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Burnout- ateşin sönmesi, küle 

dönmesi

Enerjinin tükenmesi için kullanılan bir 

metafor

Çalışanın işe anlamlı katkısı olacak 

şekilde katılımını sağlayan enerjinin 

tükenmesi

TÜKENMİŞLİK KAVRAMI



TÜKENMİŞLİK KAVRAMI

• Fiziksel veya zihinsel yorgunluk

• Depersonalizasyon /Sinizm-alaycılık

• Profesyonel anlamda yetersizlik 



• Freudenberger (1974) madde bağımlıları için kullanılan terimi ödünç

aldı.

• Terimi, New York’taki St Mark’s Serbest Kliniğinde çalışşan

gönüllülerde gördüğü

 duygusal bitkinlik, 

 motivasyon kaybı

 adanmışlıkta azalmayı

tarif etmek için kullandı

TARİHÇE



Aynı dönemde Maslach ve arkadaşları da Kalifornia’da beşeri

hizmet çalışanları ile görüşmeleri esnasında tükenmişlikle

karşılaştı:

• Duygusal tükenmişlik

• Hastaları veya müşterileriyle ilişkili negatif algı ve duygular

• Profesyonel anlamda yetersizlik (Maslach, 1976, 1993)

TARİHÇE



SOSYAL VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA
TÜKENMİŞLİK

Tükenmişlik kavramının kökeninde ABD’de 1960’larda başlayan ve

tüm dünyaya yayılan geniş sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler

olduğu düşünülüyor.

• sanayi toplumundan hizmet ekonomisine hızlı geçiş

• 19. yy’ın sonunda tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte

nörasteni –merkezi sinir sisteminin güçsüzlüğü- ilk kez bu geçiş

esnasında tanımlanmıştır (Loriol, 2002).



SOSYAL VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA
TÜKENMİŞLİK

① Hüsrana uğramış idealizm

② Profesyonelleşme ve değer çatışması

③ Profesyonel otorite ve saygınlıkta azalma

Profesyonel otorite: Güç, otonomi, entelektüel ve politik etki gücü



SOSYAL VE KÜLTÜREL BAĞLAMDA
TÜKENMİŞLİK

① Hüsrana uğramış idealizm

② Profesyonelleşme ve değer çatışması

③ Profesyonel otorite ve saygınlıkta azalma

④ Hizmet alanların taleplerinde artış

⑤ Bireyselleşme-sosyal desteğin azalması



20. Yüzyılda Tükenmişliği 

Sürdüren Etmenler Nelerdir?

İnsanların iş dünyasına ait gerçekdışı beklentileri yok

1. Taleplerin kaynakların çok üstünde olması:

• personel, ekipman, kaynak veya mekan yetersizliği

• dinlenme fırsatlarının yetersizliği

2. Değerlerdeki çatışmalar: 

Kurumsal değer, misyon ve vizyonlara

şüpheyle yaklaşılması



• Hollanda ve İsveç’te

tıbbi hastalık !

Tükenmişlik Tıbbi Bir Hastalık mıdır?



Hollanda ‘da Kraliyet Tabipler Birliği’nin yayınladığı kılavuza 

göre stresle ilişkili mesleki hastalıklar 3 seviyede ele alınıyor: 

(1) sıkıntı/stres 

(2) Sinirsel çöküntü 

(3) Tükenmişlik 

Van der Klink and van Dijk, 2003. 

TIBBİ BİR KAVRAM OLARAK TÜKENMİŞLİK



Üç tükenmişlik boyutundan

-yorgunluktan yüksek “negatif puan” almak ve

-diğer iki tükenmişlik boyutundan en az birinden yüksek

“negatif puan” almak

TIBBİ BİR KAVRAM OLARAK TÜKENMİŞLİK



A1) Ufak düzeyde zihinsel çaba ile ortaya çıkan, sürekli yorgunluk 

VEYA

A2) Ufak düzeyde fiziksel çaba ile ortaya çıkan, sürekli bitkinlik ve 

bedensel güçsüzlük

B) İrritabilite ve aşağıdakilerden en az biri:

1.Kas ağrıları

2. Başdönmesi

3. Gerilim tipi başağrısı

4. Uyku bozukluğu

5. Gevşeyememe

C) –A- kriterlerinin dinlenme/eğlenme ile geçmemesi

D) En az 6 ay sürmesi 

ICD-10’A GÖRE NÖRASTENİ (F48.8)



İsveç’te Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu ICD-10’nun ulusal versiyonuna

(F43.8) “Dermansızlık bozukluğu”  (utmattningssyndrom) eklemiştir. 

Kriterleri:

• En az 2 hafta süreyle fizyolojik veya zihinsel dermansızlık belirtileri

• Psikolojik enerji eksikliği

• 2 hafta boyunca hergün olan ve belirgin ölçüde sıkıntıya ve

mesleki işlev kaybına yolaçan

 Dikkat sorunları, 

 Stresle başetme becerilerinde azalma, 

 İrritabilite/huzursuzluk veya duygusal dengesizlik, 

 Uyku bozuklukları, 

 Kas ağrısı, 

 Başdönmesi

 Çarpıntı



• Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
[(DSM-5) :tükenmişlik sendromuna yer verilmiyor

• İsveç gibi ülkelerde hastalık nedeniyle  işe gidememe (sick 
leave) durumunu legalize etmek için kullanılabiliyor

• The 10th edition of the International Classification of 
Diseases (ICD-10):  Sağlık durumunu ve sağlık hizmetini 
kullanmayı etkileyen    faktörlerden biri



• ICD-10:

• Z73.0 : a state of vital exhaustion

vital exhaustion

• Enerji kaybı

• İritabilitede artış

• Moral bozukluğu

Yaşam zorluklarıyla başa çıkmakta güçlük

•



SORUN ÇOK BOYUTLU

• Kurumsal-İşyeri Boyutu

• Politik Boyut

• Yasal Boyut



Özelleşme, liberalleşme ve globalleşme modern iş hayatında

hızlı değişikliklere yol açıyor:  

• Yeni beceriler öğrenme için artan talep

• Üretkenliğin ve işin kalitesinin artmasına yönelik baskılar

• Zaman kısıtlılığı

• Yoğun iş temposu

tükenmişliğe yol açabilir (Kulkarni, 2006)

KURUMSAL DÜZEYDE



Bugünün kurumları/şirketleri hızlı ve sürekli değişikliklerle karşı 

karşıya. 

Modern işletmelerde odak, geleneksel kurumsal yapılar (emir 

komuta zinciri, kontrol mekanizması, vb) ve ekonomik 

prensipler (maliyetin düşürülmesi, verimlilik, nakit akışı, vb) 

yerine insan sermayesinin idaresinde yoğunlaşıyor

KURUMSAL DÜZEYDE



“Çalışanların aktif katılımı önemli bir mesele haline geldi, 

çünkü şirketlerin çalışanlarının yalnızca bedenlerini değil, 

zihinlerini ve ruhlarını da işe dahil etmelerine ihtiyaçları var” 

Ulrich (Human Resources Champions, 1997)

İşletmeler çalışanlarının girişken, inisiyatif kullanan, diğerleriyle 

pürüzsüz işbirliği yapan , kendi profesyonel gelişimiyle ilişkili 

sorumluluk alan ve yüksek kalitede performans gösteren 

bireyler olmasını bekliyor.

KURUMSAL DÜZEYDE



•Günümüz kurumlarında tükenmişliğin önlenmesi yeterli 

değil!

•Çalışanların işe sahip çıkmalarını /adanmalarını sağlayacak 

stratejiler geliştirmek bunun yerini aldı

•Çalışanların işlerine sahip çıktıkları işyerlerinde verimin daha 

yüksek olduğu bir metaanalizde gösterilmiş (Harter et al., 

2002)

KURUMSAL DÜZEYDE



Gothenburg’da bir huzurevinde çalışan 68 hemşirenin iş tatmini artmış, 

hasta bakımı ve sağlığı iyileşmiş

İsveç’teki Toyota servisinde 13 yıl önce mesai kısaltılmış, üretkenlikte ve 

kar oranında artış görülmüş

POLİTİK DÜZEYDE



• Kısır döngü

tükenme

hatalar

İşlerini 
yetiştirememe

Beklentilerin 
artışı



Tükenme ve sağlık

• 2000’lerden önce tükenme sendromunun sonuçlarındansa
potansiyel nedenlerine daha fazla odaklanılmıştır

• 2000’lerde tükenmenin değişik sağlık göstergeleriyle ilişkisi
uzunlamasına incelenmiştir



• Tükenme sendromu araştırmalarında  ön planda çalışılmak 
üzere seçilen sağlık göstergesi depresif belirtilerdir

• Giderek artan uzunlamasına çalışmalara ve çalışma 
desenlerindeki nesnelllik artışına rağmen (ölçüm araçlarıyla 
ilişikli) tükenme ve sağlık arasındaki ilişki iyi bir şekilde ortaya 
konamamıştır



• Ahola ve arkadaşlarının çalışmasında (2005) şiddetli 
tükenme içinde olan kişilerin yarısı DSM-4’e göre bazı 
depresif bozukluklar sergiliyor

• Tükenme fenomeninin depresyondan ayrı bir fenomen 
olarak kabul edilmesini sağlayacak kanıtlar yetersiz (2015)



• Bu kişilerin DSM-5 sınıflandırmasına göre «atipik özellikler 
gösteren depresyon» tanısının belirtilerini sergilediği 
görülüyor

• Reaktif duygulanım

• Belirgin kilo alımı, hiperfaji

• Hipersomni

• Ağırlık hissi ve retardasyon:
Kişi depresyon döneminde üzerinde kurşuni bir ağırlık ve psikomotor retardasyon hisseder. 
Sanki kollarında ve bacaklarında kurşuni bir ağırlık hissi vardır. 

• Kişilerarası reddedilme duyarlılığı:
Kişilerarası ilişkilerde eleştiriye ve reddedilmeye karşı aşırı duyarlılıktır. Bu özellik sadece 
depresyon dönemleri ile sınırlı değildir,



• Tükenmişlik sendromu ve atipik depresyonun ortak özelliği 
hipokortizolizm

• Atipik depresyonu olan grubun sabah kortizolü, atipik 
olmayan depresif hastalara ve depresyonu olmayan kontrol 
grubuna göre daha düşük bulunuyor



• Tükenme pek çok fiziksel ve ruhsal bozuklukla ilişkili 

• Kaygı bozuklukları, kas iskelet sistemi hastalıkları, 
kardiyovasküler hastalıklar, yeni koroner arter hastalığı 
vakaları, yeni başlayan  tip 2 diabetes mellitus



• Vital exhaustion: 

düşük fibrinolitik kapasite, hipotalamik-pituiter-adrenal (HPA) 
eksen hipoaktivitesi : kronik stres ve uyku bozukluklarıyla ilgili



Tükenmeyi tanımak

• Eğer tükenmişlik bir hastalık ise hekime başvurmayan, 
hastalığı ile ilgili farkındalığı olmayan kişiye nasıl tanı 
konabilir ?

• İş yeri hekimi/aile hekimi nasıl bu kişileri tanıyabilir ?

• Tükenmişlik durumu, iş performanslarını iş güvenceleri riske 
girecek düzeyde  etkileyene dek yardım başvurusu olmuyor



• Genellikle depresyon tanısı konuyor

• Nitelikli bir görüşme işle ilgili stresörlerin depresif belirtileri 
tetiklemiş olabileceğini düşündürebilir

• Pek çok ölçek var

• En iyi bilineni Maslach Tükenmişlik Envanteri

• Sinizm, tükenme, işle ilgili yetersizlik hissi ölçülebilir



Değerlendirilmesi gereken 
değişkenler: 

-Kariyer süreci,

-Yaşam olayları,

-Yaşamın/kariyerin 
gidişatına ilişkin kişinin öznel 
bakışı



• Kişinin kendi özel yaşamındaki olayların etkisi de göz ardı 
edilmemeli 

• İş yaşamındaki koşulların yanısıra, ev yaşamı ile ilgili 
beklentiler talepler, olumlu ve olumsuz yaşam olaylarının da 
ele alınması, evdeki ve işteki iyilik haline daha iyi ışık 
tutacaktır



Tükenme-çalışma performansı ilişkisi

• Aradaki ilişkiyi ölçmek kolay değil

• Tükenme sendromu riski taşıyan çalışanlar,  iş 
performanslarını aynı düzeyde sürdürebilmek için 
kaynaklarını (molalar, boş zaman) zaten işlerine adamış 
oluyorlar



Tükenme-çalışma performansı ilişkisi

• Evdeki ve işteki iyilik hali arasındaki farka bakmak bu konuda 
ayırt ettirici bir rol üstlenebilir

• Tamponlayan ya da arttıran faktörlerin saptanması da önemli



Ciddi tükenme sendromu-iyileşme

• Tükenmeden ne ölçüde ve hangi yoldan iyileşilebilir  ?

• İyileşmeden sonra çalışanların yaşamlarında neler oluyor ?

• Bu soruların net yanıtları yok



Olası iyileşmenin 6 aşaması

1. Sorunu kabullenmek

2. İşle arasına belirli bir mesafe/sınır koymak

3. Sağlığı yeniden inşa etmek

4. Değerleri sorgulamak ve yeni değerler oluşturmak

5. İş olanaklarını gözden geçirmek

6. Bir mola vermek ya da iş değişikliği yapmak



Tükenmişlik

• Neden hekimlerin başına 
geliyor ?

• Ya da hekim olmayı seçenlerin ?

• “I swear by Apollo Physician and 
Asclepius and Hygieia and 
Panaceia and all the gods and 
goddesses, making them my 
witnesses, that I will fulfil 
according to my ability and 
judgment this oath and this 
covenant:”

Hipokrat yemini



Neden hekimler ?

1. Hizmet ederken tam bir görev sorumluluğu içinde hareket ediliyor

2. Kutsallık atfedilen bir işe kendini feda etme/adama akla 
uygunlaştırılıyor

3. Mükemmelliyetçilik, kendini suçlama

4. Hep acele içinde olma, yetiştirememe hali, beklentiler ve kişiye 
özgü kısıtlılıklar arasındaki dengeyi kuramama

5. Çevreden kendini yalıtma, duyguları bastırma            

→   tükenme,  yetersizlik hissi, ilişkilerle ilgili yıkıcı sonuçlar



Hekimin tükenmişliğinin sonuçları

• Tıbbi hatalar1-3

• Profesyonellikte azalma4-6

• Hasta memnuniyetinde azalma7

• Sık işyeri değişikliği istemi8,12

• Depresyon ve özkıyım düşünceleri9,10

• Motorlu araç kazaları (ölümlü/ölüm riski yüksek)11

1JAMA 296:1071, 2JAMA 304:1173, 3JAMA 302:1294, 4Annals IM 136:358, 5Annals Surg
251:995, 6JAMA 306:952, 7Health Psych 12:93, 8JACS 212:421, 9Annals IM 149:334, 
10Arch Surg 146:54, 11Mayo Clin Proc 2012, 12Mayo Clin Proc 2016



Sydney Morning Herald, 2017:

«Tıbbi uygulamalarla ilgili sistemik sorunların görmezden 
gelinmesi yerine;

bireyin iyilik halini değil,

performansını arttırmaya yönelik bir dayanıklılık türü inşa 
etmek,

genç hekimleri ruhsal hastalıklara yatkın hale getiriyor 
olabilir»



Birey odaklı müdahaleler

• Stresle başa çıkma tekniklerinin öğrenilmesi

• İletişim becerilerinin iyileştirilmesi

• Öz-bakım becerilerini iyileştirmeye yönelik atölyeler düzenlemesi, 
egzersiz programları

• Eğitimin daha küçük gruplarda yapılması ( Bir topluluğa  aidiyet, 
bağlantılılık, ortak anlam hislerinin geliştirilmesi



Kurumlar ne yapabilir ?

• Değer yönelimli kararlar verilmeli
• Hekimlikle ilgili değerlerin iyileştirilmesi

• Değerler ve beklentiler arasındaki uyumun sağlanması

• Yeterli kaynakların elde edilmesi
• Kurum ve birim temelinde

• Otonominin iyileştirilmesi
• Esneklik, yeni bilgiye açık olma, sans klinik

• İş- ev ortamının entegrasyonu

• İşe yüklenen anlamın tekrar gözden geçirilmesi



Yapısal müdahaleler

• Mesai ve nöbet düzeninin gözden geçirilmesi
• Rotasyonlardaki çalışma düzeninin verimliliğinin ve iş 

yükünün gözden geçirilmesi
• YBÜ gibi stres yükü yüksek çalışma alanlarındaki 

vardiyaların kısaltılması



• Hekimler için tükenmişlikle ilgili risk faktörleri sabit olarak 
devam eder

• Müdahale stratejileri için doğru hedef saptamak çok zor

• Riski azaltmak için 3 düzeyde değişiklik önerilmektedir



• Kurumsal yapıda değişiklikler

• Kurum ve birey arasındaki uyumu arttırmak üzere 
profesyonel gelişimle ilgili programlar hazırlanmalı (hem işe 
yeni başlarken hem de çalışma yaşamının değişik 
noktalarında)

• Stres ve kötü sağlık koşullarını bireysel düzeyde azaltmak 
üzere etkin başa çıkma becerilerinin ve sağlık davranışlarının 
iyileştirilmesi gerekir



İyilik halinin arttırılmasıyla ilgili yaklaşımlar
Bireysel Kurumsal

İş yükü Part-time çalışma düzeni Verimlilikle ilgili hedeflerin konması

Nöbet mesai düzeninin

iyileştirilmesi

Kariyerin iyileştirilmesine yönelik 

hedefler koyma

İş 

verimliliği/Destek

yeterlik/Beceri eğitimi Destek sistemleri

İş- iş dışı yaşam 

entegrasyonu

Öz bakım

Mindfulness

Toplantı saatleri

Gün içi molaların arttırılması

Eğitim müfredatının çalışma 

saatleri içinde verilmesi

Maddi durumun iyileştirilmesi

otonomi/

esneklik/

kontrol

Stresle başa çıkma/dayanıklılık 

inşası

Mindfulness

Hekimin işe olan bağlılığını 

arttıracak düzenlemeler

Anlam/ Değerler Positif psikoloji

Kendiyle ilgili farkındalık arttırıcı 

çalışmalar

Mindfulness

Küçük grup çalışmaları

Çekirdek değerler

Hastalarla geçirilen zamanı 

korumak

Topluluğa aidiyet hissini 

önemseme

Çalışma/öğrenme ikliminin 



• Teşekkürler


