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ÖZET 
 Bu araştırmanın amacı huzurevlerinde çalışan psikolog ve sosyal çalışmacıların 

mesleki yeterlilik düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada evrenini oluşturan 57 ildeki 234 

huzurevlerinde çalışan sosyal çalışmacı ve psikolog posta yolu ile ölçme araçları gönderilmiş, 

98 huzurevinden çalışan 82 sosyal çalışmacı ve psikologdan yanıt elde edilmiştir. Araştırmada 

sosyal çalışmacı ve psikologların mesleki yeterlilikleri  Mesleki Yeterlilikler Anketi ile 

değerlendirilmiştir. Sosyal çalışmacı ve psikologların demografik özelliklerine göre mesleki 

yeterlilik alanlarında fark olup olmadığı t testi ve varyans analizi ile incelenmiştir. 

Araştırmada  sosyal çalışmacı ve psikologların kendilerini mesleki olarak  yeterli  olarak 

değerlendirdikleri, demografik değişkene göre ise  mesleki yeterlilik düzeylerinde anlamlı 

farkın olmadığı bulunmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı bakımı, mesleki yeterlilik, huzurevi, sosyal çalışmacı ve 

psikolog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGATION OF CAREER COMPETENCY OF  SOCIAL 

WORKERS AND PSYCHOLOGISTS  IN ELDERLY CARE 

ABSTRACT 
This research has been carried out with purposes of determining career competency of  

social workers and psychologists working in nursing homes in Turkey. The sample of the 

study was 73 social workers and  9 psychologists studying in 98 nursing homes. Data was 

collected by Demographic Information Form, Specific Competency Questionnaire. Results 

have shown that social workers and  psychologists  have generally  efficiency in career. In the 

study, no significant difference was found in level of competency of  social workers and 

psychologists  with regard to  demographic variables. 

         

Keywords: Elderly care, career competency, nursing home, social workers and   

psychologists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       KURAMSAL ÇERÇEVE 

        Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya nüfusu giderek yaşlanmaktadır. Dünyadaki bu 

gelişmelere paralel olarak Türkiye’de genç nüfuslu bir ülkeden yaşlı nüfuslu bir ülkeye doğru 

dönüşmektedir. Ülkemizde 1990 yılında toplam nüfusun % 4,5’i 65 yaş üzerinde iken, 1998 

yılında toplam nüfusun % 5.9’u 65 yaş üzerine çıkmıştır. 2007 yılında %6.9 olan 65 yaş ve 

üzeri nüfusun 2025 yılında % 9’a ulaşması beklenmektedir. Diğer bir deyişle her 10 kişiden 

1’inin 65 yaşın üzerinde olacağı düşünülmektedir (Dirican ve Bilgel, 1993;  Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırmaları, 2008). Toplumlarda yaşlı nüfusun çoğalması sosyal bir olgu olarak yaşlı 

bakımı ve yaşlıların desteklenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca sanayi ve endüstrinin 

gelişmesi ile ataerkil aile yapısının çekirdek aileye dönüşmesi sonucu ülkeler bu konuda 

önlemler alma ve hizmetler geliştirme zorunluluğu ile baş başa kalmıştır. Bugün ülkemizde bu 

ihtiyacı karşılamak üzere Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel 

Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren 7698 kapasiteli 74 Huzurevinde 6582 yaşlıya yatılı 

bakım hizmeti verilmektedir (Çohaz, 2008).  

Ülkemizde son yıllarda yaşlı bireye götürülen hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik 

çalışmalar sürdürülmektedir. Bunun bir örneği de huzurevlerinde kalan yaşlılara kaliteli 

bakım hizmeti verilebilmesi için lise mezunu bakım elemanlarının görevlendirilmesidir. Son 

yıllarda yaşlı bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı Çıraklık 

ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde evde yaşlı ve hasta 

bakımı elemanı yetiştirme modül programı uygulanmaktadır. Ancak ülkemizdeki 

huzurevlerinin genelinde diplomalı yaşlı bakım elemanlarının sayısı sınırlıdır. Bu da 

beraberinde huzurevinde mevcut yaşlı bakımı hizmeti vermek amacıyla çalışan ve çoğunlukla 

hizmetli kadrosunda yer alan bireylerin hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır (MEB,2008). 

Huzurevlerinde hizmet içi eğitimleri sunan kişilerin ise yaşlı bakımı yapanlarla yakın 

çalışan; yönetici/eğitimci olan veya olmayan; kurs ve seminerlerde öğrendiklerini çalışanlara 

aktarabilen; bilgi, anlayış, tavır ve beceri olarak öğrendiklerini teorik ve uygulamalı olarak 

yansıtabilen kimseler olması beklenmektedir. SHÇEK’na bağlı huzurevlerinde çalışan yaşlı 

bakım elemanlarına sunulan hizmetiçi eğitimler incelendiğinde eğitimi veren kişilerden  bir 

grubunun  sosyal çalışmacı ve  psikologlar olduğu görülmektedir. Bu kişilerin hizmetiçi 

eğitimi verebilmeleri için belirli bir düzeyde mesleki yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. 

Ancak ülkemizde sosyal çalışmacı ve psikologların mesleki eğitimlerinde yaşlının fiziksel, 

duygusal ve sosyal özelliklerinin ve yaşlıya yönelik rehabilitasyonun tek bir ders olarak ya da 



seçmeli ders olarak yer almaktadır. Onların  mesleki yeterlilikleri zaman zaman SHÇEK 

tarafından verilen hizmetiçi eğitimlerle artırılmaya çalışılmaktadır. 

Literatürde huzurevinde çalışan personelle ilgili araştırmalar incelendiğinde, 

çalışanların tükenmişlik düzeylerinin, iş doyumlarının  ve problem çözme beceri algılarının 

incelendiği görülmektedir  (Bilgin, 2007; Majerovıtz, 2007, Mandıracıoğlu ve Çam, 2006; 

Shery ve ark. 2005). Yalnızca Mandıracıoğlu ve Çam  tarafından (2004) yapılan bir çalışmada 

psikolog, sosyal çalışmacı ve hemşire dahil huzurevi çalışanlarının %54,3’ünün hizmet içi 

eğitim almadığı bulunmuştur. Yurtdışında yapılan bazı çalışmalarda huzurevinde çalışan 

yardımcı personelin eğitim ihtiyaçları araştırılmıştır (Hill ve Coles, 2006;  Whittaker ve ark., 

2006).  

Huzurevlerinde çalışan sosyal çalışmacı ve psikologların özgü yeterlilikleri ülkemizde 

bugüne kadar incelenmemiştir. Huzurevlerinde çalışan sosyal çalışmacı ve psikologların 

kendilerini mesleki yeterlilik düzeyleri hem öncelikle onların sunacağı hizmetin kalitesini  

hem de  yaşlı bakımı elamanlarına verdikleri içi eğitimin kalitesini etkileyebilir. Aynı 

zamanda sosyal çalışmacı ve psikologların mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi onların hangi 

konularında hizmetiçi eğitime ihtiyacının olduğunun belirlenmesine yardım edebilir ve bu 

ihtiyaca yönelik ileri de uygun hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Bu nedenle bu araştırmada 

ülkemizde huzurevlerinde çalışan  sosyal çalışmacı ve psikolog  mesleki yeterlilikleri 

demografik değişkenler  açısından incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

           Örneklem  

Bu araştırma ülke genelinde bulunan 57 ildeki 234 huzurevinde uygulanan  

betimleyici tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini oluşturan huzurevlerinin 69’u Sosyal 

Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK), 7’si azınlıklara, 19 belediyelere, 33’ü 

dernek ve vakıflara, 100’ü gerçek kişilere ve 6’sı diğer kurumlara bağlıdır. Araştırmanın 

evrenini oluşturan huzurevlerinde çalışan tüm sosyal çalışmacı ve psikologlara posta yolu ile 

anketler gönderilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise 98 huzurevinde çalışan 73’ü sosyal 

çalışmacı, 9’u psikolog olmak üzere 82 kişidir. 

Veri Toplama  Araçları          

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket kâğıdı kullanılmıştır. 

Birinci bölümde araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik özellikleri, ikinci bölümde 

mesleki yeterliliklerine özgü sorular bulunmaktadır.  



Demografik bilgi formunda katılımcıların mesleği, cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, 

eğitim durumu, mesleki çalışma yılı, huzurevinde çalışma yılı, hizmet içi eğitim alıp 

almadıklarıyla ilgili 7 soru yer almaktadır. 

Araştırmada kullanılan Mesleki Yeterlilikler Anketinde huzurevinde aynı görevi yapan 

sosyal çalışmacılar ve psikologlar için 14 yeterlilik alanı yer almaktadır. Ankette yer alan 

mesleki yeterlilik alanları belirlenirken üniversitelerin ilgili bölümlerinde çalışan öğretim 

üyelerinin görüşü alınmış ve ilgili üniversitelerin eğitim programlarının içerikleri 

incelenmiştir. Ankete verilen tepkiler çok yeterliyim (4 puan), oldukça yeterliyim (3 puan), 

biraz yeterliyim (2 puan), hiç yeterli değilim (1 puan) şeklindedir. Anketten alınan puan 

arttıkça yaşlı bireylerin mesleki yeterliliklerinin arttığı görülmektedir.  Anketten sosyal 

çalışmacı ve psikologların alabileceği en yüksek puan 56 en düşük puan 14 ‘dür.  

Sosyal çalışmacıların ve psikologların mesleki yeterlilikleri;  yaşlılık döneminde 

görülen fiziksel değişimleri bilme, yaşlılık döneminde görülen psikolojik değişimleri bilme, 

yaşlılık döneminde görülen sosyal değişimleri bilme, yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik 

sorunları bilme, yaşlılık döneminde görülen organik bozuklukları bilme, psikolojik sorunu 

olan bir yaşlı ile bireysel görüşme yapabilme, yaşlının zamanını etkin kullanabilmesine 

yardım edebilme, yaşlı bakımında etik kuralları bilme, yaşlı haklarını bilme, Türkiye’de 

yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikleri bilme, yaşlının sosyal ilişkilerini düzenlenme, yaşlıya 

günlük yaşam becerileri kazandırma yaşlılara sosyal rehabilitasyonu için etkinlikleri planlama 

ve uygulama olarak sıralanmıştır. 

Verilerin  Analizi 

Araştırmada veri girişi ve analizinde SPSS 15.00 paket program kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, t testi ve tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan  sosyal çalışmacı ve psikologların  yaş 

ortalaması 36.15 (SS=10.88) olup, % 41.5’i kadındır. Mesleki çalışma  yılları incelendiğinde 

% 40.8’inin 1-9 yıl mesleki deneyime sahip olduğu, yine % 64.6’sının 1-3 yıl  arasında  

huzurevinde çalıştığı  görülmektedir.  Grubun  büyük  bir çoğunluğu lisans mezunu olup,  % 

53.8’i herhangi bir hizmetiçi eğitim almamıştır. 

Huzurevinde çalışan sosyal çalışmacı ve psikolog Mesleki Yeterlilikler Anketinde yer 

alan her bir maddeden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 2’de 

verilmektedir. Araştırmaya katılan psikologların sayısı az olduğu için ortalama ve standart 

sapma değerleri hesaplanırken sosyal çalışmacı ve psikologlar birlikte değerlendirilmiştir. 



Sosyal çalışmacı ve psikologların Mesleki Yeterlilik Ölçeği Anketinin genelinde aldıkları 

puanların ortalaması 28.82 (SS=5.80)’dir. Bu değerlerden  sosyal çalışmacı /psikologlardan 

mesleklerine özgü alanlarda kendilerini yeterli hissettikleri  anlaşılmaktadır. 

Sosyal çalışmacı ve psikologlar mesleklerine özgü yaşlılık döneminde görülen fiziksel 

değişimleri bilme, yaşlılık döneminde görülen psikolojik değişimleri bilme, yaşlılık 

döneminde görülen sosyal değişimleri bilme, yaşlının temel psikolojik gereksinimlerini bilme, 

psikolojik sorunu olan bir yaşlı ile bireysel görüşme yapabilme, yaşlı bakımında etik kuralları 

bilme, yaşlı haklarını bilme, yaşlının sosyal ilişkilerini düzenlenme, yaşlılara sosyal 

rehabilitasyonu için etkinlikleri planlama ve uygulama gibi alanlarda kendilerini daha yeterli 

görürken, yaşlılık döneminde görülen organik bozuklukları bilme, yaşlılık döneminde görülen 

psikiyatrik sorunları bilme, yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikleri bilme ve yaşlıya günlük 

yaşam becerileri kazandırma da kendilerini daha az yeterli hissetmektedirler.  

Tablo 3’de sunulan sosyal çalışmacı ve psikologların demografik özelliklerine göre 

mesleki yeterlilik alanlarında fark olup olmadığı t testi ve varyans analizi ile incelenmiştir. 

Sosyal çalışmacı ve psikologların eğitim düzeylerinin hepsi üniversite olduğundan ve 

lisansüstü eğitim yapanların oranı düşük olduğundan eğitim düzeyi değişkenine göre analiz 

yapılamamıştır. Araştırmada  analiz edilen hiçbir demografik değişkene göre sosyal çalışmacı 

ve psikologların  mesleki yeterlilik düzeylerinde anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).  

 

TARTIŞMA  ve SONUÇ 

 Bu araştırmada huzurevlerinde çalışan sosyal çalışmacı ve psikolog mesleki yeterlilik 

düzeylerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

 Araştırmadan elde edilen bulgulardan  sosyal çalışmacı ve psikologların  kendilerini 

genel olarak mesleklerinde  yeterli olarak algıladıkları bulunmuştur. Bununla birlikte sosyal 

çalışmacı ve psikologların mesleki eğitimlerinde yaşlının fiziksel, duygusal ve sosyal 

özelliklerinin ve yaşlıya yönelik rehabilitasyonun tek bir ders olarak ya da seçmeli ders olarak 

yer almaktadır.  Sosyal çalışmacı ve psikologların  kendilerini mesleki olarak yeterli hissetleri 

mesleki deneyimle  bu becerileri kazanmış olmalarından kaynaklanabilir. 

      Araştırmada sosyal çalışmacı ve psikologların kendilerini en fazla yaşlılık 

döneminde görülen organik bozuklukları bilme, yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik 

sorunları bilme ve yaşlıya yaşam becerileri kazandırabilme konularında   yetersiz hissettikleri 

bulunmuştur. Bu  sonuç sosyal çalışmacı ve psikologların eğitimleri süresince daha fazla 

yaşlıya  yönelik hizmetler yönünde desteklenmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca 



araştırmada  sosyal çalışmacı ve psikologların demografik değişkenlere mesleki yeterlilik 

düzeylerinde anlamlı farkın olmadığı bulunmamıştır. 

             Bu araştırmanın bulgularından ayrıca yaşlıların bakım kalitesinin artırılmasında 

huzurevlerinde çalışan personelin özellikle sosyal çalışmacı ve psikologların özellikle 

kendilerini yetersiz hissettikleri konularda hizmet içi eğitimlerle desteklenmeleri gerektiği 

söylenebilir. Bu eğitimler  verilirken  multidisipliner bir yaklaşım göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1-Huzurevinde Çalışan Sosyal Çalışmacı ve Psikologların Bazı Demografik 

Özellikleri 

Özellik  

 N % 

Cinsiyet   

Kadın 34 41.5 

Erkek 48 58.5 

Yaş   

20–29 yaş 11 14.1 

30–39 yaş 29 35.2 

40–49 yaş 22 28.2 

50 yaş ve üzeri 16 20.5 

Mesleki Çalışma Yılı   

1–9 yıl 31 40.8 

10–19 yıl 26 34.2 

20 yıl ve üzeri 19 25.0 

Huzurevinde Çalışma Yılı   

1–3 yıl 51 64.6 

3–5 yıl 18 22.8 

5 yıl ve üzeri 10 12.7 

Eğitim Durumu   

Fakülte/Yüksekokul 76 64.4 

Lisansüstü 3 3.7 

Hizmetiçi Eğitim Alma Durumu   

Almış 37 46.2 

Almamış 43 53.8 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 2-Huzurevinde Çalışan Sosyal Çalışmacı ve Psikologların Mesleklerine Özgü 

Yeterlilik Alanları  

Yeterlilik alanı Ẍ SS 

Yaşlılık Döneminde Görülen Fiziksel Değişimleri Bilme 2.13 0.56 

Yaşlılık Döneminde Görülen Psikolojik Değişimleri Bilme 2.18 0.56 

Yaşlılık Döneminde Görülen Sosyal Değişimleri Bilme  2,37 0.58 

Yaşlılık Döneminde Görülen Psikiyatrik Sorunları Bilme  1,69 0.69 

Yaşlılık Döneminde Görülen Organik Bozuklukları Bilme  1,60 0.69 

Yaşlının Temel Psikolojik Gereksinimlerini Bilme  2,18 0.63 

Psikolojik Sorunu Olan Bir Yaşlı ile Bireysel Görüşme Yapabilme  2,20 0.62 

Yaşlının Zamanını Etkin Kullanabilmesine Yardım Edebilme  1,98 0,69 

Yaşlı Bakımında Etik Kuralları Bilme  2,28 0,63 

Yaşlı Haklarını Bilme  2,15 0.69 

Yaşlılarla İlgili Kanun ve Yönetmelikleri Bilme  1,97 0,73 

Yaşlının Sosyal İlişkilerini Düzenlenme  2,24 0,53 

Yaşlıya Günlük Yaşam Becerileri Kazandırma  1,86 0,71 

Yaşlılara Sosyal Rehabilitasyonu İçin Etkinlikleri Planlama ve 

Uygulama  

2,00 0,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 3-Sosyal Çalışmacı ve Psikologların Bazı Demografik Özelliklerine Göre Mesleki 

Yeterlilikleri 

Demografik özellikler Ortalama ve 

Standart Sapma  

Değerleri 

Anlamlılık Değerleri 

Cinsiyet   

Kadın 

Erkek 

29.55 (SS=5.67) 

28.17  (SS=5.92) 

.64 

Yaş    

20–29 yaş 

30–39 yaş 

40-49 yaş 

50 yaş ve üzeri 

26.90 (SS=5.44) 

29.14  (SS= 6.24) 

28.59  (SS=5.65) 

30.12  (SS= 6.07) 

 

.54 

Mesleki Çalışma Yılı   

 

1–9 yıl 

10–19 yıl 

20 yıl ve üzeri 

 

28.17  (SS= 6.17) 

28.88  (SS= 5.81) 

28.81 (SS=5.90) 

 

 

.42 

Huzurevinde Çalışma Yılı   

1–3 yıl 

3–5 yıl 

5 yıl ve üzeri 

28.61 (SS=5.61) 

28.64 (SS=6.12) 

29.10 (SS=6.04) 

 

.23 

Hizmet İçi Eğitim   

Evet 

Hayır  

29.05 (SS=5.47) 

28.60 (SS=6.29) 

 

.32 
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