil, özellikle çocuklarıyla ilgili her tür sorun için psikiyatriye 
başvurmaktan çekinmedikleri gibi, çevrelerini de bu konuda teşvik 
ediyorlar. 
 
Bu arada özellikle çocuklarda büyük bir hızla artan Dikkat Eksikliği 
ve Hiperaktivite (DEHB) sorununun sadece ülkemizde değil, tüm 
dünyada büyük bir hızla arttığını da söylemeden geçemeyeceğim.
 
Kurumları insanların oluşturduğunu göz önüne aldığımızda tüm 
dünyada insanların hayatını ve kaderini değiştiren ruhsal sorunların 
iş hayatını etkilemediğini söylemek mümkün değildir. Ruhsal 
sorunların iş dünyasının üzerindeki olumsuz etkilerinin her gün 
daha çok fark edildiği dünyamızda, özellikle gelişmiş ülkelerde 
bu anlamda ciddi çalışmalar yapılmaktadır ve bu yaklaşım hızla 
pekişmektedir. 

Türkiye’de Durum Nasıl?
 
T.C. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ülkemizde ortalama 
her beş kişiden birinde ruhsal bir hastalık mevcut. Depresyon ise bu 
hastalıkların başında geliyor. Öyleyse bin kişinin çalıştığı bir kurumda 
ortalama 200 kişinin psikolojik bir sorunu olduğunu söyleyebiliriz. 
Ancak çalışanlarda ve eğitim düzeyi yüksek olanlarda bu oran artıyor. 
Ayrıca Marmara Bölgesi, özellikle de İstanbul çevresinde hastalık oranı 
en yüksek seviyeye çıkıyor. Depresyon ise erkeklere göre kadınlarda 
daha sık rastlanan bir hastalık olmaya devam ediyor. 
 On yıl önce kurulan ve yılda 250.000 civarında hasta bakan 

Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği’nin Kuruluşunun Ardından...
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Madalyon Psikiyatri Merkezi’nin kayıtlarına göre, başvuruların 
büyük bir çoğunluğu çalışan kadınlar tarafından yapılmaktadır. 
Ancak bu sorunlardan maalesef  genelde işyerlerinin bilgisi 
olmuyor. Her ne kadar insanlar ruhsal sorunlar nedeniyle 
eskiye oranla psikiyatriye çok daha kolay ulaşabilse de, işlerini 
kaybetme korkuları nedeniyle, bunu çalıştıkları kurumlarla 
paylaşmıyorlar.

Çalışan Kişinin Ruh Sağlığı Kurumları Nasıl Etkiliyor?
 
    Kurum çalışanlarının iç dünyaları, kurumun bu gününü 
ve yarınını doğrudan etkiler. Örneğin depresyonda olan bir 
üst yönetici kurumun alacağı aksiyonların yönünü tümüyle 
değiştirebilir.  Bunun nedeni depresyonun insanın önce 
duygularını sonra da düşüncelerini ve kararlarını olumsuz 
yönde etkileyen bir hastalık olmasıdır. Bu hastalıkta kişi her 
anlamda çok karamsar ve ümitsiz olduğu için, hem kendine 
olan güvenini hem de gelecekle ilgili ümidini kaybeder ve en iyi 
sonucu alacağı kararları bile “nasıl olsa olmaz” diyerek erteler.
 
    Bunun tersi de mümkündür, örneğin manik atak (kişinin 
normale göre aşırı enerjik olduğu, riskli davranışlar sergilediği, 
dikkatini toplayamadığı taşkınlık dönemi) geçiren bir üst 
düzey yönetici, hem kendine hem de tüm dünyaya o kadar 
çok güvenir ve öylesine cesur davranır ki, çalıştığı kurum 
onun aldığı kararlar nedeniyle büyük kayıplara uğrayabilir. 
Çalışanların iç dünyaları ne kadar aydınlık, işle ilgili 
motivasyonları ne kadar yüksekse, o kurumun geleceği de o 

kadar parlaktır. 
 
Son yıllarda psikiyatriye en büyük başvuru kurum çalışanları 
tarafından yapılıyor. Konu o kadar önemli ki, FORBES dergisi 
de “İşyerinde Ruhsal Sağlık: Her Takım Lideri Neyi Bilmeli?” 
adlı bir makale yayınladı. Bu makale, kurum yöneticilerinin 
ruhsal hastalıkları tanıyabilmelerinin ve çalışanlarındaki 
değişikliği gözlemleyebilmelerinin gerekliliğini vurgulayarak 
kurumlara bu doğrultuda yatırım yapmalarını öneriyor.
 
 
Ruhsal sorunu olan bir çalışan eğer zamanında tedavi olmazsa, 
iş yerine düzenli olarak gitse bile ciddi bir verim kaybı ortaya 
çıkar. Yapılan çalışmalar verim kaybı yüzünden yaşanan dolaylı 
kaybın, kurumların sağlık sigortası ya da ilaç ödemesi gibi 
doğrudan yaptığı harcamalardan çok daha fazla olduğunu 
göstermektedir.
 
İnsanlar, günlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri iş 
yerlerinde, her zaman bakımlı, dikkatli, çalışkan ve sağlıklı 
olmak ya da öyle görünmek zorundadırlar. Bedensel bir 
hastalık çevreyle daha kolay paylaşılsa da, sıra ruhsal bir soruna 
gelince insanlar çeşitli korkular nedeniyle bunu kendi içlerinde 
yaşamak zorunda kalıyorlar. Yapılan çalışmalar dünyadaki 
bütün kültürlerde,  insanların iş yerindeki çekincelerinin 
benzerlikler gösterdiğini söylüyor. Mahremiyet ihtiyacımız 
ve kendimizi iyi gösterme kaygımıza ek olarak kişiler; işlerini 
kaybetme, terfi alamama, yetki ve sorumluluklarının azaltılması, 

primlerin düşmesi ve uzun vadede mesleki yetkinliklerinin 
sorgulanması gibi endişeler yüzünden bu sorunlarını çalıştıkları 
kurumlardan gizleme ihtiyacı duyuyorlar. Oysa sorun tedavi 
edilmediğinde kişiler bunları zaten kaybediyor, üstelik onlarla 
birlikte kurumun maddi kaybı da sanıldığından çok daha büyük 
oluyor. 

Ne Yapmalı?

Özetle söylemek gerekirse, kurumlar başarılı olmak istiyorlarsa 
çalışanlarının ruhsal durumlarıyla yakından ilgilenmek 
durumundadır. Çalışanların psikolojik sorunları için destek 
almaması, kendi kariyerlerini ve kurumun verimliliğini tehlikeye 
sokar.

Bazı yöneticiler zor, hassas ve mahrem konuları konuşmaya 
ve karşısındakini anlamaya daha yatkındır. Herkesin kişilik 
özeliği farklı olduğu için her yöneticiden aynı derecede sıcak, 
empatik ve anlayışlı olmasını bekleyemeyiz. Ancak her ne kadar 
kişilik özellikleri farklı olsa da empatik duruş öğrenilebilen bir 
beceridir. Yöneticilerin bu konuda kendilerini geliştirmeleri, 
yönettikleri ekipteki herkes için faydalı olacaktır.  Sıkıntısı 
olan kişi önemsendiğini hissettiği zaman bile daha iyiye doğru 
ilk adım atılmış olur. Kişilerarası ilişkilerde 
hemen çözüm bulamasak bile karşımızdakini 
umursadığımızı hissettirmek o kişiye 
muhakkak iyi gelecektir. 
 
Unutmamalıyız ki psikolojik sıkıntı ya 
da hastalıklar herkeste görülebilir. Bu 
sıkıntılar yaş, cinsiyet, sosyoekonomik 
durum, tecrübe ya da kişilik yapısı 
ayırt etmez. Psikolojik sıkıntıların zayıf  
kişiliklerde ortaya çıktığı, kocaman bir 
yalandır. Aksine, panik atak gibi çok 
yaygın ruhsal hastalıklar daha çok 
başarılı, çalışkan, fedakâr, kolayca 
sorumluluk alan, becerikli kişilerde 
daha sık görülür çünkü bu kişiler 
iş yerleri de dâhil tüm dünyaya 
ellerinden geleni verirken, 
kendilerini düşünmek hiç 
akıllarına gelmez.
 
Bütün bilgilerin ışığında, 
ülkemizde “Kurumsal Ruh 
Sağlığı” gibi bir derneğin 
kurulması, hepimiz adına 
büyük bir kazançtır. Benim 
temennim bu derneğin özellikle 
çok sayıda kişinin çalıştığı 
büyük kurumlarla sürekli temas 
halinde olması ve ihtiyaçların 
belirlenmesi için karşılıklı fikir alış-
verişlerinin yapılıyor olmasıdır. 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
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Psk. Dr. Mehmet Akif  Sayılgan ile “Kurumsal Ruh Sağlığı Kavramı” 
ve “Derneğin Nasıl Kurulduğu” hakkında konuştuk 

Kurumsal hayat ile ruh sağlığının 
bağlantısını açıklar mısınız?
Kurumsal hayat ile ruh sağlığı 
arasındaki bağlantıyı kurmadan önce 
“kurum” kavramını kısaca açıklamak 
istiyorum. Kurumlar genellikle 
gözümüzde büyük plazalar, takım 
elbiseler ve logolar olarak canlanır.  
Ancak kurumlara sadece birçok 
insanın çalıştığı büyük işletme gibi 
bir yakıştırma yapmak haksızlık 
olur. Bir kurumdan söz etmeye 
başladığımızda, aslında bunun bir 
bireyden söz etmekten çok da farklı 
olmadığını hemen görürüz. Tıpkı 
bireyler gibi kurumların da; amaçları, 
hedefleri, ihtiyaçları, işleyişi, dengesi, 
güçlü ve zayıf  tarafları, ilişkileri 
hatta davranış eğilimleri ve tutumları 
vardır. Daha da ileri götürürsek; kendi 
iç çatışmaları, korkuları ve hayalleri 
yani kendine özgü bir ruhu, kimliği, 
kişiliği ve en önemlisi bir kültürü 
olduğundan söz edebiliriz.  Bu 

süreçlerden konuşuyorsak, aslında 
ruhsal bir yapıdan konuştuğumuzu 
anlamak çok zor değil. Ruhsal bir 
yapıdan bahsediyorsak kaçınılmaz 
olarak o yapının sağlığından da 
bahsedebiliriz. Kurumları oluşturan 
en önemli faktör insan olduğu için, 
kişilerarası ilişkilerde ya da kişilerin 
kendi içlerinde yaşanan sıkıntılar 
ahenk içinde işleyen kurumun 
dengesini bozabilir. Bu noktada 
kurumsal ruh sağlığı kavramı 
devreye giriyor. Çalışan bireylerin 
ruhsal sağlıklarının iyi olması, 
kurumun da ruhsal yapısının sağlam 
olmasını mümkün kılar. Kurumlar,  
ruh sağlığı iyi olan çalışanlarla 
birlikte daha üretken, mutlu, motive 
ve enerjik bir ruh haline girer. Bunun 
sonucunda da hedeflenen başarı ve 
daha da çok üretmek için gerekli 
olan motivasyon kendiliğinden gelir.
Bir psikolog ve otuz yıllık bir 
klinisyen olarak benim kurumsal 

ruh sağlığı kavramına bakışım bu 
şekilde. Bir kurumun ruh sağlığı 
ancak onu oluşturan bireylerin 
ruh sağlığı ölçüsünde yerindedir.  
Bunun aksi de geçerli; ruhsal 
açıdan sağlıklı kurumlar, kendisini 
oluşturan bireyleri sağlıklı ve verimli 
tutabilir.  Yetişkin hayatımızda 
işimiz kimliğimizin çok önemli 
bir parçasıdır. Tamamen kazanç 
odaklı mı,  hayati risk taşıyor 
mu, kamu yararına mı, toplumsal 
statüsü ne? Devam edelim, hangi 
ülkede yaşıyorsunuz, yaşadığınız 
ülkenin küresel toplumdaki statüsü, 
ekonomik gücünüz, otoriteyle 
ilişkiniz, rekabet karşısındaki 
tutumunuz, bunların hepsi sizin 
kimliğinizin çok önemli parçalarıdır 
ve aynı şekilde bir kurumun da! 
Gördüğünüz gibi ruh sağlığından 
bahsetmeye devam ediyoruz, 
üstelik hem bireyler hem de 
kurumlar için paralel bir şekilde! 

Madalyon Psikiyatri Merkezi’nin kurucu üyelerinden biri olarak yıllardır bu mesleğe gönül vererek 
çalışmaktasınız. Bize ruh sağlığı kavramını ve önemini açıklar mısınız?

Kişi ruh ve bedenden oluşur. Nasıl bedenin sağlıklı işlemesi, organların görevini ahenk içinde eksiksiz yapması ve 
hastalıkların olmaması gibi unsurlar fiziksel sağlığı tanımlıyorsa, aynısı ruh sağlığı için de geçerlidir. Her ne kadar 
herkesin kişilik yapısı ve mizacı farklı olsa da, ruhsal sağlığı kişinin kendi içindeki ruhsal çatısının bütünlüğü, 
sağlamlığı ve kendi kendini regüle edebilmesi olarak tanımlayabiliriz. Özetle ruhsal olarak sağlıklı bir bireyde 
duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin kişinin işlevselliğini bozmadığı, tam tersi o kişinin doyumlu ve üretken 
bir hayat yaşayabilmesine olanak sağladığı görülür.

2

Psk.Dr.Mehmet Akif  Sayılgan

  Bu dernek ile kısa ve uzun vadede neler amaçlıyorsunuz?

Derneğimiz amacını, her türlü resmi ve özel kuruma yönelik olarak, kurum çalışanlarının ruh sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak 
olarak duyurmuştur. Bireysel çalışmalarımızın ya da girişimlerimizin dernek bünyesi kapsamında daha da değer kazanıp doğru 

kurum ve kişilere ulaşacağını temenni ediyoruz. Kısa vadede dernek olarak kendi tanıtımımızı yapmak ve birçok kurumun üst 
yönetimleriyle iletişime geçerek kurumsal ruh sağlığı kavramını ruh sağlığı ekseninde tanıtmak istiyoruz. Uzun vadede ise öncelikle 

kurumlarda çalışan kişilere ruh sağlığı ve kişisel gelişim konularında eğitimler vererek ülkemizde ruh sağlığıyla ilgili damgalanma, 
etiketleme, önyargı ve utanç gibi konuları artık ruh sağlığından sıyırıp atmak istiyoruz. Çalışan bireyler kendileri bilinçlendiği zaman, ister 

istemez yakın çevrelerini, ailelerini ve çocuklarını da bilinçlendiriyor. Biz de dolaylı olarak temas ettiğimiz kişi sayısından çok daha fazla 
kişiye ulaşmış oluyoruz. Uzun vadede diğer bir hedefimiz ise çalışan bireylerin kendi psikolojik sağlıklarına dikkat etmelerini sağlayarak hem 

kendilerine hem de çalıştıkları kuruma fayda sağlamalarını mümkün kılmak. Bu sayede hem kurumlar, hem de çalışanlar aynı anda kazanmış 
olacak. 

Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği Başkanı
Madalyon Psikiyatri Merkezi Kurucu Üyesi ve Klinik Psikoloji Bölüm Başkanı
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“Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği” fikri nasıl 
ortaya çıktı?

Meslekte uzun yıllar tecrübesi olan bütün 
klinisyenler çok iyi bilir ki, danışanları ya da 
hastaları ailelerinden söz ettikleri kadar, hatta 
bazen ailelerinden daha çok işlerinden ya da 
işyerindeki sorunlarından söz ederler. Bunun 
yanı sıra meslek hayatımda birçok kurumun, 
çalışanları için ruhsal alanda özel hizmet 
talep ettiği çok olmuştur. Birçok kurumun 
klinik psikolog ile iş ve örgüt psikologlarının 
(endüstriyel psikologların) çalışma 
alanlarını birbirine karıştırarak, kurumsal 
yapılanmalarındaki aksaklıkları iyileştirmek 
için yardım istedikleri de çok olmuştur.  Ruh 
sağlığı alanında öncü bir merkezin kurucuları 
ve çalışanları olarak mesleki sohbetlerimizde 
bunun ortak bir tecrübe olduğunu ve sohbet 
konularımızın bu alanda yoğunlaştığını fark 
ettik ve bu konuya eğilmeye karar verdik. 
Bu mesleki tecrübelerimizi bilimsel olarak 
çalışmak amacıyla merkezimiz içinde bir 
birim oluşturduk. Bu birimin çalışmaları 
konuya ilişkin merakımızı giderek kışkırttı 
ve kendimizi klinik işlerden çok bu alanda 
mesai harcar halde bulduk. Bu mesailerin 
sonucunda bütünsel bir yaklaşımla kurumlar 
için ruh sağlığı eğitimleri hazırlıklarına giriştik 
ve bizim için de deneysel olan bu eğitimleri 
gerçekleştirdik. Bu eğitimlerden çok verimli 
sonuçlar aldığımızı görmek bizi mesleki 
anlamda çok sevindirdi.  Aynı zamanda konuya 
olan merakımızı ve motivasyonumuzu giderek 
kamçıladı. Bu alanda bireysel ya da kurumsal 
olarak çalışmaya gönüllü ve en önemlisi 
ehliyetli kurum ve kişilerle çalışmak, kurumsal 
ruh sağlığı kavramının ve bu kavramla ilgili 
çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak, 
bilgi paylaşımı ve işbirliğini teşvik etmek, 
kurumsal ruh sağlığına katkı sağlayacak ortak 
faaliyetlerde bulunmak amacıyla bu derneği 
kurduk.

Üye profiliniz nedir? 

CEO’lar, değişik çaptaki kurumlardaki üst- orta düzey yöneticiler, 
İK ve yetenek gelişimi uzmanları, ruh sağlığı profesyonelleri, 
danışmanlar, eğitim firmaları, eğitimciler. Kurumsal eğitim alanlar ve 
kurumsal eğitim verenlerin bir arada çalışmalar yaptığı komisyonlar. 
Hatta gönüllü proje ortakları, kısacası amacımıza katkı sağlayacak 
tüm kişi ve kuruluşlar.

Ne gibi faaliyetleriniz olacak? 

Amacımıza uygun olarak, bilimsel araştırmalar yapmak, kurs, seminer, 
konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amacın 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman 
ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, 
çalışmalarımızı duyurmak için amaçlarımız doğrultusunda gazete, 
dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak  ki; bunun ilk örneği şu 
an okuyucularımızın elinde olan Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisidir, 
uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya 
kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 
kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler yürütmek, gerekli görülen 
yerlerde şube ve temsilcilikler açmak gibi faaliyetlerde bulunmayı 
planlıyoruz.

Sizce çalışanlarda en sık görülen psikolojik sorunlar neler? 

Günümüz dünyasında rekabet çok fazla olduğu için kişiler çok 
belirgin olmasa bile akıllarının bir köşesinde genellikle işini kaybetme 
endişesi taşıyor. İşini kaybetme endişesinin yanı sıra sürekli en 
iyi olma, hata yapmama, enerjik ve motive gözükme gibi baskılar 
var. Stresli ya da yoğun dönemlerde bu tip kaygı ve korkular 
kafalarını saklandığı yerden çıkarıveriyorlar. Bunun sonucunda 
kaygı bozuklukları, uyku sorunları, sırt ve vücut ağrıları, bağışıklık 
düşüklüğüne bağlı fiziksel hastalıklar, panik ataklar, dinlenmekle 
geçmeyen kronik yorgunluk ya da depresyon gibi hafiften ağıra kadar 
değişebilen psikolojik sıkıntılara rastlamak mümkün.  
Çalışma hayatı ruhsal sorunların belirgin olarak dışa vurulmasına 
tolerans göstermediği için bazen psikolojik sıkıntılar fiziksel 
şikâyetler olarak karşımıza çıkabiliyor.  
Unutmamak gerekir ki, bunlar son derece normal, insanın kendini 
koruması için ortaya çıkan savunmalar. Hepimiz zaman zaman 
zorlayıcı durumlar altında kalabiliyoruz. Amacımız, çalışanların bu 
durumlarda yalnız olmadıklarını ve nerelere dikkat edebilecekleri 
konusunda farkındalık yaratmak. 

3

4

5

6

  Bu dernek ile kısa ve uzun vadede neler amaçlıyorsunuz?

Derneğimiz amacını, her türlü resmi ve özel kuruma yönelik olarak, kurum çalışanlarının ruh sağlığı ile ilgili çalışmalar yapmak 
olarak duyurmuştur. Bireysel çalışmalarımızın ya da girişimlerimizin dernek bünyesi kapsamında daha da değer kazanıp doğru 

kurum ve kişilere ulaşacağını temenni ediyoruz. Kısa vadede dernek olarak kendi tanıtımımızı yapmak ve birçok kurumun üst 
yönetimleriyle iletişime geçerek kurumsal ruh sağlığı kavramını ruh sağlığı ekseninde tanıtmak istiyoruz. Uzun vadede ise öncelikle 

kurumlarda çalışan kişilere ruh sağlığı ve kişisel gelişim konularında eğitimler vererek ülkemizde ruh sağlığıyla ilgili damgalanma, 
etiketleme, önyargı ve utanç gibi konuları artık ruh sağlığından sıyırıp atmak istiyoruz. Çalışan bireyler kendileri bilinçlendiği zaman, ister 

istemez yakın çevrelerini, ailelerini ve çocuklarını da bilinçlendiriyor. Biz de dolaylı olarak temas ettiğimiz kişi sayısından çok daha fazla 
kişiye ulaşmış oluyoruz. Uzun vadede diğer bir hedefimiz ise çalışan bireylerin kendi psikolojik sağlıklarına dikkat etmelerini sağlayarak hem 

kendilerine hem de çalıştıkları kuruma fayda sağlamalarını mümkün kılmak. Bu sayede hem kurumlar, hem de çalışanlar aynı anda kazanmış 
olacak. 
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Kurumsal Ruh Sağlığı Dergisinin ilk sayısının kapağında psikolojinin 

kurucularından bir çok değerli kişinin resmini koymayı tercih ettik. Özellikle  

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla hem ruh sağlığına dikkat çekmek, 

hem de bize sağlam temeller atarak, psikoloji bilimini emanet eden ustalara 

saygımızı sunmak amacıyla kapağımıza onların portrelerini koyduk. Psikoloji 

bilimine gönül vermiş kişiler elbet bu kadarla sınırlı değil, ancak kapağımızı 

süsleyen bu tarihsel figürler ile ilgili kısa bilgiler vermeden  geçmek istemedik.  

Merak ve keyifle okumanız dileğiyle…

TARİHİN TOZLU SAYFALARI: PSİKOLOJİNİN KURUCULARI
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Sigmund Freud, 1856 yılında 

şimdiki Çek Cumhuriyeti’nin 

Moravia şehrinde dünyaya geldi. 

Herman Helmholtz adlı fizikçiden 

esinlenerek fizik kurallarını 

insanın sinir sistemine uyguladı. 

Nörolojiye olan merakı da 

insanların bilinçaltının davranışlara 

ve hastalıklara nasıl etki ettiğini 

araştırmaya yöneltti.  Çalışmaların 

sonucunda “psikanaliz” adıyla 

bilinen yeni bir terapi metodunu 

ortaya koydu. 

Freud önce bilinçaltındakileri ortaya 

çıkarmak için hipnoz yöntemini 

denedi, ancak uzun vadeli sonuçlar 

vermeyince histeriye neyin sebep 

olduğunu öğrenmek için hastanın serbest 

çağrışımlarını sistematik olarak analiz 

etmeye başladı. Bu yaklaşım bilinçaltını 

bilinçdışına çıkarmak için yeni bir model 

geliştirmesine yardımcı oldu. Bu model id, ego 

ve superego’dan oluşuyordu. Terapi sürecinde 

hastanın geçmişindeki önemli kişilerin hastanın 

şimdiki hayatına yansıması için transferans 

olgusunu ortaya koydu. Hastaya yardım 

etmeye çalışan terapiste karşı çıkan 

hastaların ise “direnç” gösterdiğini 

söylüyordu. Bilinçaltını açığa çıkarmak 

için rüyalardan da yardım aldı. 

Psikanaliz ve psikanalizden 

yola çıkarak ortaya çıkan 

psikodinamik psikoterapi 

günümüzde de 

uygulanmaktadır. Her 

ne kadar Freud’un bazı 

fikirleri revizyondan 

geçmiş olsa da modern 

sinirbilim Freud’un 

bir çok teorisinin 

geçerliliğini 

kanıtlamıştır. 

Sigmund Freud
(1856–1939)



Kurumsal Ruh Sağlığı
Ekim 201515

Rusya’nın Ryazan şehrinde 
doğmuştur. Fizyoloji ve psikoloji 
alanında önemli çalışmaları 
vardır. Günümüzde köpekler 
üzerinde yaptığı klasik 
koşullanma deneyleri ile bilinen 
Pavlov, laboratuvarda mide 
üzerine bir çalışma yaparken 
köpeğinin etin gelişini haber 
veren zil sesini duyduğu zaman 
da salya akıttığını fark eder. 

Daha sonra hiç et verilmediği 
halde sadece zil çalındığında 
köpeğin salya salgıladığı görülür. 
Şartlı refleks diye bilinen bu 
fenomen bir çok araştırmaya 
öncülük etmiştir. Pavlov’un 
bu araştırmaları aynı zamanda 
davranışçı psikoloji akımına yön 
vermiştir ve davranış değişiminin 
uygulandığı bazı terapilerde bu 
yöntemler hala kullanılmaktadır.

Ivan Pavlov
(1849 - 1936)
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Carl Jung 1875 yılında İsviçre’de 
dünyaya geldi. Psikiyatri eğitimi 
alan Jung,  analitik psikolojinin 
kurucusu ve “Toplumsal 
Bilinçaltı” kavramını ortaya 
koyan kişidir. Bir insanın 
kendini gerçekleştirmesinde 
bireyselleşme sürecinin 
ve otonominin önemini 
araştırmıştır.  Kişilik yapılarını 
çalıştı ve “içedönük – dışadönük” 
kavramlarını ortaya çıkardı. 
Jung’un adı ile birlikte anılan 
“arketip” kavramı psikoloji 
bilimine yeni bir soluk getirmiştir.  
Jung sadece psikoterapi 
alanını değil, aynı zamanda 

Psikoloji, Teoloji, Edebiyat ve 
güzel sanatları da etkilemiştir.  
Bilinçaltı kavramıyla da yakından 
ilgilendiği için Sigmund Freud ile 
birçok ortak çalışması olmuştur.

Ancak daha sonra Freud ile fikir 
ayrılığına düşmüşlerdir. Jung, 
Freud’un cinsellik ve ödipus 
kompleksi ile ilgili fikirlerini 
eleştiriyordu. Her ne kadar 
Freud ile çocukluk yaşantılarının 
kişiyi şekillendirmedeki 
önemine inansa da Freud’dan 
farklı olarak gelecekle ilgili 
beklentilerimizin de bizi 
şekillendirdiğine inanıyordu.

Carl Gustav Jung
(1875 – 1961)
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(1900- 1980)
Erich Fromm

Almanya doğumlu ama hayatına Amerika’da devam 
eden ünlü bir psikanalist, sosyolog ve filozoftur. 
Politik psikoloji üzerinde çalışmaları olmuştur. 
Özgürlüğün insan doğasındaki önemini vurgulamış 
ve toplumun baskılarına boyun eğmenin birçok 
psikolojik soruna yol açtığına inanmıştır. 

Heidelberg ve Münih Üniversiteleri’nde ve 
Berlin Psikanaliz Enstitüsü’nde toplum bilim ve 
psikanaliz eğitimleri görmüştür. Münih’ten sonra 
Nazi’lerden kaçmak için Cenevre’ye daha sonra da 
aldığı davet üzerine New York’a gitmiştir.

Emeklilik yıllarını geçirdiği 1980 yılında İsviçre’de 
ölmüştür.

Freud’un bakış açısından farklılıklar gösteren 

çalışmaları daha çok toplumun kişi üzerindeki 

etkisini araştırmak üzere şekillenmiştir. Kişinin 

psikolojik varlığının, biyolojik etkiler kadar 

toplumun etkileri tarafından da belirlendiğini 

söylemiştir. Özellikle tüketim toplumu olmanın 

kişinin kendi farkındalığı üzerindeki etkileri 

üzerinde çalışmalar yapmıştır.
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Albert Ellis 
(1913 –2007) 

Amerika - Pensilvanya doğumlu bir psikolog olan Ellis, 
1955  yılında Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 
adlı terapi akımını ortaya koymuştur. 

Ellis birçok değişik psikolojik teori üzerinde çalışmıştır 
ve Freud’un kurucusu olduğu psikanalitik kurama karşı 
çıkmıştır. Psikanalizin etkinliğini sorgulamaya başlayıp kendi 
deneyimlerini araştırma ve modern felsefe ile birleştirerek 
daha etkili ve kişiye doğrudan etki eden bir terapi ekolü 
oluşturmak için çalışmaya başlamıştır.Kendi oluşturduğu 

REBT modeli, bilişsel terapi ekolünün oluşmasına 
yön vermiştir. Bu terapi yönteminde kişinin 
kendi kendine zarar veren inanç sistemleri ve 
davranışları doğrudan sorgulanmaktadır. Ellis 
psikoloji tarihindeki en etkili kişilerden biri olarak 
anılmaktadır.
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Pennsylvania’da doğan Skinner, 
önce edebiyat alanında eğitim almış 
daha sonra psikolojiye merak sarıp 
Harvard Üniversitesi’nde doktora 
yapmıştır. Davranışsal psikolojinin 
önemli isimlerinden biri olan Skinner 
“Skinner’in kutusu” adıyla bilinen 
deneyiyle öğrenme sürecinde edimsel 
koşullanmanın önemini ortaya 
koymuştur.

Skinner, toplumların davranışsal 
kontrolü için özgün bir program 
geliştirmiş; bebeklerin bakımı için 
otomatik bir bebek karyolası tasarlamış 
ve davranış değişikliği tekniklerinin 
geniş ölçekli kullanımı için çalışmalar 
yapmıştır. 

Lösemi hastası olan Skinner, ölmeden 
saatler önce bile yazmaya devam 
etmiş ve “Psikoloji Bir Zihin Bilimi 
Olabilir mi?” isimli makalesini 
tamamlayamadan 1990 yılında hayatını 
kaybetmiştir. “Başarısızlık her zaman 
hata demek değildir, yeri geldiğinde 
yapabileceğiniz en iyi şey olabilir. Asıl 
hata denemekten vazgeçmektir” ve 
“Eğitim, öğrenip unuttuklarımızdan 
geri kalanlardır.” sözleriyle popüler 
kültürde de yer edinmiştir.

Burrhus 
Frederic Skinner

(1904 –1990)
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İsviçre doğumlu olan Piaget, çocuk gelişim alanında çığır 

açıcı çalışmalar yapmıştır ve çocukta düşünce ve dil 

gelişiminin evrelerden geçerek oluştuğunu ve çevre 

ile şekillendiğini söylemiştir. Yaptığı çalışmalarda 

kendi çocuklarının da davranışlarını gözlemleyip 

değerlendirmiştir ve küçük çocuk zihninin 

yetişkinin zihniyle hiçbir ilişkisi olmadığını 

öne sürmüştür. Çocuğun mantığı kendine 

özgü olduğu gibi, ona göre, düşüncesi de 

benmerkezlidir. Çocuk kendi tarzında eğlenir; 

soyut ve kavramsal bilgiyi alamaz. Çocuk 

ancak başkalarının düşüncelerini öğrenmeye 

başladığı zaman mantık geliştirir. Çocukların 

zihinsel gelişiminin 4 evrede gerçekleştiğini 

söyler. Piaget’nin teorisi tüm dünyada çocuk 

gelişim psikolojisine yön vermiştir ve Jean Piaget 

Cemiyeti her sene konferans düzenlemeye devam 

etmektedir. Teorileri günümüzde eğitim, çocuk 

gelişimi ve psikoloji alanlarını etkilemeye devam 

etmektedir.  

Jean Piaget 
(1896 – 1980) 



Abraham Harold Maslow
(1908 – 1970) 

New York doğumlu Amerikalı bir psikolog 

olan Maslow, ihtiyaç hiyerarşisi teorisiyle 

bilinmektedir. Maslow’un piramidi olarak da 

bilinen bu teori, insanların belirli kategorilerdeki 

ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde 

bir hiyerarşi oluşturan daha “üst ihtiyaçları” 

tatmin etme arayışına girdiklerini söyler. Maslow, 

bireyin kişilik gelişiminin baskın olan ihtiyaç 

doğrultusunda şekillendiğini belirtmiştir. Bu 

ihtiyaçlar sırasıyla fizyolojik gereksinimler, 

güvenlik gereksinimi, ait olma, sevgi, sevecenlik 

gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini 

gerçekleştirme gereksinimi olarak hiyerarşi 

piramidini oluşturmaktadır. Kişi bir kategorideki 

ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst 

düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik 

gelişme düzeyine geçemez. Maslow, ihtiyaçlara ek 

olarak insanların pozitif  taraflarının vurgulanması 

gerektiği yönündeki yenilikçi fikirleriyle pozitif  

psikoloji ekolüne de katkıda bulunmuştur.
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SANA
MELEKLER
VAADETMİYORUM

Psikolog Hande Cesur

Son 50 yıl içinde artan kişisel gelişim furyası, ülkemize, 
olumlu düşünme ve hayal gücü ile neler yapılabileceğine 
dair çılgın hikâyelerle giriş yaptı. Bu hikâyelere göre; 
istediğiniz evi, beklediğiniz kocayı ya da hak ettiğinizi 
düşündüğünüz terfiyi “hayal etmeniz” yeterli olacaktı. Bu 
durum toplumumuz için fazlasıyla terlemeyi gerektiren 
bir uygulamaydı; çünkü biz ‘en kötüsünü düşünelim de 
iyisi olursa seviniriz’ kültüründen geliyorduk ve olumlu 
düşünmeyi bir türlü beceremiyorduk. Yine de kitaplarda 
yazan senaryoların etkisine kapılarak ‘bereketli, zengin, 
yakışıklı, sevgi dolu’ hayallerin peşine kapıldık.

İnsanların kendini iyi hissetmeleri için kestirme bir yol 
sunduğu sanılan ve kendini yeterince anlatamamış olan 
pozitif  düşünce akımı, hedeflerine ulaşsalar da hala yeterince 

mutlu hissedemeyen insanlar tarafından hayal kırıklığı ile 
karşılandı. Bu sırada aramıza katılan bazı spiritüel komşular;  
melekleri, frekansları, 3. gözleri ve önceki yaşamları akıllara 
sokarak insanların kendinden başka her şeyden medet umar 
hale gelmesine neden oldu.

Psikoloji bilimi, bu tür yaklaşımlardaki plasebo etkisinin sinsi 
yaramazlığının farkındaydı ancak sessiz sessiz gözlemde 
kalmayı ve kendi rüştünü bilimsel araştırmalarla ispatlamayı 
sürdürdü. 

İnsanları adeta bir ayin ortamına sokan ve bulundukları 
alana bağımlı hale getiren huzur vaatçileri büyük bir 
gerçeği görmezden gelmişlerdi: Geçmiş, insanların yakasını 
bırakmıyordu. 

Psikolog Bakışı

Kişisel gelişim konusunun ne başı var ne sonu.. Millattan önceye dayanan öğretilerden başlayıp modern 
bilim sayesinde tanıştığımız kuantum fiziğine kadar uzanan bir yolculuk. Psikolog ve eğitim uzmanı Hande 
Cesur’un yaptığı araştırmalar ile kişisel yaşantı ve gözlemlerini birleştirerek ele aldığı bu yazıyı bir solukta 

okuyup, daha sonra tekrar tekrar okumak isteyeceğinize inanıyoruz…
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Bunun üzerine önümüze altın tepsilerde 
sunulan geçmişe yolculuk ritüelleri başladı. 
Hiç tanımadığın bir adamı büyük dedenin 
yerine koyarak içindeki nefreti kustuğun grup 
çalışmalarından tutun da, geçmişi affetme, duyguları 
şifalandırma gibi birçok kestirme yol ile huzura 
varılmaya çalışıldı ve hala çalışılmaktadır da…

Durum böyle olunca psikiyatri kliniklerinin bekleme 
salonlarındaki kalabalığın çehresi değişti. Uygunsuz 
yöntemlerle geçmişle yüzleştirilmek zorunda 
bırakılan insanlar, kendini affedemiyor, kabaran 
öfkelerini dizginleyemiyorlardı. 

Ortalık bir anda karşılıklı sandalyelerde dansa davet 
edilmeyi bekleyen iki grup kalabalıkla dolmuştu. 
Bir yanda melekleri ve ilahi güçleri olduğuna inanan 
narsistler, bir yanda geçmişin içine hapsedilmiş 
depresifler…

Tüm bunlara sebep olan ‘niyette’ eleştirilecek bir 
taraf  yoktu belki de. Ağırlaşan yaşam koşullarında 
iyi hissetmeye çalışan insanoğlu için; gittikçe 
katılaşan ruhu yumuşatmak, masallara inandırmak, 
pembe gözlükler taktırmak her şeye rağmen
takdire şayan birçabadır. 

Lakin büyük bir gerçek daha görmezden gelinmişti: 
Geçmiş kadar gelecek kaygısı da insanın yakasını 
bırakmıyordu. 

İşte psikoloji ve psikiyatri bilimi, burada bilgeliğini 
göstererek,  insanları kendileriyle barıştırmaya 
başlar. İnsan, ne geçmişinin kölesi, ne de geleceğinin 
yaratıcısı olmak zorunda değildir. Çünkü bu iki 
ağır yük Game of  Thrones’da olduğu gibi insanları 
sürekli savaşa sürükler. Geçmişine hapsedilen 
insanlar geleceği yıkmaya; geleceği kontrol 
edebileceğini sanan insanlar geçmişini yok etmeye 
çalışırlar. Böyle bir dünyada her zaman kış vardır… 

Farkındalık, baş etme becerileri, psikolojik sağlamlık, 
ifade etme, mantık yürütme, duyguları yönetme, 
anlamlı yaşam, pozitif  iletişim gibi silahlarıyla 
psikoloji bilimi bize çok daha fantastik bir dünyanın 
kapılarını aralamakta ve üstelik pozitif  ruh 
sağlığını da garanti altına almaktadır. Psikolojinin 
bu zararsız silahları, insanların kendileri ve dünya 
için ‘iyilik’ hali oluşturmalarına yeter de artar.

Ruh sağlığı; belirsizliklerden, ezber ritüellerden, 
ancak ödemesi yapıldığı takdirde şifasını gösteren 
enerji kanallarından çok daha fazlasını hak eder. 
Ruh sağlığı, kişinin yaşamsal varlığını hiçbir 
dış güce bağımlı kılmadan özgürleştirmesidir. 

Kurumsal Ruh Sağılığı Derigisinin psikiyatri 
ve psikoloji adına doğru ve bilimsel nitelikte 
bir kaynak olmasını diliyor, bundan sonraki 
sayılarda güçlü silahlarımızın her birini daha 
detaylı konuşmak için sabırsızlanıyorum..

İşte psikoloji ve psikiyatri bilimi, burada bilgeliğini göstererek,  

insanları kendileriyle barıştırmaya başlar. İnsan, ne geçmişinin 

kölesi, ne de geleceğinin yaratıcısı olmak zorunda değildir.
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Aylardır tüm ekibimizi çok heyecanlandıran bu 
derginin hazırlıkları tamamlandı ve şu an ilk sayımızı 
elinizde tutuyorsunuz. Yazımı bu duygunun bana 
verdiği heyecanla hazırladım. Bu köşeyi size “İK 
Bakışı” adıyla sunmayı planladım. İnsan Kaynaklarının 
konusu olan birçok şeye göz atalım beraber diye. 

Bu ilk sayıyı ise “İnsan” a ayırdım. Keyifle okumanız 
dileğiyle, Merhaba...

Her ne kadar İnsan Kaynakları’nın ana konusu 
insan olsa da, insanın insanı değerlendirmedeki 
tarafsızlaşamamasına takılıp kalıyorum, 
bıyık altı gülüyorum ve kafam da karışıyor.
Moliére ‘e de yürekten katılıyorum; “En çok hoşumuza 
giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır.

Doğadaki diğer canlılar, o büyük ulvi kanuna uygun, 
birbiriyle ahenkli bir beraberliği sürdürürken, insan 
var gücüyle her şeyi yok etti. Doğa var etmek için yok 
etmeye, insan ise yok etmek için var olmaya programlı 
gibiydi sanki. Doğanın bir parçası kopmuş ve kendisine 
savaş açmıştı. Her yaptığı eylemde hayatla kavga 
etti insan. Acelesi var gibiydi, kini var gibiydi, sanki 
doğmadan içine hayata karşı bir kızgınlık yerleştirilmişti. 

Matruşka misali, büyük hayat içinde küçük küçük 
hayatlar kuruyordu. İş hayatı, özel hayat, eğlence hayatı, 
aile hayatı, okul hayatı diye kümeliyordu kendisini. Özel 
hayatı ise en değerli mahremiydi. Günlüklere asma kilit 
takıldığı zamanlardı..

2000’li yıllara yaklaşırken ise tüm tabuların kırılmasına 
ve insandaki büyük değişime şahitlik yaptı dünya. 
Hayatlarını ve hayatlarını yönettiği kurallarını yıktı geçti. 
Tabularla birlikte o küçük asma kilitler de atılıverdi. 
Özel hayat, sosyal medyanın vazgeçilmez ve en çok 
beğeni alan malzemesi oldu. Dünya olaylarını gizleyerek, 
değiştirerek, insanların doğru haber alma özgürlüğüne 
engel olarak, daha çok siyaset ve ekonomiye hizmet 
etmeyi tercih eden dünya yazılı ve görsel basını, bir 
anda kendini sosyal medyanın geri dönüşüm kutusunda 
buluverdiler. Artık en iyi haber insanın kendisiydi.

İnsanın, doğmadan içine yerleşen kızgınlığı, mutlu 
olmaya çevirme gayreti de aynı yıllarda başladı. Bunun 
adı belki de kişisel gelişim, belki de genetik değişim, 
belki de uygarlığın doğal mutasyonu, belki de hepsi!
Şimdilerde var olmanın tadını çıkarıyor insan. 
Etrafındaki her şeyin nedenini sorguluyor, nasılını 
buluyor ve değiştirmeye çalışıyor.

SELDA TALAY TOSUN

BENİM ADIM “İNSAN”

İK BAKIŞI

Moliére

Benim adım insan
Benimle anlam kazanan bir gezegende yaşıyorum. 
Hakkımda her şeyin tam olarak bilinmediği bu 
âlemde,  hem keşfedilenim hem de keşfeden.
Bitmez tükenmezim; uçsuz bucaksızım. Hem 
merkezde hem yörüngedeyim.
Kendim sorar, kendim cevaplarım. Kendim arar, 
kendim bulurum. 
Ben kurarım, ben yıkarım; ben yaparım, ben bozarım; 
çok değerli ve çok değersizim; çok güçlü ve çok 
güçsüzüm.
Benim adım “insan”. Hem yöneten hem yönetilenim. 
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Erkekler sadece otel ve restoranlarda 
değil evde de kadınlardan daha güzel 
yemek yapıyor, kravata kalıp olarak 
takılmıyor. Kadınlar sadece esmer 
ve sarışın değil, pembe ve mor saçlı.  
İşini evinden yönetiyor insan, Yoga 
yapıyor, Reiki yapıyor, Feng Shui 
yapıyor. Kendisini ve çevresini her 
türlü baskıya karşı korumaya alıyor. 
Enerjisini yönetiyor. Bedenine uygular 
gibi ruhuna da diyet uygulayabiliyor. 
Ruhunu da tartabiliyor..

Beslenmeden giyim kuşama insana 
ait ne varsa sınırlarını zorluyor. 
İsimler, tanımlar, trendlerle 
değerlendiriyor her şeyi yeni insan…

Klasik kalıpların dışına çıkan insan 
profili için büyük değişim yaşanıyor. 
Eski daktilolarla yazılmış, silinmeyen 
hayat senaryoları yok artık. Bir 
hayat başka bir hayata kopyalanıp 
yapıştırılabilir. Saç havaya Punk’çıyım, 
küpem solda dansçıyım, yeşil giyersem 
çevreci, dar giyersem Hipster’ım.

Homojen insan tipinden, hızla son 
derece heterojen insan tipine doğru 
değişen bir dünyada, yeni insan 
içinden geldiği gibi yaşayacak. Bu 
konuda son nokta koyuldu. Bunun 
iş hayatındaki etkileri en doğru nasıl 

okunur, nasıl ilerlenir göreceğiz.
İK, değerlendirmelerini işin gerektirdiği 
vasıflara göre yapabilir, deneyime 
göre yapabilir, beceri ve yeteneklere 
göre yapabilir. Yine de her şekilde 
bir işyerine Tiki’yi ve Hippi’yi aynı 
anda, aynı mülakatla almaya devam 
edecektir. Beni en eğlendiren tarafı 
bu.  Belki de kurumsal eğitimleri 
yeniden yapılandırmanın gereği de bu.

Psikolojiye olan düşkünlüğü ve 
kendi iç dünyasında başlattığı büyük 
keşif  insanı eğitimlere yaklaştırıyor. 
Bu tür eğitimleri standartlaştırma 
olarak görmüyor. Merkeze kendisini 
yerleştirebildiği tüm yeniliklere açık. 

Ne var ki bireysel olarak, sosyal medya 
konumundaki mutluluğun, ya da 
mutluymuş gibi olmanın tersine, sosyal 
çevre içinde mutsuz görünüyor. İnsan 
insanla beraber olduğu alanlarda üzücü 
sarsılmalar yaşıyor. Siyaset ve evlilik en 
başarısız olduğu alanlar. Terör, savaş, 
cinayet üçgeninde hapis adeta. Spor 
ve müzikte zorlanıyor. Eskisi kadar 
üretici değil. En iyi ürettiği şey teknoloji.  
En iyi kullandığı şey cep telefonu. 
1800’lü yıllardaki medya patronu bugünleri 
düşleyemedi. James Bruen Howell 
“Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep 
ve kâğıttır” demişti. Oysa bugün gece 

basılıp, sabah gün ağarırken evlerimize 
dağıtılan mürekkeple basılmış kâğıttan 
gazeteleri elimize aldığımızda, haber 
değeri çoktan bitmiş oluyor manşetin.
Manevi desteğe ihtiyacı var, yaşadığı 
yerleri güvenli ve huzurlu bir ortama 
çevirme isteği var insanın. Bir yandan 
kendi keşfini sürdürürken bir yandan 
sosyal çevre içerisinde mutsuz ve 
bir arayışı var. Bütün bu değişim ve 
dönüşüm içerisinde hayatını kazanmak, 
bir meslek sahibi olmak, bir işe girip bir 
uzmanlık geliştirmek, işini ve gelirini 
korumak gibi alanlarda da tıkanıyor. 

2000’li yılların ilk çeyreğinin 
ortalarındayız. Birçok kavramın, 
yöntemin, analiz metodunun geçerliliğini 
yitirmiş olduğunu kabul etmeliyiz. 
İnsan Kaynakları alanında eğitimin 
önemi ise eskisinden daha fazla 
hissediliyor. Çünkü dünyadaki yaşam 
ve buna bağlı olarak insanın var olma 
şekli değiştikçe, iş hayatının buna 
cevap verme şekli de değişecek. Tabii 
özenle hazırlanmış içerikler ve özenle 
seçilmiş başlıklar altındaki eğitimlerle. 

Zira “Dünya karşılaştığın 
fırtınalarla değil, gemiyi limana 
getirip getirmediğinle ilgilenir” 
görüşü (William McFee), yerini 
fırtınalarla ilgilenmeye bırakıyor.

Saç havada Punk’çıyım, 

yeşil giyersem çevreci, 

dar giyersem Hipster’ım.
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RUH SAĞLIĞI
KURUMSAL
SAYILARLA

1- Kendini psikolojik ya da fiziksel olarak iyi hissetmediği halde 

işe gelmek (presenteeism), fiziksel hastalıklara göre ruhsal 

hastalıklarda 4 kat daha fazla görülür.
Kaynak: National Institute of  Mental Health (NIMH)

2- Presenteeism nedeniyle yaşanan verim kaybı, işe hiç 

gelmemeye göre 7.5 kat daha fazladır. 
Kaynak: National Institute of  Mental Health (NIMH)

3- Yapılan araştırmalar her 10 çalışanın 8’inin iş yerinde 
stres ile ilgili sıkıntı yaşadığını söylüyor.
Kaynak: American Institute of  Stress

4- Kurumsal Ruh Sağlığına yapılan yatırım geri dönüş oranı 

(ROI) 1’e 1.7 dir.
Kaynak: Partnership for Workplace Mental Health – American 
Psychiatric Association

5- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2020 yılına kadar 
depresyonun dünyadaki en önemli iş görmezlik sebeplerinden 
biri haline geleceğini öngörmektedir.
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

6- 2013 yılında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir kamuoyu 

yoklamasına göre çalışanların %72’si, işle ilgili stresin 
en yaygın nedenlerinden birinin iş güvencesizliği olduğunu 
düşünmektedir.
Kaynak: European Agency for Safety and Health at Work

7- Çalışanların %66’sı, stresi ‘çalışılan mesai süresine 
veya iş yüküne’ bağlamıştır. 
Kaynak: European Agency for Safety and Health at Work

8- Çalışanların % 50’si işyerlerinde işle ilgili stresin yaygın 

olduğunu bildirmiştir; % 40’ı ise işyerlerinde stresin iyi bir 
biçimde ele alınmadığını düşünmektedir. 
Kaynak: European Agency for Safety and Health at Work

9- Her gün strese bağlı olarak 1Milyon Amerikalı işe gitmiyor.
 Kaynak: American Institute of  Stres

10- Hipertansiyon, kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik 
sağlık problemleriyle karşılaştırıldığında depresyon daha fazla 
işgöremezliğe bağlı iş günü kaybına neden oluyor. 
Kaynak: National Commitee for Quality Assurance, 2004 

11- Amerika’da çalışanların % 70’i işi büyük bir stres 
kaynağı olarak görüyor. 
Kaynak: American Psychological Association, 2009

12- Çalışanların % 40’ının normal bir iş gününde 
kendilerini gergin ve stresli hissettikleri belirtiliyor.
Kaynak: American Psychological Association, 2009

13- Çalışanların % 50’sinin stres yüzünden verimli 
olamadıklarını düşündüklerini söylüyor. 
Kaynak: American Psychological Association, 2009

14- Psikolojik hastalıkların direkt ve dolaylı maliyetinin yılda 

toplam yaklaşık 50 Milyar Dolar’ı bulduğu tahmin ediliyor. 
Kaynak: Kessler, 2006
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Gama Holding Kurumsal İletişim Direktörü

ile “İş Özel Hayat Dengesi” üzerine...

1. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?

Ankara Tevfik Lisesi’nden sonra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
İşletme Bölümüne devam ettim. 12 yıllık sermaye piyasaları 
maceramdan sonra bugün GAMA Holding’te Kurumsal İletişim 
Direktörlüğü görevini 11 yıldır sürdürüyorum.

2. Güçlü bir kurumun kurumsal iletişim 
direktörlüğünü yapıyorsunuz, dolayısıyla birçok 
çalışan ile iletişimde bulunma fırsatınız oluyor. 
Sizce, mutlu çalışanların ortak özellikleri neler?

56 yıl önce, o günün şartlarını düşündüğümüzde imkânsızı 
başarmış, günümüze kadar 17 ülkede 400’ün üzerinde proje 
tamamlamış, uluslararası müteahhitlik listelerinde her yıl yer 
alan köklü ve en önemlisi kurumsal bir firmada çalışıyorum. 
Çok ortaklı bir firma olarak bugüne kadar büyüyerek gelen 
GAMA’da gözlemlediğim çok net bir durum var, insanların 
işlerini severek ve benimseyerek yapmaları, kurum 
kültürüne bağlılık ve kuruma aidiyet duygusunun çok 
gelişmiş olması. Çalışanların, çok büyük oranının mühendis 
kökenli olduğu kurumumuzda mesleklerini, severek ve doğru 
yerde icra ediyor olmalarının iş yerindeki mutluluğun önemli 
ayaklarından biri olduğuna inanıyorum. Mutluluğun bulaşıcı, 
dolayısıyla tersinin de geçerli olduğuna inanan bir kişi 
olarak çalışanlar arasında da bunu gözlemliyorum.

Uyumlu çalışılan, sevgi ve saygı ortamının tepe yönetimden 
itibaren benimsenmiş olduğu ortamlarda çatışmaların daha 
kolay bertaraf  edildiğine şahit oluyorum. İş yerindeki mutluluk, 

huzur ve tatmin kişinin aile, yakın çevre ve sosyal hayatında 
da daha barış içinde, rahat, uyumlu, huzurlu yaşamasına 
büyük etki yapıyor. Bu kişiler, işlerinde üretken oldukları 
kadar iş dışındaki hayatlarında da daha sosyal dolayısıyla özel 
uğraşları, hobileri olan kişiler oluyorlar. 

Endüstriyel tesis yapımında bir ekol olan GAMA’da, 
birbirimize hitap ederken ki kullandığımız  “Şefim” ifadesi tüm 
sektöre yayılmıştır. Ben bu ifadede hem sevgi ve saygı, hem 
ağabeylik/ablalık hem de samimiyetin olduğunu görüyorum. 
Bir ortamda, bir kişiye “şefim” diye hitap ederseniz, sizi 
tanımayanların “GAMA’dan mısınız?” diye sormalarını 
yadırgamazsınız. Mutlu çalışanların, içlerinde sevgi ve saygıyı 
aynı oranda barındırdıklarını görebiliyoruz.

3. Çalışanlar yoğun iş temposundan dolayı özel 
yaşamlarına vakit ayıramamaktan şikâyetçi 
olurlar. Siz bu yoğun tempoda kendinize nasıl 
vakit ayırıyorsunuz?

Bu çağda artık yoğun olmayan bir iş temposunun olduğuna 
inanmıyorum. Bir kere hayat artık teknoloji ile daha hızlı ve 
bu hızın gerisinde kalmamanız gerekiyor. Bu hıza kapılıp 
savrulmaya başladığınızda da “harcanmaya” başlıyorsunuz. 
İşte bunun önüne geçmek için enerji depolarımızı dolu 
tutmamınız gerekiyor. İş dışında bizi mutlu eden aktiviteleri 
bulup bunlara yeterli zamanı ayırmamız gerekiyor. Bunun 
herkese uygun bir reçetesinin olduğuna inanmıyorum. 

Önemli olan kendine o zamanı ayırıp ne ile uğraşmak 
istediğinizi bulmak. Örgü örmek, resim yapmak, spor 
yapmak veya aklımıza gelmeyen birçok aktivite buna örnek 
olabilir. İş dışında kalan zamanların dengesi ve rol dağılımı iyi 
ayarlanabilirse kendimize bir zaman dilimini ayırabileceğimize 
inanıyorum. 

İş
Özel
hayat
dengesİ

Reyhan Saygın

GAMA’da gözlemlediğim çok net bir 
durum var: insanların işlerini severek 
ve benimseyerek yapmaları, kurum 
kültürüne bağlılık ve kuruma aidiyet 

duygusunun çok gelişmiş olması.

Mutluluğun bulaşıcı, dolayısıyla 
tersinin de geçerli olduğuna inanan 
bir kişi olarak çalışanlar arasında da 

bunu gözlemliyorum.
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Ben 2004 yılından beri aletli dalış (scuba) yapıyorum. 
Dalış hem maddi hem de manevi olarak, zaman ve 
olanaklarınızı ayırmanız gereken bir hobi. İyi bir eğitim, 
iyi bir ekip içinde olma ve kendinizi geliştirmeniz 
için gerçekleştirmek zorunda olduğunuz çalışma ve 
deneyimler ile tam anlamıyla zaman ayırılması gerekiyor. 
Ben, bana kalan zamanları dalış hobimin önceliği olacak şekilde düzenlemeyi seçtim. Dolayısıyla, belirli bir 
süre olan iznimi yıllık bir program dâhilinde planlıyorum. Yani yurt dışında gideceğimiz bir dalış seyahati 
en az 6 ay önceden planlanmış ve organize edilmiş oluyor. İstediğiniz bir “şeyi” yaparken “diğer şeylerden” 
mahrum kalmayı göze almış olmalısınız. Yoksa hepsi aynı anda olmuyor. Olması için de çabalarsanız, hiç 
birinin olmadığını görüyorsunuz. 
6 ay önceden planladığınız, o dalış seyahatinin ilk günü kendiniz suya bıraktığınız anda ne kadar iyi bir şey 
yaptığınızı anlıyor, hatta gurur duyuyorsunuz. Gerçek dünya ile belirli süre irtibatınızı kestiğinizde, bu çabaya 
değdiğini anlıyorsunuz.

Nasıl ki iş hayatında mutlu olmayan bir insanın özel hayatının da bundan büyük oranda etkileneceğini 
tahmin edebiliyorsak, tersi de geçerli. Özelikle çalışma saatlerinin uzunluğu, iş yükünün mesai saatleri içinde 
tamamlanamayacak aşırılıkta olması, seyahatlerin aşırılığı gibi durumları yöneticilerin engellemesi, en azından 
dengelemeleri gerektiğine inanıyorum. Bu durumlar için iş planlarının, birkaç çeşitte önceden belirlenmiş, 
destek birimlerinin çalıştırılıyor olması gerekmekte. Çalışanların hobi edinebilmesi veya hobilerini devam 
ettirebilmeleri için kurum içinde sosyal kulüplerin desteklenmesinin de faydalarını tecrübe etmekteyiz. 
Ayrıca kurum içinde gerçekleştirilecek bazı sosyal aktivitelerin çalışanların yakınlarının da dâhil ederek 
planlanmasının da çalışanların kurumlarına olan aidiyetlerini arttığını gözlemliyoruz.

Kanımca ilk önce kendimize gerçekten uygun bir hobi 
bulmamız gerekiyor. Bunu bir iş, görev gibi görürsek 
bir süre sonra vakit ayıramamaya başlamamız normal. 
Tabii ki bir de düzen! Genelde de ailede düzeni kurup 

devam ettirmek zorunda kalan biz kadınlar oluyoruz. Ama kadınların da genetik yapılarından 
dolayı bu konuda daha şanslı ve başarılı olduklarını gözlemliyorum. İş hayatının da, özel 
hayatın da dengesi düzen değil mi? Biraz daha yorulmaya değer bence.

4. Hobilerin insanların yaşamlarında nasıl 
etkileri olduğunu düşünüyorsunuz?
Sizin özel bir hobiniz var mı?

6. Mutlu ve sağlıklı bir yaşam 
için iş-özel hayat dengesi çok 
önemlidir. Kurumların bu konuda 
bir sorumluluğu olduğunu 
düşünüyor musunuz? Kurumlara 
bu dengenin sağlayabilmeleri 
için neler önerirsiniz? 

5. İş yaşamının yoğunluk nedeniyle 
ailesine ve hobisine vakit 
ayıramadığından şikâyet edenlere ne 
gibi önerileriniz olabilir?
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İş hayatımız her gün birçok insanla iletişim kurarak, çalışarak ve geleceğe dair 
planlamalar yaparak geçiyor. Bazen yoğun iş temposunda kendimizi olumsuz 
hisler ve işlevsel olmayan davranışlar içinde bulabiliyoruz. Bilişsel terapiler, 
konusunda yıllardır eğitim çalışmaları yapan Psikolog Uğur Sayal, düşüncelerin 
önemini tarihsel arka planda ele alarak günlük hayatta uygulanabilecek 
pratik ipuçlarını kaleme aldı. Düşüncelerimiz neden bu kadar önemli? 
İşte size milattan önce başlayan ve günümüze kadar uzanan bir hikâye…

Epiktetos

Milattan hemen sonrasındayız. Yıl 55. O yıl 
dünyaya gelen bir çocuk ne bir köle olarak 
doğduğunun ne de yüzyıllar sonrasında 
dünyaya ne kadar önemli katkılar yapacağının 
farkında değildi. Epiktetos’tan bahsediyoruz. 
Antik Yunan’da bir köle…

Epiktetos’un sahibi Epaphroditos, 
kaçmasın diye bir pranga takmış ayağına. 
Hatta öyle sıkmış ki prangayı, Epiktetos’un 
“Efendim canım yanıyor, ayağım kırılacak” 
uyarısına aldırmamış bile. Bir süre sonra 
Epiktetos’un ayağı gerçekten kırılmış. 
Buna rağmen hiç bağırıp çağırmamış, 
hiç ağlamamış Epiktetos. Bunun üzerine 
Epaphroditos neden bağırmadığını sormuş. 
Epiktetos da bağırmasının ayağının acısını 
hafifletmeyeceğini söylemiş bilgece…

Bunun üzerine Epaphroditos çok etkilenmiş 
ve hatırı sayılır bir para da vererek Epiktetos’u 
özgür bırakmış.

Bu hikaye Epiktetos’un etki alanımız dışındaki 
olaylar için çabamızın boşuna olduğu fikrini 
gösteren iyi bir örnek.

Epiktetos diyor ki; “Eğer bir gemi yolculuğuna 

çıkacaksam, gemiyi ben seçerim. Kaptanı da 
ben seçerim. Mevsimi de ben seçerim. Yolda 
bir fırtına koparsa, asla umursamam. O benim 
işim değil. O kaptanın işi. Kaptanı seçmek 
benim elimdedir, ama fırtına ile uğraşmak 
benim elimde değildir. Bilgelik neyin elinde 
olup neyin elinde olmadığını ayırabilmek ve 
ona göre davranabilmektir”.

BİLİŞSEL TERAPİLER

Aradan yüzyıllar geçer, 1900’lerin ilk yarısında 
Albert Ellis isminde bir terapist, Epiktetos’un 
dediği gibi, insanı asıl etkileyenin olaylar değil, 
olaylara yüklediği anlamlar olduğunu fark 
ederek, bilişsel terapilerin öncüsü olur. Ondan 
bir süre sonra Aaron Beck isimli başka bir 
terapist de, Bilişsel Davranışçı Terapi kavramını 
ortaya koyarak, insanın düşüncelerinin duygu 
ve davranışları üzerindeki etkisini kullanarak 
öncelikle depresyon sonrasında pek çok 
kaygı bozukluğu hatta tedavisi oldukça zor 
olan psikotik bozuklukların tedavisinde de 
kullanılan bir model geliştirir.

Bilişsel Terapiler, terapist ve danışanın bir 
arada çalıştığı, etkili ve kısa sürede sonuç 
alınabilen bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Çok basit bir dille anlatmak gerekirse; 
çevremizde olup biten birçok olay vardır. 
Bu olaylar karşısında duygusal, fiziksel ve 
davranışsal bir takım tepkilerimiz olur. 
Bu tepkilerin nedenini çoğu zaman olan 
olaya bağlarız. Ancak, aslında onları ortaya 
çıkaran düşüncelerimizdir. Örneğin; eğer 
bir arkadaşımız bize selam vermeden 
yanımızdan geçmesi bir durum ya da olaydır. 
Bu olay karşısında verdiğimiz duygusal 
tepkiler kızgınlık, öfke, üzüntü ya da kaygı 
gibi çeşitlilik gösterebilir.  

Hangi duygunun ortaya çıkacağını asıl 
belirleyen ise, o anda aklımızdan geçenler, 
yani bu olayla ilgili kendimize söylediklerimiz; 
bir başka deyişle düşüncelerimizdir. 

Eğer “Terbiyesize bak, beni görmezden geldi” 
düşüncesi geçerse muhtemelen öfke; “Acaba 
onu kıracak ne yaptım?” düşüncesi geçerse 
muhtemelen suçluluk; “Onu kaybetmek 
istemiyorum” düşüncesi geçerse muhtemelen 
kaygı hissederiz. Oysa, “Herhalde acelesi 
var” şeklinde, kendimizi suçlamadığımız, 
durumu kişiselleştirmediğimiz, sonunu 
felaketleştirmediğimiz bir düşünce geçerse, 
muhtemelen nötr bir duygu hissederiz.

“Eğer bir gemi yolculuğuna çıkacaksam, gemiyi ben seçerim. Kaptanı da ben seçerim. Mevsimi 
de ben seçerim. Yolda bir fırtına koparsa, asla umursamam. O benim işim değil. O kaptanın işi. 
Kaptanı seçmek benim elimdedir, ama fırtına ile uğraşmak benim elimde değildir. Bilgelik neyin 
elinde olup neyin elinde olmadığını ayırabilmek ve ona göre davranabilmektir”.

-Epiktetos
BİRAZ TARİH

Uğur Sayal
Psikolog Bakışı
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Her birimiz çok farklı ailelerde, çok farklı 
yaşam olaylarıyla büyüdük. Dolayısıyla 
her birimizin dünyayı, diğerlerini ve 
kendimizi algılama biçimimiz çok farklı. 
Bu da, gün içerisinde karşılaştığımız 
olaylara verdiğimiz tepkilerin neler 
olacağının belirlenmesinde çok önemli 
bir rol oynuyor. 

Örneğin, sürekli olarak “Koşma 
düşersin, terli terli su içme hasta 
olursun” diye büyütülen bir çocuk, 
dünyanın tehlikeli bir yer olacağına dair 
inançlar geliştirmiş, tehlikenin boyutunu 
olduğundan fazla ve baş etme becerisini 
de olduğundan düşük olarak yorumlamış 
olabilir. Hayatında olası bir risk gündeme 
geldiğinde bununla baş edemeyeceğini 
düşünmesi oldukça olağandır. 

Ya da isteklerinin hiç biri reddedilmeden, 
her istediğine, hatta istediğinden 
fazlasına kolayca ulaşarak büyüyen biri, 
yetişkin yaşamında istediği bir şeye 
erişemediğinde muhtemelen bunu hak 
ettiğine dair inancıyla öfke hissedecektir. 

Kimi zaman düşüncelerimiz çok 
sağlıklı olmayabilir. Zihnimiz alttan 
beslendiği temel inançlarımızın da 
yardımıyla, gerçek olmayan ya da 
mantıksız çıkarımlarda bulunabilir. 
Bazen de işimize yaramayan hatta 
işimizi zorlaştıran düşünceler üretebilir 
zihnimiz. Bu durum hayatımızı çok 
fazla etkiliyorsa profesyonel bir desteğe 
ihtiyacımız olabilir. Hayatımızı çok 
etkilemese bile, gün içinde kendimizi iyi 
hissetmediğimiz anlara neden olabilir. 

NE YAPACAĞIZ?
  Bu durumu önlemek için çok 
pratik yöntemler var. Öncelikle 
kendimizi iyi hissetmediğimiz bir 
anı farkettiğimizde aklımızdan ne 
geçtiğini farketmeye çalışmalıyız. O 
anda kendimize ne söylüyoruz? Olan 
olayı yorumlarken kendimizden neler 
katıyoruz? Düşüncelerimiz, sonrasında 
gelecek duygularımızın asıl belirleyicisi 
olduğu için bu nokta çok önemli.

Aklımızdan geçen düşünceyi 
yakalayınca öncelikle bu düşüncenin 
doğru olup olmadığını test etmemiz 
gerekir. Bunun için düşüncemizi 
destekleyen kanıtlara ve düşüncemizin 
aleyhinde olan kanıtlara ihtiyacımız var. 

Kendimizi iyi hissetmediğimiz bir anı farkettiğimizde 
aklımızdan ne geçtiğini farketmeye çalışmalıyız.        
O anda kendimize ne  söylüyoruz? Olan  olayı    yorumlarken 
kendimizden neler katıyoruz? Düşüncelerimiz, 
sonrasında gelecek duygularımızın asıl belirleyicisi 

olduğu için bu nokta çok önemli.



Örneğin, yöneticiniz hazırladığınız 
bir raporla ilgili size çok da hoşunuza 
gitmeyen geri bildirimde bulundu. 
Siz de yoğun bir kaygı duymaya 
başladınız. O anda aklınızdan 
ne geçtiğine odaklandığınızda 
ise, “iyi bir çalışan olmadığınız, 
yakında işten çıkarılabileceğiniz” 
düşüncesini yakaladınız. Bu 
düşüncenizi destekleyen kanıtlar 
neler olabilir? Hazırladığınız bu 
rapor gerçekten kötü olmuş olabilir. 
Dönem dönem yaptığınız işlerde 
eksikler olmuş olabilir. İşlerini iyi 
yapamayan çalışanların daha önce 
de işten çıkarıldıklarını duydunuz…

Peki, bu düşüncenizin aleyhinde 
olan kanıtlar neler olabilir? 
Örneğin yöneticiniz daha önce 
pek çok çalışmanızı da takdirle 
karşılamıştı. Hatta geçen yılsonu 
performans notunuz departmandaki 
en yüksek nottu. Daha önce 
benzer performans gösterip işten 
çıkarılmayan arkadaşlarınız da oldu.
Düşüncemizin aleyhinde olan 

bazı kanıtları bulmak bile, 
aslında düşüncemizi sarsmaya, 
en azından gerçekliğinden şüphe 
duymamıza yardımcı olacaktır.

İkinci olarak düşüncemizin 
mantıklı olup olmadığını 
sorgulayacağız. Bu durumda 
yapılabilecek en mantıklı açıklama 
acaba bu mu? Bu durum en 
yakın arkadaşımın başına gelse iyi 
hissetmesi için ona bunları söyler 
miydim? En yakın arkadaşıma bu 
olayı anlatsam bana ne derdi? Bu 
sorular, olayla ilgili daha mantıklı 
açıklamalar bulmamıza yardım 
edecektir. Ancak her durumda, ilk 
olarak aklımıza gelen düşüncemiz, 
kökleri daha derinlerde olan temel 
inançlarımızdan kaynaklandığı için 
hemen değişmeyecektir. Sadece 
alternatif  bir açıklama da olabileceğini 
görmemiz bize iyi gelecektir. 

Örneğin tamamen başarısız bir 
çalışan olduğumuzu düşünmek mi 
daha mantıklı olur? Yoksa kimi 
zaman çok iyi yaptığımız şeyler 

olduğu gibi, zaman zaman da çok iyi 
yapamadığımız şeyler olabileceğini 
düşünmek mi daha mantıklı olur? 

En önemli konulardan biri 
de, düşüncemizin fonksiyonelliğidir. 
Yani düşüncem benim ne işime 
yarıyor? Bana bir faydası var mı? 
Başkasına bir faydası var mı? 
Bu düşünce nelere mal oluyor?

Örneğin, eğer başarısız bir çalışan 
olduğunuzu düşünerek canınızı 
sıkmaya, kendinizi kaygılandırmaya 
devam ederseniz acaba işlerinizi 
daha iyi yapmanız konusunda 
size bir faydası olacak mı? Yoksa 
böyle düşünmeye devam ederek, 
gerçekten işlerinizi kötü yapacak 
kadar dikkat dağınıklığı mı yaşarsınız?

Özetle hangi düşünce sizin 
için daha yararlıdır? Bunun da 
değerlendirmesini yaptıktan sonra 
düşüncelerinizin yerine koyacağınız 
alternatif  düşünceler, size kendinizi 
biraz daha iyi hissetmeniz 
için yardımcı olacaktır.

Bu 
düşünce 
nelere mal oluyor?

Düşüncem
benim ne işime 
yarıyor? 

Bana bir 
faydası 
v a r  m ı ?

Başkasına bir 
faydası var mı?

Uğur Sayal
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Yanlış: Ruhsal rahatsızlıklar gerçek rahatsızlıklar 
değildir, hayatın iniş çıkışlarıdır.

Doğrusu: Ruhsal rahatsızlıklar aynı diyabet, kalp rahatsızlığı ya da bronşit 
gibi gerçek rahatsızlıklardır, hayatın rutin iniş çıkışları değildir. Aynı fiziksel 
rahatsızlıklar gibi kişiyi büyük bir sıkıntıya sokar, kendi kendine düzelmez ve 
uygun tedavi ile kişi eski haline dönebilir. Bazı kronik durumlar ise aynı diyabet 
ya da hipertansiyon gibi hayat boyu yakından takip ve dikkat gerektirir. Nasıl 
birisi kolunu kırdığında kendi kendine düzelmesini beklemiyorsak ve kolunun 
alçı yardımıyla eskiye dönmesini gerekli buluyorsak, psikolojik sağlığı bozulan 
kişinin de aynı şekilde desteklenmesi gereklidir.

Yanlış: Ruhsal rahatsızlıklar yaygın değildir. Eğitimsiz ve 
düşük sosyo-ekonomik seviyede olan kişilerde daha sık 
görülür. 

Doğrusu: Sanılanın aksine ruhsal sıkıntı ve rahatsızlıklar oldukça yaygındır. İş 
hayatında da strese bağlı psikolojik sorunlar birçok kişiyi etkilemektedir. Eğitimli 
ve gelir seviyesi yüksek çalışanların da kliniklere çoğunlukla başvurdukları 
bilinmektedir. Bu sıkıntılar doğru yönlendirilmediğinde depresyon ve kaygı 
bozukluğu gibi daha ciddi durumlara sebebiyet verebilmektedir. 

Yanlış: Psikolojik sıkıntılar sadece zayıf karakterli ve fazla 
duygusal kişilerde görülür, bu kişiler zaten iş hayatında 
tutunamaz.

Doğrusu: Psikolojik sorunlar herkeste görülebilir. Yaş, cinsiyet, sosyo-
ekonomik köken gibi demografik faktörlere göre değişkenlik gösterse de zayıf, 
tembel ya da sorumsuz olmak ile ilgisi yoktur. Nasıl fiziksel hastalıklar zayıf  ya 
da güçlü karakter ayırımı yapmadan herkeste görülebiliyorsa psikolojik sıkıntılar 
da çalışkan, sorumluluk sahibi, muhakeme gücü yüksek, mantıklı, zamanını 
iyi kullanan, iyi ilişkiler kuran ve iş hayatında başarılı insanlarda da görülebilir. 
Kişinin kendini iyi hissetmediğinin farkına varıp gerekli desteği almak için adım 
atması tam tersi güçlü bir kişiliğe işaret eder. 

Yanlış: Psikolojik sorunlar kafada biter. İnsan biraz gayret 
ederse bu durumdan kendi kendine kurtulabilir.

Doğrusu: Psikolojik sıkıntıların üstesinden gelmek bazı düşünce alışkanlıklarını 
değiştirerek mümkün olsa bile strese karşı duyarlılık, depresyon ve kaygı bozuklukları 
gibi durumlar kişilerin genetik yatkınlıkları, geçmiş yaşantıları ve travmaları, 
geçirmiş olduğu fiziksel rahatsızlıklar, beyin kimyası gibi faktörlerle yakından 
ilgilidir. Nasıl diyabet ile kendi kendimize savaşamıyorsak içinde bulunduğumuz 
psikolojik sorunların üstesinden de destek almadan kendi kendimize çıkmayı 
beklemek büyük bir yanlış ve haksızlık olur. 
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Yanlış: Depresyon üzüntü demektir. 
Doğrusu: Depresyonun üzüntülü ruh haline sebep olduğu doğrudur, 
ancak eksik bir tanımdır. Bilinenin aksine depresyon sadece çökkün 
ruh hali ve melankoliye sebep olmaz, bilişsel beceriler ve fiziksel olarak 
dinç olma hali de belirgin şekilde etkilenir.  Depresyon, üzüntüye ek 
olarak kendini sevmeme, ümitsizlik, yalnızlık, suçluluk ve huzursuzluk 
da hissettirir. Depresyon kişinin ruh halini etkilediği kadar bilişsel 
becerilerini, davranışlarını, fiziksel sağlığını, beyin kimyasını, enerjisini, 
motivasyonunu, ilişkilerini ve kişinin kendisi ve gelecek ile ilgili algısını 
olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır. İş hayatındaki olumsuz 
yansıması ise kişilerin bilişsel becerilerini dönemsel olarak körelterek 
kişinin dikkat, odaklanma, muhakeme, karar verme, hızlı çalışma ve 
problem çözme gibi becerilerini olumsuz yönde etkilemesidir. 

Yanlış: Zeki insanlar psikolojik sorun yaşamaz. 

Doğrusu: Psikolojik sorunların zekâ seviyesi ya da muhakeme ile ilgisi 
yoktur.  Zeka, bilişsel beceriler ve kalıtımsal faktörler ile ilgilidir. Psikolojik 
sorunlar ise birçok farklı nedene bağlıdır. Zeki kişiler mantıklarını 
duygularının önünde tutarak durumlarına mantıklı açıklamalar 
getirmeye meyilli olabilirler. Ancak kişinin ruh hali çökkün ya da kaygılı 
olduğunda kişinin neden böyle hissettiği ile ilgili sürekli anlam aramaya 
çalışması o kişinin daha da kötüye gitmesine sebep olabilir.

Yanlış: Psikolojik sorunlar insanların uyumsuz ve 
agresif davranışları için uydurdukları bahanelerdir. 

Doğrusu: Psikolojik sorun yaşayan kişilerin ruh halleri gibi davranışları 
da etkilenir. Kişi bazen çevresini şaşırtacak ve kendinden beklenmeyen 
davranışlar sergileyebilir. Ancak bu davranışın altında etrafına 
rahatsızlık vermek isteyen kötü niyetli ve uyumsuz birinin olduğunu 
varsaymak yanıltıcı olabilir. Eğer son dönemde kişi değiştiyse ve kendisi 
gibi davranmıyorsa, kişiyi böyle olmaya iten faktörün kişilik özelliği 
değil yaşadığı psikolojik sıkıntı olduğunu varsaymak daha doğrudur.  
İş arkadaşlarıyla uyumlu çalışamayan ve davranış bozukluğu gösteren 
kişilerin altta yatan karakter bozuklukları olabilir, ancak bu durumu 
tamamen psikolojik sorunlara bağlamak eksik bir çıkarsama olur. Böyle 
kişilerin iş hayatında var olmaya devam etmesinin olasılığı çok yüksek 
değildir.

Yanlış: İş yerinde ruhsal rahatsızlıkların ortaya 
çıkmasını önlemek için yapılacak hiçbir şey yoktur. 

Doğrusu: Psikolojik sıkıntı ve sorunlar bazen çevreyle ya da olaylarla 
ilgisi olmadan beyin kimyasının değişimi ya da genetik faktörlere bağlı 
olarak ortaya çıkabilir. Ancak kişilerde psikolojik rahatsızlıklara belirli bir 
yatkınlık olsa dahi bu rahatsızlıkların tetiklenmesi ve kötüye gitmesi dış 
faktörlerden mutlaka etkilenir. İş yerinde stres yaratan faktörlerin belirlenip 
değiştirilebilecek olanların üzerinde çalışmak alınacak önlemlerden biridir.  
Çalışma koşullarını işin yapılmasını etkilemeyecek ve çalışanların stres 
düzeyini azaltacak şekilde değiştirmek ve ruh sağlığı ile ilgili damgalanma 
ve önyargıların farkına varıp iş yerini “ruh sağlığı dostu” haline getirmek, 
çalışanların psikolojik sıkıntılar yaşamasına belirli ölçüde engel olacak 
ve verimliliklerini arttıracaktır. Bunun için günümüzde kurumsal ruh 
sağlığını önemseyen birçok kurum psikoloji odaklı eğitim programları ile 
çalışanlarına destek vermektedir.
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Kurumsal hayatta birçok 
durum için olduğu gibi 

kişinin işe devamsızlığı ve 
kendini iyi hissetmediği halde işe 

gitmemesi için de birer terim var. 
İşe devamsızlık “absenteeism”, kişinin 

kendini iyi hissetmediği halde işe gelerek 
düşük performansla çalışması ve dolaylı olarak 

verim kaybına yol açması ise “presenteeism” 
olarak biliniyor. Türkçe ’de ise “İşte Var Olamamak” 

ya da “İşte Varlık Gösterememek” gibi kısa cümlelerle 
ifade ediliyor. İş dünyasının, araştırmacıların ve örgüt 

psikologlarının dikkatini 1980’li yıllardan itibaren çekmeye 
başlamış. Presenteism’in ilgi çeken tarafı ise hemen göze 

çarpmayan, ölçümlemesi zor olan ve absenteeism’e göre daha 
fazla verim kaybı ve zarara yol açan bir olgu olması. Dilerseniz 

önce hepimizin aşina olduğu devamsızlık konusunu 
ele alıp ardından presenteeism konusunu keşfedelim. 

Devamsızlık 
(Absenteeism)

ve
İşte Var Olamamak 

(Presenteeism)
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Uzun dönemli
işe devamsızlıklarda 

psikolojik rahatsızlıklar 
ve stres ilk sırada 

gelmektedir. 

Devamsızlık, kişilerin türlü nedenlerle 
önceden izin alarak planlamadan ve gerekli 
ayarlamaları yapmadan işe gelmemesidir. 
Bu durum hem kişiye hem de kuruma özgü 
faktörlerden kaynaklanabilir. Buna yol açan 
hastalıklar söz konusu olduğunda birinci 
sırada kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 
varken, psikolojik kökenli rahatsızlıklar % 
40’lık bir oranla  2. sırada yer almaktadır. 
İngiltere’de kısa dönemli işe devamsızlık 
ile ilgili en fazla bildirilen rahatsızlıklar 
grip ve nezle olmasına rağmen, uzun 
dönemli işe devamsızlıklarda psikolojik 
rahatsızlıklar ve stres ilk sırada gelmektedir. 

Devamsızlık,  işe gelmeyen çalışanın yerine 
başkasının çalıştırılması, diğer çalışanlara 
daha fazla ücret ödenmesi, üretim ve hizmet 
açısından kalite, hız ve verimin düşmesi 
gibi durumlara sebebiyet vermektedir. 
İngiltere’de yapılan diğer bir araştırmada 
ise psikolojik rahatsızlıklardan kaynaklanan 
devamsızlığın yıllık maliyetinin 8 milyar 
Sterlin olduğu bulunmuştur.  Amerika’da 
Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün verilerine 
göre işe devamsızlığın en büyük nedeni 
depresyon olarak belirlenmiştir. Tedavi 
edilmeyen depresyonun kişileri alkol-madde 
kullanımına itebildiği de depresyonun 
tehlikeleri arasında yer almaktadır.
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Devamsızlık
ve İşte
Var  Olamamak
Presenteeism, absenteeism’e göre daha sık ortaya çıkan bir durumdur. 

Çalışanların işe hiç gelmemelerine 
göre gelip de yapabildiği kadar 
iş yapması ilk etapta daha faydalı 
ve verimli gibi durmaktadır.
Kurumların devamsızlıkla ilgili sıkı 
politikalarına ek olarak her iki eşin 
de çalıştığı ailelerde hastalık iznini 
sadece çocukların hasta olduğu zaman 
kullanmak,  yöneticilere karşı işini 
ciddiye almıyormuş gibi görünmekten 
çekinmek, diğer iş arkadaşlarına 
fazladan iş yükü yüklemekten kaçınmak, 
teslim tarihlerini kaçırmaktan endişe 
etmek ve işten çok fazla kopmamak 
gibi faktörler yüzünden presenteeism’in 
önüne geçmek neredeyse imkânsız gibi 
gözüküyor.  Özetle presenteeism’i 
tetikleyen ve teşvik eden birçok faktörün 
mevcut olduğunu söylemek mümkün.
Ancak yapılan araştırmalar karşımıza 

çok ilginç rakamlar çıkarıyor. 
Çalışanlarla geriye dönük sağlık 
durumlarını ve iş performanslarını 
araştıran anketler sonucu ortaya çıkan 
sonuçlar presenteeism olgusunun 
absteneeism’e göre daha maliyetli 
olduğunu gösteriyor. Amerika’daki 
Ulusal Ruh Sağlığı Örgütü’nün (National 
Institute of  Mental Health) verilerine 
göre presenteeism’den kaynaklanan 
maliyet yılda yaklaşık 150 Milyar 
Dolar olarak hesaplanmış. Bu hesaplar 
kişilerin verimsiz olduğu gün bazında 
maaşlarıyla çarpılarak ölçülüyor. 
Aslında absenteeism’den kaynaklanan 
verim kaybı ve zarar buzdağının sadece 
görünen kısmı. Altında ise çıplak gözle 
görülmeyen, ölçülemeyen, ne kadar 
büyük olduğunu kestiremediğimiz 
ve kurumlara ciddi zararlar veren bir 

buz kütlesi gibi presenteeism yatıyor. 
Presenteeism ile ilgili en büyük 
sıkıntı ise devamsızlık gibi açık seçik 
olmaması. Birinin işinin başında 
olmadığı çok net görülürken masa 
başında iş yapıyor gibi gözüken kişinin 
aslında ne kadar verimli çalıştığını 
kestirmek zor. Ancak burada olası 
bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek 
gerekiyor. İşte varlık gösterememek 
kişinin işini hafife aldığı ve 
umursamadığı anlamına gelmiyor. 
Tam tersi, etrafa ve kendine karşı 
işini yapabiliyor olduğunu kanıtlama 
ihtiyacı ile güdülenen bir davranış 
olarak ortaya çıkıyor. Özellikle 
yoğun ve sıkıntılı zamanlarda kişiler 
kendilerini bir günlüğüne bile olsa 
uzak tutmak istemiyor, işini kaybetme 
endişesi de bu durumu tetikliyor. 



Kurumsal Ruh Sağlığı
Ekim 201543

Psikolojik kökenli sıkıntılara ve hayat olaylarına ek 
olarak iş-özel hayat dengesini kuramayan kişilerin de 

işe kendilerini iyi hissetmeden gittiği biliniyor.

Uzun vadede ise kişinin tedavi ya da danışmanlık 
alarak düzeltebileceği sorunlar aslında kişinin 

yetersizliği ve motivasyon eksikliği zannediliyor.

Presenteeism’e sebep olan fiziksel ve 
ruhsal hastalıklar, doğaları gereği çok ağır 
durumlar olmuyor. Baş ağrıları, migren, 
sırt ağrısı, gastroentestinal sorunlar, 
mevsimsel alerjiler ve depresyon gibi 
kişinin günlük hayatında ve işlevselliğinde 
ciddi bozulmalara neden olmayan ve 
yaygın olarak görülen hastalıklar kişinin 
işe gitmesine çok fazla engel olmuyor. 
Ancak bu hastalıklar çok yaygın olduğu, 
uzun sürebildiği, acil tedavi ihtiyacı 
doğurmadığı ve tedavisizlik sonucunda 
kronik hale geldiği için kişinin günlük 
çalışma temposunu fark ettirmeden 
yavaşlatıp uzun vadede çok daha büyük 
ve nereden geldiği tam anlaşılamayan 
verim kaybına neden olabiliyor. 

Bu noktada psikolojik kökenli 
sıkıntılardan bahsetmek gerekli oluyor. 
Psikolojik sıkıntılar söz konusu 
olduğunda çalışanlar sıkıntılarını günlük 
strese veya dış etkenlere bağlamaya 
daha eğilimli oluyorlar. Damgalanma 
korkusu ise tedavi arayışını geciktiriyor 
ya da engel oluyor.  Kişinin ne kendisi 
ne de yöneticisi durumun ciddiyetinin 
uzun süre farkına varmayabiliyor. 
Zaten yapılan araştırmalar, ruhsal 

rahatsızlıkların fiziksel rahatsızlıklara 
göre daha çok presenteeism’e yol 
açtığını söylüyor. Ne de olsa kişinin 
nezle, grip ya da kas tutulması gibi 
durumlar yüzünden evde durması 
daha olası iken, uzun zamandır kendini 
ruhsal olarak çok iyi hissetmeyen, fark 
etmediği halde depresyon geçiren ve 
zar zor da olsan işini yapabilen birinin 
işe gitmeye devam etmesi daha olası. 

Depresyon, kaygı ya da iyi yönetilemeyen 
strese ek olarak hayat olayları da 
kişilerin kendilerini işe tam anlamıyla 
vermelerini engelleyebiliyor. Örneğin 
boşanma aşamasında olan bir çalışanı 
ele aldığımızda, kendisi işe gelse bile 
gelecekle ilgili kaygılar, kararsızlıklar, 
dava süreci, düzenin değişmesi, pişmanlık 
ve üzüntü gibi duyguların performansını 
etkilemesi olası bir durumdur. 

Psikolojik kökenli sıkıntılara ve hayat 
olaylarına ek olarak iş-özel hayat dengesini 
kuramayan kişilerin de işe kendilerini iyi 
hissetmeden gittiği biliniyor. Bu konu 
üzerinde çalışma yapan Kanada’daki 
Ottawa ve Western Universiteleri’ndeki 
araştırmacılar da iş – özel hayat 

dengesini kuramayanların % 80’inden 
fazlasının presenteeism tuzağına 
düştüğü ve verimli çalışamadıkları 
yönünde yorum yapıyorlar. İş-özel 
hayat dengesinin bozulmasına da stres, 
tükenmişlik ve depresif  duygudurum 
sebep olabiliyor. Bu kısır döngü daha 
çok presenteeism’e yol açarak ciddi 
performans düşüklüğüne sebep oluyor. 
Uzun vadede ise kişinin tedavi ya da 
danışmanlık alarak düzeltebileceği 
sorunlar aslında kişinin yetersizliği ve 
motivasyon eksikliği zannediliyor. Bu 
durum ne işverene ne de çalışana iyi 
gelmiyor, yetenekli kişiler bu tip sıkıntılar 
yüzünden kariyerlerinde istedikleri gibi 
yükselemeden kapasitelerinin altında 
kalıyor ya da erken emekli oluyor. 

Presenteeism’in zararını şöyle 
özetlemek mümkün: İnsanlar 
kendilerini fiziksel ya da ruhsal olarak 
iyi hissetmediğinde yapabileceğinin 
en iyisini yapamadığı gibi işi sekteye 
uğratan hatalar yapabiliyorlar. Morali 
iyi olmayan çalışanın müşterilerle 
olan ilişkilerde yaşadığı gerginlikler 
ve yanlış anlaşılmalar ise kurumun ve 
diğer çalışanların imajını zedeliyor.
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K U R U M L A R
NE
YAPMALI?
Bu kadar araştırmanın amacı sadece insanları şaşırtan rakamlarla 
ortaya çıkmak, iş sahiplerinin moralini bozmak ya da kendimizi her 

keyifsiz hissettiğimizde işe gitmemeyi haklı çıkarmak değil. 

Yapılan her araştırma sorunlara 
çözüm bulmak amacıyla yapılıyor. 
Presenteeism araştırmalarının amacı 
ise iş yerindeki verimsizliğin gözle 
görülmeyen nedenlerini su yüzüne 
çıkararak nasıl önlemler alınabileceğinin 
belirlenmesi olarak düşünülüyor. 

İlk adım bu sorunun farkında 
olmak. Yöneticilerin performans 
ya da motivasyon sorunu olarak 
değerlendikleri durumun altında tedavi 
ile düzelebilecek depresyon ya da 
tükenmişlik sendromu yatıyor olabilir. 
İşyerindeki hangi koşulların çalışanları 
zorlayabileceğini tespit etmek de 
önlem almayı ve yapılabilirse değişiklik 
yapmayı mümkün kılıyor. Çalışanların 
normal halini bilmek ve onları biraz 
daha yakından tanımak da ne zaman 
sıkıntılı olduklarını anlamayı daha da 
kolaylaştırıyor.

 Ruhsal sıkıntıların erken işaretleri 
ve tedavisi ile bu hastalıklara doğru 
yaklaşım ve yönlendirme hakkında 
çalışanların ve yöneticilerin eğitilmesi 
de gerekli adımlardan biri. Neyin 
günlük sıkıntılar olabileceği, neyin 
tükenmişlik ya da depresyon 
belirtisi olabileceği konusundaki 
eğitimler kişilerin kendilerini daha iyi 
anlamalarına yardımcı oluyor. 

Burada altını çizmek gereken başka 
bir nokta ise eğitimlerin kesinlikle 
teşhis ya da tanı amaçlı verilmemesi 
gerektiği. Psikolojik rahatsızlıklarla 
ilgili teşhis, mutlaka alanında uzman 
ruh sağlığı profesyonelleri tarafından 
yapılmalıdır. Ancak kişiler kendilerinin 
hangi durumlarda zorlandıklarını, nasıl 
etkin bir şekilde baş edebileceklerini 
ve profesyonel yardım almaları 
gerektiğinde kime 
başvuracaklarını bildikleri 
zaman zaten sorunlar 
kendi içinde 
çözüme doğru 
yol almış 
oluyor. 
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Öyleyse kişiler özel hayatlarında sıkıntı ya da psikolojik 
kökenli sorunlar yaşadıklarında ne yapmalı? Uzmanlar, 
insanların hayatlarındaki sorunlarla baş etmeye çalışırken 
ya da tedavi görürken sosyal çevrelerinden kopmamaları 
gerektiği yönünde hemfikirler. İnsanlar için sosyallik ve 
hayatın içinde var olmaya devam etmek tedaviyi olumlu 
yönde etkileyen bir faktör. Kişinin işini gücünü bir tarafa 
bırakıp iyice kendine dönmesi, sorumluluklarını bir anda 
bırakması o kişinin kendini daha iyi hissettirmeyecektir. 
Çok ağır psikolojik rahatsızlıklar hariç, çalışma hayatı 
kişinin ruh sağlığını koruması ve kendini hayatın 
içinde hissedebilmesi için koruyucu bir faktördür.

İş hayatından kopmamaya gayret ederken aynı zamanda 
iş – özel hayat dengesinin bozulmamasına da dikkat 
edebilmeli ve bir taraf  daha ağır basıp diğer tarafı 
olumsuz etkilemeye başladığında tehlike çanlarını 
duyabiliyor olmalıyız. İş-özel hayat dengesini kurmak 
öğrenilebilen bir beceridir ve bununla ilgili alınan eğitimler 
bize zaman yönetimi ve pozitif  yaşam becerileri gibi 
alanlarda kendimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. 

Buradaki en önemli nokta ise çalışanların kendilerini kurum 
içinde desteklenmiş ve değer verilmiş hissedebilmesidir. 
Kurum içinde yapılan bilinçlendirme çalışmaları ve 
eğitimlerle birlikte çalışanların fiziksel olduğu kadar psikolojik 
sağlıklarıyla da ilgileniliyor olması, kişilerin kendilerini daha 
değerli ve güvende hissetmesine sebep oluyor. Bunun 
sonucunda ise çalışanlar içinde bulundukları iş ortamını daha 
çok benimseyerek stres ya da zor durumlarla baş edebilmek 
için kaynaklarını daha etkili kullanabiliyorlar. Bunun tam 
tersi olarak değer ya da önem verilmediğini hisseden kişi 
bulunduğu ortamdaki zorluklarla daha zor mücadele ediyor.  

Sonuç olarak yönetim ve çalışanlar arasında köprü kurma 
görevini de üstlenen insan kaynakları ve eğitim birimleri, 
ruh sağlığı konusunda bilinçlenmeyi destekleyerek 
insan odaklı kurumsal değerlerin oluşmasına ve 
kurumun başarısının artmasına katkıda bulunabilirler.

Buradaki en önemli nokta ise çalışanların kendilerini kurum içinde 
desteklenmiş ve değer verilmiş hissedebilmesidir. Kurum içinde yapılan 
bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimlerle birlikte çalışanların fiziksel 
olduğu kadar psikolojik sağlıklarıyla da ilgileniliyor olması, kişilerin 

kendilerini daha değerli ve güvende hissetmesine sebep oluyor.
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Konuşulması yasak olan konular, her zaman daha çok ilgi çeker. Ruh sağlığı da bu konulardan biri. İş yerinde açıkça konuşulmasa 
bile bu konunun varlığını gözle görülmeyen bir hayalet gibi ensemizde hissederiz. Uzman psikolog Deniz Dağyaran’ın ruh sağlığı 
hakkındaki tabuları ele aldığı bu yazıda “Ruh Sağlığı Dostu” iş yerinin nasıl oluşturulabileceği hakkında ipuçları da bulacaksınız.

Zorunluluklarımızın 
arasında işimizi 
kaybetmemek 
adına sürekli 

yüksek performans 
göstermek, rekabet 

etmek, zor 
insanlarla uyum 
içinde çalışmak, 
pozitif  bir duruş 

sergilemek ve 
motivasyonumuzu 
korumak yer alıyor.

Dolayısıyla yöneticinin 
performans düşüklüğü 
diye değerlendirdiği ve 
ona göre eylem planı 
yapmaya kalkıştığı 
bir durum aslında 
bir süredir devam 
eden depresyon 
ya da kaygı 

bozukluğu olabilir. 
Yöneticilerin bu 

konuda bilinçlenmesi çok 
önemlidir. 

Konuşmaya çekindiğimiz konular genelde 
bizi en derinden etkileyen konular oluyor.  
Ruh sağlığı da bu konuların listesinde en 
başlarda yer alıyor. Tarih boyunca hem 
dünyada hem de ülkemizde önyargıların 
gölgesinde kalmış, insanların yeteri kadar 
bilgi sahibi olmadığı, olamadığı bir konu.  
Hal böyle olduğu için neredeyse herkesin 
kendi kafasında “ruh sağlığının ne olduğu” 
ile ilgili bir teorisi var. Kimisi “bunun 
babası da böyleydi ona çekmiş” diyor, 
kimisi “çok yıprandı ondan bu hale geldi” 
diyor, bir başkası ise “bu işler kafada biter, 
biraz gayret etse toparlar” diyor. 

Neredeyse herkes diğeriyle ilgili bir yorum 
yapıyor, fakat bir yandan da kendileriyle 
ilgili konuşmaktan türlü nedenlerle 
çekiniyor. Utanç,  deli damgası yemek, 
el alem ne der diye düşünmek, kendine  
bu tip hastalıkları konduramamak, 
mahremiyet ihtiyacı vs..Toplumun 
geneline sinmiş bu önyargıdan büyük 
kurumlar da nasibini alıyor elbet. En 
nihayetinde kurumları oluşturan insanlar 
bu toplumun, bu coğrafyanın birer 
parçası. Ailelerinden ve geçmişlerinden 
getirdikleri kalıplarını ve önyargılarını 
kartlarını bastıkları turnikenin gerisinde 
bırakamıyorlar, beraberce asansöre binip 
masalarına, toplantı odalarına, yemek 
molalarına getiriyorlar. Bunun sonucunda 
da işyerlerinde fiziksel rahatsızlıklar 

daha rahat konuşulurken insanlar ruhsal 
sıkıntılarını belki de önce kendilerinden, 
daha sonra da çalışma arkadaşlarından 
saklama ihtiyacı duyuyorlar. 

Bu durumun neden böyle olduğunu 
anlamak çok da zor değil. İş yeri her ne 
kadar bize sosyal, ekonomik, profesyonel 
ve kişisel anlamda katkıda bulunan, toplum 
içinde saygınlık kazanmamızı sağlayan ve 
çalışıyor olmanın getirdiği manevi hazzı 
tattıran bir yer olsa da birçok zorluğu da 
mevcut. Çalıştığımız kurum, zamanımızın 
çoğunu geçirdiğimiz, kendimizi en iyi 
halimizle göstermek istediğimiz, özenli 
kıyafetler giyip gittiğimiz ve belirli kurallara 
uyduğumuz bir yer. Zorunluluklarımızın 
arasında işimizi kaybetmemek adına 
sürekli yüksek performans göstermek, 
rekabet etmek, zor insanlarla uyum içinde 
çalışmak, pozitif  bir duruş sergilemek 
ve motivasyonumuzu korumak yer 
alıyor. Durum böyle olunca da bizim 
yetkinliğimize gölge düşürebileceğine 
inandığımız psikolojik sıkıntılarımızı 
açmak çok gereksiz ve mantıksız geliyor. 

İş yerinde ruh sağlığı kavramı sadece hali 
hazırda bizi sıkıntıya sokan sorunlarla 
ilgilenen bir alan değil, işteki koşulların 
tetiklediği sıkıntıları da ele alıyor. Yoğun 
iş temposunun getirdiği iyi yönetilemeyen 
stres ve dinlenmeden çalışarak tatmin hissi 

yaşayamamanın getirdiği tükenmişlik, her 
bünyeyi zorlamaya yetiyor ve depresyona 
sebep olabiliyor. Kurum içindeki 
belirsizliklerin ve yapısal değişikliklerin 
sebep olduğu kaygılı ruh hali kişilerin 
işine konsantre olmasının önünde 
büyük bir engel oluşturuyor. Beraber 
çalışan insanların karakter özellikleri ve 
farklılıklarından kaynaklanan çatışmalar 
da iş yerinde psikolojik sıkıntıların en 
önemli tetikleyicilerinden biri olmaya 
devam ediyor.

Genel olarak ruh sağlığı sorunlarını var 
ya da yok diye sınıflandırmak yerine 
bir eksen üzerinde değişiklik alanlarda 
hafiften şiddetliye doğru giden bir şekilde 
değerlendirmek daha kapsayıcı oluyor. 
Örneğin iş yerinde sınırlı süre içinde stres 
karşısında bunalan bir kişiye rastlamak da 
mümkün, aylardır farkında olmadan hafif-
orta şiddette bir depresyon ile yaşayan ve 
işlerini sadece olması gerektiği düzeyde 
yapabilmek için olağanüstü çaba gösteren 
ve profesyonel yardımdan fayda görecek 
birine rastlamak da mümkün. Dolayısıyla 
yöneticinin performans düşüklüğü diye 
değerlendirdiği ve ona göre eylem planı 
yapmaya kalkıştığı bir durum aslında 
bir süredir devam eden depresyon ya da 
kaygı bozukluğu olabilir. Yöneticilerin bu 
konuda bilinçlenmesi çok önemlidir.
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Yapamayanların yerine o işi aynı şekilde belki de daha 
iyi yapabilecek insanlar her zaman bulunabiliyor.  
Bu noktada dünyadaki uygulamalar son noktayı 
koyuyor. Gelişen dünyada insan en önemli değer 
olarak karşımıza çıkıyor. Artık kurumlar çalışanlarının 
fiziksel sağlığı kadar psikolojik sağlığından da 
sorumlu tutuluyor. İngiltere’de sigortaların bazıları 
ruh sağlığı harcamalarını da kapsıyor, iş yerlerinde 
birtakım zorunlu uygulamalar şart koşuluyor. Ruh ve 
bedenin bir bütün olduğunu kabul edip iş yerinde 
psikolojik sıkıntıların da ortaya çıkabileceğini 
önceden tahmin ederek kurumların bilinçlendirme 
ve yönlendirme alanlarında harekete geçmeleri artık 
lüks değil ihtiyaç olarak görülüyor. 
İnsana verilen değerin yanı sıra kurumlar kazançlarını 
da düşünmek zorunda. Ruh sağlığı iyi olmayan, 
stres yönetimi konusunda eğitim almamış, ya da 
psikolojik sıkıntısı için kimden nasıl yardım alacağını 
bilmeyen çalışanların kuruma getirdiği maliyet çok 
fazla.  Yapılan araştırmalarda akıl almaz rakamlardan 
bahsediliyor. Ruh sağlığı konusunda devlet destekli 
çok önemli çalışma ve uygulamaların yapıldığı 
Kanada’daki bir araştırmaya göre 2009 yılında 
alınan kısa vadeli sağlık raporlarının% 78’inin ve 
uzun vadeli sağlık raporlarının ise % 67’sinin ruhsal 
sıkıntılarla ilgili olduğu görülmüş. Asıl inanılmaz 
rakam ise harcamaların hacmi hesaplandığında 
karşımıza çıkıyor. Ruhsal rahatsızlıklarının Kanada 
ekonomisine bir yıllık maliyeti 51 Milyar Dolar 
olarak hesaplanıyor. Bu durum İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nde de benzer rakamlarla 
ölçülüyor.

Çalışanların psikolojisi kurumları gerçekten ilgilendiriyor 
mu? İnsanlar sabah işlerine gelip yapmaları gerekenleri yapıp 
evlerine döndükleri sürece nasıl hissettikleri kurum için ne 
kadar önemli? Ne de olsa profesyonellik insanların kişisel 

sorun ve sıkıntılarını işe yansıtmamalarını gerektiriyor. 
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Farkındalık: İşverenler 
ve yöneticilerin 
öncelikle kurumsal 
ruh sağlığı kavramını 

inceleyip, ruh sağlığı konusundaki 
kendi bilgi ve önyargılarını gözden 
geçirip iş yerinde ruh sağlığının 
halı altına süpürülemeyecek bir 
konu olduğunu içselleştirmeleri 
gerekiyor. Bir kurumda ruh 
sağlığı ile ilgili belirli bir duruşun 
oluşması üst yönetimin girişimi ile 
mümkün oluyor. Bu farkındalık 
ve içselleştirme süreci bir günde 
olmuyor, ancak biraz çevremizi 
gözlemleyerek ve ilgili yayınları 
okuyarak kolayca fikir edinmemiz 
mümkün. 

Eğitim: Kurumdaki 
tüm seviyedeki 
çalışanları kapsayan 
eğitim programları 

“Ruh Sağlığı Dostu” işyeri yaratmak 
için olmazsa olmaz bir adım. 

•Ruh sağlığı nedir?
•Ruh sağlığı hakkında doğru 

bilinen yanlışlar nelerdir?
•Psikolojik sıkıntıların erken 

işaretleri nelerdir? 
•Psikolojik sıkıntılara hangi 

fiziksel şikâyetler sebep olabilir ya da 
eşlik edebilir?

•Ruh sağlığı alanındaki 
önyargıların kökenleri nedir? Farklı 
bakış açılarıyla nasıl değiştirilebilir?

•Psikolojik kaynaklı sorunları 
olan kişiye profesyonel yaklaşım 
nasıl olur ve yönlendirme nasıl 
yapılır?

•Çalışan bu konu hakkında 
fazla savunmacı ya da olumsuz bir 
tutum sergileyip yönlendirmeleri 
reddederse nasıl davranmalı?

•Üst yönetim ya da yönlendirme 
yapılacak yere ne kadar bilgi 
verilmeli, mahremiyet nasıl 
korunmalı?

•Çalışan kendini çok fazla açıp 
yöneticisi için konuşması zor 
konulara girerse bu durum o kişiyi 
incitmeden nasıl ele alınmalı?

•Çalışan kişiyle hassas bir konu 
hakkında konuşurken anlayışlı, 
empatik, destekleyici ama aynı 
anda profesyonel bir duruş nasıl 
sergilenmeli?

! Yöneticiler kendi önyargılarından 

arınsa bile karşısındaki kişiye nasıl 

yaklaşacağı konusunda da ne yapacağını 

bilemeyebiliyor. 

Dilerseniz milyar dolarları  bir kenara bırakıp dünyadaki  “Ruh Sağlığı Dostu 
İşyeri” (Mental Health Friendly Workplace) uygulamalarına bir göz atalım. Ruh 

sağlığı dostu iş yerleri yaratmanın adımları şöyle: Psikolojik kökenli sorunlar doğru 

yönlendirme, danışmanlık ya da 

tedaviyle düzelmektedir. Ancak 

önyargılar, çekinceler ve tabular 

sizi uzun vadede nereden çıktığına 

hayret edeceğiniz zararlara uğratma 

potansiyeline sahiptir. Kurumların 

ruh sağlığı dostu haline gelebilmesi 

için üst yönetimden tüm çalışanlara 

kadar alanında yetkin ruh sağlığı uz-

manları tarafından verilecek teorik 

ve pratik eğitimlerin alınması son 

derece önemli ve gereklidir. 

O zaman şu cümleyle bitirelim: 

“Ruh sağlığı sorunlarında 

utanılacak bir şey yok. 

Utanılacak bir şey varsa o da 

önyargılarımız ve insanları 

etiketleme alışkanlığımızdır!”
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İş yerİnde en sık 
görülen Psİkolojİk 
Rahatsızlıklar

Ruhsal rahatsızlıklar iş yerinde kendini doğrudan belli etmediği için birçok kurum üzerindeki 
olumsuz etkisi de gözden kaçabiliyor. Amerika’da yapılan ve 15 ile 54 yaş aralığını kapsayan 
bir araştırmaya göre (U.S. National Comorbidity Survey) çalışanların % 18’i geçen ayda ruhsal 
rahatsızlıklarla ilgili bazı belirtiler yaşadığını belirtmiş.

Ancak ruhsal rahatsızlıklarla ilgili damgalanma faktörü, günümüzün ekonomik koşulları da 
göz önüne alındığında çalışanların işlerini kaybetme korkusu yüzünden tedavi olmakla ilgili 
çekimser olmalarına neden oluyor. Yöneticiler her ne kadar yardımcı olmak isteseler de nasıl 
yardım edeceklerini bilemiyorlar. Buna ek olarak da ruh sağlığı profesyonelleri kişiyi tedavi 
ederken bir yandan da iş yerinde bu belirtilerle nasıl baş edileceği ile ilgili tavsiye vermekle 
ilgili yabancılık çekebiliyorlar. 

Sonuç olarak ruhsal rahatsızlıklar 
hem gözden kaçıyor hem de tedavisi 
yapılamıyor. Bu da kişinin sağlığına 
ve kariyerine zarar vermekle kalmayıp 
iş yerinde verimsizliğe sebep oluyor. 
Ancak kişi gerekli desteği aldığı zaman 
sıkıntı veren belirtiler azalıyor ve işteki 
performans artıyor. Ancak bu noktaya 
gelebilmek için ruhsal rahatsızlıkların 
doğası ile ilgili tutumların değişmesi ve 
bu değişim sürecinin çaba ve zaman 
gerektirdiğinin anlaşılması gerekiyor. 
Sizler için iş yerinde sıklıkla görülen 
bazı psikolojik rahatsızlıklar ve bu 
rahatsızlıklardan yöneticilerin ve 
çalışanların nasıl etkilendiği hakkında kısa 
bilgiler derledik:

Harvard Tıp Fakültesi’nin yayını olan Harvard Mental Health Letter’dan çevirip 
derlediğimiz bu yazıda iş yerinde en sık görülen psikolojik rahatsızlıkları özetledik.

Çalışanların çeşitli psikolojik sorunları için destek almaması kendi kariyerlerini ve kurumların 
verimliliğini tehlikeye sokuyor. 
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Depresyon, genel toplumda da çok sık görüldüğü için iş yerlerinde en çok 
araştırmalara konu olmuş psikolojik rahatsızlık olarak karşımıza çıkıyor. 

İŞ YERİNDE EN SIK GÖRÜLEN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

Önemlİ
noktalar

Gizli Belirtiler, Somut Etki
Depresyon, dikkat eksikliği ve kaygı bozukluğu 
gibi sık görülen rahatsızlıkların belirtileri her 
ne kadar net olsa da iş yerinde gündelik hayata 
göre kendilerini daha farklı belli edebiliyorlar. 

Bu belirtiler gözden kaçsa bile ekonomik sonuçları 
oldukça somut oluyor. Araştırmalar Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO)  “Sağlık ve iş performansı 
anketi”ni (Health and Work Performance Questionnaire), 
kullanarak bu rahatsızlıkların etkilerini ölçüyor. Bu 
ankette çalışanlara ne kadar hastalık izni aldıkları 
ve işe geldikleri günlerde ise ne kadar verimli 
çalışmış oldukları soruluyor. Sonuçlar ise işe 
devamsızlık ve işte var olamamanın neden olduğu 
(presenteeism) verim kaybı üzerinden hesaplanıyor. 
Yapılan çalışmalardan birinde 25 tane kronik fiziksel 

ve ruhsal rahatsızlığın toplam 10 işyerinde 34,622 
çalışan üzerindeki etkisini araştırılmış. Araştırmacılar 
kurumların sağlık ve ilaç harcamaları ile çalışanların 
kendilerinin belirttiği işe devamsızlık ve verimsiz 
çalışma günlerini hesaplayarak bir sonuca varmışlar. 
Dolaylı ve doğrudan harcamalara bakıldığı zaman 
birinci sırayı depresyon alırken, kaygı bozuklukları 
da 5. sırada yer almış. İlk beşin içinde yer alan diğer 
rahatsızlıklar ise obezite, artirit ve sırt ağrısı olmuş. 

Yapılan çalışmaların birçoğu verim kaybı yüzünden 
yaşanan dolaylı kaybın kurumların sağlık sigortası ya da 
ilaç ödemesi gibi doğrudan yaptığı harcamalardan çok 
daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu yüzden kurumların 
hem kendi hem de çalışanların iyiliği için iş yerinde 
psikolojik sağlığa daha fazla yatırım yapmaları öneriliyor.

Her ne kadar depresyonun en belirgin özelliği çökkün 
ruh hali olsa da iş yerinde depresyon kendini daha çok 
gerginlik, huzursuzluk ya da çabuk sinirlenmek gibi tepki ve 
davranışlarla belli ediyor. Ağrı ve sızılar gibi fiziksel belirtiler 
de depresyona işaret edebiliyor. Buna ek olarak kişiler 
içe dönük, pasif, amaçsız ve verimsiz bir hale gelebiliyor. 
Depresyona bağlı olarak gece uykularında yaşanan 
bölünmeler ve çökkün ruh hali sürekli yorgunluk haline de 
neden olabiliyor. Muhakeme ve karar verme mekanizmaları 

da yavaşlayıp eskisinden belirgin şekilde kötüye gidebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün anketi kullanılarak yapılan bir 
çalışma depresyonu olan çalışanlarda bir yılda toplam 
27 iş günü kaybı yaşandığını söylüyor. 27 günün 9’u 
işe gelinmeyen, 18’i ise işte verimli çalışılmayan günler 
olarak hesaplanmış. Başka bir araştırma ise depresyonu 
olan çalışanların diğerlerine göre daha sık işten 
çıkarıldığını ya da daha sık iş değiştirdiğini gösteriyor. 

Bu rahatsızlıklar devamsızlığa 
neden olsa da en büyük zararı 
verim kaybı olarak ortaya çıkar.

Araştırmalar gerekli psikolojik desteğin iş performansını 
olumlu yönde etkilediğini, ancak bunun geri dönüşünün 

uzun vadede alındığını belirtiyor.

Ruhsal rahatsızlıkların belirtileri 
gündelik hayata kıyasla iş yerinde 

farklılıklar gösterebilir.
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Kaygı bozuklukları iş ortamında kendini huzursuzluk, yorgunluk, odaklanmada zorluk ve 
aşırı endişe ile gösteriyor.

Ç alışanlar performansları 

ile ilgili sürekli 

kaygılanırlar ve hem iş 

arkadaşlarından hem de 

yöneticilerinden iyi olup olmadıklarıyla 

ilgili sürekli geribildirim isterler. 

Fakat bu geribildirim yine de onları 

rahatlatmaya yetmez. Birtakım fiziksel 

ağrılar, gerginlikten kaynaklanan baş 

ağrıları ya da sinirlilik gibi depresyona 

benzer belirtiler de görülebiliyor. 

Kaygı bozuklukları toplumun %6’sını 

etkilediği halde ilk 5 ila 10 yıl arasında 

gözden kaçıp teşhis konulmayabiliyor. 

Teşhis konulan her 3 kişiden yalnızca 

1 tanesi gerekli tedaviyi alıyor. Bu tip 

sıkıntıları olanlar da diğer psikolojik 

rahatsızlıkları olan kişilere göre 

daha çok tedavi arayışına giriyor. 

Ancak kişiyi tedavi arayışına iten 

nedenler genelde duygusal sıkıntılar 

yerine gastroentestinal sorunlar, 

uyku bozuklukları ya da kalple ilgili 

sorunlar oluyor.

KAYGIBOZUKLUK-LARI
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Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB 

www.health.harvard.edu/newsletter_article/mental-health-problems-in-the-workplace

Genellikle çocukluk ve ergenlik 
döneminde sorun olarak karşımıza 
çıksa da yetişkinleri de etkilemektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri dahil 
10 ülkeyi kapsayan bir araştırmada 
çalışanların yaklaşık %4’ünde dikkat 
eksikliği olduğu bulunmuştur. Bu 
durum iş yerinde kendini organize 
olamamak, teslim tarihlerini kaçırmak, 
iş yükünü yönetememek, yöneticilerin 
verdiği yönergelere uymada zorluk 
çekmek ve diğer çalışanlarla tartışmak 
olarak gösterebiliyor.
Bu belirtilerin sonucunda kişinin 
performansı ve dolayısıyla kariyer 
hayatı da olumsuz yönde etkilenir. 

Araştırmalar DEHB’u olan kişilerin 
verim kaybı ve devamsızlık yüzünden 
her yıl 22 gün iş kaybı yaşadığını 
gösteriyor.

Bu kişilerin iş disiplini konusunda 
sorun yaşamaları da diğer çalışanlara 
göre %20 ila % 40 oranında daha 
az kazanmasına neden oluyor. İşten 
çıkarılma oranlarının da diğer 
çalışanlara göre 4 kat daha fazla olduğu 
bulunmuş.

Harvard Medical Publicatons tarafından 
yayımlanan bu makalenin tamamına 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
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Onur Air Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü 
Teoman Tosun  ile Kurumsal Ruh Sağlığı 
Hakkında Konuştuk

Çok sayıda ve farklı yelpazede eleman çalıştıran 
kurumlardan birinin başında olmak nasıl bir duygu?

Onur Havayolları yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı ve 24 saat 
hiç durmayan köklü bir kurum. Böyle bir kurumun Genel 
Müdürü olmak yıllarca sivil havacılık sektörüne farklı 
pozisyonlarda hizmet vermiş birisi olarak elbette çok güzel 
ve tatminkar bir duygu. 

Ayrıca şirketimin nadide çalışanları ve mesai arkadaşlarımla 
beraber aynı sorumlulukları paylaşmak gurur verici, 
zira eğitimli, bilinçli, sorumlulukların idraki içinde bir 
topluluğuz.

Çok çalışanınızın olması sebebiyle hepsine yetebiliyor 
musunuz?

Herkese yetebilmek çok zor. Hatta 2 bin kişilik bir şirkette 
tanışamadığım, görmediğim çok az sayıda da olsa çalışan 
arkadaşlarımız bile var. Türkiye’nin ve hatta dünyanın 
farklı coğrafyalarında merkezlerimiz var. Bu anlamda 
onların hepsine dokunabilmenin onları yöneten bana bağlı 
yöneticilerden geçtiğini düşünüyorum.
Ancak arkadaşlarımın bana ulaşmaları ve sorunlarını 
aktarmaları veya paylaşmaları özel veya kurumsal her 
alanda çok daha kolay ve imkan dahilindedir.

Türkiye’de kurumsal ruh sağlığı alanında arayıp da 
bulamadığınız bir hizmet var mıdır?

Türkiye’de kurumsal ruh sağlığı tanımını bile bunca yıllık 
deneyimime rağmen Türkiye’de çok az duymuşken bunun 
sadece küçük eksikleri olduğunu söylemek doğru olmaz. 
İlerleyen İK yöntemlerinde şirketler tüm çalışanların ruh 
sağlığının daha ana kapıdan girerken en pozitif seviyede 
olması için çalışıyorlar ama bu konuda daha çok yol 
alınması gerekiyor sanırım. Çünkü hem işinde son derece 
becerikli hem de istediğiniz kriterlere uygun ruh sağlığını 
her departman için bulabilmek çok kolay olmuyor. İş kolu 
olarak çalışanımızın ruh sağlığı kendisi kadar, hizmet 
verdiğimiz misafirlerimizi, münasebette bulunduğumuz 
kurum ve kuruluşları da yakından ilgilendirmektedir.

Bu alanda eğitimin önemine inanıyor musunuz?

Eğitimin önemsiz olduğu bir alan düşünmek doğru değil. 
Ancak ruh sağlığı gibi geniş bir kavramın belli dönemlerde 
öğretilebilecek bir olgu olmaktan öteye hayatın her anında 
denetlenecek ve küçük dokunuşlarla şekil verilecek bir 
yaşam biçimi olduğunu söylemek isterim. Bu yüzden 
haftalık izinler, yıllık izinler, primler ve ödüller var. Bunların 
tamamı ruh sağlığının en üst seviyede olması için üretilmiş 
standartlar. Ayrıca şirket çalışanlarının motivasyonuyla 
ilgili yapılacak aktiviteler de önem taşıyor tabii. Gerçi bu 
aktiviteleri daha çok 9-5 çalışan sektörler için uygulanabilir 
görmek doğru olacaktır. 24 saat yaşayan vardiyalı ve hatta 
yarısı dünyanın başka yerinde bulunan insanlardan oluşan 
şirketlerde bu gibi aktiviteleri yapabiliyor olmak maalesef 
çok mümkün olmuyor.

Sizce bu alanda ne gibi çalışmalar yapılmalı?

Kurumun en üstündeki kişi öncelikle ekibini kurarken 
bu anlamda doğru insanları seçmeli. Tek bir majör 
ruhsal problemli yöneticinin bile etkisinin viral 
olduğu unutulmamalı. Zaten en yukarıdakilerin asli 
işlerinden biri zaten bu olmalı. Onun dışında çalışanlara 
yönelik uygulamalarda kalabalık şirketlerde uyum 
problemlerinin olduğu yerlere odaklanılmalı. Ruh 
sağlığının göstergelerinden biri uyum, komplikasyonu 
ise uyumsuzluktur malum. Uyumsuzlukların iş yapmaya 
çalışan insanların doğru bildiklerini savunmalarıyla ilgili 
olup olmadığını görmek gerekir. Aksi durumlarda mutlaka 
müdahale edilmeli. Ve elbette kesinlikle bu süreçlerde 
profesyonel yardımlarla tespitlerin yerinde olup olmadığı 
kontrol edilmeli.

Bu aşamada psikolojik destek veren, ruh sağlığı, davranış ile 
iletişim hizmetleri veren kurumların varlığı çok önemli bir 
konum arz etmektedir.

Kurumsal ruh sağlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kurumsal ruh sağlığının yönetici ruh sağlığından geçtiğini 
düşünüyorum. Buradaki ruh sağlığı tanımını şüphesiz biraz 
açmak gerek. Bazı sektörlerde ruh sağlığının limitlere dayalı 
olması üretkenliği artırırken, havacılık sektöründe herkesin 
son derece normal olması çok önemli. Neticede uçağı uçuran 
kaptandan, yolcuya servis veren kabin memuruna, yolcu 
şikayetleriyle uğraşan CRM ekibinden reklam yazarına 
kadar farklı dinamiklerle çalışan ama aynı amaca hizmet 
eden devasa bir yelpaze burası. Özellikle operasyondaki 
arkadaşlarımın son derece dingin ve normal bir ruh sağlığı 
içerisinde olması çok önemli.
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KURUMSAL
RUH SAĞLIĞI KAVRAMI

VE DÜNYADAKİ
UYGULAMALAR

Ruh Sağlığı iyi çalışan = Başarılı Çalışan = Verim
Bunun tam tersi de geçerli:

Ruh Sağlığı iyi olmayan çalışan = Başarısız çalışan = Verimsizlik

Sağlık söz konusu olduğunda akan 
sular duruyor. Kurumsal Ruh Sağlığı 
ile ilgili bu yazıya başlarken Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) sağlık 
tanımlamasını tekrar hatırlayalım:
Sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın 
olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal 

ve ruhsal iyilik halidir. İnsanların bireysel, sosyal ve 
ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmelerine ve 
kapasitelerini kullanmalarına izin veren bir kaynaktır.  
Son derece basit, anlaşılır bir kavram olduğu halde 
sağlık, çoğu zaman sadece fiziksel sağlık olarak 

aklımıza geliyor. Ruhsal iyilik halinin de gerekliliği çoğu 
zaman unutuluyor ya da türlü nedenlerle göz ardı ediliyor. 
Ancak dünyada bu konuya karşı bir uyanış ve farkındalık 
çoktan başlamış durumda. Özellikle büyük kurumlar, 
bünyelerinde çok fazla kişi barındırdığı için hem fiziksel 
hem de ruhsal sağlık sorunlarıyla sürekli karşılaşılabiliyor. 
Buna ek olarak ruhsal rahatsızlıkların neden olduğu 
ekonomik zarar ise yöneticilerin ve iş sahiplerinin de 
ilgisini çekmeyi başardı. Artık herkes çalışanların sağlıklı, 
mutlu ve verimli olmasını istiyor, başarının ancak böyle 
mümkün olduğu biliniyor. Kurumsal Ruh Sağlığı 
kavramı, çok basit bir formülün üzerine inşa edilmiş:

Sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, 
fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik halidir. İnsanların bireysel, sosyal ve 
ekonomik olarak verimli bir yaşam sürmelerine ve kapasitelerini 
kullanmalarına izin veren bir kaynaktır.(Dünya Sağlık Örgütü)  
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1. Yönlendirme
Kurumlarda çalışanlarda hali hazırda var olan ruhsal 
rahatsızlıklarla ilgili bilinçlendirme yapmak, Çalışan 
Destek Programları ile yönlendirme yapmak, tedavi 
sürecini takip etmek ve işe geri dönüş ve adaptasyon 
sürecini kolaylaştırmak. 
2. Önleme
Herkesin yaşayabileceği günlük hayatta karşımıza 
çıkabilen psikolojik sıkıntı ya da hastalıklarla ilgili 
önleyici eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, 
kişilerin iş yerinde karşılaştığı stres ve çeşitli kişiler 
arası sorunlarla başa çıkmanın psikolojik odaklı 
yaklaşımlarını öğretmek.

3. Gelişim
Pozitif  psikoloji kuramından yola çıkarak, iş yerinde 
herhangi bir sorun yaşamayan ancak tüm potansiyelini 
kullanmanın önünde bazı engelleri olan kişilerin 
gelişimlerine katkı sağlamak, kendilerini hangi alanda 
en iyi şekilde ifade edebileceklerini bulmalarına 
yardımcı olmak.

 Biz de Kurumsal Ruh Sağlığı Derneği olarak dünyadaki 
bu gidişatı yakalayıp bu kavramı ülkemizdeki kurumlarla 
tanıştırmayı hedef  edindik. Dilerseniz dünyada kurumsal ruh 
sağlığı ile ilgili hangi ülkeler, hangi kurumlar neler yapmış bir 
göz atalım.

Bu formülü kullanmaya başlamadan önce ruh sağlığı iyi olan 
kişinin tanımını da doğru yapmak gerekiyor. Psikolojinin 
kurucularından Freud,  sevebilen ve çalışabilen insanın ruh 
sağlığının iyi olduğunu söylüyor.  Ne kadar geniş bir kavram 
öyle değil mi? Bunu biraz açarsak ruh sağlığı iyi olan insan 
çalışabilir, üretebilir, stres karşısında kaynaklarını iyi kullanarak 
kendini tükenmeye karşı korur, esnek olabilir, duygularının 
tamamen mantığını ele geçirmesine izin vermez, kaygı 
bozuklukları ya da depresyon ile boğuşmaz diyebiliriz. Bu liste 
sayfalarca uzayıp gider. Bu listeyi uzatmamak adına ruh sağlığı 
iyi olan çalışan için kısaca “mutlu çalışan” demek de mümkün, 
hatta kurumlarda oldukça yaygın.  Peki, ne kadar doğru?  Ya 
da kapsayıcı?
“Mutlu çalışan” kavramı ile pozitif  psikoloji uygulamaları 
ile tanıştık aslında. Pozitif  psikoloji uygulamaları kendini 
hastalıklardan sıyırıp ruh sağlığı iyi olan kişinin kendisini 
nasıl geliştirebileceği ve kişisel gelişimini nasıl tamamlayacağı 
konusuna kafa yoruyor. Türkiye’de büyük ve yenilikçi kurumların 
İnsan Kaynakları bölümleri ise dünyadaki gelişmeler ile yakın 
takipte kalarak pozitif  psikoloji uygulamaları ile çalışanlarıyla 
yakından ilgileniyor. Bu sene başında İstanbul’da gerçekleşen 
PERYÖN zirvesinde de konu “pozitif  psikolojiydi” ve İK 
uzmanları bu konu ile ilgili gerçekleştirdikleri uygulamaları 
paylaştılar. Her ne kadar olumlu geri dönüşler alınsa da bu 
yeni ve heyecan verici alanın büyüsüne kapılıp herkesin ruhsal 
alt yapısının aynı sağlamlıkta olduğunu varsaymak gibi bir 
yanılgıya düşmek de ne yazık ki çok olası. Dışarıdan fark edilen 
ya da edilmeyen psikolojik sıkıntılar yaşayan bir çalışana ne 
kadar eğitim ya da aktivite sunarsanız sunun, o kişinin altta 
yatan sorunlarına dokunmadan kapasitesine ulaşıp verimli 
olmasını beklemek sıkıntılı ve sonu olmayan bir süreç olabilir. 
İşte bu noktada kurumsal ruh sağlığı devreye giriyor. Kurumsal 
ruh sağlığı ile ilgili çalışan dernek  ve vakıflar, kurumların önyargı 
ve damgalanma gibi sorunlardan kendini sıyırıp çalışanların ruh 
sağlıklarının aynı fiziksel sağlık ve iş güvenlikleri kadar önemli 
olduğu fikrini kabul edip benimsemelerini amaç edinmişler.

Kurumsal Ruh Sağlığı çok boyutlu bir kavram. Bu kavramı sadeleştirmek adına 3 ayrı seviyeden bahsetmek mümkün:

Freud,  sevebilen ve çalışabilen insanın ruh 
sağlığının iyi olduğunu söylüyor.
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K K A N A D A

“Ruh sağlığı iş yerlerinde mutlaka üzerinde durulması 
gereken bir konu. Psikolojik sıkıntı yaşayan kişiler çalıştıkları 
yerde birçok zorlukla karşılaşıyorlar, damgalanma korkusu 
yüzünden yardım alamıyorlar. Çalışanların kapasitelerini en 
iyi şekilde kullanmalarının önüne geçen psikolojik sıkıntıları 
göz ardı etmek kurumların düşeceği en büyük hatalardan 
biridir.” 

Kanada’da kurumsal ruh sağlığına gönül vermiş başka bir 
kuruluş ise “The Great-West Life Centre for Mental Health in 
the Workplace” olarak karşımıza çıkıyor. Bu merkez aslında 
kurumlara iş göremezlik ödemesi kaynağı sağlayan devlet 
bağlantılı bir kuruluşa bağlı olarak 2007 yılında kurulmuş. 
Dolayısıyla toplum sağlığı ile ilgilenen sektörler ile birebir 
bağlantılılar.  Bu sektörün içinde oldukları için psikolojik 

sorunların ne kadar çok devamsızlık ya da verimsiz çalışmaya 
sebebiyet verdiğini doğrudan gözlemlemişler. Amaçlarını ise 
iş yerinde psikolojik sağlık konusunda farkındalık yaratarak 
iş yerinde ortaya çıkan ruh sağlığı ile ilgili sorunların daha iyi 
yönetilebilmesi ve doğru şekilde yönlendirme yapılabilmesi 
olarak oluşturmuşlar. Buna ek olarak müdür, yönetici ve 
süpervizörlere ellerinin altında bulundurabilecekleri bir 
alet çantası gibi pratik bilgilerin olduğu eğitim programları 
sunuyorlar. www.workplacestrategiesformentalhealth.com 
adlı web sitesinde ise daha fazla bilgiye ulaşmak mümkün. 
En önemli kazanımlarından biri ise Kanada Ruh Sağlığı 
Kurulu (Mental Health Commission of  Canada) ile işbirliği 
yaparak iş yerlerinde zorunlu olan Psikolojik Sağlık ve 
Güvenlik Standardı’nın oluşmasına ve yasa olarak kabul 
edilmesinde önemli bir rol almışlar.  

İş yerinde ruh sağlığı ise çok büyük 
araştırmaların ve yatırımların yapıldığı 
bir alan. Örneğin Kanada Ruh Sağlığı 
Derneği’nin (Canadian Mental Health 
Association) bir uzantısı olarak kurulan 
“Mental Health Works” adlı kar amacı 
gütmeyen vakıf, 2001’de araştırma amaçlı 
kurulduktan sonra 2004’te kurumlara ruh 
sağlığı bilinçlendirmesiyle ilgili hizmet 
vermeye başlamış. Herkesin hayatının 
bir noktasında psikolojik bir sıkıntı ya da 
hastalık yaşayabileceğini ve iş yerlerinde 
bu tip sorunlarla karşılaşma olasılığının 
yüksek olduğunu vurguluyorlar. Örneğin 
2011 yılında ulusal bazda yapılan anket 
formundaki bir çalışma, psikolojik sıkıntılar 
yaşayan çalışanların yaşadığı sıkıntıları 
ve yöneticilerin çalışanlarına nasıl destek 
olabileceği konusunu ele alıyor (Thorpe, 
Chenier, 2011. Building Mentally Healthy 
Workplaces: Perspectives of  Canadian Workers 
and Front-Line Managers.) Bu araştırmaya 
göre çalışanların % 12’sinin an itibariyle, 
% 32’sinin ise daha önce yardım almayı 
gerektiren psikolojik sıkıntılar yaşadığı 
ortaya çıkmış. İşveren ve yöneticilere ise 
şöyle sesleniyorlar: 

Öncelikle uzak ülkelerden başlayarak Kanada’yı ele alalım. 

Kanada,  genel olarak ruh sağlığı konusunda toplumu 

bilinçlendirmeyi hedeflemiş ve bu konuda birçok çalışmanın 

yapıldığı bir ülke.
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İ N G İ L T E R E
İngiltere kıyılarına vardığımızda ruh sağlığı ile ilgili yine bir çok girişim 
ve programın yapıldığını görüyoruz.  

İ ngiltere de ruh sağlığına önem veren ve 
halkı da bu konuda eğitip bilinçlendirmek 
için bir çok bağımsız kuruluşun 
çalışmalar yaptığı bir ülke. “Mind: For 

Better Mental Health”  adlı bir kuruluş, varoluş 
amaçlarını “psikolojik sorunları olan herkes hak 
ettiği yardımı alana kadar vazgeçmeyeceğiz” 
diyerek ortaya koymuş. Bu kuruluş seçimlerde 
yürüttükleri kampanyalarla, başka derneklerle 
işbirliğine girerek damgalanmanın önüne 
geçmek için yaptıkları çalışmalarla ruh 
sağlığının her alanına el atmış durumda. 
Yöneticilere ise şu sayılarla sesleniyorlar :

•Stres yüzünden 5 kişiden 1’ işe gelmiyor.
•10 kişiden biri stres yüzünden istifa etmiş, 
4 kişiden 1’i de bunu aklından geçirmiş.
•Çalışanların %19’u yöneticileriyle karşılaştıkları 
baskı hakkında konuşmaktan çekiniyor. 
•İşveren ve yöneticilerin yarısından 
fazlası çalışanların psikolojik sağlığı 
için girişimlerde bulunmak istediklerini 
fakat bunun için yeterli eğitim ya da 
yönlendirmelerinin olmadığını belir tiyor. 

Kurumlara eğitim ve danışmanlık veren Mind’a 

www.mind.org.uk adresinden ulaşabilir, ilginizi çeken 

konular hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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AMERİKA BİRLEŞİK
 DEVLETLERİ

Amerika Birleşik Devletleri de sağlık 
ve ruh sağlığı konusunda çok fazla 
araştırma ve harcamanın yapıldığı 

devasa bir ülke. O kadar çok nüfusu ve değişik 
kökenden gelen insanı olan bir ülkede psikolojik 
sorunların çeşitliliği ve yaygınlığı da üst düzeyde.

İlk öne çıkan derneklerden biri ise Amerikan 
Psikiyatri Derneği ile bağlantılı bir kuruluş 
olan “Partnership for Workplace Mental Health”. 

Bu kuruluş çalışanların psikolojik sıkıntılar 
yaşadığı zaman gerekli profesyonel yardım 
ve tedaviyi alabilmelerine olanak sağlayan 
girişimlerde bulunuyor. Gözden kaçan ve 
tedavi edilmeyen ruhsal rahatsızlıkların uzun 

vadede işe gelmeme ve verimsizlik yüzünden 
sağlık harcamalarının tavan yapmasına neden 
olduğu da araştırmalarla kanıtlanmış bir durum.

Ruhsal rahatsızlıklardan kaynaklanan sağlık 
harcamaları başa çıkılamayacak boyutlara ulaştığı 
için kurumlar ruh sağlığı konusuna eğilip yatırım 
yapmak zorunda kalmışlar. Bunun iyi tarafı, 
doğru tedavi sonucunda maliyetler düşüyor ve en 
önemlisi çalışanlar düzelen psikolojik sağlıkları 
ile kapasitelerini kullanabilecek hale geliyorlar.

Kurumlara önerdikleri adımlar ise erken uyarı 
işaretlerine karşı uyanık olmak ve çalışanların 
doğru ve etkin tedaviye yönlendirilebilmeleri için 
ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği içinde olmak. 
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Partnership for Workplace 
Mental Health adlı 
kuruluşun web sitesinde 

kurumsal ruh sağlığını da 
kapsayan iş yeri sağlığı ile ilgili 
50’nin üzerinde kurumun yaptığı 
çalışmalar yer alıyor. İçlerinde 
American Airlines, AstraZeneca, 
Cisco Systems, GlaxoSmithKline, 
IBM, Johnson&Johnson, JP 
Morgan Chase, Sprtin ve Unilever 
gibi dünyaca ünlü uluslararası 
kurumların kendi bünyelerinde 
yapmış oldukları projeler yer 
alıyor. Astra Zeneca’da üst düzey 
bir çalışanın ailesinde psikolojik 
kaynaklı bir kriz yaşandıktan 
sonra sağlık harcamalarının 
ruh sağlığı harcamalarını da 
kapsaması gerekliliği gündeme 
gelmiş ve hayata geçmiş. 
Büyük bir internet ve yazılım 
firması olan Cisco System’de 

çalışanların 8 adet ücretsiz 
psikolog görüşmesi imkânı var.
Unilever ise 2002’de Londra 
ofisindeki üst düzey yöneticilerin 
fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına 
uygun olarak pilot bir program 
başlatmış, daha sonra bu program 
kurumun diğer kıtalardaki 
ofislerine de yayılmış. Bu 
programda kişilerin iş hayatının 
hangi alanında en çok stres 
yaşadığını, işin hangi alanlarıyla 
tatmin olduklarını ve stresle nasıl 
başa çıktıkları sorulmuş ve alınan 
sonuçlara göre kurum içinde 
nasıl değişiklikler yapılacağı 
ile ilgili çalışmalar başlatılmış. 
Çalışanların kuruma olan 
bağlılığını da güçlendiren bu 
programın her kıtada değişiklik 
gösteren olumlu geri dönüşlerinin 
olduğu da özellikle belirtilmiş. 
JP Morgan Chase ise depresyon 

üzerine tarama ve yönlendirmelerin 
yapıldığı bir kurum olarak karşımıza 
çıkıyor. JP Morgan Chase’in başkan 
yardımcısı ve Çalışan Destek 
Programı yöneticisi Dr. Daniel J. 
Conti depresyonun vahametini 
şu cümleyle çok güzel özetlemiş: 
“Finans sektöründe en çok bilişsel ve 
iletişim becerilerine ihtiyaç duyarız. 
Çalışanların hızlı düşünmelerini, 
yaratıcı çözümler bulmalarını, 
muhakemelerini iyi kullanmalarını, 
hafızalarının kuvvetli olmalarını ve 
müşteriler ile sorunsuz bir iletişim 
içinde olmalarını bekleriz. Depresyon 
insanlardan tam da bu özellikleri alıp 
götürür. Bilgi-işlem bazlı bir sektör 
olarak, depresyon bizim için bir 
numaralı sorundur”.  Bu kurumların 
yaptıkları çalışmalar ile ilgili daha 
detaylı bilgi almak için http://
www.workp lacementa lhea l th .
org adlı siteyi ziyaret edebilirsiniz. 



ADünyanın öbür  ucunda da 
o lsa  Avustra lya  i ş  yer inde 
r uh sağ l ığ ı  konular ından uzak 
ka lmamış .  Devlet le  bağ lant ı l ı 
o larak kur ulan “  Nat iona l 
Menta l  Hea l th  Comiss ion”  
(Ulusa l  Ruh Sağ l ığ ı  Komisyonu) 
kur umsal  r uh sağ l ığ ı  iç in  ayr ı 
b i r  organizasyonu hayata 
geç i r miş .  “Menta l ly  Heal thy 
Workplace  Al l iance” ad l ı 
bu kur uluş  devlet le  i şb i r l iğ i 
i ç inde o larak Avustra lya ’dak i 
i ş  yer ler inde ps ikolo j ik  sağ l ığ ın 
vurgulanmas ı  ve  gerek l i 
o lduğu zaman k iş i ler in  iht iyaç 
duyduklar ı  desteğ i  a lab i lmeler i 
ad ına  ça l ı ş ıyor.  Avustra lya 
Ticaret  Odas ı  ve  Avustra lya 
Ps ikolog lar  Derneği ’n in  de 
destek verd iğ i  bu kur uluşa 
h t t p : / / w w w. h e a d s u p . o r g .
au/home adl ı  adresten 
göz at ıp  b i r  çok kaynağa 
u laşma f ı rsa t ı  bulabi l i r s in iz . 

Dünyanın i ler i  ge len 
ü lke ler indeki  kur umsal  r uh 
sağ l ığ ı  uygulamalar ı  tab i i 
k i  bu kadar la  k ıs ı t l ı  değ i l , 
ancak yapı lan tüm ça l ı şmalar ı 
özet lemek de ne yaz ık  k i 
burada mümkün deği l .  Bu 
kadar l ık  b i r  özet  b i le  kur umsal 
r uh sağ l ığ ı  ad ına  ne kadar  çok 
araş t ı r ma,  ça l ı şma ve yat ı r ım 
yapı ld ığ ın ın  en güç lü  kanı t ı . 
Devlet ler in ,  büyük kur umlar ın 
yönet im kur ul lar ın ın  ve  bu 
i şe  gönül  ver miş  r uh sağ l ığ ı 
profesyonel ler in in  or tak 
ça l ı şmas ıy la  hem insanl ığa  fayda 
sağ lan ıyor  hem de kur umlar ın 
r uhsa l  rahats ız l ık lar  yüzünden 
uğradığ ı  zarar lar  minimuma 
indirgeniyor.  Hem insan 
sağ l ığ ına  hem de ekonomiye 
katk ıs ı  o lan kur umsal  r uh 
sağ l ığ ı  kavramının ü lkemizde de 
yer leşmes in i  ve  d iğer  ü lke ler le 
i ş  b i r l iğ i  yapabi lecek düzeye 
ge lmes in i  temenni  ed iyor uz . 

A V U S T R A L Y A



Kurumsal Ruh Sağlığı
Ekim 201563



ÇALIŞANLARINIZIN PSİKOLOJİSİNE
KURUMUNUZUN İŞLEYİŞİNE

İYİ GELİYORUZ  :)


