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hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Sosyal hizmetler, sosyal devlet, refah devleti, sosyal refah, sosyal politika, insan
hakları ve sosyal adalet gibi evrensel ilkelerin kesişme noktalarında yer almaktadır.
Toplumsal değişim ve dönüşümlerden en çok etkilenen ve bu değişim ve dönüşümlere liderlik
eden bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmet, tıpkı içinde bulunduğu toplum gibi kendisi
de sürekli değişim halindedir. Sosyal hizmet öğrencileri, sosyal hizmetin tarihsel süreç
içindeki gelişimi ve genelci sosyal hizmete ilişkin bilgi sahibi olmasının, müracaatçı
gruplarına sunulan hizmetlerin ve ekip çalışmasının niteliğini geliştirmeye katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Türkiye için yeni bir meslek niteliği taşıyan Sosyal Hizmet konusunda kaynak
yetersizliği gerek eğitim gerekse de uygulama açısından önemli güçlükler doğurmaktadır.
Sosyal hizmetle ilgili son yıllarda Türkçe yazılı kaynakların sayısında önemli artışlar
olmasına rağmen, oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu ders kitabı, eğitim ve uygulama alanına
katkı vermek ve kaynak sağlamak amacıyla yazılmıştır.
Kitap 14 bölümden oluşmaktadır. Sosyal hizmet mesleğinin ortaya çıkışı, temelleri,
kuramları, değerleri, yöntemleri ve alanları kitapta irdelenen konulardır. Birinci bölümde,
sosyal hizmetin tarihsel gelişimi ve sosyal refah süreciyle yakın ilişkisi vurgulanmıştır. İkinci
bölümde, sosyal hizmetin sacayağını oluşturan bilgi, beceri ve değer temelleri ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde, sosyal hizmet uygulamasına teorik bilgi sağlayan sosyal hizmet kuramları
incelenmiştir. Dördüncü bölümde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden ve mesleğin
nasıl yapılacağına ilişkin etik ilkeler ele alınmıştır. Beşinci bölümde, sosyal hizmet
mesleğinin bireylerle, gruplarla ve toplumla çalışma yöntemleri incelenmiştir. Altıncı bölüm
ve daha sonra gelen bölümlerde sosyal hizmet alanları ele alınmış olup; altıncı bölümde tıbbi
sosyal hizmet, yedinci bölümde aile refahı alanı, sekizinci bölümde yaşlı refahı alanı,
dokuzuncu bölümde yoksulluk alanı, onuncu bölümde okul sosyal hizmeti alanı, on birinci
bölümde madde bağımlılığı alanı, on ikinci bölümde suçluluk alanı, on üçüncü bölümde
engellilik alanı ve son olarak da on dördüncü bölümde çocuk refahı alanı vurgulanmıştır.
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1. SOSYAL HİZMET VE TARİHSEL GELİŞİMİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Sosyal Hizmetin Tarihi ve Gelişimi

1.2.

Sosyal Hizmetin Türkiye’deki Tarihi ve Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal hizmet nedir?
2) Sosyal hizmetin doğuşu ve gelişimi nasıl olmuştur?
3) Sosyal refah ve sosyal hizmet arasındaki ilişki nedir?
4) Ülkemizde sosyal hizmetlerin gelişimi nasıl gerçekleşmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Hizmetin Tarihi ve
Gelişimi

Sosyal hizmet mesleğinin ve
alanının ortaya çıkışını ve
tarihsel gelişim süreçlerini
anlayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal refah ve sosyal
hizmet arasındaki ilişkiyi
anlayabilmek
Sosyal Hizmetin
Türkiye’deki Tarihi ve
Gelişimi

Türkiye’deki kısa sosyal
hizmet tarihi konusunda
bilgi sahibi olabilmek
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet



Sosyal refah



Sosyal hizmet tarihi
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Giriş
Sosyal hizmet mesleğinin ortaya çıkışı dünyada yaşanan büyük toplumsal
değişimlerden kaynağını almıştır. Tarihsel açıdan bakarsak sosyal hizmet henüz görece genç
bir çalışma alanıdır. Sosyal hizmetin kökenlerini ilk sosyal refah kurumlarının kurulmaya
başlandığı 1800’lü yıllara dayandırmak mümkündür. Ancak sosyal hizmet yaygın olarak
kabul gören bir mesleki alana I. Dünya Savaşı’ndan sonra gelmiştir.
Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Derneği (IASSW) küresel olarak sosyal hizmetin
tanımını şu şekilde vermektedir:
Sosyal hizmet; sosyal değişim ve gelişim, sosyal tutarlılık ve insanların
güçlendirilmesi ve özgürleştirilmesi için çalışan akademik bir disiplin ve uygulamaya dayalı
bir meslektir. Sosyal adalet, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal
hizmetin merkezindeki ilkelerdir. Sosyal hizmet, sosyal bilimler, insani bilimler teorileri ve
yerel bilgiler ışığında sosyal hizmet, yaşam deneyimlerine hitap etmek ve iyilik halini
arttırmak için yapılar ve insanlar ile çalışır.
Sosyal hizmet; insanın iyilik hali ve gelişimine engel ve/veya destek olan tarihi,
sosyoekonomik, kültürel, yerel, politik ve kişisel faktörler arasındaki karşılıklı ilişkileri
düzenleyen akademik bir disiplin ve uygulama mesleğidir. Yapısal engeller, eşitsizliklerin,
ayrımcılığın, sömürünün ve baskının devamına katkı verir. Irk, sınıf, dil, din, cinsiyet,
engellilik, kültür ve cinsel yönelim bazında baskının ve/veya ayrıcalıkların yapısal kaynakları
üzerine eleştirel bilinç geliştirmek ve yapısal ve kişisel engellere yönelik eylem stratejileri
geliştirmek; amaçları insanları güçlendirme ve özgürleştirme olan özgürleştirici uygulamanın
merkezidir. Dezavantajlı olanlarla dayanışma içinde yoksulluğu azaltmak için çabalayan,
baskı altında ve incinebilir olan insanları özgürleştiren ve sosyal içerme ile sosyal tutarlılık
sağlayan bir meslektir.
En temel halinde ifade edilecek olursa sosyal hizmet, insanla ilgili olan her şeydir. Bu
nedenle sosyal hizmet hem oldukça önemli ama bir o kadar da zor mesleklerden biridir.
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1.1. Sosyal Hizmetin Tarihi ve Gelişimi
Sosyal hizmetin ortaya çıkışını sosyal refah anlayışı ve sosyal refah devletinin ortaya
çıkmasıyla paralel bir eksende görmek mümkündür. Sosyal hizmet, sosyal refahın ayrılmaz
bir parçasıdır.
Sosyal refah devleti ilk olarak 1920’li yıllarda sosyal güvenlik önlemlerinin alınmaya
başlanması ile bir kavram olarak Almanya’da ortaya atılmıştır. Fakat bu kavramın yaygın
anlamda kullanımı ve gelişimi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir.
Refah devleti, refahın devlet, piyasa ve aile arasında karşılıklı bağımlılık içinde ve
birleşik şekilde üretilme ve paylaştırılması şeklinde işlevsel olarak tanımlanabilir. Refah
devletinin en temel sorumluluklarından biri sosyal risklere (hastalık, yoksulluk, yoksunluk,
ölüm, dışlanma, işsizlik vs) karşı vatandaşlarına koruma sağlamasıdır. Refah devleti,
ekonomiye yaptıkları katkıların boyutuna bakmaksızın her vatandaşa minumum bir gelir
sağlamalıdır. Bir diğer özelliği ise sınıf farkı dikkate alınmadan herkese sosyal hizmetler
çerçevesinde en iyi standartları sağlamaya çalışmasıdır. Sigorta sistemleri, sağlık hizmetleri,
istihdam, konut politikaları, eğitim hizmetleri, sosyal ve psikolojik destek gibi hizmetler
sosyal refah devletinin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerdir. Bu hizmetler devlet tarafından
sosyal hizmet eliyle sunulmaktadır.
Temel felsefesine bakıldığı zaman sosyal refah sistemi aslında insanların varolan en
iyi standartlarda yaşaması için gerekli olan hizmetlerin sunulması anlamına gelmektedir. Bu
özelliği ile eşitlikçi, demokratik ve sosyal refahı arttırıcı bir yapıdır. Sosyal bir devlet anlayışı
dünya savaşlarından sonra ekonomik ve psikolojik olarak çöküntüye uğramış ülkelerde
gündeme gelmeye başlamıştır. Eski çağların otoriter devlet anlayışı yerine sosyal, refah
sağlayan ve eşitlikçi bir devlet anlayışı gelişmeye başlamıştır.
Sanayi devrimi ile beraber Avrupa’da kırsal alanda yaşayan insanlar büyük şehirlere
göç etmiş, fabrikalaşma ve seri üretim ile işçi sınıfı ortaya çıkmış, göç ile gelen bu insanlara
yetecek istihdam alanının olmaması ve ücretlerin geçim sınırının altında olması nedeniyle
yoksulluk ve sefalet artış göstermiştir. Zamanın devletleri dini güdüleri de kullanarak Sadaka
Reformları düzenlemiş, hasta ve yaşlılar için darülaceze benzeri yerler kurmuş, hatta yoksul
insanları bir araya toplayarak çalıştırma veya kontrol altında tutmaya yönelik önemler almaya
çalışmıştır. Yoksulların bir araya toplanarak çalıştırılması ve bu şekilde ekonomik katkı
sağlamalarını hedeflemek sosyal refah anlayışından oldukça uzak yaklaşımlardı. Bir süre
sonra ise düşünürler ve toplumun geniş kesimi arasında yoksulluğun işsizlikle bağlantılı
olmadığı ve hayatını çalışarak kazanan herkesin yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalabileceği
düşüncesi yaygınlaştı. Başlangıç aşamasında sosyal refah devletinin kapsamı ve amaçları
sınırlı kalmıştır.
İngiltere’de 1800’lü yıllardan itibaren Yoksulluk Yasaları ile yoksul kesime yardımlar
yapılmaya başlanmıştır. Esas olarak bu yardımların amacı insanları çalışmaya ve para
kazanmaya yönlendirmektir. Çalışan yoksulların gözardı edildiği bu uygulama yine de
yoksullara yönelik olarak yardımları içerdiği için önemli gelişmelerden biri olarak kabul
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edilir.
Yoksullara yardım etme anlayışı ilk olarak 1800’lü yıllarda inaç ve dini güdülerle
organize edilen faaliyetler olarak ortaya çıkmıştır. Kentlerde yaşlı, engelli, hasta, yoksul
insanlara yardım eden dini kurumlarlar bulunmaktaydı. Fakat bu kurumlar birbiri ile uyum
içinde çalışan belirli bir düzene sahip değillerdi. Daha sonrasında bu kurumlarda çalışan
insanlar derneklerde bir araya gelmeye başladılar. Kendilerine “dost ziyaretçiler” demekte
olan bu insanlar, ekonomik ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyan bireyler hakkında ayrıntılı
kayıtlar tuttular, ev ziyaretleri gerçekleştirdiler.
Esasen dost ziyaretçiler, ekonomik yardımlardan ziyade bu insanlarla yakından
ilgilendiler, onların iş bulmasına ve çalışmasına yardım etmeye çalıştılar. Bunun ardından
İngiltere’de Hayırseverlik Örgütlenme Cemiyeti kurulmuştur. 1800’lü yılların sonlarına doğru
bu cemiyetler “yerleşim evleri” kurmaya başlamıştır. Bunlardan ilki 1884 yılında Londra’da
kurulan Toynbee Hall’dur. Bu yerleşim evleri yoksul kesimin yaşadığı bölgelerde
kurulmuştur. Amaçları çevrede yaşan yoksullara eğitim vermek ve sağlık ve yaşam
koşullarını iyileştirmek için çareler bulmaktı. Bu yerleşim evlerinde çalışan gönüllüler sadece
yerel olarak değişim sağlamak değil, aynı zamanda daha genel bir anlamda sosyal politikaları
etkilemek konusunda da önemli rol oynamışlardır.
Sosyal hizmet alanı içinde oldukça önemli bir önder olan Jane Addams’da Chicago’da
kurulan Hull House isimli yerleşim evinde çalışan bir gönüllüydü. Bazıları tarafından ilk
sosyal hizmet uzmanı olarak kabul edilen Addams Chicago’daki Hull House’ta bilimsel bir
yaklaşımla sosyal sorunları incelemiştir.
Yerleşim evlerinde daha sonrasında dost ziyaretçilere eğitimler verilmeye
başlanmıştır. İlk eğitim kursu 1898 yılında New York Hayırseverlik Örgütlenme
Cemiyeti’nde verilmiştir. 1904 yılında ise New York Hayırseverlik Okulu adı altında bir yıllık
bir eğitim programı verilmiştir. Bu gelişmeler eğitimli sosyal hizmet uzmanlarının ilk adımını
oluşturmaktadır. Bu tarihten sonrasında birçok üniversite ve yüksek okul kendi bünyelerinde
eğitimler vermeye başlamışlardır.
1917 yılı Mary Richmond adlı bir dost ziyaretçinin yayınladığı “Sosyal Teşhis” kitabı
nedeni ile oldukça önemlidir. Bu kitap, sosyal hizmet çalışmaları için kuram ve yöntemler
öneren ilk sistematik kitap olma özelliği taşımaktadır. Bu kitaptaki bilgiler bugün vaka
çalışması olarak adlandırılan yöntem hakkında bilgi vermektedir. Sosyal hizmet uzmanının
birey ile çalışırken bilgi toplamasını, gözlem yapmasını, tanı koymasını, gereken tedavinin
planlanmasını ve uygulamasını ayrıntılarıyla anlatmaktaydı.
I. Dünya Savaşı’ndan sonra ise sosyal hizmet bir meslek olarak daha görünür hale
gelmeye başlamıştır. Savaş sonrası yaşanan psikolojik ve sosyal çöküş nedeniyle ordunun
bünyesinde bulunan nöropsikiyatri kliniklerinde sosyal hizmet uzmanları görev almaya
başlamışlardır. Bu bir açıdan klinik sosyal hizmette başlangıç noktası olarak kabul edilebilir.
Richard Abot 1905’te bir genel hastane içinde tıbbı sosyal hizmet alanını tanıtmıştır.
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Bu gelişmelerden sonra sosyal hizmet bir meslek olarak çocuk, aile, toplum, birey odaklarla
toplumun değişik kurumlarında ortaya çıkmaya başlamıştır.
1920’li yıllarda ise Sigmund Freud’un teori ve kuramları bilim dünyasında ses
getirmeye başlamıştır. Psikiyatri alanındaki bu yenilikler, insan ile çalışmakta olan sosyal
hizmet uzmanlarının da dikkatini çekmiştir. Freud’un bireyin iç düşünce dinamiklerine
odaklanan teorileri, sosyal hizmet uzmanları tarafından kullanılmaya başlayarak sosyal hizmet
adına “tedavi” odaklı çalışılması sonucunu doğurmuştur. Fakat bu tedavi odaklı veya klinik
eğilimli sosyal hizmet anlayışı 1960’lı yıllardaki sosyolojik yaklaşımlar ile toplumsal
muhalefetin artması şeklinde görülen toplumsal değişimler ile “reform” odaklı bir sosyal
hizmet yaklaşımına geçilmiştir. Günümüz dünyasında ise sosyal hizmet hem tedavi edici,
klinik hem de reform veya toplumsal odaklı çalışmasını bir arada sürdürmektedir.
Kabul gören saygın bir meslek olma yolunda ilerleyen sosyal hizmet için 1955 yılında
Amerika Birleşik Devletlerinde “Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NAWS)”nin
kurulması oldukça önemli bir kilometre taşıdır. Dernek mesleki dergiler yayınlamış, araştırma
ve çalışmara öncülük etmiş, sosyal hizmet eğitimi için standartları belirlemiş, sosyal hizmet
mesleği için etik kuralları ortaya koymuştur.
Sosyal hizmet günümüzde saygın bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmektedir.

1.2. Sosyal Hizmetin Türkiye’deki Tarihi ve Gelişimi
Modern sosyal hizmet mesleğinin ülkemizde temelleri çok eskiye dayanmamaktadır.
Fakat tarihsel süreç içinde sosyal hizmetlerin gelişimi açısından belli başlı dönüm noktaları
bulunmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde sosyal hizmetler olarak adlandırılabilecek bazı
hizmetler verilmekteydi. İslam dini içerisinde bulunan yardım etme ve hayırseverlik
düşünceleri ile Osmanlı toplumu içinde kimsesiz, dul, yetim, sakat, hasta ve yaşlılar için
sayısız hizmetler sunulmaktaydı. Aşevleri, bakım evleri olarak kabul edilebilecek hayır
kurumları bulunmaktaydı. Osmanlı’da bu yardım işleri Vakıf örgütlenmesi ile idare edilmiştir.
Kimsesiz yaşlı ve hastalar için “darülaceze” kurulmuştur. Kimsesiz çocuklar için kurulan
“Islahhaneler” ve sonrasında “Daruleytam”lar açılmıştır.
Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün emri ile 1921 yılında “Himaye’i Etfal
Cemiyeti” ve Kurtuluş Savaşı sırasında öksüz veya yetim kalan çocukların bakımını
üstlenmiştir. 1935 yılında bu kurumun adı “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak
değiştirilmiştir. 1949 yılında korunmaya muhtaç çocuklar hakkında çıkarılan 5387 sayılı
kanun, 1957 yılında 6972 sayılı “Korunmaya Muhtaç Hakkında Kanun” ile yeniden
düzenlenmiştir. 1963 yılında, 225 sayılı kanunla; “her türlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik
hizmetlerini düzenlemek, korunmaya muhtaç çocuklarla, sakatların ve yaşlıların bakım,
yetiştirilme ve rehabilitasyonunu, çalışma gücünden yoksun fakir kimselerin sosyal
güvenliğini sağlamak” üzere görevlendirilen Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve görevini 24.05.1983 tarihine kadar
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sürdürmüştür. 1991 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
adı altında, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.
Daha sonrasında ise 2011 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel
Müdürlüğü kapatılarak 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak,
Bakanlar Kurulunca 3/6/2011 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ASPB)
kurulması kararlaştırılmıştır. Böylece sosyal hizmetler Türkiye’de bağımsız bir bakanlık
teşkilatlanması altında verilmeye başlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Birey,
aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm
toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek,
uygulamak ve izlemek misyonu ve mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir
toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü
gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık
olmak” vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.
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Uygulamalar
1)
Sosyal hizmetin tarihsel gelişimi ile yakından ilgili olan sosyal refah devletinin
gelişimi araştırınız.
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmet ve sosyal refah devletinin gelişimi arasında ne gibi paralellikler
bulunmaktadır?
2)

Sosyal refah devletinin özellikleri nelerdir?

3)
Günümüzde sosyal refah devletinin görev ve sorumlulukları ve sosyal hizmet
arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin kökenleri 1800’lü yıllara dayanmaktadır.
İlk olarak hayırseverlik ve dini inancın gereği olarak ortaya çıkan yoksullara yardım
anlayışının zaman içinde değişen ve gelişen dünya dinamikleri ve toplumsal yapılar ile
beraber ilerleyen sosyal hizmet, bugün artık saygın bir bilim ve meslek haline gelmiştir.
İngiliz Yoksulluk Yasaları, Hayırseverlik Cemiyetleri, ardından kurulan yerleşim
evleri, buralarda çalışan dost ziyaretçileri ile beraber, sosyal hizmetler daha profesyonel bir
ilerleyiş göstermiştir. Hayırseverlik Okulları’nda verilmeye başlanan eğitimlerle sağlam bir
zeminde gelişen sosyal hizmet, zamanla üniversite ve yüksekokullarda anabilim dalı haline
gelmiştir.
İçinden geçilen zamanın bilimsel ve toplumsal dinamiklerine göre odak yaklaşımı
değişen sosyal hizmet 1920’lerde Freud’un teorileri ile klinik, 1960’ların toplumsal muhalefet
ortamı ile reform anlayışına eğilmiştir. Günümüzde bu iki anlayış birlikte kullanılmaktadır.
Yaşadığımız topraklarda ise Osmanlı döneminden itibaren İslam dininin etkisiyle ve
Vakıf Örgütlenmesi sistemi içinde verilen sosyal hizmetler, cumhuriyetin kurulması ile hız
kazanmış ve en nihayetinde bugün artık kendine ait bir bakanlık çatısı altında çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Derneği’nin
sosyal hizmet tanımındaki maddelerden biri değildir?
a)
Irk, sınıf, dil, din, cinsiyet, engellilik, kültür ve cinsel yönelim bazında baskının
ve/veya ayrıcalıkların yapısal kaynakları üzerine eleştirel bilinç geliştirmek İktisadi davranış
kuralları evrenseldir.
b)

Yapısal ve kişisel engellere yönelik eylem stratejileri geliştirmek

c)
İnsanları güçlendirme
uygulamanın merkezi olmak

ve

özgürleştirme

amacında

olan

özgürleştirici

d)
Eşitsizliklerin, ayrımcılığın, sömürünün ve baskının devamına katkı veren
toplumsal, ekonomik veya politik yapıları sadece eleştirmek
e)
2)
kişidir?

Dezavantajlı olanlarla dayanışma içinde yoksulluğu azaltmak için çabalamak
Aşağıdaki isimlerden hangisi sosyal sorunları ilk defa bilimsel olarak inceleyen

a)

Mary Richmond

b)

Virginia Satir

c)

Jane Addams

d)

Toynbee Hall

e)

Richard Abot

3)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah devletinin özelliklerinden biri değildir?

a)

Her bir vatandaşına minimum düzeyde bir gelir sağlamak

b)

İlköğretimin parasız verilmesini sağlarken yüksekokullarda ücret uygulamak

c)

Sosyal sigorta sistemleri düzenlemek ve vatandaşlarına sunmak

d)

Konut politikaları üretmek ve uygulamak

e)

Vatandaşlarını sosyal riskler karşında korumak
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4)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmeti ilkeleri arasında yer almaz?

a)

Sosyal adalet

b)

İnsan hakları

c)

Çeşitliliği azaltmak

d)

Farklılıklara saygı

e)

Kolektif sorumluluk

5)
Atatürk’ün emri ile kurulan ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle kimsesiz kalan
çocukların bakımını üstlenen kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu

b)

Darülaceze

c)

Islahhane

d)

Himaye’i Etfal Cemiyeti

e)

Darüleytam

6)
Günümüzde
verilmektedir?

Türkiye’de

sosyal

hizmetler

a)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

b)

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü

c)

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

d)

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları

e)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

hangi

kurum

tarafından

7)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın misyonu içinde aşağıdakilerden
hangisi bulunmaz?
a)

Birey, aile ve toplum refahını artırmak

b)

Dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere katılımcı anlayışla çalışmak

c)

Arz ve talep odaklı sosyal politikalar üretmek

d)

Tüm toplumu hedefleyen sosyal politikaları uygulamak
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e)
8)
edilemez?

Bütüncül sosyal politikalar üretmek
Aşağıdakilerden hangisi refah devleti kavramı içinde sosyal risk olarak kabul

a)

Depresyon

b)

İşsizlik

c)

Hastalık

d)

Yoksulluk

e)

Barınma hakkından yoksun kalmak

9)
Yoksulların yaşadıkları çevrelerde kurulan yerleşim evlerinde çalışan ve
yoksullara eğitimler düzenleyen kişilere ne ad verilirdi?
a)

Sosyal hizmet uzmanı

b)

Sosyal çalışmacı

c)

Gönüllü

d)

Dost ziyaretçiler

e)

Hayırsever

10)
Mesleki yayınlar yapan, araştırmalara öncülük eden, mesleğin etik kurallarını
oluşturan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) kaç yılında ve hangi ülkede
kurulmuştur?
a)

1834, İngiltere

b)

1905 Chicago

c)

1921 Türkiye

d)

1920 Almanya

e)

1955 Amerika Birleşik Devletleri

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)b, 4)c, 5)d, 6)e, 7)c, 8)a, 9)d, 10)e
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2. SOSYAL HİZMETİN TEMELLERİ

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Sosyal Hizmetin Bilgi Temeli

2.2.

Sosyal Hizmetin Beceri Temeli

2.3.

Sosyal Hizmetin Değer Temeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal hizmet mesleği hangi temel değerler ışığında çalışır?

2)

Sosyal hizmetin kullandığı bilgi türleri nelerdir?

3)

Sosyal hizmet mesleğinde uygulama için gereken beceriler nelerdir?

4)

Sosyal hizmetin temelleri hangi ögelerden oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Hizmetin Bilgi
Temeli

Sosyal hizmet mesleğinin
kullandığı bilgi türlerini
öğrenmek ve anlayabilmek,
diğer bilim dallarından
alınan bilgileri öğrenebilmek

Sosyal Hizmetin Beceri
Temeli

Başarılı ve etkili bir sosyal
hizmet uygulaması
yapabilmek için gereken
becerileri kavrayabilmek ve
geliştirebilmek

Sosyal Hizmetin Değer
Temeli

Sosyal hizmet mesleğinin
üzerine kurulduğu değerler
bütününü anlayabilmek ve
öğrenebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Bilgi



Beceri



Değer



Sosyal hizmetin temelleri
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Giriş
Sosyal hizmet, üç temel üzerinde ilerlemektedir. Bunlar bilgi, beceri ve değer
üçlüsüdür. Başarılı bir uygulama için sosyal hizmet uzmanları, alanda ihtiyaç duyulan
bilgileri, belirli beceriler eşliğinde ve bazı değerler ışığında kullanırlar.
Sosyal hizmet kavramının içerisindeki ‘sosyal’ kavramı en geniş tanımıyla insanla ilgili
olan her şeydir. Sosyal hizmetin, tarihsel sürecindeki hayırseverlik vurgusundan ayrılarak
profesyonel bir kimlik sağlayabilmesi için ‘hizmet/çalışma’ kavramı eklenmiştir. Eklenen bu
hizmet vurgusu mesleğin daha düzenli, belirli sorumluluklar dahilinde ve özel eğitimli kişiler
tarafından yapılması gerektiği düşüncesini destekler.
Profesyonel bir yapı olması gerekliliğinden dolayı sosyal hizmet bilimsel-kuramsal,
olgusal ve uygulamadan elde edilen bilgilerden yararlanır. Buna ek olarak temelde insanla
çalışan bir meslek olduğu için sosyal hizmet belirli entelektüel ve kişilerarası iletişim
becerilerine sahip olunmasını gerektirir. Sosyal hizmet uygulamasının tamamlayıcı faktörü ise
belirli değerlere göre çalışma prensibinin olmasıdır. İnsanla çalışan her meslek grubunda
olduğu gibi bazı etik kaygılar ve değerler mesleğin ayrılmaz bir parçasıdır.
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2.1. Sosyal Hizmetin Bilgi Temeli
Sosyal hizmet, belirli bir sistematik içinde düşünülmeden yapılamaz. Bu nedenle de
sağlam bir bilgi temelinin olması alanda çalışan meslek elemanlarına yardımcı olur. En genel
anlamıyla bilgi temeli sosyal hizmet alanında çalışmış uygulayıcılar, akademisyenler,
araştırmacıların ortaya koyduğu kavramlar bütünüdür. Sosyal hizmet alanında çalışan meslek
elemanı bu ortaya çıkarılmış ve tekrardan kullanılabilen bilgiler ile günlük uygulamalarına ve
meslek hayatlarına yön verirler. Bu aslında pratik bir fayda sağlar.
Elbetteki sosyal hizmetin bilgi temeli oldukça geniş ve karmaşıktır. Yıllar içinde
üretilmiş bilgilerin dışında diğer bilim ve çalışma alanlarından ödünç alınan bilgi türleri de
vardır. Örneğin bir sosyal hizmet uzmanı için bir insanın yaşam boyu gelişimini, psikolojik
süreçleri kesinlikle bilmesi gerekmektedir. Sosyal hizmet, disiplinler arası bilgilerden oldukça
fazla yararlanır.
Bilgi, kanıtlarla kesin olarak ortaya konabilen, tutarlı ve gerçekliğe uygun olan
kavrayışlar bütünü olarak tanımlanabilir. Daha bilimsel bir yaklaşım ile bilgi, deneylerle
kanıtlanarak elde edilen sonuçlara denir. Fakat sosyal hizmet doğası gereği insan, insan
davranışı ve insanın içsel dinamikleriyle uğraşmaktadır. Farklı koşullarda aynı veya farklı
insanlar çok çeşitli tepkiler verebilirler. Bu nedenle, sosyal hizmet alanı içindeki bilginin hem
bilimsel bilgi hem de uygulamadan elde edilen bilgileri harmanlayarak ortaya çıkması gerekir.
Başka bir deyişle, sosyal hizmet hem kanıtlara dayanan bilimsel bilgileri kullanırken bir
yandan da insanın doğasından dolayı ortayan çıkan tepkileri ve davranışlarını gözlemleyerek
ve çalıştığı insanların düşünüş biçimlerini öğrenerek özel bir bilgi alanı ortaya çıkarır. Bir
bütün olarak bu bilgi kümesine biyo-psiko-sosyal alan denilebilir. Birlikte çalışılan
müracaatçının bedensel/biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçlara
cevap verebilmek ve müracaatçının bu üç alanda güçlenmesi sağlamak sosyal hizmetin temel
amaçları içerisinde yer alır. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanı insan doğasın ait bu üç alan
hakkındaki bilgilere mutlaka aşina olmalıdır.
Sosyal hizmetin bilgi temelini oluşturan üç çeşit bilgi türünden bahsetmek
mümkündür. Bunlar kuramsal bilgi, olgusal bilgi ve uygulamaya dayalı bilgidir.
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Kuramsal Bilgi
Kuram herhangi bir olayı, vakayı, nedeni açıklamak için kullanılan düşünce sistemi
veya önerme olarak tanımlanabilir. Kuramların altında yatan temel kavram aslında bir olayın
nedenlerini sistematik olarak açıklama arzusudur. Sosyal hizmet mesleği içinde sık sık
kuramlara başvurulur. Kuramlar insanları, olayları ve durumları açıklayarak bu konularda
anlayışımızın gelişmesine yardımcı olur.
Sosyal hizmetin kullandığı kuramsal bilgi genel olarak psikoloji, sosyoloji, hukuk,
sosyal politika, siyaset bilimi, felsefe, tarih gibi disiplinlerden ödünç aldığı bilgilerle oluşur.
Ancak sosyal hizmet uygulaması süreçlerinde bu bilgiler derinleştirilerek ve her bir vakaya
göre yorumlanayarak kullanılır. Sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları vakalara uygun
olacak kuramsal bilgileri seçme ve yorumlama becerisine sahip olmaları gerekir.
Sosyal hizmet disiplini içinde sıklıkla kullanılan kuramlar bilişsel-davranışçı,
müracaatçı odaklı, psiko-sosyal, çözüm odaklı, güçler perspektifi, sistem ve ekolojik
kuramlardır. Bu kuramlar insanlar, durumlar ve olaylara ilişkin açıklamalar getiren; sosyal
hizmetin rolü, görevi ve amaçlarını açıklayanlar ve uygulamada doğrudan yer alan kuramlar
olarak sınıflandırılabilir. Örneğin güçler perspektifini kullanan bir sosyal hizmet uzmanı;
birlikte çalıştığı müracaatçısının güçlü yönlerinin farkına varmasını sağlayarak müracaatçının
yaşadığı sorunların çözümü için kullanmasına yardımcı olur. Sistem kuramı kullanan bir
uzman ise müracaatçısının sorunun birbilerini etkileyen birçok sistemin kesişme
noktalarından kaynaklandığı düşüncesinden hareket eder. Örneğin bir öğrencinin okulda
akademik başarısının düşmesinin nedeni aile sistemi içinde yaşanan sıkıntılar olabilir. Eğer
aile sisteminde yaşanan sıkıntılar çözülürse öğrencinin yaşadığı başarısızlık durumu da
düzelecektir.
Kuramlar ve kuramlardan gelen bilgi, alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının
başvurabileceği ve kullanabileceği pratik bir bilgidir. Önceden oluşturulmuş ve denenmiş bu
bilgiler ışığında uzman, kendi yorumlaması ve analizleri ile ihtiyaç halinde bulunan
müracaatçılara yardım eder.
Olgusal Bilgi
Olgusal bilgi kavramı altında beş anahtar alan bulunmaktadır. Bunlar hukuk/mevzuat
(yasalar, düzenlemeler vs), sosyal politika, kurum politikası, belirli insan grupları ile ilgili
bilgi ve bireysel ve toplumsal sorunlardır.
Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma yaşamlarında önemli bir yeri olan bilgi türü
olgusal bilgidir denebilir. Çalışmakta olan bir sosyal hizmet uzmanı, çalıştığı kurumun
politikalarını, içinde bulunduğu ülkenin sosyal politikalarını, ilgili mevzuat ve yasal
düzenlemeleri bilmek zorundadır. Çünkü bir çalışan olarak görevini bu bilgilerin ışığında ve
sorumluluğunda yerine getirmesi gerekir. Bu tür bilgiye sahip olan sosyal hizmet uzmanı daha
güçlü hale gelir ve gereken durumlarda hem kendisini hem de birlikte çalıştığı
müracaatçılarının haklarını savunabilir.
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Sosyal hizmet mesleği içinde bulunulan ülkedeki belirli insan gruplarının özelliklerini,
ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını bilmelidir. Yaşanan toplumsal veya bireysel sorunların bu insan
grupları üzerindeki etkilerini görebilmek gerekir. Meslek yaşamında sürekli karşısına çıkan bu
insan gruplarının ve toplumsal değişimlerin özelliklerini ve dinamiklerini bilmeyen bir sosyal
hizmet uzmanı etkili bir çalışma gerçekleştiremez.
Olgusal bilgi başlığı altında olan beş anahtar alandan gelen bilgiler aslında birbirinden
çok kesin çizgilerle ayrışmazlar. Aksine birbirlerini sürekli etkiler niteliktedirler.
Hükümetlerin sosyal politikaları ışığında verilen hizmetleri, mevuzat düzenlemeleri ve
kurumların işleyişini etkiler. Hükümetlerin belirlediği sosyal politikalar ise toplumsal ve
bireysel sorunlardan etkilenir.
Olgusal bilgi aslında birbirine benzeyen ve birbilerinin sınırları içinde bulunan birçok
bilgi kümesinden oluşmaktadır.
Uygulamadan Gelen Bilgi
Bu bilgi türü sosyal hizmetin kendisine ait olan tek bilgi türüdür. Diğer bilgi
türlerindeki bilgilerin aksine sosyal hizmet, uygulamalarından bir bilgi ortaya çıkarır. Bu bilgi
türüne aslında tecrübe de denebilir. Alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştıkları
vakalar karşısında ortaya çıkardıkları, uyguladıkları ve yeni bilgilerin de oluşmasına yardım
eden deneyim bilgisi, uygulamadan gelen kişisel bilgidir.
Başarılı bir uygulama gerçekleştirmek aslında bazı temel becerilere sahip olunmasını
gerektirir. Kuramsal ve olgusal bilginin yanı sıra insanların farklılıklarını gözlemleyebilmek,
çevrenin etkilerini görebilmek, insan davranışlarını bütün olarak algılayabilmek gerekir. Tüm
bunlar başarılabildiğinde daha sonra aktarılmak ve geliştirilmek üzere yeni bir bilgi ortaya
çıkmış olur.
Uygulamadan elde edilen bilgi hangi koşullar altında ortaya çıkarılmışsa, o koşullara
göre görecelidir. Her bir sosyal hizmet uzmanı çalıştıkları müracaatçılarla farklı ilişkiler kurar
ve farklı müdahale yöntemleri geliştirir. Bunu farklı vakalara uygulamak bilgi dışında başka
becerileri de gerektirir.
İhtiyaç duyulan bilgi eğitim ile kazanılabilir. Fakat elde edilen bu bilginin uygulama
ile desteklenmesi, üzerine ek deneyim ve alan bilgisinin konulması gerekir. Bu süreç aslında
bilginin yeniden üretilmesi ve çeşitlendirilmesi anlamına gelmektedir.
Genel anlamda bakılacak olursa, sosyal hizmetin bilgi temeli eklektiktir, disiplinler
arasıdır, farklı vakalara göre şekillendiği için esnek ve özneldir. Bu özelliklerinden dolayı
sosyal hizmet bilgisi karmaşık bir bilgi kümesine işaret eder. Sosyal hizmet uzmanının elinde
bulunan bu bilgileri etkili kullanabilmesi de ancak bazı beceriler eşliğinde mümkün olabilir.

2.2. Sosyal Hizmetin Beceri Temeli
Sosyal hizmetin temellerinden bir diğeri ise beceridir. Toplumsal gelişmeler nedeniyle
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sürekli değişim halinde olan bir çevrede çalışan sosyal hizmet, bu değişimlere ayak
uydurabilmek ve insanlara en etkili şekilde hizmet edebilmek için beceri temelini de
geliştirmiş meslek elemanlarına ihtiyaç duyar.
Beceri, sınırları belli olan bir zaman dilimi içinde herhangi bir eylemi etkili ve sürekli
olarak yapabilmek anlamına gelir. Beceri için mutlaka eğitim gerekir. Bu nedenle bilgi temeli
ve beceri temeli birbiriyle tamamlanması gereken unsurlardır. Beceri, bilgiyi değer temeline
göre kullanıp değişimi sağlamaya yöneliktir. Bilgiyi eyleme döken araç beceridir. Yeteneğin
aksine beceriler zaman içinde geliştirilebilir. Mesleğe ilk defa adım atmış olan bir sosyal
hizmet uzmanının becerileri, alan içinde çalışması ve kişisel gelişim çabaları ile giderek
gelişebilir.
Sosyal Hizmet Becerileri
Sosyal hizmet becerileri, belirli bir durumda kullanılması için seçilecek olan uygun
tekniklerin belirlenmesi ve bu tekniklerin etkili kullanılmasını içerir.
Sosyal hizmet becerilerini alanlara ayırmak mümkündür. Bireysel çalışmalarda
kullanılacak beceriler, grup çalışmasında gerek duyulan beceriler, aile ile yapılan çalışmalarda
faydalanılan beceriler ve toplum çalışmasında ihtiyaç duyulan beceriler farklılık gösterir.
Örneğin bireyle çalışmada etkili bire bir iletişim kurma becerisi gerekirken toplumla
çalışmada sosyal politikaları etkilemek için faydalı olacak eylemlere karar verme becerisi
gerekir. Sosyal hizmet becerilerinden bazıları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Alanlara ayrılan sosyal hizmet becerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Fakat
genel olarak tüm alanlarda ortak olan bazı beceriler de bulunmaktadır. Hangi alanda çalışıyor
olursa olsun bir sosyal hizmet uzmanının, genelci ortak beceriler olarak adlandırılan bu beceri
grubuna sahip olması gerekir. Bunlar:


Hazırlık Yapma Becerisi



İletişim Kurma Becerisi



Analiz Etme Becerisi



Sözleşme Yapma Becerisi



Mesleki Rolleri Üstlenme Becerisi



Dengeyi Sağlama Becerisi



Müdahaleyi Değerlendirme Becerisi



Mesleki Müdahaleyi Sonlandırma Becerisi

Sosyal hizmet uzmanları herhangi bir alanda çalışma yapmaya başlamadan önce
mutlaka bir hazırlık sürecinden geçmelidir. Bu hazırlık bedensel, ruhsal, duygusal, sosyal ve
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bilgi toplayıcı olmalıdır. Üzerinde çalışılacak olan vaka hakkında ulaşabileceği kaynaklara ve
bilgilere ulaşmak, çalışılacak müracaatçının genel özelliklerini öğrenmek ve plan yapmak
hazırlık becerileri arasında yer alır.

Karşılama/selamla

İlişki kurma, empati

Kendilik bilgisi ve sezgi

Geri bildirim verme ve alma

Kapalı ve açık uçlu soruları kullanma

Teşvik etme

Özetleme

Sessizliği yönetme

Yorumlama

Bilgi verme

Bakım verme

Destekleme ve onaylama

Mülakatı sonlandırma

Danışmanlık yapma

Açıklama yapma

Güçlendirme

Model olma

İkna etme ve yönlendirme

Koruma ve kontrol

Sözleşme yapma

Savunuculuk

Mesleki sınırları koruma

Pratik ve maddi yardım verme

Düşmanlık, saldırganlık ve şiddeti ele alma

Kendini açığa vurma

Kayıt tutma

Tablo 1: Sosyal Hizmet Becerileri (Trevithick 2000)
Temelde insan ile çalışan bir meslek olan sosyal hizmet için iletişim kurma becerisi
oldukça önemlidir. Birlikte çalışılacak müracaatçı veya müracaatçı grubunun anlayacağı bir
dil kullanmak, iyi bir dinleyici olmak, yargılamadan konuşmak, duruma müracaatçının olduğu
noktadan bakabilmek, empati kurmak, desteklemek ve onaylamak iletişim kurma becerisi
içinde yer alan unsurlardandır. Sosyal hizmet uzmanı sözel ve sözel olmayan iletişim
kalıplarının bilgisine sahip olmalı ve bunları etkili olarak kullanabilmelidir.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının içinde bulunduğu durumu çevresi içinde anlayıp
buna uygun bir kavrayış getirme becerisine sahip olmalıdır. Olay, durum ve etkileşimleri
sıraya koyarak sorunun doğasını ve soruna katkı veren etkenleri analiz edebilmelidir.
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Sosyal hizmet ilişkisi kurmuş olan birey, grup veya toplum mutlaka mesleki süreçlerle
ilgili olarak bir sözleşme yapmalıdır. Sosyal hizmet uzmanı çalışmasına başlamadan önce
karşısındaki müracaatçı ile neyin, nasıl, kim tarafından, ne kadar sürede yapılacağına dair
ortak bir sözleşme yapmalıdır. Bu sözleşme yazılı veya sözel olarak yapılabilir. Sosyal hizmet
uygulaması sürecinde uyulacak kurallar, yapılması gerekenler ve uygulama planı açık bir
şekilde ortaya konabilmelidir.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısı ile beraber sorunları çözme sürecinde değişik
roller almak zorundadır. Mesleki olarak alabileceği roller duruma göre savunuculuk,
arabuluculuk, danışmanlık, eğiticilik, kolaylaştırıcılık, bağlantı kuruculuk, muktedir kılıcılık
olabilir. Vakanın ve sorunun özelliklerine göre uzman mesleki rollerini üstelenebilme
becerisine sahip olmalıdır. Aksi takdirde, hedeflenen yardım ilişkisi amacına ulaşamayacaktır.
Mesleki rollerle bağlantılı olarak sosyal hizmet uzmanı müdahale sürecinde ortaya
çıkan yeni durum ve olgular ışığında mesleki müdahale sürecinin değiştirilmesine rehberlik
edebilmelidir ve buna göre uygun mesleki rollerini de yeniden üstlenebilmelidir.
Mesleki olarak gerçekleştirilen müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanı, yaptığı
çalışmanın ne kadar etkili olduğunu değerlendirebilmelidir. Değerlendirmeleri sonucunda
işlev göstermeyen mesleki müdahalelerini değiştirme veya gelecekteki müdahalelerinde
benzer hatalara düşmeme konusunda deneyim kazanma ortaya çıkar.
Mesleki olarak kurulan ilişkinin mutlaka bir sonu vardır. Planlanan çalışmanın nerede
sonlanacağına sosyal hizmet uzmanı karar verebilmelidir. Amaçlara ulaşıldıktan sonra
sürdürülen müdahaleler müracaatçıların uzmanlara sağlıksız bağlılık göstermesine neden
olabilir.
Sosyal Hizmet Uygulamasında Doğrudan Kullanılan Beceriler
Sosyal hizmet uzmanları mesleki hayatları boyunca bireylerle, gruplarla, toplumla ve
örgütlerle yaptıkları uygulamalarda oldukça çeşitli bir beceri havuzundan yararlanmak
zorundadırlar. Tüm bu beceriler içinde en önemlisi iletişim kurmaktır. Hangi düzeyde çalışma
yapılırsa yapılsın kişiler arası, örgütler arası, grup ilişkileri en temel becerileri gerektirir.
Sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirirken doğrudan kullanılan beceleriler gözlem,
dinleme, soru sorma, odaklanma, rehberlik etme, yorumlama ve iklim oluşturmadır.
Gözlem Yapabilme Becerisi: İnsanlar sadece sözel olarak iletişim kurmazlar veya
tepkilerini her zaman sözel olarak dile getirmezler. Aslında insanın tepki ve davranışlarının
çoğu sözel olmayan ifadeler ile yansıtılır. Beden duruşu, ses tonu, jest ve mimikler, beden
hareketleri, yüz kızarması, terleme gibi göstergelerin gözlemlenmesi ve müracaatçı
bağlamında değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle, bir sosyal hizmet uzmanı sözel ve sözel
olmayan ifadeleri etkili şekilde gözlemleme ve yorumlama becerisine sahip olmalıdır.
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Dinleme Becerisi: İster müracaatçı ile kurulan mesleki ilişkide olsun isterse de diğer
meslek elemanlarıyla kurulan ilişki olsun dinleme becerisi bir sosyal hizmet uzmanı için
hayati öneme sahiptir. Karşındaki kişiyi etkili dinlemek değer, saygı ve ilgiyi gösterir. Sağlıklı
bir iletişim için dinlemek oldukça önemlidir. Dinleme becerisi elbette aktif dinleme
yapabilmektir. Kısaca, karşısındaki insanı dinlerken onun sorun ve sıkıntıları ile ilgilendiğini
belli etmek ve ona yanında olduğunu hissettirmek aktif dinlemenin tanımıdır.
Soru Sorma Becerisi: Soru sormak aslında bilinmeyenin bilinir hale getirilmesi,
somutlaştırılmasıdır. İki çeşit soru türü vardır. Bunlardan biri kapalı uçlu sorulardır. Bu tür
sorular belirli bir konuya ilişkin gerçek bilgiyi elde etmek için kullanılır. Açık uçlu soru ise
kişinin kendi istediği şekilde cevap vermesine olanak sağlayan sorudur. Örneğin “Kendini bu
durumda nasıl hissettin?” açık uçlu bir sorudur. Cevaben müracaatçı kendi bakış açısı, hisleri
ve düşünceleriyle ilgili bilgiler sunarak sosyal hizmet uzmanının kendisi hakkındaki
kavrayışına katkı sağlamış olur.
Odaklanma, Rehberlik Etme ve Yorumlama Becerisi: Odaklanma istenilen
amaçlara ulaşmak için belirli sınırlar çerçevesi içinde kalmak anlamına gelir. Çalışma
ilişkisinin önceden belirlenen amaçlarından uzaklaşmamak odaklanma becerisidir.
Yorumlama becerisi kullanılarak müracaatçının ifade ettikleri netleştirilir ve uzmanın
kendisini anladığı gösterilmiş olur. Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasındaki ilişki
sorunlara çözmeye ve yardım etmeye yöneliktir. Bu ilişki içinde sosyal hizmet uzmanı
rehberdir ve müracaatçısının sorunlarını çözmesi için ona yol gösterir, tavsiyelerde bulunur,
onaylar ve destekler. Bu süreç içinde uzman, müracaatçının bazı gerçeklerle yüzleşmesine de
yardım etmek zorundadır. Bu yüzleşmeler sonucunda ortaya çıkabilecek olan gerginlikleri de
uzman etkili bir şekilde yönetebilmeli ve müracaatçısını yönlendirebilmelidir.
İlklim Oluştırma Becerisi: Sosyal hizmet uygulamasında kurulan ilişkinin iklimi
yapılacak mesleki müdahalenin etkililiğini etkiler. Uygun bir iklim oluşturmak için içtenlik,
empati ve yakınlık gerekir. Bu üç özellik başarıyla yerine getirildiğinde sosyal hizmet uzmanı
çalışma ilişkisi için en uygun ortamı sağlamış olur.
Sosyal Hizmet Uygulamasında Doğrudan Kullanılmayan Beceriler
Sosyal hizmet uygulaması içinde toplumlarla ve örgütlerle çalışma kapsamında
kullanılan beceriler bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanının kurum içindeki çalışma
yaşamında, kurumun politikası içinde, görev gruplarında, yardım kampanyalarında, toplumsal
faaliyetlerde kullanması gereken belli başlı becerileri olmalıdır. Bunlar:


Sonuçları değerlendirme becerisi



Fon oluşturma becerisi



Bütçe yapma becerisi



Müzakere yapma becerisi
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Aracılık yapma becerisi



Karar vericileri etkileme becerisi



Gereksinimleri değerlendirme becerisi



Planlama yapma becerisi



Eşyönetimlerle çalışma becerisi

Sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken oldukça fazla beceri grubu
bulunmaktadır. Bu becerilerin temeli sosyal hizmet eğitiminde alınır ve zaman içinde
uygulama alanlarına girildikçe, deneyim kazandıkça ve kişisel gelişim çabaları ile gelişir.

2.3. Sosyal Hizmetin Değer Temeli
Sosyal hizmetin temellerini oluşturan üç unsurun sonuncusu değerdir. Değer zamana,
mekana, bağlama göre değişen ama her zaman iyi olanı, istenir olanı hedefleyen olgulardır.
Sosyal hizmet tarihsel sürecinden bu yana sürekli belirli değerler bütünü ile ilerlemiştir. İnsan
ve toplum ile çalışan sosyal hizmet değerleri ile insan onuruna, özgürlüğüne, refahına ve
sosyal adalete önem veren bir meslek alanır.
Sosyal Hizmetin Temel Değerleri
Birçok düşünürün üzerinde uzlaştığı ve sosyal hizmet mesleğinin de benimsediği
temel değerler mevcuttur. Sosyal hizmet bu değerler ışığında hareket eder. Bu değerler
aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Her insan, insan olduğu için değerlidir



İnsanın acı çekmesine izin verilemez, acı çekmemesi için insan korunmalı ya da
acısı azaltılmalıdır



İnsanların tüm davranışları biyolojik beden ve çevre arasındaki ilişkiden ortaya
çıkar



İnsan doğası gereği hareketlerinde mantıklı değildir



İnsanda doğuştan gelen ‘ahlak’ ve ‘sosyal’ kavramları bulunmaz (sonradan
öğrenilir)



Hem bireysel hem de ortak insan ihtiyaçları vardır



Kişiler arasındaki farklılıklar kabul edilmelidir



Aile ilişkileri, kişinin hayatının ilk yıllarının gelişimindeki en temel unsurdur
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İnsan motivasyonu karışık bir kavramdır

Sosyal hizmet mesleği doğadaki daha güçlü olanın yaşama hakkı olması düşüncesini
kesinlikle redder. İnsanlar arasında yoksul, zengin, yaşama hakkı olan veya olmayan şeklinde
bir ayrım yapılması söz konusu olamaz. Sosyal hizmetin amacı sosyalize olmuş sağlıklı
bireylerden oluşan bir toplum oluşturmaya yönelik üstüne düşen görevleri yerine getirmektir.
Değer kavramı beraberinde etik kavramını da getirmektedir. Bu iki kavram arasındaki
farkı anlamak önemlidir. Değer belirli bir zamanda istenilen, ulaşılması hedeflenen olguları
anlatırken etik; neyin iyi, neyin kötü olduğunun belirlenmesi için ölçüler koymaya çalışan
ilkeler bütünü ve bilimdir. Sosyal hizmet uzmanlarının belirli değerlere sahip olması
gerekirken aynı zamanda mesleki etik ilkelerine da bağlı olmaları gerekir. Aslında değer ve
etik birbirini tamamlayan unsurlardır. Kitabın üçüncü bölümünde etik ilkeler ayrıntıları ile
ele alınacaktır.
Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin bir araya getirdiği ve standart
olarak ortaya koyduğu bazı etik ilke ve değerler bulunmaktadır. Aşağıda bu ilke ve değerler
verilmiştir:
a) Sosyal Hizmet Değeri: Hizmet
Bağlı Olduğu Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanlarının birincil amacı muhtaç
insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmaktır.
b) Sosyal Hizmet Değeri: Sosyal Adalet
Bağlı Olduğu Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizliklerle
mücadele eder.
c) Sosyal Hizmet Değeri: Bireyin Onuru ve Değeri
Bağlı Olduğu Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları bireyin onuru ve değerine saygı
duyar.
d) Sosyal Hizmet Değeri: İnsan İlişkilerinin Önemi
Bağlı Olduğu Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları insan ilişkilerinin öneminin
farkındadır.
e) Sosyal Hizmet Değeri: Dürüstlük ve Güvenilirlik
Bağlı Olduğu Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları güvenilir ve dürüst
davranmalıdır.
f) Sosyal Hizmet Değeri: Yetkinlik
Bağlı Olduğu Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları yetkin olduğu alanlarda
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uygulama yapmalı ve mesleki uzmanlığını geliştirmek için çalışmalıdır
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Uygulamalar
1) Sosyal hizmetin diğer bilim dallarından (psikoloji, sosyoloji, sosyal politika)
ödünç aldığı bilgileri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Sosyal hizmetin bilgi, beceri, değer ilkeleri neden birbirinden ayrılamaz?
2) Sosyal hizmetin diğer bilim dallarından ödünç aldığı bilgilerin mesleğe ne gibi
katkıları olmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmet üç temel unsur üzerinde ilerleyen bir meslek ve disiplindir. Bu üç temel
unsur bilgi, beceri ve değerdir. Üç unsur birbirini tamamlayıcıdır ve içlerinden biri bile eksik
olsa sosyal hizmet çalışmasından bahsetmek mümkün olmaz.
Bilgi temeli, sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken kuramsal, olgusal ve
uygulamadan gelen bilgiyi içermektedir. Bu bilgi türleri eğitim yoluyla öğrenilir, deneyim ve
uygulama yoluyla derinleştirilir.
Beceri temeli, bilgi temelinde elde edilen ve zenginleştirilen bilgi dağarcığının
uygulamada eyleme dökülmesi için gerekenleri içerir. Beceri zamanla öğrenilebilen ve
geliştirilebilen bir yetidir. Becerilerin temeli de sosyal hizmet eğitiminde alınır ama uygulama
alanı içerisinde geliştirilir.
Değer temeli, sosyal hizmet mesleğinin belirli bir etik ilkeler ve anlayışlar içinde
ilerlemesi için hayati öneme sahiptir. İnsan ve toplumla çalışan sosyal hizmet mesleğinin sıkı
sıkıya bağlı olduğu temel değerlerin yoksunluğu zarar verici mesleki uygulamaların ortaya
çıkmasına neden olur.
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Bölüm Soruları
1)

Sosyal hizmetin temel unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a)

Bilgi, ahlak, etik

b)

Değer, bilgi, saygı

c)

Bilgi, beceri, değer

d)

Bilgi, beceri, yetenek

2)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin bilgi temelinde bulunan bilgi
türlerinden değildir?
a)

Kuramsal bilgi

b)

Eklektik bilgi

c)

Olgusal bilgi

d)

Uygulamadan gelen bilgi

3)

Sosyal hizmet aşağıdaki hangi disiplinlerden ödünç bilgi almamıştır?

a)

Psikoloji

b)

Sosyoloji

c)

Sosyal politika

d)

Matematik

4)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan uygulamada kullanılan sosyal hizmet
becerilerinden değildir?
a)

Gözlem becerisi

b)

Soru sorma becerisi

c)

Bütçe yapma becerisi

d)

Dinleme becerisi
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5)

Aşağıdakilerden hangisi genelci ortak becerilerden değildir?

a)

Kayıt tutma becerisi

b)

Analiz yapma becerisi

c)

Hazırlık yapma becerisi

d)

Sonlandırma becerisi

6)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal hizmet uygulamasında kullanılmayan
becerilerden değildir?
a)

Fon oluşturma becerisi

b)

Bütçe yapma becerisi

c)

İklim oluşturma becerisi

d)

Aracılık yapma becerisi

7)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin temel değerlerinden değildir?

a)

Hizmet

b)

İnsanlık onuru ve değeri

c)

Sosyal adalet

d)

Beceri

8)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin temel değerleri ve bağlı olduğu etik
ilkeler eşleştirmesi yanlıştır?
a)

Yetkinlik - Sosyal hizmet uzmanları güvenilir ve dürüst davranmalıdır.

b)

Sosyal Adalet - Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizliklerle mücadele

eder.
c)
saygı duyar.

İnsanlık Onuru ve Değeri - Sosyal hizmet uzmanları bireyin onuru ve değerine

d)
Hizmet - Sosyal hizmet uzmanlarının birincil amacı muhtaç insanlara yardım
etmek ve sosyal sorunlarla uğraşmaktır.
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9)
değildir?
a)

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin benimsediği temel değerlerden
Her insan, insan olduğu için değerlidir

b)
İnsanın acı çekmesine izin verilemez, acı çekmemesi için insan korunmalı ya
da acısı azaltılmalıdır
c)

İnsanların tüm davranışları biyolojik beden ve çevre arasındaki ilişkiden ortaya

d)

En güçlü olanın yaşama hakkı vardır.

10)

Sosyal hizmetin temel değerlerinin tamamlayıcısı olan kavram hangisidir?

a)

Etik

b)

İstatistik

c)

Siyaset bilimi

d)

Sosyoloji

çıkar

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)c, 5)a, 6)c, 7)d, 8)a, 9)d, 10)a
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3. SOSYAL HİZMETTE KURAMLAR VE YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Sistem Kuramı
3.1.1 Sistem Kuramının Sosyal Hizmet Uygulaması İçindeki Yeri

3.2.

Ekolojik Yaklaşım
3.2.1 Ekolojik Yaklaşımın Sosyal Hizmet Uygulaması İçindeki Yeri

3.3.

Güçlendirme Yaklaşımı
3.3.1 Güçlendirme Yaklaşımının Sosyal Hizmet Uygulaması İçindeki Yeri

3.4.

Diğer Sosyal Hizmet Kuramları, Yaklaşımları ve Modelleri
3.4.1.

Psikodinamik Model

3.4.2.

Bilişsel Davranışçı Yaklaşım

3.4.3. Birey Merkezli Yaklaşım
3.4.4. Çözüm Odaklı Yaklaşım
3.4.5. Krize Müdahale Yaklaşımı
3.4.6. Görev Odaklı Yaklaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal hizmet uygulamasında kullanılan kuram, yaklaşım ve modeller
nelerdir?
2) Bu kuram, yaklaşım ve modellerin özellikleri nelerdir?
3) Bu kuram, yaklaşım ve modeller uygulamada nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Hizmette Kullanılan
Kuramlar ve Yaklaşımlar

Sosyal hizmet kapsamında
kullanılan kuramlar,
yaklaşımlar ve modeller
hakkında temel bilgileri
kazanabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal hizmet kuram,
yaklaşım ve modellerinin
temel özelliklerini
anlayabilmek
Sosyal hizmette kullanılan
kuram, yaklaşım ve
modellerin uygulamadaki
yerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Hizmet Kuramları



Sosyal Hizmet Yaklaşımları



Sosyal Hizmet Modelleri
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Giriş
Diğer disiplinlerde olduğu gibi sosyal hizmette de kullanılan birçok kuram, yaklaşım
ve model bulunmaktadır. Bu kuram, yaklaşım ve modeller sosyal hizmet uzmanlarına
uygulamalarını gerçekleştirirken yardımcı olur ve sosyal hizmet disiplininin bilgi temelinin
gelişmesine de katkı sağlar.
Kuram, yaklaşım ve modeller sosyal hizmet uzmanlarına değişik şekillerde fayda
sağlar. Sosyal hizmetin görev ve amaçlarını; sosyal hizmetin toplum içindeki yerini
anlamaları ve açıklamalarına yardımcı olur. Uygulama teorileri kapsamında ise kuramlar,
modeller ve yaklaşımlar sosyal hizmet uygulamasının nasıl yapılacağına dair rehberlik eder.
Son olarak ise kuram, model ve yaklaşımlar sosyal hizmetin yararlanıcıları olan
müracaatçıların psikolojik ve sosyal dünyasına dair bilgiler sağlar.
Sosyal hizmette kuramlar; olayların veya durumların neden ortaya çıktığına dair
kanıtlanabilir açıklamalar sunar. Modeller ise sistematik bir şekilde belirli bir eylemin nasıl
yapılacağına dair yol haritası sunar. Belirli bir konu veya olay için kavramsallaştırma yollarını
ise bakış açısı gösterir. Örneğin sistem kuramına göre uygulama yapan bir sosyal hizmet
uzmanı feminist bakış açısına sahip ise aile sisteminde kadını güçlendirmeye yönelik
müdahalelerle ailenin sorunlarına çözüm getirmeye çabalar. Bu bağlamda sosyal hizmet
kuramlarını sosyal hizmetin ne olduğunu açıklayanlar, sosyal hizmetin nasıl işlediğini
açıklayanlar ve müracaatçının dünyasını açıklayanlar olarak sınıflandırmak da mümkündür.
Aslında sosyal hizmet disiplininde kuram kavramı çok net veya sık olarak kullanılmaz.
Kavramlar, referans çerçeveleri, uygulama modelleri ve bakış açılarının bütününe kuram
olarak hitap edilebilir. Bu nedenle modeller, yaklaşımlar ve kuramlar, hep birlikte sosyal
hizmet disiplininin bilimsel temeline katkı sağlayan ve sosyal hizmet uygulamasının
gerçekleştirilmesine yardımcı olan tüm bilgileri içerir.
Bu bölümde sosyal hizmette kullanılan kuram, yaklaşım ve modellerle ilgili olarak
temel bilgiler ve uygulamadaki yerleri hakkında bilgi verilecektir.
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3.1. Sistem Kuramı
Sistem kuramının sosyal hizmette kulanımının öncüsü teorik biyolog Ludwig von
Bertalanffy’dir. Bertalanffy, kendi zamanında kullanılan ve canlı organizmaların yaşamlarını
ve gelişimlerini açıklayan neden-sonuç teorilerinin eksikliğini görmüştür. Sistem kuramının
en temelinde yaşam içindeki sistemlere bir bütün olarak bakmak ve sistemlerin diğer
sistemlerle olan etkileşimlerinin incelenmesi bulunmaktadır.
Sosyal hizmette sistem kuramının temel odağı insanların çevreleri ile nasıl
etkileşime girdikleridir. İnsanın kendisi alt sistemlerden oluşan biyolojik bir sistemdir.
İnsanın üreme, dolaşım, sindirim gibi alt sistemleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra insan aynı
zamanda kendi içinde sosyal bir sistemdir ve çevresindeki diğer sistemlerle, insanlarla sürekli
etkileşime girer. Örneğin sistem kuramı, insanın aile sistemi ile etkileşiminden doğan
özellikleri veya sorunları inceler. Dahası insan aile sistemi dışında daha büyük sistemlerle de
etkileşim içindedir. Bu sistemler çalışma yaşamı, mahalle, şehir, ülke veya genel olarak tüm
toplum olarak görülebilir. Sistem kuramına göre bireyin yaşadığı sorunlar temelde bireyin
diğer sistemlerle kesişme noktasında yaşanan sıkıntılardan kaynaklanır. Örneğin aile sistemi
içinde sorunlar yaşayan bir birey, okul sistemi içinde de sorunlar yaşayabilir. Bu bireyin aile
ve okul sistemleri ile etkileşim noktalarında sıkıntılar vardır.
Tüm sistemler birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşur veya alt sistemlerden
meydana gelir. Bu nedenle her alt sistem, sistemin diğer parçalarını ve bir bütün olarak tüm
sistemi etkiler. En genel sistemlerden toplum, farklı etnik sistemler, inanış sistemleri, kültürel
sistemlerin toplamından oluşur. Bu durumda tüm alt sistemleri içeren bütüncül sistem, her bir
alt sistemin değerinden daha fazlasıdır. Örneğin toplum sistemi, kültürel alt sistemden daha
güçlüdür ve değerlidir.
Sistemlerin sınırları açık veya kapalı olabilir. Açık bir sistem, diğer sistemlerle olan
bilgi, enerji ve kaynak akışının olduğu sistemler olarak tanımlanabilir. Kapalı sistemler ise
bunun tam tersidir. Örneğin aile, çocuk ve ebeveynlerden oluşan kapalı bir sistemdir. Ailenin
dostları veya iş arkadaşları bu sisteme giremez. Sınırlar bellidir. Cezaevleri gibi sistemler de
kapalı sistemlere örnek verilebilir. Açık sistem ise sınırların daha esnek olduğu ve enerji değiş
tokuşunun olduğu sistemlerdir denilebilir. Örneğin bir mesleki dernek açık bir sistemdir, birey
bu derneğe giderek üye olabilir, aktivitelere katılabilir ve sistemin bir parçası olabilir.
Elbette ki tüm sistemlerin bir amacı vardır. Aslında sistemin ortaya çıkmasının
nedeni bu ortak amaçlardır. Toplum sistemi, insanların bir arada belirli kurallar ve ortak
değerler içinde yaşamasına hizmet eder. Her sistemin amacı olduğu gibi her sisteminde belli
düzeylerde gelişme aşamaları bulunur. Bir sistem gelişme aşamalarını yerine getiremezse
sorunlar ortaya çıkmaya başlar ve sistemi tekrar düzene sokmak daha zor bir hale gelir.
Gelişme aşamalarında sorun yaşayan sistemler de dengelerini kaybeder. Tüm sistemler
belirli bir dengede kalmak için enerji harcar. Sistemler dengede kalma veya dengeyi
bulma süreçlerinde gelişme aşamalarını tamamlayarak değişirler. Çevresel değişimlerin
sistemlerde yaptığı etkilerle mücadele etmek ve yeni şartlara uyum sağlayarak yeni bir denge
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durumuna gelmek gerekir. İşte sosyal hizmet sistemlere bu noktada müdahale ederek bozulan
denge durumlarının düzeltilmesine ve sistemlerin/insanların uyum sağlamasına yardım eder.
Her sistemin yapısı vardır. Sosyal hizmet alanında bu yapılar incelenir, gözlemlenir ve
tablo veya grafikler yoluyla ortaya konur. Genogram, çevre haritası, ilişki ağı haritası ve
şemalar da kullanılabilir.

Şekil 1: Genogram Örneği (http://www.isaacbutterworth.com/multigenerationaltransmission-process/)
Odak sistem, sosyal hizmet uzmanlarının sorun yaşanan veya dengesi bozulmuş alt
sistemleri belirlemeleri anlamına gelir. Örneğin Resim 1’deki genogramda sosyal hizmet
uzmanının odaklanacağı sistem kimin müracaat ettiğine bağlı olarak Eda ve Tevfik çiftinin
ailesi olabilir. Ya da müracaatçı Gül ise uzman odak sistemi Gül ve Hüseyin çiftinin kurban
konumundaki kızı Melda’nın bulunduğu sistem olarak belirleyebilir. Bu şekilde odak sistemin
belirlenmesi mesleki çalışmanının yönünün, amaçlarının ve sınırılarının belirlenmesine
yardımcı olur.
Sistemlerin belirli kuralları ve yaptırımları vardır. Kurallara uyulduğunda ödüller ve
teşvikler, uyulmadığında ise cezalandırmalar ve yaptırımlar uygulanır. Örneğin toplum
sistemi içinde genel olarak toplumun kabul etmediği standartlarda özellikler gösteren insanlar,
yaptırım olarak toplumdan dışlanabilirler. Veya cezai adalet sisteminin yasalarına karşı
gelenler hapis cezası, para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. En çok performans
gösteren çalışanların şirket yönetimi tarafından plakete layık gösterilmesi ise ödüllendirmeye
örnek olarak verilebilir. Tüm bu kurallar ve yaptırımlar aslında sistemlerin kontrol altında ve
belirli bir düzene göre işlevsellik göstermesi ve genel olarak sistemin dengede kalması
amacını taşırlar.
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3.1.1 Sistem Kuramının Sosyal Hizmet Uygulaması İçindeki Yeri
Sosyal hizmet uzmanları uygulama gerçekleştirirlerken çoğu zaman sistem
kuramından yararlanırlar. Bir sosyal hizmet uzmanının üzerinde çalıştığı vaka çoğu zaman
birden çok sistemle etkileşime girmesini gerektirir. Mesleki çalışma içinde sosyal hizmet
uzmanı hem kendi kurum sistemi, hem daha geniş sistemler olan adalet, yargı, polis veya
bakanlıklarla etkileşim halindedir.
İnsanların iyilik hallerinin sağlanması için çalışan sosyal hizmet, bireyler yardım
ihtiyacıyla geldiği zaman bu ihtiyacı ortaya çıkaran tüm sistemleri ele alır. Mesleki çalışma
yapılırken sistem kuramı çerçevesinde uzmanların faydalandıkları tanımlı sistemler vardır.


Başlatıcı Sistem: Bir sorunun var olduğunu ilk fark eden kişiler veya kişiden
oluşur. Örneğin çocuğunun akademik başarısının düştüğünü gören ebeveynin bu
konuda okulda çalışan sosyal hizmet uzmanına başvurması, bu ebeveynleri
başlatıcı sistem haline getirir.



Değişim Ajanı Sistemi: Bir sorunun varlığı ortaya çıktıktan sonra bu sorunla ilgili
olarak planlama ve müdahaleleri gerçekleştirme görevi olan sistemdir. Sosyal
hizmet uzmanları değişim ajanı olarak çalışırlar.



Müracaatçı sistemi: Bireyler sosyal hizmet müdahalesini talep ettiklerinde veya
kabul ettiklerinde müracaatçı sistemi olarak adlandırılırlar. Bu sistem yapılacak
olan mesleki müdahale sonunda nihai faydalanıcıdır.



Hedef Sistem: Sosyal hizmet müdahalesi ile değiştirilmesi hedeflenen, sorunun
yaşandığı sistemdir.



Destek, Kontrol ve Konak Sistemleri: Sosyal hizmet müdahalesinin
sonuçlarından faydalanacak herkes destek sisteminin içindedir. Kontrol sistemi
hedeflenen değişimlerin denetlenmesi konusunda otorite sahibi olan kişilere
denilir. Konak sistem ise değişim ortaya çıkması için çalışan insanlardan oluşan
sistemdir. Sosyal hizmet uzmanları konak sistem içinde çalışan meslek
elemanlarıdır.

Sistem kuramı sosyal hizmet uzmanlarına sistemli ve çok yönlü bir rehberlik hizmeti
sunar. Sistem kuramına göre çalışan sosyal hizmet uzmanları bireyi birçok sistemin içinde
faaliyet gösteren bir sistem olarak görür ve bu doğrultuda mesleki müdahalelerini geliştirir.

3.2. Ekolojik Yaklaşım
Carel B. Germain, vaka çalışmasında ekolojik metaforları ilk kez kullanmıştır. Sosyal
hizmetin tarihsel gelişimi içinde sözü geçen ‘çevresi içinde birey’ kavramı, kişinin içsel
süreçleri ve ailenin arasındaki etkileşimlerden öteye geçememiştir. Bireyin fiziksel, sosyal ve
kültürel çevresine ve bunların arasındaki ilişkilere yeterince değinilmemiştir. Çevre ile ilgili
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kavramların ve kültürün olmayışı ve çevrenin insan gelişimi ve işlevselliğini nasıl
etkilediğinin bilinmemesi üzerine ekolojik yaklaşım ortaya çıkmıştır denilebilir.
Ekolojik yaklaşıma göre bireyin sadece aile üyeleri, akrabaları, iş ortamı veya
komşuları hakkındaki bilgiler sosyal hizmet çalışması için yeterli değildir. Bireyin fiziksel ve
sosyal çevresi ve kişinin bu çevrelerdeki etkileşimlerinin de mutlaka bilinmesi gerekir.
Ekoloji organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkileri inceleyen bir biyoloji dalıdır. Bu
dalda kullanılan bazı kavramlar müracaatçı-uzman çalışma ilişkisine uyarlanabilir. Sosyal
hizmet uzmanının, kişinin zorluklar yaşanan durumlardaki etkileşim kalıplarını, çevresel ve
kültürel etkenleri anlayışı geliştikçe müracaatçısına sunacağı yardımın da kalitesi artar.
Ekolojik yaklaşıma göre insanı ve çevresini birbirinden ayrılmayan bir bütün
olarak görmek gerekir. Hem kişi hem de çevre ancak birbirleri arasında olan ilişkiye göre
anlamlandırılabilir. Kişi ve çevre durmaksızın biribini etkileyen iki olgudur. Bu nedenle kişi
ve çevre arasında bir uyum olması gerekir.
Ekolojik yaklaşımın öne sürdüğü bir diğer özellik ise ekolojik düşünme örüntüsüdür.
Bu düşünme şekli klasik neden-sonuç ilişkisinden farklıdır. Bu düşünce şekli ile sosyal
hizmetin alanına giren karmaşık insan davranışları ve tepkileri incelenebilir. Örneğin çevre
kişiyi etkiler ve değişim yaratır. Değişimden dolayı değişen kişi çevresini değiştirir. Değişen
çevre kişiyi tekrar etkiler ve bu döngü devam eder. Ayrıca bu döngüye eşlik eden diğer
etkenler de varsa etkileşimler daha karmaşık bir hal alacaktır.
Ekolojik yaklaşımda temel kavramlardan biri çevresi içinde bireydir. Bu bağlamda,
birey sadece kendi içsel süreçleri ile değil çevresinde iyilik haline etki eden tüm sistemlerle
etkileşim süreçleri ile beraber değerlendirilir. Bu yaklaşıma göre hareket eden bir sosyal
hizmet uzmanı bireyin hem kişisel ihtiyaçları hem de çevresinin özellikleri arasında uyum
olabilmesi için bireyin baş etme kapasitesini artırmaya yönelik olarak müdahalelerini
gerçekleştirir. Bu amaç doğrultusunda sosyal hizmet uzmanı bireyin kişisel baş etme
yöntemlerini iyileştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir veya bireyin etkileşim halinde
olduğu sistemlere odaklanarak bireyin bu sistemlerde ihtiyaç duyduğu kaynaklar, hizmetler ve
fırsatlara erişmesini sağlamaya çalışabilir. Son olarak ise bireyin etkileşimde olduğu
sistemleri hedef alarak sistemler üzerinde yenilikler yapmaya çaba harcayabilir.
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Şekil 2: Çevresi İçinde Birey (Duyan, 2010)
Çevre ve insanlar arasında aktif katılımdan ortaya çıkan bir enerji vardır. Bu enerji
girdi ve çıktı olarak tanımlanabilir. İnsanın hayatına giren ve yaşamına katılan yeni olgular
veya durumlar girdi olarak nitelendirilir. Çıktı ise kişiden ayrılan enerjidir. İnsan çevresel
koşullara uyum gösterme çabası içinde enerji kullanır. Bu sürece adaptasyon denilmektedir.
Sosyal hizmet uzmanı bireylerin enerjilerini yönetebilmelerine daha yaratıcı ve uyumlu
olabilmelerine yardım eder. Birey uyum sağlayabilmek için ya kendini değiştirir ya da
çevresini değiştirir. Ekolojik düşünce şekline göre değerlendirildiğinde bu değişimler ister
bireyde ister çevresinde olsun karşılıklı birbirlerini etkileyeceklerdir. Sorunlar sıklıkla birey
ve çevre arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelir. Bu uyumun tekrar kurulması
aşamasında sosyal hizmet devreye girer. Sorunlar uyum bozulduğunda kesişme noktalarında
ortaya çıkar. Örneğin iletişim kurma konusunda becerileri eksik olan bireyin diğer bireyi
etkilediği nokta kesişme noktasıdır. İletişim eksikliğinden ortaya çıkan sorunlar kesişme
noktasında görülmektedir.

3.2.1. Ekolojik Yaklaşımın Sosyal Hizmet Uygulamasındaki Yeri
Ekolojik yaklaşım kapsamında uygulama yapan sosyal hizmet uzmanları ekolojik
değerlendirme yöntemini kullanırlar. Bu yöntemde insanın gelişimi beş boyutta ve yedi
gelişim düzeyinde değerlendirilir. İnsanın tüm gelişim aşamalarını kapsadığı için oldukça
zorlu ama bir o kadar da kapsamlı bir yöntemdir. Ekolojik değerlendirmenin yedi düzeyi
aşağıdaki gibidir:


Biyogenetik Faktörler



Ailevi Faktörler



Kültürel Faktörler
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Çevresel Koşullar



Kaynaklar ve Fırsatlar



Özbakım Kalıpları



Gelişim ve Sağlığın Güncel Göstergeleri

Sosyal hizmet uygulaması kapsamında ekolojik yaklaşım insan ve çevre arasındaki
ilişkilerin ortaya konulmasına, insanların farklı durumlarla karşılaştıkları zaman uyum
göstermek için gereken davranışların belirlenmesine, insanların içinde yaşadıkları çevre ve
etkileri üzerine farkındalık kazandırılmasına ve bir sistem olarak insanın görece daha rahat
açıklanmasına yardımcı olmasından dolayı önemlidir. Uygulama içerisinde bu bağlamda
çalışmalar yapılmaktadır.

3.3. Güçlendirme Yaklaşımı
Sosyal hizmetin tarihsel sürecinde odaklanılan konular patolojiyi bulma, eksiklikleri
tanımlama ve müracaatçıların işlevsizlik durumları olmuştur. Genel bakış açısı eksiklikleri,
hastalıkları veya sorunları bulmak ve bunları düzeltmeye çalışmaktır. Bu eğilimin nedenleri
arasında Freud’un kuramlarının insan davranışlarını analiz etmede kullanılan temel kuram
olması bulunmaktadır. Fakat bu kuram içerisinde insanların güçlü yanlarını tanımlayabilecek
kavramlara pek rastlanmaz. Sosyal hizmet zaman içinde bu eğilimden çıkarak sistem kuramı,
ekolojik yaklaşım ve güçlendirme yaklaşımı gibi daha olumlu çalışma anlayışına sahip
modellere geçmiştir.
Temellerinde hizmet, insan onuru ve değeri, sosyal adalet gibi değerlere sahip olan
sosyal hizmetin ana amacı insanların iyilik hallerini sağlamak ve onların bir bütün olarak
(biyolojik-psikolojik-sosyal) işlevsel varlıklar olmalarına yardım etmektir. Sosyal hizmet bu
amaca hizmet ederken karşısındaki müracaatçı için değil, müracaatçı ile beraber çalışır. Bu
nedenle müracaatçı değerlendirilirken güçlü yönleri, yetenek ve becerilerine odaklanmak
esastır. Güçlendirme yaklaşımı da tam olarak bu ilkeler üzerine kurulmuş olan bir çalışma
anlayışıdır.
Güçlendirme yaklaşımı aslında ekolojik bir bakış açısına sahip olan bir yaklaşımdır.
Genel olarak insanların çevreleri ve yaşamlarına etki eden çoklu etkenlere odaklanır. Bu
yaklaşım bireylerin sınırlılıkları veya zayıf yönleri yerine potansiyellerine, güçlü yönlerine,
ilgi alanlarına, yetenek ve becerilerine odaklanır. Bireylerin güçlü oldukları beceri ve
alanların belirlenmesi ve bu alanların daha fazla güçlendirilmesi prensibiyle çalışır.
Güçlendirme yaklaşımının temel ilkeleri aşağıda verilmiştir.


Her birey, aile, grup ve toplumun güçleri vardır ve odak nokta patoloji yerine
bu güçler olmalıdır.



Toplum zengin kaynaklarla doludur.
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Bu yaklaşımda müdahaleler müracaatçının kendi kaderini tayin etme hakkı
gözetilerek gerçekleştirilmelidir.



Müracaatçı ve uzman arasındaki işbirliği çalışma ilişkisi için en temel ve
gerekli olgudur.



Her insan öğrenme, gelişme ve büyüme kapasitesine sahiptir.



Travma, istismar, hastalık veya sorunlar örseleyicidir fakat bunlar birer
meydan okuma gibi görülebilir ve fırsata dönüştürülebilir.

Güçlendirme yaklaşımı bireylerin kişisel amaçlarını belirlemesi ve gerçekleştirmesi
için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanmasına yardımcı olur. Bu destek kişide güç ve yeterlilik
hissi duymasını sağlayacak olan kendi kişisel güçlerini keşfetmesini sağlamakla mümkün
olabilir. Örneğin sosyal hizmet uzmanı, annesi ile sağlıklı iletişim kurabilen fakat babası ile
iletişiminde bazı sorunlar yaşayan bir müracaatçı ile çalışırken onun annesiyle kurabildiği
sağlıklı ilişkiye dikkat çekerek babasıyla olan ilişkisinde bu güçlü yönü kullanması için
yardımcı olacaktır. Müracaatçının güçlerine odaklanmak aynı zamanda müracaatçının öz
saygısını ve öz güvenini de arttıracaktır.
Güçlendirme yaklaşımı birey, aile, grup veya toplum çalışmalarında kullanılabilen bir
yaklaşımdır. Bireyin güçlü yönlerine odaklanılması gibi toplumsal değişim yaratmaya yönelik
kampanyalarda da toplumun güçlü yönlerine vurgu yapılabilir.
Yaşam döngülerinin içinde sorunlar ve zorluklar yaşan veya travma gibi
rahatsızlıklardan etkilenmiş olan müracaatçıların kendilerini değerlendirirken olumlu bir
yaklaşım sergilemeleri oldukça önemlidir. Müracaatçıların kendilerini ve yaşamlarındaki
olumsuzlukları değerlendirirken yapıcı olabilmesi güçlendirme yaklaşımı ile sağlanabilir. Bu
yöntemle müracaatçıların kendilerini suçlamalarının önüne geçilerek sorunların çözümüne
yönelik olarak motivasyon sahibi olmaları da sağlanmış olur. Zaten kendini sorunlar içinde
gören bir müracaatçının profesyonel yardım aldığı süreçte uzman tarafından eksikliklerine
odaklanıldığını fark etmesi alınacak olan yardımın da kalitesini hiç şüphesiz düşürecektir.
Sosyal hizmet uzmanları tüm müracaatçılarının güçlü yönlerine ve gelişme potansiyellerine
saygı duymalı ve bu saygıyı müracaatçısına da fark ettirmelidir. Böylece daha sağlam ve etkili
bir sosyal hizmet ilişkisi kurulabilecektir.
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Şekil 3: Güçlendirme Yaklaşımında Sosyal Hizmet Uzmanı – Müracaatçı İlişkisi
(Duyan, 2010)

3.3.1. Sosyal Hizmet Uygulamasında Güçlendirme Yaklaşımının Yeri
Güçlendirme uygulamasında ortaya konulan sorun ile ilgili tüm faktörler göze alınarak
ilerlenir. Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı bir araya geldiğinde sorunu içsel ve dışşal
unsurları gözönüne alarak değerlendirmeye başlar. Genelde bu değerlendirme içsel olan
etkenlerden dışsal olan etkenlere doğru hareket eder. Bu süreçte sosyal hizmet uzmanı soruna
katkı veren tüm diğer sistemlerin bir analizini yapar. Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı
birlikte sorunu derinlemesine inceler ve yapılması gerekenler konusunda bir plan hazırlarlar.
Bu şekildeki çalışma anlayışı temelde müracaatçının uygulamaya aktif katılımını sağlamak,
sorunun çözümüne yönelik ortak bir çalışma içerisine girerek güçlü yönlerini keşfetmesini
sağlamaktır.
Sosyal hizmet uzmanı, güçlendirme müdahalesinde karşısındaki müracaatçının
sorunlarının doğasına ve özgün özelliklerine göre müdahalesini şekillendirmelidir. Müdahale
sürecine katılan müracaatçı kendisine özgü bir müdahale planı içinde daha rahat hareket
edecektir. Fakat güçlendirme müdahaleleri genel olarak oldukça uzun zamanları
kapsayabilecek ve sürekli çaba gerektirecek bir yöntemdir. Bu nedenle müracaatçı bu konuda
bilgilendirilmelidir.
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Sosyal hizmet uzmanının güçlendirme yaklaşımına uygun olarak çalışırken sahip
oldukları bir takım görevler vardır. İlk olarak müracaatçıların suçlanması veya
damgalanmasının önüne geçilmesi için çaba göstermelidir. Aile, kurum veya toplumdaki
kaynaklar ve fırsatlar konusunda müracaatçının farkındalığını geliştirmek gereklidir.
Müracaatçının kendisini sorunlarını çözebilecek güçte ve kapasitede görmesini sağlamak için
müracaatçının zihinsel ve bilişsel süreçlerinin değiştirilmesi gereklidir. Bu görevler yerine
getirildiği zaman müracaatçının güçlerinin farkına varması ve kendi sorunlarını çözmekten
aldığı güç ve beceri duyguları artacaktır.

3.4. Diğer Sosyal Hizmet Kuramları, Yaklaşımları ve Modelleri
Sosyal hizmet uygulamasında kullanılan temel üç kuram ve yaklaşımdan bir önceki
konuda bahsettik. Bu bölümde sosyal hizmetin yararlandığı diğer yaklaşım ve modeller
hakkında genel bilgi verilecektir.

3.4.1. Psikodinamik Model
Psikodinamik model hem açıklayıcı hem de değişim hedefleyen bir modeldir. Gelişim,
insan davranışı ve psikopatoloji hakkında açıklamalar sağlar. Doğrudan uygulama için ilkler
sunan model, aynı zamanda müdahalenin sonuçlarına yönelik tahminlerde bulunur.
Psikodinamik modelin temel varsayımları;


İnsan aklı, tüm insan davranışlarını etkileyen bilinç ve bilinçaltı süreçlerinden
oluşmaktadır.



İnsanlar doğuştan diğer insalarla bağlantı kurma ve bağlanma ihtiyacına
sahiptirler.



Bebek ve bebeğe bakım veren arasındaki ilişki gelişimsel kilit noktasıdır ve
kişinin şimdiki zamanını bu ilişki etkiler.



Savunma mekanizmaları (baskılama, yansıtma, rasyonilazasyon) kişiyi
anksiyete ve kabul edilemez tepkiler vermekten korur.



İnsan davranışı düzenli ve amaçlıdır ama çoğu zaman bilinç dışı süreçlerin bir
sonucudur.



Kişinin dış dünyası (çevresi), iç dünyasını etkiler. Aynı şekilde içsel sorunlar
kişinin çevreye uyum sağlamasını zorlaştırır.



İnsanlar çevrelerine adepte olurlar.



İnsan zihni ego, id, süperego arasındaki etkileşimler ile işler. İd, ilkel dürtü ve
güdüler; süperego, aile ve toplumdan edinilmiş normalar ve ahlak kuraları; ego
ise bu iki kavramın dengede kalması için çalışan güçtür.
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Psikodinamik modeli odak alan bir sosyal hizmet uzmanı müdahalelerinde
müracaatçının gelişimsel süreçlerine dikkat etmelidir. Yukarıda da belirtildiği gibi kişinin
şimdiki zamandaki durumunu etkileyen bebeklikte kendisine bakan kişi ile arasında kurduğu
bağ ile çok yakından ilişkilidir. Olumsuz erken bebeklik ve çocukluk dönemi deneyimleri,
kişinin gelişimsel evrelerini başarılı bir şekilde tamamlamasını engeller. Bu durumda,
zamanla ortaya çıkan psikolojik sorunlar görülür.
Bu model, müracaatçının çoğunlukla gizlemiş olduğu veya bastırdığı hislerine, içsel
çatışmalarına, yoğun duygulara ve psikolojik olarak karmaşa yaratan durumlara odaklanır.
Yapılan müdahalenin başarıya ulaşması için sosyal hizmet uzmanı kişinin bu çatışma ve
duygularına dair arındırıcı ifadeler kullanması, kişiyi yaşadığı bu çatışma ve yoğun duygunun
hayatındaki etkilerini değerlendirmeye teşvfik etmesi ve kişinin içsel çatışmaları ile
yüzleşmesine yardım etmesi gerekir.
Bu modelin uygulanabilmesi için sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında en
mahrem his ve düşüncelerin keşfedildiği, tartışıldığı ve açığa vurulabildiği oldukça güven
verici ve derin bir sosyal hizmet çalışma ilişkisi ortamı olmalıdır. Hem bu nedenden dolayı
hem de modelin daha çok müracaatçının iç dünyasına odaklı olmasından dolayı psikodinamik
modelle çalışma belirli bir zihinsel gelişim düzeyinde olmayan müracaatçılarla yapılamaz.
Ayrıca bu modelle müracaatçıda değişimi sağlamak oldukça uzun bir süreçtir. Sosyal hizmet
uzmanı bu gerçeği müracaatçısıyla paylaşarak çok uzun süreli bir çalışma olacağı hakkında
bilgi vermelidir.

3.4.2. Bilişsel-Davranıçı Yaklaşım
Bilişsel-davranışçı yaklaşım, özünde sosyal öğrenme teorisi üzerine inşa edilmiştir. en
temelde bilişsel-davranışçı yaklaşım, insan davranışının öğrenme sürecinde çevresini
yorumlaması veya algılamasından etkilendiğini varsayar. Uygunsuz davranışlar yanlış
algılama ve yorumlamanın bir sonucudur. Bu yaklaşıma göre çalışan meslek elemanları zihin
içindeki düşünme bozukluklarını (bilişsel süreçlerdeki sorunları) değiştirmeye çalışırlar.
İnsanlar genel olarak aile ve toplumdan aldıkları ahlaki standartlara ve değerlere göre
hareket etmeye çabalarlar. Kişi davranışları ve ahlaki standart ve değerlerinde uyumsuzluk
olduğunu fark ederse ‘bilişsel ahenksizlik’ yaşar. Bu durumda kişi yeniden uyumlu duruma
gelmeye çalışır. Kişi ya davranışları ile ahlaki değerleri arasında daha uyumlu bir dengenin
olması için çabalar veya daha uygun olarak gördüğü yeni inançlar benimser. Örneğin insanları
öldürmenin yanlış olduğunu düşünen bir asker, savaş alanında ‘ben düşmanları öldürmezsem
onlar beni öldürecek’ şeklinde bir inanış ile davranışı ve ahlaki değerleri arasındaki
dengesizliği ortadan kaldırmaya çalışır.
Bu modelde hedef istenmeyen davranışları yenilemek ve değiştirmektir. Bu amaca
ulaşmak için kişinin kendi davranışlarını oluşturan çevresini yanlış yorumlaması ve
algılamasının doğru olanlarla değiştirilmesi gerekir. Başka bir deyişle kişinin işlevsiz bilişleri
daha işlevsel olan bilişlerle değiştirilir.
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Bu müdahale modeli gönülsüz, işlevselliği çok düşük, motivasyonu eksik ve
savunmacı müracaatçılar üzerinde oldukça etkilidir.
Bu modeli odak alan bir sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki müdahale stratejilerini
kullanabilir.


Yararsız düşünceleri, daha yararlı düşüncelerle değiştirme: Sosyal hizmet
uzmanı müracaatçısına yeni düşünme yolları öğretir. Müracaatçısının yaşamına
dair sahip olduğu yararsız düşüncelerin farkına varmasını sağlar.



Yarasız davranışları, daha yararlı davranışlarla değiştirme: Sosyal hizmet
uzmanı yararsız davranışların fark edilmesine ve bunların yerine müracaatçının
koymak istediği davranışları bulmasına yardım eder. Bunu yapmak için
yorumlar, empatik cevaplar, hikaye anlatma veya psikoeğitim kullanılabilir.



Çatışma ve sorun çözme becerileri eğitimi: Sosyal hizmet uzmanı,
müracaatçıya temel sorun ve çatışma becerilerini öğretir ve bunların
uygulanması basamaklarında rehberlik eder.



Psikoeğitim ile yaşam becerileri kazandırma: Bazı müracaatçılar uygun
hedefler konulduğu zaman yaşam becerilerini öğrenebilirler. Sosyal hizmet
uzmanı bu hedeflerin konulmasına ve deneysel öğrenme yoluyla
müracaatçılarına yardım eder.

3.4.3. Birey Merkezli Yaklaşım
Birey merkezli yaklaşımı benimseyen sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarını
olumlu bir bakış açısıyla görürler. Yaklaşımın temel varsayımları, bireylerin kendilerini
anlamaları, uzmanların doğrudan müdahalesi olmadan problemlerini çözüme kavuşturabilme
becerileri olduğu ve bunun yanında bireylerin gelişme kapasitesine sahip olan, temelde
güvenilir olduklarıdır. Bu yaklaşımda “sosyal hizmet uzmanı/müracaatçı” ilişkisinin kalitesi
önemsenmiştir. Danışanın kendisini iyileştireceğine, kendini gerçekleştireceğine olan güven
uygulama süreci için en güçlü faktör olarak kabul edilmiştir.
Birey merkezli yaklaşım temelde varoluşçuluk ve hümanizm düşüncelerinden
kökenini almıştır. Varoluşçuluk ve hümanizme göre; müracaatçının öznel yaşantısına saygı
duyulur ve insanların temelde iyi olduklarına olan güvene vurgu yapılır. Bu yaklaşımda
insanın bir takım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken başkalarına zarar vermek gibi bir istek
duymadığı ve çevrenin etiketlendirmelerinin önemi olmadığı düşüncesi baskındır.
Birey merkezli yaklaşımı odak alan bir sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıyı harekete
geçirmek için bir takım yöntemleri kullanmak yerine, müracaatçıya uygulama sürecine
“katıldığını” hissettirmek için çaba gösterir. Bu yaklaşımı kullanan sosyal hizmet uzmanları,
müracaatçının hikâyesini dinlemek, yönlendirici ve sorgulayıcı sorular sormak,
müracaatçının fikir ve planları hakkında yorum yapmak gibi davranışlardan kaçınırlar.
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3.4.4. Çözüm Odaklı Yaklaşım
Çözüm odaklı yaklaşım, müracaatçıyı sosyal hizmet yardımı almaya yönlendiren
sorunlara odaklanmak yerine, sosyal hizmet uygulamasından sonra elde edicek sonuçlara ve
başarılmak istenen amaçlara odaklanır. Bu yaklaşımda kişinin geçmişi değil, gelecek ve
şimdiki zamanı önemlidir.
Doğrudan çözüme odaklanan bu model, çoğunlukla ekonomik sıkıntılar ve iş yükü
nedeniyle görüşme sayılarının azaltılması, daha verimli çalışılması ve daha fazla müracaatçı
ile mesleki ilişki kurulması istekleri nedeniyle ortaya çıkmıştır. Sosyal hizmet uzmanlarından
daha kısa sürede ve etkili bir mesleki uygulama gerçekleştirmeleri istenmektedir.
Bu modelin temel varsayımları şunlardır;


Bir sorunun çözümü veya değişim görece kısa süre içinde gerçekleşebilir. En
küçük değişimler bile müracaatçının hayatında büyük olumlu etkiler
sağlayabilir.



Bir sorunun çözümü için sorunun geçmişini bilmek gerekli değildir.



Her müracaatçı kendi konusunda uzmandır ve sorunlarının çözümü için en iyi
yolu kendisi bilebilir.



Müracaatçının yaşadığı sorunu anlatması ve sorunun çözümü için neler
yaptığının veya yapabileceğinin konuşulması ile sorun çözülebilir.



Müracaatçının yaşadığı sorun hakkında aslında elinde çözüm yolları olduğunu
anlaması için yardım edilir.

3.4.5. Krize Müdahale Yaklaşımı
Krize müdahale yaklaşımı, kriz teorisi konusunda eğitim almış olan kişilerce
uygulanan ve müracaatçının kendisine zarar veren davranış, duygu ve tavırlarından kurtulması
için yardım eden bir yaklaşımdır. Bir sorun veya durum karşısında baş etme gücünü yitirmiş
olan müracaatçılara yardım ederken bu yaklaşım bir ilk yardım müdahalesi olarak
tanımlanabilir.
Kriz, kişinin sınırlı bir süre içinde baş etme gücünden yoksun ve psikolojik olarak
dengesiz olduğu bir süreç anlamına gelir. Krizdeki bir kişi geçici olarak olağan baş etme
yöntemlerini kullanamaz. Fakat belirli bir zaman içinde yavaş yavaş bu yöntemleri tekrar
kullanmaya başlar. Eğer zaman içinde bu gelişimi göstermezse kişi daha ciddi ve uzun süreli
rahatsızlıklar yaşayabilir. Sosyal hizmet uzmanları kişinin yeniden olağan işlevsellik
durumuna gelebilmesi için krize müdahale ederler. Bunu yaparken kullandıkları bir takım
yöntemler vardır.
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-

Çevresel manipülasyon: Sosyal hizmet uzmanı kişiyi içinde bulunduğu durum
için destek alabileceği kişi veya kurumlara yönlendirir.

-

Genel destek: Sosyal hizmet uzmanı kişiyi aktif dinleme yöntemi ile tehdit
edici olmayan bir tavırla dinler. Kişinin sorunu ile ilgili rahatça ve serbestçe
konuşmasına olanak sağlar.

-

Klasik yardım: Sosyal hizmet uzmanı kişiye, benzer sorunlar yaşayan diğer
kişilerin iyileşmek için kullandığı psikolojik görevler verir.

Kriz durumundaki bir müracaatçı ile çalışırken görüşme sıklığı olabildiğince fazla
olmalıdır. Müracaatçının kriz durumuna geçmesine neden olan olay ve bunun müracaatçıya
ne ifade ettiği odak noktası olmalıdır. Son olarak ise sosyal hizmet uzmanı müracaatçının
sorunun çözümü için hareket etmesine yardım eder ve müracaatçının sosyal ağı ile bağlantı
kurar.

3.4.6. Görev Odaklı Yaklaşım
Bir sorun veya durum tartışıldıktan sonra müracaatçılar, bu noktadan sonra ne
yapacaklarının farkına varırlar ama eyleme geçemeyebilirler. Bu yaklaşım müracaatçılara
harekete geçmeleri ve ne yapacaklarına dair plan oluşturmalarında yardımcı olur. Sosyal
hizmet uzmanı ve müracaatçı birlikte açık, net ve anlaşılır bir eylem planı yaparlar. Bu plan
kapsamında yapılacakların belirli bir zaman sınırı vardır. Bu şekilde müracaatçıların
motivasyonu da artırılmış olur. Sosyal hizmet uzmanı bu yaklaşımı uygularken müracaatçısını
çok yakından takip etmeli ve eylemeleri denetlemelidir.
Bu yaklaşımın temel varsayımı insanların herhangi bir şekilde sorunu çözmeye
yönelik bir eylem gerçekleştirdiklerinde değişeceklerine olan inançtır.
Müracaatçı, sosyal hizmet uzmanı ile oluşturduğu plandaki eylemleri görev olarak
görür ve yerine getirdikçe kendine olan güveni tazelenir.
Bu yaklaşım kaynak yoksunluğu nedeniyle yaşadıkları sorunlarla idare etmeye çalışan
ve gönülsüz müracaatçılar üzerinde oldukça faydalıdır.
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Uygulamalar
1)
Sosyal hizmetin kullandığı temel kuramların (sistem kuramı, ekolojik yaklaşım
ve güçlendirme yaklaşımı) uygulanmasına dair vaka örnekleri araştırınız ve bu kuramlardan
öğrendiklerinize göre yorumlayınız.
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Uygulama Soruları
1)
Her bir temel kuramın (sistem kuramı, ekolojik yaklaşım, güçlendirme
yaklaşımı) sosyal hizmet uygulamasına kattığı kolaylıklar nelerdir?
2)
Bulduğunuz vaka örneklerinde kullanılan kuramlar, insan hakları çerçevesinde
insanlara sağladığı faydalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan temel kuram, yaklaşım ve
modellerin özellikleri ve sosyal hizmet uygulamasındaki yerine değinilmiştir.
Ayrıca bu temel kuram, yaklaşım ve modeller dışında kalan belli başlı diğer model ve
yaklaşımlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Sistem kuramı hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Sosyal hizmette sistem kuramının temel odağı insanların çevreleri ile nasıl
etkileşime girdikleridir
b)
Tüm sistemler birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşur veya alt sistemlerden
meydana gelir
c)

Sistemlerin sınırları açık veya kapalı olabilir

d)

Tüm sistemlerin bir amacı vardır

e)

Sistem kuramının temel kavramlardan biri çevresi içinde bireydir.

2) Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramı çerçevesinde sosyal hizmet uygulamasında
kullanılan tanımlı sistemlerden değildir?
a)

Başlatıcı sistem

b)

Toplumsal sistem

c)

Değişim ajanı sistemi

d)

Müracaatçı sistemi

e)

Hedef sistem

3) Aşağıdakilerden hangisi ekolojik yaklaşımın özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a)
Ekolojik yaklaşıma göre insanı ve çevresini birbirinden ayrılmayan bir bütün
olarak görmek gerekir
b)

Ekolojik yaklaşım ekolojik düşünme örüntülerini kullanır

c)
Ekolojik yaklaşımda birey; sadece aile üyeleri, akraba, iş ortamı veya
komşuluk sistemleri içinde değerlendirlir
d)

Ekolojik yaklaşımda temel kavramlardan biri çevresi içinde bireydir

e)

Bireyin sorunları kesişme noktalarında ortaya çıkar
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4)

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik değerlendirmenin yedi düzeyi arasında yer

a)

Biyogenetik faktörler

b)

Ailevi faktörler

c)

Kültürel faktörler

d)

Çevresel faktörler

e)

Bilişsel süreçler

5)

Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme yaklaşımının temel ilkelerinden değildir?

almaz?

a)
Her birey, aile, grup ve toplumun güçleri vardır ve odak nokta patoloji yerine
bu güçler olmalıdır
b)
Bu yaklaşımda müdahaleler müracaatçının kendi kaderini tayin etme hakkı
gözetilerek gerçekleştirilmelidir
c)

Her insan öğrenme, gelişme ve büyüme kapasitesine sahiptir

d)

Toplum birey için kısıtlı kaynaklara sahiptir

e)
Travma, istismar, hastalık veya sorunlar örseleyicidir fakat bunlar birer
meydan okuma gibi görülebilir ve fırsata dönüştürülebilir
6)
Aşağıdakilerden hangisi güçlendirme yaklaşımını benimsemiş olan bir sosyal
hizmet uzmanının görevleri arasında yer almaz?
a)

b)

Müracaatçıların suçlanması veya damgalanmasının önüne geçilmesi için çaba
göstermelidir
Müracaatçının gelişimsel süreçlerine dikkat etmelidir

c)

Aile, kurum veya toplumdaki kaynaklar ve fırsatlar konusunda müracaatçının
farkındalığını geliştirmek gereklidir

d)

Müracaatçının kendisini sorunlarını çözebilecek güçte ve kapasitede görmesini
sağlamak için müracaatçının zihinsel ve bilişsel süreçlerinin değiştirilmesi
gereklidir

e)

Müracaatçının uygulamaya aktif katılımını sağlamalıdır
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7)
Aşağıdakilerden hangisi psikodinamik modelin temel temel varsayımları
arasında yer almaz?
a)
İnsan davranışı, öğrenme sürecinde insanın çevresini yorumlaması veya
algılamasından etkilenir
b)
İnsan aklı, tüm insan davranışlarını etkileyen bilinç ve bilinçaltı süreçlerinden
oluşmaktadır
c)
sahiptirler

İnsanlar doğuştan diğer insalarla bağlantı kurma ve bağlanma ihtiyacına

d)
sonucudur

İnsan davranışı düzenli ve amaçlıdır ama çoğu zaman bilinç dışı süreçlerin bir

e)
Kişinin dış dünyası (çevresi), iç dünyasını etkiler. Aynı şekilde içsel sorunlar
kişinin çevreye uyum sağlamasını zorlaştırır.
8)
Aşağıdakilerdan hangisi sosyal hizmette kullanılan yaklaşımlardan biri
değildir?
a)

Birey merkezli yaklaşım

b)

Çözüm odaklı yaklaşım

c)

Keşifsel yaklaşım

d)

Krize müdahale yaklaşımı

e)

Görev odaklı yaklaşım

9)
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel-davranışçı yaklaşımı benimseyen bir sosyal
hizmet uzmanının kullanacağı yöntemler arasında yer almaz?
a)

Yararsız düşünceleri, daha yararlı düşüncelerle değiştirme

b)

Çatışma ve sorun çözme becerileri eğitimi

c)

Yarasız davranışları, daha yararlı davranışlarla değiştirme

d)
Sosyal hizmet uzmanının doğrudan müdahalesi olmadan problemleri
çözüme kavuşturma
e)

Psikoeğitim ile yaşam becerileri kazandırma

63

10)
Aşağıdakilerden hangisi çözüm odaklı yaklaşımın temel varsayımlarından
biridir?
a)
İnsanların herhangi bir şekilde sorunu çözmeye yönelik bir eylem
gerçekleştirdiklerinde değişirler
b)

Bir sorunun çözümü için sorunun geçmişini bilmek gerekli değildir.

c)
Sosyal hizmet uzmanının doğrudan müdahalesi olmadan müracaatçı sorununu
çözebilir
d)

Uygunsuz davranışlar yanlış algılama ve yorumlamanın bir sonucudur

e)

İnsan zihni ego, id, süperego arasındaki etkileşimler ile işler

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)c, 4)e, 5)d, 6)b, 7)a, 8)c, 9)d, 10)b
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4. SOSYAL HİZMET VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlke ve Sorumlulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik nedir?
2) Sosyal Hizmet Mesleğinde Etiğin Yeri nedir?
3) Sosyal Hizmetin Etik İlkeleri Nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Hizmet ve Etik

Etiğin ne olduğunun
kavranabilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal hizmet mesleğinin
uygulamalarında rehber
aldığı etik ilkelerin
anlaşılması
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Anahtar Kavramlar


Etik



Etik İlkeler



Sosyal Hizmet ve Etik
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Giriş
Etik, doğru ve yanlış davranışların neler olduğunu ortaya koymak için sistematik,
tavsiye edici ve savunucu bir kavramasallaştırma sunan bir alandır. Etik, insanlara doğru
eylemlerin hangileri olduğunu gösterir. İnsan hayatı etik olmadan rastgele ve amaçsız
olacaktır. Etiği kullanarak değerlerimizi sınıflandırırız ve toplumsal yaşam için kuralları
belirleriz. Etik doğrultusunda düşündüğümüzde sadece kendimizi değil çevremizdeki diğer
insanları da düşünürüz. Kendimiz ve diğer tüm insanlar birbirlerinin iyilik hallerini etkiler.
Her meslek alanında uygulamalarda ve çalışma süreçlerinde belirli etik sorumluluklar
vardır. Bir mesleğin etik ilkelere uyumlu olarak icra edilmesi meslek elemanlarının etik ilke
ve sorumluluklarını bilmesi, anlaması ve çalışma yaşamlarına entegre etmeleri ile
mümkündür. İnsan ile doğrudan çalışan bir meslek olan sosyal hizmet için etik ilke ve
sorumluluk önemi yadsınamaz bir konudur. Etik ilkeler ihmal edildiğinde sömürü, zarar
verme, haksızlıklar ve insanların iyilik hallerinin bozulması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
Sosyal hizmet doğası gereği birçok etik sorumlulukları ve çatışmaları beraberinde
getiren bir meslektir. Çoğu sosyal hizmet uzmanı günlük pratiklerinde sıklıkla etik ikilemlerle
karşı karşıya gelmektedir. Örneğin, çocuk koruma alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları
hemen hemen hergün ilgilendikleri vakalardaki çocukların kurum bakımında mı, yoksa
ailelerinin yanında mı bakılmasının daha iyi olacağına dair oldukça karmaşık ve etik
ikilemleri içeren durumları deneyim ederler. Bu etik ikilemlerin çözümü için meslek
elemanlarının başvurabileceği bir takım ilke ve sorumlulukların olması, karar verme
süreçlerinde büyük fayda sağlar. Tarihsel süreç içerisinde de sosyal hizmet alanında belirli
etik ilkelere göre hareket edilmiştir. Fakat bu etik ilkelerin düzenli, sistematik ve ortak bir çatı
altında toplanması meslek elemanları için oldukça faydalıdır.
Amerikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) bu ihtiyaç ışığında tüm
dünyadaki sosyal hizmet uzmanlarına rehberlik etmesi ve etik ilkeler konusunda bir standart
oluşturması için sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve sorumluluklarını bir araya getirerek
ortaya koymuşlardır. 1996 tarihli Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kongerisinde
görüşülüp onaylanan ve 2008 tarihli Kongre’de tekrar gözden geçirilen etik kurallara bu
bölümde yer verilecektir. Aşağıda sunulacak olan bu etik ilkeler Türkiye Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği’nin üyeleri tarafından Türkçe’ye çevrilerek derneğin internet sitesinde
yayınlanmıştır.
Alanda uygulama yapmaya başlamadan önce tüm sosyal hizmet uzmanlarının ve
sosyal hizmet uzmanı adaylarının bu etik ilkeleri benimsemiş ve tamamen öğrenmesi esastır.
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4.1. Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlke ve Sorumlulukları
Etik İlkeler
Sosyal hizmet uzmanları insanlığın gelişimi için mesleki tutum, karar ve eylemlerinde
aşağıda belirtilen temel ilkelerden hareket ederek hizmet verir:
1) Her insanın kendine özgü bir değeri vardır ve bu değer onun saygı görmesini gerektirir.
2) Her insanın, başkasının hakkını ihlal etmemek koşuluyla, kendisini geliştirme hakkı ve
toplumun gelişimine katkı verme sorumluluğu vardır.
3) Her toplum, yönetim biçimi ne olursa olsun, tüm üyelerinin en üst düzeyde yararı için
işlev görmeli; üyelerinin kendilerini geliştirmeleri için gerekli koşul ve olanakları
sağlamalıdır.
4) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve kaynağını bu Bildirge'den
alan diğer uluslararası belgelerde ifade edilen, bireylerin ve grupların temel insan
haklarına saygı gösterilmelidir.
5) Sosyal hizmet uzmanları kendilerinin yardımına ve tavsiyesine gereksinim duyan herkese
(cinsiyet, yaş, özürlü olma, renk, ırk, toplumsal sınıf, dil, din, siyasal görüş ve cinsel
tercih durumuna göre ayrım yapmaksızın) mümkün olan en iyi hizmeti sunar.
6) Sosyal hizmet uzmanları mesleki tutum, karar ve eylemlerinde sosyal adaletsizlikle
mücadele eder. Bu nedenle:


Özellikle incinebilir, baskı altındaki birey ve gruplarla birlikte ya da onlar adına
toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterir;



Öncelikle yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık gibi toplumsal sorunlarda odaklaşır;



Toplumsal sorunlara ilişkin bilinç ve duyarlılık düzeyinin yükseltilmesini amaçlar ve
karar sürecine etkin katılımı sağlamak için çalışır.

7) Sosyal hizmet uzmanlarının nesnel olma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme,
uygulama yaptıkları alanlarda yetkin olma sorumlulukları vardır.
8) Sosyal hizmet uzmanları gizlilik, mahremiyet/özel hayatın korunması ve mesleki
çalışmalarında elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uyar. Bu
ilkelerle ülke mevzuatı arasında uyuşmazlık olduğu zaman bile gizlilik ilkesine bağlı
kalır.
9) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarıyla işbirliği içinde çalışır ve onları en üst düzeyde
katılım için onları destekler. Müracaatçılarına çalışmalarının yararlarına ve olası
risklerine ilişkin bilgi verir. Çalışmalarında öncelikle müracaatçılarının yararını gözetir;
bununla birlikte üçüncü kişileri de gözardı etmez.
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10) Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarından, sonuçları onların yaşamlarını
etkileyebilecek eylemlerin belirlenmesinde, kendileriyle işbirliğine girmelerini ve
sorumluluk almalarını bekler. Yasal zorlamanın gerekli olabileceği durumlarda, bir
tarafın sorununun çözümü ilgili diğer kişilerin aleyhine sonuçlar doğuruyorsa, tarafların
beyanları dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak, sosyal hizmet uzmanlarından
yasal zorlamanın kullanılmasını en aza indirmesi beklenir.

11) Sosyal hizmet uzmanları terörizm, işkence ya da benzer yollara başvuran kişi, grup,
siyasal güç veya diğer güç odaklarına doğrudan ya da dolaylı bir biçimde destek vermez
veya kayıtsız kalmaz.
12. Sosyal hizmet uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nce hazırlanan Sosyal
Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumluluklarını kabul eder ve etik temele dayalı olarak
karar verir.
Sosyal Hizmet Uzmanlarının Etik Sorumluluklar
1.Müracaatçılara İlişkin Etik Sorumluluklar
1.01.

Müracaatçılara Bağlılık

a)
Sosyal hizmet uzmanlarının temel sorumluluğu toplumsal sorumluluklarını da
göz ardı etmeden, müracaatçılarının gereksinimlerini esas alarak, onların iyilik durumlarını
geliştirmektir. Topluma ve müracaatçıya yönelik sorumlulukların çatışması durumunda
müracaatçısına öneriler sunmalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların bireysel amaçları, sorumlulukları
ve farklılıkları olduğunu kabul eder. Hiçbir biçimde ayrımcılık yapmaksızın, müracaatçıların
tümüne aynı isteklilikle yardımcı olur.
1.02.

Kültürel Yetkinlik ve Sosyal Farklılık

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Kültürü, kültürün insan davranışı üzerindeki etkisini ve toplumdaki işlevini
anlamalı; her kültürün güçlü yönleri olduğunu kabul etmelidir.
b)
Müracaatçının kültürü hakkında bilgi sahibi olmalı; kültürel farklılıkları
kabul etmeli ve duyarlı olmalı; hizmetleri sunarken müracaatçının kültürünü göz önünde
bulundurarak davranmalıdır.
c)
Sosyal farklılıkların doğasını ve ırk, renk, etnik ve ulusal köken, cinsiyet,
yaş, medeni durum, siyasal görüş, dinsel inanç, cinsel tercih, zihinsel ya da fiziksel özür gibi
farklılıklara yönelik baskıları anlamaya çalışmalı ve bu konuda eğitim programlarına katılmalı
ve kendini geliştirmelidir.
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1.03. Kendi Kaderini Belirleme
Sosyal hizmet uzmanları:
a) Müracaatçılarının kendi kaderini belirleme hakkına saygı duyar ve bunun
geliştirilmesi için çalışır.
b) Müracaatçılarına - başkalarının haklarını ihlal etmemek koşuluyla- kendisini
gerçekleştirmesi ve potansiyelini en üst düzeye ulaştırması için yardımcı olur.
c) Müracaatçılarına yaşamlarının diğer alanlarında karşılaştıkları sorunları çözmeleri
için de yardımcı olur. Bu nedenle, yalnızca çalışılan kuruluşun hizmetlerinden değil, insan
olarak hak ettiği diğer bütün hizmetlerden ve sosyal güvenlik sisteminden yararlanmasını
sağlamak amacıyla onları yönlendirir.
1.04.

Mahremiyet ve Gizlilik

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Müracaatçıyla güven, gizlilik ve özel hayatın korunması; elde edilen bilginin
sorumlu bir biçimde kullanılması temeline dayalı ilişki kurar ve sürdürür.
b)
Müracaatçılarından hizmet sunumu, sosyal inceleme ve araştırma için gerekli
olmadıkça mahremiyet içeren bilgi istememelidir. Mahremiyet içeren bilginin alınması
durumunda gizlilik ilkesine uymalıdır.
c)
Gizli bilgiyi ancak, müracaatçının veya müracaatçı adına onay vermeye yasal
olarak yetkili bir kişinin bilgilendirilmiş onayı olması durumunda açığa vurabilir.
d)
Profesyonel hizmet sunumu sırasında elde edilen tüm bilgilerin gizliliğini mesleki zorunluluklar hariç- sağlamak zorundadır. Genel olarak, elde ettikleri bilgiyi
(müracaatçının kendisine veya başkalarına kısa, orta ve uzun vadede zarar verme riski
olmadıkça veya yasal olarak müracaatçının onayı olmaksızın açıklama gerekmedikçe) gizli
tutmalıdır. Her durumda, elde ettikleri gizli bilgiyi, istenen amaca ulaşmak için gerekli olduğu
ölçüde açıklamalı; sadece açıklama yapılması gereken konu ile doğrudan ilgili bilgiyi
vermelidir.
e)
Müracaatçıya gizli bilginin açıklanacağını söylemeli ve açıklama yapılmadan
önce, eğer mümkünse bunun olası sonuçları hakkında onu bilgilendirmelidir.
f)
Müracaatçılara ve ilgili diğer kişilere gizliliğin doğasını ve gizlilik hakkının
sınırlarını anlatmalıdır. Müracaatçılara gizli bilginin istenebileceği ya da yasal zorunluluklarla
açığa vurulabileceği durumları açıklamalıdır. Bu açıklama sosyal hizmet uzmanı-müracaatçı
ilişkisinin mümkün olduğu ölçüde başlangıcında yapılmalı ve gerektiğinde yeniden
değerlendirilmelidir.
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g)
Ailelere, eşlere ve gruplara danışma hizmeti verilmesi durumunda, her
bireyin gizlilik hakkı olduğu ve gizli bilginin başkalarıyla paylaşılmayacağı konusunda
anlaşma sağlamalı; grup üyelerinin tümünün bu anlaşmaya uyacağını garanti etmediğini
açıklamalıdır.
h)
Aile, eş, evlilik ya da grup danışmanlığına katılan müracaatçıları, gizli
bilginin hangi durumlarda ve nasıl açıklanabileceğine ilişkin işverenin ve kurumun politikası
hakkında bilgilendirmelidir.
i)

Müracaatçının onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü şahıslara vermemelidir.

j)
Gizlilik konusunu güvence altına almadan, gizli bilgiyi herhangi bir ortamda
başkalarıyla paylaşmamalıdır. Gizlilik içeren bilgiyi koridor, bekleme salonu, asansör ve
lokanta gibi kısmen ya da tamamen halka açık yerlerde tartışmamalıdır.
k)
Yasal prosedürler sırasında, yasaların izin verdiği ölçüde müracaatçıların
gizliliğini korumalıdır. Mahkeme ya da diğer yasal açıdan otorite kurumlar sosyal hizmet
uzmanından sahip olduğu gizli bilgiyi müracaatçının onayı olmaksızın açıklamasını
emrederse ve bu açıklama müracaatçıya zarar verecek olursa, mahkemeden bu emrini geri
çekmesini istemeli ya da emri olabildiği ölçüde sınırlandırmalı ya da kayıtları kamunun
görmesini engellemek için mühürlemelidir.
l)
korumalıdır.

Medyanın taleplerine yanıt verirken müracaatçıların mahremiyetini

m)
Müracaatçılara ait yazılı, elektronik kayıt ve diğer hassas bilgilerin gizliliğini
sağlamalıdır. Müracaatçılara ait kayıtların güvenli bir yerde saklanmasını sağlamalı ve
yetkililer dışındakilerin bu kayıtlara ulaşmalarını engellemelidir.
n)
Bilgisayar kullanımı, elektronik posta, faks, telefon, telesekreter ve diğer
elektronik ve bilgisayar teknolojisi yoluyla üçüncü şahıslara aktarılan bilginin gizliliğini
sağlamak için gerekli önlemleri almalı ve bunu sürekli kılmalıdır. Kimlikle ilgili bilgilerin
açıklanmasından kaçınmalıdır.
o)
Müracaatçıların gizliliğini, mesleki uygulamayı sonlandırması, kapasitesinin
yeterli olmaması ya da vefat etmesi durumlarında da korumak için gerekli önlemleri
almalıdır.
p)
Müracaatçının durumunu eğitim ve öğretim amacıyla tartışırken, müracaatçı
gizli bilginin açığa vurulması için izin vermediği sürece, kimlik bilgilerini açıklamamalıdır.
Ayrıca, müracaatçısını danışmanıyla tartışırken müracaatçının onayı ya da böyle bir
açıklamayı yapmak için zorlayıcı bir neden olmadıkça kimlikle ilgili bilgileri açığa
vurmamalıdır.
r)
Vefat eden bir müracaatçıyla ilgili bilgileri daha önce açıklanan standartlara
göre saklamalıdır.
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1.05.

Bilgilendirilmiş Onay

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Mesleki ilişki çerçevesinde hizmet sunarken, hizmetlerin amacı, süresi, olası
riskleri ve sınırlılıkları, hizmet seçenekleri ve hizmetleri onaylama ya da onayını geri çekme
hakkı konularında açık, anlaşılır bir dille müracaatçıları bilgilendirmeli ve müracaatçıya soru
sorma fırsatı sağlamalıdır.
b)
Müracaatcıların okuma-yazma bilmemeleri ya da uygulama ortamında
kullanılan dili anlamada güçlük çekmeleri durumunda, müracaatçıların konuyu kavramaları
için gerekli adımları atmalıdır. Bunun için müracaatçılara ayrıntılı bir sözel açıklama yapmalı;
gerekirse bir çevirmen bulma veya bu konuda açıklayıcı bilgi verebilecek kişilerden
yararlanmalıdır.
c)
Müracaatçıların bilgilendirilmiş onay verme kapasitesinin olmaması
durumunda, uygun üçüncü şahıslardan izin alarak ya da müracaatçıların kavrama düzeyine
göre onları bilgilendirerek, müracaatçının haklarını korumalı ve üçüncü şahısların
müracaatçının arzusuna ve gereksinimine göre hareket etmesini sağlamalıdır.
d)
Müracaatçıların hizmetleri almada isteksiz olmaları durumunda, onlara
hizmetin özü ve kapsamı konusunda bilgi vermeli ve hizmeti reddetme hakkının sonuçları
konusunda onları aydınlatmalıdır.
e)
Elektronik araçlarla (bilgisayar, internet, telefon, faks, radyo, televizyon gibi)
hizmet vermeleri halinde, bu gibi hizmetlerin sınırlılıkları ve riskleri konusunda
müracaatçıları bilgilendirmelidir.
f)
Görüşmeleri teybe veya videoya kaydetmeden ve müracaatçıya verilen
hizmetleri üçüncü şahısların izlemelerine olanak vermeden önce müracaatçının
bilgilendirilmiş onayını mutlaka almalıdır.
1.06.

Kayıtlara Ulaşma

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Müracaatçıların kendileriyle ilgili kayıtlara makul ölçülerde ulaşmalarını
sağlamalıdır. Müracaatçıların kendileriyle ilgili kayıtlara ulaşmaları yanlış anlamaya ya da
zarara neden olabileceğinden kayıtların ne anlama geldiği konusunda müracaatçıya yardımcı
olmalıdır. Kayıtlara ulaşmaları müracaatçılara zarar verebilecek ise kayıtları bölümlere
ayırmalıdır. Müracaatçının istekleri, kayıtların tamamının ya da bir kısmının saklanmasının
nedeni müracaatçının dosyasında yer almalıdır.
b)
Müracaatçıların kayıtlara ulaşmasına yardımcı olurken, diğer insanlara ilişkin
bilgilerin gizliliğini sağlamalıdır.
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1.07.

Hizmetlerin Kesintiye Uğramaması

Sosyal hizmet uzmanları yer değiştirme, hastalık, sakatlık ya da ölüm gibi
beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramaması için makul çabayı
harcayarak önlemler almalıdır.
1.08.

Hizmetin Sonlandırılması

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Gereksinim duyulmaması ya da müracaatçının gereksinimlerine yanıt
verilememesi durumunda, müracaatçıya verilen hizmetleri ve mesleki ilişkiyi
sonlandırmalıdır.
b)
Hizmetlerin sonlandırılması ya da kesilmesi olasılığı var ise, müracaatçıyı
bilgilendirmeli, onun gereksinimlerine ve tercihlerine uygun olarak hizmetlerin devamını
sağlamak için nakil ya da havale olanaklarını araştırmalıdır.
c)
Çalıştıkları kurumdan ayrılmaları durumunda, müracaatçıyı bilgilendirmeli,
hizmetlerin sürekliliği için uygun seçenekleri aktarmalı ve bunların olumlu ve olumsuz
yönlerini anlatmalıdır.
1.09.

Çıkar Çatışmaları

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Çıkar çatışmalarına karşı duyarlı olmalı ve hizmetlerin mesleki anlayışla ve
tarafsızca verilmesine engel olabilecek durumların ortaya çıkmasını önlemelidir. Mevcut ya
da olası çıkar çatışması durumunda müracaatçıları bilgilendirmeli ve ortaya çıkabilecek
sorunları müracaatçının ihtiyaçlarını temel alarak çözmeye çalışmalıdır.
b)
Herhangi bir mesleki ilişkiden dolayı haksız kazanç sağlamamalı ve kişisel,
dinsel, siyasal ya da iş konularındaki çıkarları doğrultusunda müracaatçılarını
kullanmamalıdır.
c)
Şu anki ve geçmişteki müracaatçılarıyla, onlara zarar verebilecek ikili ya da
çoklu ilişkiye girmemelidir. (İkili ya da çoklu ilişki sosyal hizmet uzmanının
müracaatçılarıyla mesleki, sosyal ya da iş ilişkisi gibi birden fazla alanda ilişkiye girmesi
anlamındadır. İkili ya da çoklu ilişkiler aynı anda ya da art arda oluşabilir)
d)
Birbiriyle ilişkisi olan iki ya da daha fazla insan hizmet veriyorlarsa
(eşler, aile üyeleri gibi), tarafların tümüne hangisinin bir müracaatçı olarak ele alınacağı ve
hizmet alan diğer kişilere yönelik mesleki uygulamaların yapısı konusunda bilgi vermelidir.
Gereksinimleri konusunda çatışma yaşayan ya da çatışmaların çıkabileceğini önceden
tahmin ettiği kişilere hizmet vermesi durumunda (örneğin: eşlerin boşanması, çocuğun
velayetinin kime verileceğinin saptanması veya korunma kararı alınması), konu ile ilgili
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herkese kendi rolünü açıklamalı ve gereksinimler arasındaki çatışmaları en aza indirme
yönünde hareket etmelidir.
1.10.

Hizmetler İçin Ödemeler

Sosyal hizmet uzmanları:
a) Kamu ya da özel sektörde ücretli, maaşlı çalışan sosyal hizmet uzmanlarının
müracaatçılardan ayrıca bir ödeme kabul etmesi, hediye alması ya da müracaatçının ürettiği
mal ve hizmetlerden ücretsiz yararlanması veya bunları kabul etmesi söz konusu olamaz.
b) Uzmanlık alanına giren özel hizmet sunması halinde ise ücretleri belirlerken,
ücretlerin verilen hizmete uygun, makul ve eşit olmasına dikkat etmeli; müracaatçıların
ödeme gücünü gözönünde bulundurmalıdır.
1.11.

Duygusal/Cinsel İlişki

Sosyal hizmet uzmanları şu anki ve geçmişteki müracaatçılarıyla ister isteğe bağlı
isterse zorla olsun, duygusal/cinsel aktivitelere ya da temasa girmemelidir.
1.12.

Fiziksel Temas

Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıya psikolojik açıdan zarar verme olasılığı varsa,
müracaatçıyla fiziksel temas (kucaklaşmak gibi) kurmamalıdır. Müracaatçıyla fiziksel temas
kurulması durumunda, bu fiziksel temasın açık, makul ve kültürel açıdan kabul edilebilir
sınırlarını oluşturmaktan sorumludur.
1.13.

Cinsel Taciz

Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarını cinsellik içeren sözler ya da davranışlar vb.
ile taciz etmemelidir.
1.14.

Küçük Düşürücü Dil Kullanma

Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılarına yönelik ya da müracaatçıları hakkında
yazılı ya da sözlü olarak küçük düşürücü dil kullanmamalı; müracaatçılarıyla ya da onlar
hakkındaki her türlü iletişimlerinde özenli ve saygılı bir dil kullanmalıdır.
2.Meslektaşlara ve Diğer Meslek Elemanlarına İlişkin
Etik Sorumluluklar
2.01.

Saygı

Sosyal hizmet uzmanları :
a) Meslektaşların ve diğer meslek elemanlarına, sahip oldukları niteliklere, görüşlere
ve yükümlülüklere saygı duymalıdır.
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b) Müracaatçılarıyla ve diğer meslek elemanlarıyla iletişimlerinde, meslektaşlarını
sorumsuz, dayanaksız ve haksız olarak eleştirmekten kaçınmalıdır. Meslektaşların yeterlik
düzeyi ya da ırk, etnik-ulusal köken, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni durum,
siyasal görüş, dinsel inanç, zihinsel veya fiziksel özür gibi bireysel özellikleri hakkında küçük
düşürücü dil kullanmamalıdır.
c) Müracaatçıların yararı için meslektaşları, diğer meslek elemanları ve gönüllülerle
işbirligi yapmalıdır.
2.02. Gizlilik
Sosyal hizmet uzmanları, mesleki ilişki ve kayıt sürecinde meslek elemanlarıyla
paylaştıkları bilgilerin gizli kalmasına özen göstermelidir. Sosyal hizmet uzmanları gizli
bilgiyi paylaştığı meslek elemanlarının, gizliliğe bağlı kalma ve istisnai durumlara ilişkin
sorumluluklarını anlamalarını sağlamalıdır.
2.03.

Disiplinlerarası İşbirliği

Sosyal hizmet uzmanları :
a) Etkili hizmet sunumu için; disiplinlerarası ekip çalışmasında, ekibin her üyesinin
mesleki ve etik sorumluluklarının neler olduğunun ekibin tümü ve her bir üyesi açısından
ortaya konulmasını sağlamalıdır.
b) Diğer meslek elemanlarının yaptıkları çalışmalara ve aldıkları eğitime saygı
duymalıdır.
c) Disiplinlerarası bir ekipte, müracaatçılar hakkındaki kararlara sosyal hizmet
mesleğinin bakış açısını, değerlerini ve deneyimlerini koyarak katılmalıdır.
d) Ekip kararının etik sorun çıkaracağı konusunda kaygı duyuyor ise, bu anlaşmazlığı
uygun bir biçimde çözmeye çalışmalıdır. Eğer anlaşmazlık çözülemezse müracaatçıların
yararına olmayan çözümler konusundaki kaygılarını belirtmek için uygun kanalları
kullanmalıdır.
e) Uygulamada diğer meslek elemanları ile düşünce farklılıklarının olabileceğini
kabul etmeli ve bu konudaki eleştirilerini sorumlu bir biçimde yapmalıdır.
f) Mesleki açıdan karşılıklı olarak gelişebilmek amacıyla bilgi, deneyim ve fikirleri,
diğer meslek elemanları ve gönüllüler ile paylaşmak için ortam yaratmalı ve bunu
yaygınlaştırmalıdır.
2.04.

Meslektaşlarin Yer Aldığı Çatışma ve Anlaşmazlıklara Yaklaşım

Sosyal hizmet uzmanları :
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a) Bir meslektaşının işvereni ile yaşadığı bir çatışmayı (sorunu) kendisi için avantaj
olarak ya da kendi çıkarına hizmet edecek şekilde kullanmamalıdır.
b) Meslektaşları ve diğer meslek elemanlarıyla olan çatışma ve anlaşmazlıklarda
müracaatçılardan yararlanmamalı ve müracaatçıları bu çatışma ve tartışmalara dahil
etmemelidir.
2.05. Konsültasyon
Sosyal hizmet uzmanları :
a) Müracaatçıların menfaatine olacağını düşünmeleri halinde meslektaşlarının
önerilerine ve danışmanlığına başvurmalıdır.
b) Meslektaşlarının yetkinlik ve uzmanlık alanlarından haberdar olmalıdır.
Konsültasyon isterken konusunda bilgisini, uzmanlığını ve yetkinliğini kanıtlamış
meslektaşlarına danışmalıdır.
c) Müracaatçılarla ilgili olarak meslektaşlarına danışırken, sadece konsültasyon için
gerekli olan bilgiyi açığa vurmalıdır.
2.05.

Hizmetlere Havale

Sosyal hizmet uzmanları :
a) Müracaatçılara tam olarak hizmet verilebilmesi için diğer meslek elemanlarının
ihtisaslaşmış bilgisine ya da uzmanlığına gereksinim duyulduğunda; kendi mesleki
müdahalelerinin etkili olamayacağına ya da anlamlı gelişme sağlayamayacağına inanmaları ve
ilave hizmetlere gereksinim olması durumunda müracaatçılarını başka meslek elemanlarına
havale etmelidir.
b) Müracaatçılarını diğer meslek elemanlarına havale ederken, sorumluluğun
aktarımında uygun adımları atmalıdır. Havale yaptığı meslek elemanına müracaatçı
hakkındaki gerekli bilgileri aktarmadan önce durumu müracaatçısının bilgisine sunmalı ve
onun onayını almalıdır.
2.06.

Cinsel Konular

Sosyal hizmet uzmanları :
a) Süpervizör ya da eğitimci olarak işlev görmesi durumunda, süpervizyon hizmeti
verdiği kişiler, öğrenciler, eğitim alanlar ya da üzerinde mesleki otoritesinin olduğu başka
meslektaşlarını cinsel açıdan taciz (sarkıntılık, cinsel tahrik, cinsel ilişki talebi ve cinsellikle
ilgili diğer sözel ya da fiziksel eylemler vb.) etmemeli ve onlarla cinsel aktvitelere ya da
temasa girmemelidir.
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c) Aralarında çıkar ilişkisi olabilecek meslektaşlarıyla cinsel ilişki kurmaktan
kaçınmalıdır. Böyle bir durumda, ilgili mesleki sorumluluklarını bir başka meslek elemanına
devretmelidir.
2.07.

Meslektaşların Zayıf Yönleri ve Yetersizlikleri

Sosyal hizmet uzmanları :
a) Bir meslektaşının fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar, alkol ve madde
bağımlılığı nedeniyle zayıflıklar göstermesi, mesleki açıdan yetersiz olması ve bu durumun
mesleki uygulamadaki etkililiğine zarar vermesi konularında doğrudan bilgi sahibi olursa,
öncelikle o meslektaşıyla görüşmeli ve sorunun çözümü yönünde harekete geçmesi için ona
yardımcı olmalıdır.
b) İlgili meslek elemanı çözüm konusunda gerekli adımları atmaz ise; Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği, ilgili eğitim ve meslek kuruluşları gibi uygun kanalları harekete
geçirmelidir.
2.09.

Meslektaşların Meslek Etiğine Aykırı Uygulamaları

Sosyal hizmet uzmanları
a) Meslek etiğine ilişkin politika ve prosedür hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
b) Meslektaşlarının meslek etiğine aykırı uygulamalarını önlemek, belirlemek,
düzeltmek ya da vazgeçirmek için gerekli önlemleri almalıdır.
c) Bir meslektaşının meslek etiğine aykırı uygulamalarına tanık olduğunda, mümkünse
ve böyle bir tartışmanın yararlı olacağına kanaat getirirse, durumu öncelikle o meslektaşıyla
ele almalı ve çözüm bulmaya çalışmalıdır.
d) İlgili meslek elemanı çözüm konusunda gerekli adımları atmaz ise; Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği, ilgili eğitim ve meslek kuruluşları gibi uygun kanalları harekete geçirmeli
ve mümkün olduğu ölçüde müracaatçıları ve hizmet veren kurumları da bu sürece dahil
etmelidir.
e) Haksız yere meslek etiğine aykırı uygulama yapmakla suçlanan meslektaşlarına
yardım etmeli ve onları savunmalıdır.
3. Uygulama Ortamına İlişkin Etik Sorumluluklar
3.01.

Süpervizyon ve Konsültasyon

Sosyal hizmet uzmanları uygulama ortamında süpervizyon ya da konsültasyon
sistemini oluşturmak için çaba göstermelidir.
Süpervizyon ya da konsültasyon veren sosyal hizmet uzmanları:
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a)

Bu görevlerini uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

b)

Kendi bilgi ve uzmanlık alanları dışına çıkmamalıdır.

c)

Süpervizyon verirken açık ve anlaşılır sınırlar oluşturmalıdır.

d)
Süpervizyon
değerlendirmelidir.
3.02.

alanların

performanslarını

adil

ve

saygılı

biçimde

Eğitim ve Öğretim

Sosyal hizmet uzmanları uygulama ortamında öğrenciler için alan eğiticisi ya da
öğreticisi sistemini oluşturmak için çaba göstermelidir.
Öğrenciler için alan eğiticisi ya da öğreticisi (kurum danışmanı) olarak işlev gören
sosyal hizmet uzmanları:
a) Yalnızca kendi bilgi ve yeterlilik alanlarında (mesleki bilgideki son gelişmeleri de
birikimine katarak) eğitim vermelidir.
b) Açık ve anlaşılır sınırlar oluşturmalıdır.
c) Öğrencilerin performanslarını adil ve saygılı biçimde değerlendirmelidir.
d) Hizmetlerin eğitim ve öğretim amacıyla öğrenciler tarafından verilmesi halinde,
durumdan müracaatçıların bilgilendirilmesini sağlamalıdır.
3.03.

Performans Değerlendirmesi

Başkalarının performansını değerlendirme sorumluluğunu üstlenen sosyal hizmet
uzmanları, açıkça belirtilmiş ölçütleri temel almalı; adil olmalı ve saygılı davranmalıdır.
3.04. Müracaatçıların Kayıtları
Sosyal hizmet uzmanları,
a)
Kayıtlarını zamanında, tam ve doğru olarak, müracaatçılara verilen
hizmetlerin sunumunu kolaylaştıracak ve gelecekte de sürekliliğini sağlayacak şekilde
tutmalıdır.
b)
Hazırladıkları belgelerde gizlilik ilkesine uymalı ve bu belgelerde sadece
hizmet sunumu için gerekli bilgilerin yer almasını sağlamalıdır.
c)
Kayıtları, gerektiğinde ulaşılması amacıyla, hizmetin sona ermesinden sonra
da saklamalıdır.
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3.05.

Müracaatçının Havale Edilerek Gelmesi

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Başka bir kurumdan ya da meslektaşından hizmet almakta olan
müracaatçının, hizmet almak için başvurması halinde, hizmet vermeden önce müracaatçının
gereksinimlerini dikkatlice değerlendirmelidir. Olabilecek karışıklık ve çatışmaları en aza
indirmek için, potansiyel müracaatçının hizmet almakta olduğu diğer kişi ve kurumlarla olan
ilişkisinin yapısını ve yeni bir hizmet ilişkisinin olası risklerini ve yararlarını müracaatçıyla
tartışmalıdır.
b)
Bir başka kurumdan ya da meslektaşından hizmet almış olan yeni bir
müracaatçıyla, önceki hizmet sunanlarla konsültasyon yapmasının müracaatçının yararına
olup olmadığını tartışmalıdır.
3.06. Yönetim
Yönetici olan sosyal hizmet uzmanları:
a)
Müracaatçıların gereksinimlerini karşılamak için kurum içinde ve dışında
yeterli kaynakların oluşturulması için savunuculuk yapmalıdır.
b)
Çalışanların ihtiyacı olan süpervizyonu sağlamak amacıyla, kurum içi ve dışı
kaynakları harekete geçirmek için gerekli adımları atmalıdır.
c)
Sorumlu oldukları çalışma ortamında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Etik İlke ve Sorumlulukları’na bağlı olarak çalışılmasını sağlamalı; etik ilke ve
sorumlulukları ihlal eden ve engelleyen koşulları ortadan kaldıracak gerekli önlemleri
almalıdır.
3.07. Sürekli Eğitim ve Personel Yetiştirme
Yönetici olan sosyal hizmet uzmanları ve süpervizörleri, sorumlu oldukları tüm
personelin eğitimi için gerekli düzenlemeleri yapmalı ve eğitimde sürekliliği sağlayıcı
olanakları yaratmalıdır. Bu konudaki güncel bilgi ve gelişmeleri izlemelidir.
3.08. İşverenlere Karşı Taahhütler
Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Politika, prosedür ve uygulamalarıyla yeterli hizmeti vermeye çalışan ve
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Etik İlke ve Sorumlulukları’na uygun mesleki
uygulamaları gerçekleştiren kurum ve kuruluşlarla çalışmalı ve işbirliğine girmelidir.
b)
Kurum ve kuruluşların beyan edilen amaç ve işlevlerini sorumlu bir şekilde
yerine getirmesi, mümkün olan en iyi standartlara ve uygulamaya ulaşması için gerekli
politika, prosedür ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konusunda katkı vermelidir.
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c)
Etik İlke ve Sorumlulukları’nda yer alan, mesleğin etik gerekleri ve bu
gereklerden doğan sosyal hizmet uygulamaları konusunda işveren kuruluşlarının
bilinçlenmesini sağlamak için girişimde bulunmalıdır.
d)
Kuruluşun politika, prosedür ve uygulamalarının sosyal hizmet mesleğinin
Etik İlke ve Sorumluluklarıyla ters düşmesi ve çatışması durumunda, meslek etiğine aykırı
uygulamaların sonlandırılması için gerekli adımları atmalıdır.
e)
İstenilen politika, prosedür ve uygulama değişikliklerini, uygun kurum ve
kuruluşlar kanalıyla gerçekleştirmelidir. İzlenen yolların ve kanalların başarılı olmaması
durumunda, toplumdaki üst düzey otoritelere başvurmalı, toplumun ilgisini çekmek için
uygun yolları denemelidir.
f)
Hizmetlerin niteliğinin artırılması amacıyla, çalıştıkları kurum ve
kuruluşların istihdam politikalarında ve uygulamalarında hizmete uygun kişilerin işe alınması
ve ayrımcılığın önlenmesi konularında önerilerde bulunmalı; etkin rol oynamaya çalışmalıdır.
g)
Çalıştıkları kurum ve kuruluşların kaynaklarını nesnel ölçütlere uygun ve adil
olarak kullanmalıdır.
3.09.

Yönetim - Çalışan Uyuşmazlıkları

a)
Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçılara verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve
çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, mücadele etmek üzere sendika, dernek vb.
örgütlere katılabilir; bu tür örgütler yok ise kurabilirler.
b)
İş yavaşlatma, bırakma ya da grev gibi eylemlere katılan sosyal hizmet
uzmanları için mesleki değerler, etik ilke ve sorumluluklar yol gösterici olmalıdır. Bir eyleme
katılırken, meslek elemanı olarak öncelikli sorumluluklarını gözden geçirmeli; ilgili mevzuatı,
sorunları ve eylemin müracaatçı üzerindeki olası etkilerini dikkate almalıdır.
4. Meslek Elemanı Olarak Sosyal Hizmet Uzmanlarının Etik Sorumlulukları
4.01. Yetkinlik
Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Sadece yetkin olduğu veya yetkin olmaya konusunda istekli olduğu alanda
sorumluluk kabul etmeli veya görev almalıdır.
b)
Mesleki uygulamalarında yetkin hale gelmek için çaba göstermeli; bilgilerinin
geliştirilmesi ve geçerliliğinin sınanması konusunda uygun yöntemlere başvurmalıdır.
c)
Mesleki uygulamalarında sosyal hizmet mesleği ve disiplini ile meslek etiğine
ilişkin geçerli bilgileri temel almalıdır.
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4.02.

Ayrımcılık

Sosyal hizmet uzmanları mesleki uygulamalarında; ırk, etnik ve ulusal köken, renk,
cinsiyet, cinsel tercih, yaş, medeni durum, siyasal görüş, dinsel inanç, zihinsel ya da fiziksel
özür temeline dayanan ayrımcılığın herhangi bir biçimine yer vermemeli; göz yummamalı;
kolaylaştırmamalı ve ayrımcılık yapanlarla işbirliğine girmemelidir.
4.03.

Kişisel Tutum

Sosyal hizmet uzmanları, mesleki sorumluluklarını yerine getirirken kişisel
tutumlarının buna engel olmasına izin vermemelidir.
4.04.

Dürüst Olmama

Sosyal hizmet uzmanları dürüst olmayan, hileli işlere katılmamalı;
göz yummamalı ; bu durumlarla ilişkilendirilmemeye özen göstermelidir.
4.05.

Zayıf Yönler

Sosyal hizmet uzmanları,
a)
Mesleki yönden sorumlu oldukları bireylerin yararını tehlikeye atacak ya da
kendi mesleki karar ve performanslarına engel olacak bireysel sorunlarının, yasal
problemlerinin, ekonomik yetersizliklerinin, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıkları ile ilgili
güçlüklerinin mesleki çalışmalarını etkilemesine izin vermemelidir.
b)
Bireysel sorunları (fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık, eş ve çocukları ile ilgili
benzeri güçlükler) veya çalıştıkları alanın yarattığı sorunlar (tükenmişlik sendromu vb.)
mesleki karar ya da performanslarına engel oluşturduğunda, sorunlarını çözebilmek için
profesyonel yardım alarak, iş yükünü ayarlayarak veya durumuna uygun bir alana geçerek
hizmet verdikleri müracaatçıları korumaya özen göstermelidir.
4.06

Temsil

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Kamuoyuna yaptıkları açıklama ve eylemlerin bireysel mi yoksa temsilcisi
olduğu bir grup ya da kuruluş adına mı yaptığını belirtmelidir.
b)
Müracaatçılarına, kurumuna ve kamuya, yalnızca gerçekten mesleki
yeterliliğe sahip olduğu konular ve hizmetler hakkında açıklamalarda bulunmalıdır.
4.07. Israrlı Talepler
Sosyal hizmet uzmanları:
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a)
İçinde bulundukları durum nedeniyle aşırı etki, yönlendirme ya da baskıya
karşı incinebilir durumda olan müracaatçılarının uygun olmayan taleplerini yerine getirmeyi
taahhüt etmemelidir.
b)
Şu anki müracaatçılarından veya özel durumları nedeniyle aşırı ölçüde
incinebilecek diğer kişilerden gelecek tanıklık etme, bonservis verme, referans olma,
onaylama yönündeki ısrarlı taleplere yönelik taahhütte bulunmamalıdır.
3.08.

Telif Hakkı ve İtibarın Kabulü

Sosyal hizmet uzmanları telif hakkı da dahil olmak üzere, yalnızca fiilen yaptıkları ya
da yapılmasına katkıda bulundukları çalışmaların sorumluluğunu ve kazanımlarını
üstlenmelidir. Başkalarının çalışmalarını ve katkılarını da dürüstçe belirtmelidir.
5. Sosyal
Sorumlulukları
5.01.

Hizmet

Uzmanlarının

Sosyal

Hizmet

Mesleğine

İlişkin

Etik

Mesleğin Bütünlüğü

Sosyal hizmet uzmanları:
a)
Sosyal hizmet mesleğinin değerlerini, etik ilke ve sorumluluklarını, bilgisini
ve yöntembilimini korumalı; bunların anlatılmasına, anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda
bulunmalıdır. Bunun için gerekli inceleme, araştırma, müzakere ve mesleğe yönelik sorumlu
eleştiriyi yapmalıdır.
b)
Uygulamada mesleki standartları yükseltmek ve geliştirmek için çalışmalı;
etkili ve mesleki standartlara uygun olmayan sosyal hizmet uygulamalarını önlemek için
harekete geçmelidir.
c)
Sosyal hizmet mesleğinin değerine, bütünlüğüne ve yeterliliğine saygıyı
artıran etkinliklere (eğitim, öğretim, araştırma, konsültasyon, hizmet sunumu, bilirkişilik,
mesleğin toplumda temsili ve tanıtımı ile meslek örgütlerine katılım gibi) zaman ayırmalı ve
mesleki uzmanlıklarıyla katkıda bulunmalıdır.
d)
Sosyal hizmet mesleğinin bilgi temeline ve literatürüne katkıda bulunmalı;
uygulama, araştırma ve etikle ilgili bilgi ve deneyimlerini mesleki toplantı, konferans vb.
ortamlar yoluyla paylaşmalıdır.
e)
Varolan ve yeni ortaya çıkan gereksinimleri karşılamaya yönelik yeni
yaklaşım ve yöntemleri izlemeli ve desteklemelidir.
f)
Sosyal hizmet mesleğinin kuramına, yöntemlerine ve uygulamalarına olan
güveni artırmak için çalışmalıdır.
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5.02.

Değerlendirme ve Araştırma

Sosyal hizmet uzmanları:
a)

Politika ve programların yürütülmesini izlemeli ve değerlendirmelidir.

b)
Bilginin gelişmesine katkıda bulunmak için değerlendirme ve araştırma
yapmayı kolaylaştırmalı ve desteklemelidir.
c)
Sosyal hizmetle ilgili ortaya çıkan yeni bilgileri ve bu bilgilerin geçerliğini
sorgulamalı ve mesleki uygulamalarında ilgili araştırma bulgularını ve sonuçlarını
kullanmalıdır.
d)
Değerlendirme ve araştırma yaparken bunların olası sonuçlarını gözönünde
bulundurmalı; değerlendirme ve araştırmaya katılanların korunması için geliştirilen
yönergeleri izlemelidir. Tereddüt oluşması durumunda referans olabilecek kişi ve kurumlara
başvurmalıdır.
e)
Değerlendirme veya araştırmaya katılacak kişilere, gerektiğinde katılmayı
reddedebileceklerini ve bu durumda ima biçiminde ya da fiili olarak hiçbir ceza ya da
yoksunlukla karşılaşmayacaklarını ve katılım için ısrar edilmeyeceğini açıklamalıdır.
Katılımcının özel hayatına/mahremiyetine ve onuruna saygı gösterileceğine ilişkin bilgi
vererek gönüllü ve gerekirse yazılı onayını almalıdır. Bilgilendirilmiş onay: istenilen katılımın
niteliği, kapsamı, süresi, araştırmaya katılmanın faydaları ve olası riskleri hakkındaki bilgileri
içermelidir.
f)
Değerlendirme ve araştırma katılan kişi bilgilendirilmiş onay vermeye yeter
değil ise, uygun açıklamayı yaparak mümkün olduğu ölçüde katılımcının onayını almalı,
ayrıca velisinden/vasisinden yazılı onay almalıdır.
g)
Kimi doğal gözlem ve arşiv araştırmaları gibi bilgilendirilmiş onay
prosedürlerini kullanmayan araştırma ve değerlendirme çalışmalarını dizayn etmemeli ve
yürütmemelidir. Ancak, araştırmanın özenli ve sorumlu bir şekilde gözden geçirilmesi
sonucunda bilimsel, eğitsel ya da uygulamadaki önemi ve sağlayacağı yararlar göz önüne
alındığında ve araştırmanın başka bir yöntemle yapılmasının olanaksız olması durumunda
onay prosedürleri geçerli değildir.
h)
Değerlendirme ve araştırmaya katılanların uygun destekleyici hizmetlere
ulaşabilmelerini sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır.
i)
Araştırma ve değerlendirme yaparken, katılımcıları fiziksel ya da zihinsel
sıkıntı, zarar, tehlike ya da yoksunluklardan korumalıdır.
j)
Hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerini mesleki amaçla ve mesleki
açıdan ilgili kişilerle paylaşmalıdır.
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k)
Araştırma ve değerlendirme yaparken katılımcıların isimlerinin ve elde
edilen verilerin açıklanmamasını ve gizliliğinin sağlanmasını güvence altına almalı; gizlilik
ilkesi, gizliliğin sağlanması için alınacak önlemlerin sınırları ve araştırma bittikten sonra elde
edilen verileri içeren kayıtların yok edileceği konularında bilgi vermelidir.
l)
Değerlendirme ve araştırma sonuçlarını açıklarken (katılımcıların açığa
vurma konusundaki bilgilendirilmiş onaylarını almadıkları sürece) kimlik bilgilerinin yok
edilmesi suretiyle gizliliği sağlamalıdır.
m)
Değerlendirme ve araştırma bulgularını gerçeğe uygun olarak yayınlamalıdır.
Gerçekdışı ya da hatalı sonuçlar üretmemeli ve standart yayın yöntemleri kullanıldığında
yayınlanan verilerde hatalar belirlenmesi halinde bunları düzeltmelidir.
n)
Araştırma ve değerlendirme çalışmalarında çıkar çatışmalarına karşı duyarlı
olmalı; bunlardan kaçınmalı; katılımcılarla ikili ilişkilere girmemeli; mevcut ya da olası çıkar
çatışmaları hakkında araştırma ve değerlendirme sürecine giren katılımcıları bilgilendirmeli;
böyle bir sorun ortaya çıktığında onların ortak yararlarının temel alındığı bir çözüm yolu
bulmalıdır.
o)
Araştırma uygulamalarının sorumlu bir biçimde nasıl yapılacağı konusunda
kendisini; varsa, öğrencilerini ve meslektaşlarını geliştirmelidir.
6. Topluma İlişkin Etik Sorumlulukları
6.01.Sosyal Refah
Sosyal hizmet uzmanları bölgesel düzeyden başlayıp daha global düzeye doğru olmak
üzere toplumun genel refah düzeyini artırmalı; bireylerin, toplumun ve çevrenin gelişimini
sağlamalıdır. Sosyal hizmet uzmanları temel insan haklarının karşılanması için gerekli yaşam
koşullarının sağlanması konusunda savunuculuk yapmalı; sosyal adaletin gerçekleştirilmesini
destekleyen sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel değerler ve kurumların geliştirilmesine katkı
vermelidir.
6.02. Toplum Katılımı
Sosyal politikaların ve kurumların oluşturulmasında toplumun bilinçli katılımını
kolaylaştırmalıdır.
6.03. Toplumun Acil Gereksinimleri
Sosyal hizmet uzmanları toplumun acil gereksinimlerinin
karşılanması için uygun profesyonel hizmetleri sağlamalıdır.

kapsamlı

olarak

6.04. Sosyal ve Siyasal Aksiyon
Sosyal hizmet uzmanları:
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a)
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve tam olarak gelişmeleri için
kaynaklara, istihdam olanaklarına, hizmetlere ve fırsatlara eşit biçimde ulaşmalarını sağlamak
amacıyla sosyal ve siyasal aksiyonlara katılmalıdır. Sosyal hizmet uzmanları siyasal arenanın
uygulama üzerindeki etkisinin farkında olmalıdır. Temel insan ihtiyaçlarının karşılanması ve
sosyal adaletin gerçekleştirilmesi amacıyla politikalarda ve yasal düzenlemelerde değişiklik
yaratmak üzere savunuculuk yapmalıdır.
b)
İncinebilir, dezavantajlı, baskı altında olan ve istismar edilen insanlara ve
gruplara özel ilgi göstermekle birlikte, insanların tümü için seçenekler sunmak ve fırsatlar
yaratmak amacıyla hareket etmelidir.
c)
Türkiye'de ve dünyada kültürel ve sosyal farklılıklara saygıyı oluşturacak
koşulları ve desteği sağlamalıdır. Bu doğrultudaki uygulamaları geliştirmeli, kültürel bilgi
kaynaklarının yayılmasını desteklemeli; kültürel yeterliliği gösterecek programlar ve
kurumlar için savunuculuk yapmalı; tüm insanların eşitlik ve sosyal adalet haklarının
korunmasına ve kabul edilmesine yardımcı olacak politikaların oluşturulması için çaba
göstermelidir.
d)
Irk, etnik ve ulusal köken, renk, cinsiyet, yaş, cinsel tercih, medeni durum,
siyasal görüş, dinsel inanç farkı, mental ya da fiziksel özürü nedeniyle insanlara, gruplara ya
da belirli bir sınıfa yönelik ayrımcılığa karşı çıkmalı, bunlara yönelik baskıları önlemeli ve
ortadan kaldırmalıdır.
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Uygulamalar
1)
2)
yapınız.

İnsan ile çalışan herhangi bir mesleğin etik ilke ve sorumluluklarını araştırınız.
Genel olarak etik bilimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmetin etik ilke ve sorumlulukları ile insan ile çalışan araştırdığınız
başka bir mesleğin etik ilke ve sorumlulukları arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar vardır?
2)

Etik biliminin insanın hayatına getirdiği değerler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal hizmet mesleğine rehberlik eden etik ilke ve sorumlulukların neler
olduğu ve mesleğin standardı olan etik ilke ve sorumlulukları ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin etik ilkeleri ve sorumlulukları
arasında yer almaz?
a)
gerektirir.

Her insanın kendine özgü bir değeri vardır ve bu değer onun saygı görmesini

b)
Her toplum, yönetim biçimi ne olursa olsun, tüm üyelerinin en üst düzeyde
yararı için işlev görmelidir.
c)
Sosyal hizmet özellikle incinebilir, baskı altındaki birey ve gruplarla birlikte ya
da onlar adına toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterir.
d)

Sosyal hizmet yardım anlayışı hiyerarşik güç dengesine göre ilerler.

e)
Sosyal hizmet uzmanlarının nesnel olma, mesleki bilgi ve becerilerini
geliştirme, uygulama yaptıkları alanlarda yetkin olma sorumlulukları vardır.
2)
Aşağıdaki kavramlardan hangisi müracaatçıların kendi kaderini belirleme
hakkı ile ilgili etik ilkelerden değildir?
a)
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının kendi kaderini belirleme hakkına
saygı duyar ve bunun geliştirilmesi için çalışır.
b)
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarına - başkalarının haklarını ihlal
etmemek koşuluyla- kendisini gerçekleştirmesi ve potansiyelini en üst düzeye ulaştırması için
yardımcı olur.
c)
Sosyal hizmet uzmanı kültürü, kültürün insan davranışı üzerindeki etkisini ve
toplumdaki işlevini anlamalı; her kültürün güçlü yönleri olduğunu kabul etmelidir.
d)
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçılarına yaşamlarının diğer alanlarında
karşılaştıkları sorunları çözmeleri için de yardımcı olur.
e)
Sosyal hizmet uzmanı yalnızca çalışılan kuruluşun hizmetlerinden değil, insan
olarak hak ettiği diğer bütün hizmetlerden ve sosyal güvenlik sisteminden yararlanmasını
sağlamak amacıyla müracaatçıları yönlendirir.
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3)
Aşağıdakilerden hangisi mahremiyet ve gizlilik hakkındaki etik ilke ve
sorumluluklardan değildir?
a)
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçıyla güven, gizlilik ve özel hayatın
korunması; elde edilen bilginin sorumlu bir biçimde kullanılması temeline dayalı ilişki kurar
ve sürdürür.
b)
Sosyal hizmet uzmanları gizli bilgiyi ancak, müracaatçının veya müracaatçı
adına onay vermeye yasal olarak yetkili bir kişinin bilgilendirilmiş onayı olması durumunda
açığa vurabilir.
c)
Sosyal hizmet uzmanları aile, eş, evlilik ya da grup danışmanlığına katılan
müracaatçıları, gizli bilginin hangi durumlarda ve nasıl açıklanabileceğine ilişkin işverenin ve
kurumun politikası hakkında bilgilendirmelidir.
d)
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçının onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü
şahıslara vermemelidir.
e)
Sosyal hizmet uzmanları sosyal hizmet uzmanları yer değiştirme, hastalık,
sakatlık ya da ölüm gibi beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramaması
için makul çabayı harcayarak önlemler almalıdır.
4)
Aşağıdaki hangisi meslektaşlara ve diğer meslek elemanlarına ilişkin etik
ilkeler arasında bulunmaz?
a)
Sosyal hizmet uzmanı meslektaşların ve diğer meslek elemanlarına, sahip
oldukları niteliklere, görüşlere ve yükümlülüklere saygı duymalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanı sosyal hizmet uzmanları uygulama ortamında
süpervizyon ya da konsültasyon sistemini oluşturmak için çaba göstermelidir.
c)
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıların yararı için meslektaşları, diğer meslek
elemanları ve gönüllülerle işbirliği yapmalıdır.
d)
Sosyal hizmet uzmanı etkili hizmet sunumu için; disiplinler arası ekip
çalışmasında, ekibin her üyesinin mesleki ve etik sorumluluklarının neler olduğunun ekibin
tümü ve her bir üyesi açısından ortaya konulmasını sağlamalıdır.
e)
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıların menfaatine olacağını düşünmeleri
halinde meslektaşlarının önerilerine ve danışmanlığına başvurmalıdır.
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5)
Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet mesleğine ilişkin etik sorumlulukları
arasında hangisi bulunmaz?
a)
Sosyal hizmet uzmanları sosyal hizmet mesleğinin kuramına, yöntemlerine ve
uygulamalarına olan güveni artırmak için çalışmalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanları politika ve programların yürütülmesini izlemeli ve
değerlendirmelidir.
c)
Sosyal hizmet uzmanları sosyal politikaların ve kurumların oluşturulmasında
toplumun bilinçli katılımını kolaylaştırmalıdır.
d)
Sosyal hizmet uzmanları hizmetlerin değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerini
mesleki amaçla ve mesleki açıdan ilgili kişilerle paylaşmalıdır.
e)
Sosyal hizmet uzmanları araştırma uygulamalarının sorumlu bir biçimde nasıl
yapılacağı konusunda kendisini; varsa, öğrencilerini ve meslektaşlarını geliştirmelidir.
6)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılara yönelik
etik sorumlulukların ana başlıklarından değildir?
a)

Sosyal hizmet için ödemeler

b)

Müracaatçılara bağlılık

c)

Kendi kaderini belirleme

d)

Mahremiyet ve gizlilik

e)

Bilgilendirilmiş onay

7)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının bilgilendirilmiş onay
konusundaki etik ilke ve sorumlulukları arasındadır?
a)
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıların kayıtlara ulaşmasına yardımcı olurken,
diğer insanlara ilişkin bilgilerin gizliliğini sağlamalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanı görüşmeleri teybe veya videoya kaydetmeden ve
müracaatçıya verilen hizmetleri üçüncü şahısların izlemelerine olanak vermeden önce
müracaatçının bilgilendirilmiş onayını mutlaka almalıdır.
c)
Sosyal hizmet uzmanları yer değiştirme, hastalık, sakatlık ya da ölüm gibi
beklenmedik durumlar nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramaması için makul çabayı
harcayarak önlemler almalıdır.
d)
Sosyal hizmet uzmanları şu anki ve geçmişteki müracaatçılarıyla ister isteğe
bağlı isterse zorla olsun, duygusal/cinsel aktivitelere ya da temasa girmemelidir.
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e)
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarını cinsellik içeren sözler ya da
davranışlar vb. ile taciz etmemelidir.
8)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının çıkar çatışmaları yaşadığı
zaman göz önünde bulundurması gereken etik sorumluluklarından değildir?
a)
Sosyal hizmet uzmanı herhangi bir mesleki ilişkiden dolayı haksız kazanç
sağlamamalı ve kişisel, dinsel, siyasal ya da iş konularındaki çıkarları doğrultusunda
müracaatçılarını kullanmamalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanı birbiriyle ilişkisi olan iki ya da daha fazla insan hizmet
veriyorlarsa (eşler, aile üyeleri gibi), tarafların tümüne hangisinin bir müracaatçı olarak ele
alınacağı ve hizmet alan diğer kişilere yönelik mesleki uygulamaların yapısı konusunda bilgi
vermelidir.
c)
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçılarının kendi kaderini belirleme hakkına saygı
duyar ve bunun geliştirilmesi için çalışır.
d)
Sosyal hizmet uzmanı şu anki ve geçmişteki müracaatçılarıyla, onlara zarar
verebilecek ikili ya da çoklu ilişkiye girmemelidir.
e)
Sosyal hizmet uzmanı gereksinimleri konusunda çatışma yaşayan ya da
çatışmaların çıkabileceğini önceden tahmin ettiği kişilere hizmet vermesi durumunda, konu
ile ilgili herkese kendi rolünü açıklamalı ve gereksinimler arasındaki çatışmaları en aza
indirme yönünde hareket etmelidir.
9)
Sosyal hizmet uzmanlarının meslektaşların meslek etiğine aykırı uygulamaları
ile karşılaştığında yapması gerekenlerden biri değildir?
a)
Sosyal hizmet uzmanı bir meslektaşının meslek etiğine aykırı uygulamalarına
tanık olduğunda, mümkünse ve böyle bir tartışmanın yararlı olacağına kanaat getirirse,
durumu öncelikle o meslektaşıyla ele almalı ve çözüm bulmaya çalışmalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanı sosyal hizmet uzmanları uygulama ortamında
süpervizyon ya da konsültasyon sistemini oluşturmak için çaba göstermelidir.
c)
Sosyal hizmet uzmanı haksız yere meslek etiğine aykırı uygulama yapmakla
suçlanan meslektaşlarına yardım etmeli ve onları savunmalıdır.
d)
Sosyal hizmet uzmanı ilgili meslek elemanı çözüm konusunda gerekli adımları
atmaz ise; Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, ilgili eğitim ve meslek kuruluşları gibi uygun
kanalları harekete geçirmeli ve mümkün olduğu ölçüde müracaatçıları ve hizmet veren
kurumları da bu sürece dâhil etmelidir.
e)
Sosyal hizmet uzmanı bir meslektaşının meslek etiğine aykırı uygulamalarına
tanık olduğunda, mümkünse ve böyle bir tartışmanın yararlı olacağına kanaat getirirse,
durumu öncelikle o meslektaşıyla ele almalı ve çözüm bulmaya çalışmalıdır.
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10)
Aşağıdakilerden hangisi öğrenciler için alan eğiticisi ya da öğreticisi (kurum
danışmanı) olarak işlev gören sosyal hizmet uzmanlarının dikkat etmesi gereken etik ilkeler
arasında yer alır?
a)
Başkalarının performansını değerlendirme sorumluluğunu üstlenen sosyal
hizmet uzmanları, açıkça belirtilmiş ölçütleri temel almalı; adil olmalı ve saygılı
davranmalıdır.
b)
Sosyal hizmet uzmanı hizmetlerin eğitim ve öğretim amacıyla öğrenciler
tarafından verilmesi halinde, durumdan müracaatçıların bilgilendirilmesini sağlamalıdır.
c)
Sosyal hizmet uzmanı bir başka kurumdan ya da meslektaşından hizmet almış
olan yeni bir müracaatçıyla, önceki hizmet sunanlarla konsültasyon yapmasının müracaatçının
yararına olup olmadığını tartışmalıdır.
d)
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıların gereksinimlerini karşılamak için kurum
içinde ve dışında yeterli kaynakların oluşturulması için savunuculuk yapmalıdır.
e)
Sosyal hizmet uzmanı sadece yetkin olduğu veya yetkin olmaya konusunda
istekli olduğu alanda sorumluluk kabul etmeli veya görev almalıdır.

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)e, 4)b, 5)c, 6)a, 7)b, 8)c, 9)b, 10)b
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5. SOSYAL HİZMETİN YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Bireylerle Sosyal Hizmet
5.1.1. Bireylerle Sosyal Hizmetin İlkeleri
5.1.2. Bireylerle sosyal Hizmet Uygulamasının Basamakları

5.2.

Gruplarla Sosyal Hizmet
5.2.1. Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulamasının Basamakları

5.3.

Toplumla Sosyal Hizmet
5.3.1. Toplumla Sosyal Hizmet Uygulamasının Basamakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal hizmetin kullandığı yöntemler nelerdir?

2)

Sosyal hizmetin bireylerle çalışırken kullandığı yöntemler hangileridir?

3)

Aile ve gruplarla çalışmanın özellikleri nelerdir?

4)

Toplum veya örgütlerle çalışmanın genel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bireylerle Sosyal Hizmet

Sosyal hizmetin bireylerle
çalışırken kullandığı
yöntemler ve genel
yaklaşımları anlayabilmek

Gruplarla Sosyal Hizmet

Grup çalışmasının sosyal
hizmet içindeki yeri ve
kullanım yöntemlerini
öğrenebilmek

Toplumla Sosyal Hizmet

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplumla sosyal hizmet
uygulamasının genel
özelliklerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Bireylerle sosyal hizmet



Vaka çalışması



Gruplarla sosyal hizmet



Küçü grup çalışması



Toplumla sosyal hizmet
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Giriş
Sosyal hizmetin temelde kullandığı üç yöntem bulunmaktadır. Bunlar Bireylerle
Sosyal Hizmet, Gruplarla veya Ailelerle Sosyal Hizmet ve Toplumla veya Örgütlerle Sosyal
hizmettir. Birlikte çalışılan müracaatçı grubunun özelliklerine göre seçilecek yöntem
değişecektir.
Bireylerle sosyal hizmet yönteminde, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında
karşılıklı ikili bir ilişki bulunur. Sosyal hizmet uzmanı bu ilişkiyi müracaatçının sorunlarını
çözmek için kullanır.
Gruplarla sosyal hizmet yönteminde benzer sorunlara sahip olan müracaatçılardan bir
grup oluşturulur ve bu grubun ortak paylaşım süreçleri ile birbirlerine yardım etmesi
amaçlanır. Sosyal hizmet uzmanı grup içinde lider veya yönlendirici olarak bu grup sürecinde
rol alır. Ailelerle çalışmak ise bir çeşit grup çalışması sayılır. Sosyal hizmet uzmanı bir ailenin
üyelerinin sorunlarına çözüm bulmasına, aile içi iletişimlerinin gelişmesine yardımcı olur.
Toplumla veya örgütlerle yapılan sosyal hizmet, belirli bir politika veya uygulamaların
insanların iyilik hallerini artırmaya yönelik olarak değiştirilmesini amaçlar. Sosyal hizmet
uzmanı sosyal eylemlere liderlik ederek veya sosyal politikaları etkilemeye çalışarak genel
olarak tüm müracaatçı gruplarının iyilik hali için dolaylı olarak çalışır.
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5.1. Bireylerle Sosyal Hizmet
Sosyal hizmetin bireylerle birebir çalışma esasına dayanan yöntemine kısaca bireylerle
sosyal hizmet denilir. Bireylerle sosyal hizmet uygulaması, sosyal kişisel çalışma veya vaka
çalışması olarak da ifade edilebilir.
Bireylerle sosyal hizmetin öncüsü Mary Richmond olarak kabul edilir. Mary
Richmond’ın 1915 yılında yayınladığı Sosyal Teşhis kitabı hem sosyal hizmet alanında
yayınlanmış ilk kitap hem de bireylerle sosyal hizmetin temellerin atıldığı ilk kitap olma
ünvanını taşımaktadır. Mary Richmond, bu kitabında uzun süredir daha sistematik hale
getirmeye çalıştığı sosyal hizmet çalışmalarını anlatmıştır.
Mary Richmond’ın tanımına göre vaka çalışması (bireylerle sosyal hizmet), farklı
insan grupları ile işbirliğinde çalışarak hem bireysel olarak iyilik hallerinin geliştirilmesi hem
de genel olarak toplumun iyileştirilmesi amacında olan bir sanat çalışmasıdır.
Bireylerle sosyal hizmet, sosyal hizmetin en temel yöntemlerinden biridir. Bireylerin
gelişimi, daha tatmin edici insan ilişkileri kurmaları ve sosyal uyumları ile ilgilenir.
Toplumun kaynaklarını kullanarak sosyal uyum sağlamada başarılı olamayan bireylere
bireylerle sosyal hizmet yöntemleri ile yardım edilir. Her bir birey kendi sosyal, ekonomik ve
fiziksel çevresine farklı şekillerde uyum sağlar veya sağlamayamaz. Bu nedenle her bireyin
sorunları kendine özgüdür. Genel olarak bireylerle çalışma insanların günlük hayatlarında
karşılaştığı zorluklar, sorunlar ve işlevsizliklerin çözülmesine odaklanır. Bu nedenle bireylerle
sosyal hizmet aslında sosyal hizmetin kullandığı en dolaysız olan yöntemdir.
Bireyler kendilerinin sorunlarla baş etme yöntemlerinin yetersiz kaldığı noktalarda
sorunlar yaşarlar. Kişilerin baş etme yöntemlerinin yetersiz veya işlevsiz kalmasının sosyal
hizmet uzmanlarına göre birkaç nedeni vardır. Bunlar;


Maddi kaynakların yetersizliği



Yeterli bilgileri olmadığı için yaşanan olaylar ve ilişkiler konusunda yanlış
kanıların oluşması



Hastalık veya sağlık ile ilgili engellilik



Stresli durumlardan kaynaklanan duygusal rahatsızlıklar



Kişisel özellikler veya yetersizliklerdir.

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının amaçları;


İnsanların uyum kapasitelerinin geliştirilmesi



Bireyin içsel sorunları saptamak, anlamak ve çözüm getirmek



Bireyi güçlendirmek
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Sorunları önlemek



İçsel kaynaklar geliştirmektir.

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında kurulan ilişki hem uzman hem müracaatçı
tarafından paylaşılan ortak bir ilişkidir. Bu ilişkide kabul etme, beklenti, destek ve güdüleme
bulunmaktadır. Müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı karşılıklı olarak birbirine bağlıdır.
Kurulan bu ilişkinin iyileştirici bir özelliği vardır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının içinde
bulunduğu durumda iyileşme olmasına, müracaatçının topluma uyumunun artmasına,
kişiliğinin gelişmesine, kapasitesinin artmasına yönelik olarak çalışır.
Bireylerle sosyal hizmet kişinin içsel sorunlarını tespit ederek ve onları çözmeye
yardımcı olarak kişinin sosyal çevresine uyumunu artırmayı amaçlar. Bu amaçla kurulan
mesleki ilişkide empati ve açık iletişim çok önemlidir. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısına
karşı saygılı, kabul edici, anlayışlı ve ilgili olmalıdır.

5.1.1. Bireylerle Sosyal Hizmetin İlkeleri
Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının bazı temel ilkeleri vardır. Bunlar aşağıda
sıralanmıştır.
-

Bireyselleşme (bireysellik ilkesi)

-

Duyguların amaçlı olarak ifade edilmesi

-

Duyguların kontrol edilmesi

-

Kendi kaderini tayin hakkı (self-determinasyon)

-

Kabul etme

-

Yargılayıcı olmayan yaklaşım

-

Gizlilik

Bireyselleşme: Bireyselleşme kişiyi tek bir açıdan değil, farklı birçok açıdan
incelemek ve değerlendirmek anlamına gelir. Her birey diğerlerinden farklıdır ve kendine
özgüdür. Bu nedenle bireylerin sorunları da diğer bireylerin sorunlarından farklıdır. Bu
sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalar da kişiye özgü, onun gelişimsel ve
entelektüel kapasitesine, sosyoekonomik durumuna, kapasitesine ve baş etme düzeyine bağlı
olarak farklılık göstermelidir.
Duyguların Amaçlı Olarak İfade Edilmesi: Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısının
duygularını (özellikle olumsuz duygularını) özgürce ifade etmesine olanak sağlaması gerekir.
Özellikle olumsuz duygular en uzun süre kişiyi etkileyen duygulardır ve ifade edilmeleri
oldukça faydalıdır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı yargılamadan veya övmeden
dinlemelidir.
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Duyguların Kontrol Edilmesi: Kişinin duygularını hassasiyetle hissetmeye
çalışmadan o kişinin sorunlarını tespit ve çözmek mümkün olmaz. Karşındakinin duygularını
hassasiyet, anlayış ve tepki ile paylaşabilirsiniz.
Kendi Kaderini Tayin Hakkı (Self-Determinasyon): Kendi kaderini tayin etme
hakkı müracaatçının kendisinin hayatıyla ilgili kararları almasındaki tek yetkili kişi olması
anlamına gelir. Kişi kendisi için neyin iyi, neyin kötü olduğuna kendisi karar vermelidir.
Kabul Etme: Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısını saygın ve değerli bir insan olarak
kabul etmelidir. Her zaman müracaatçının olumlu ve olumsuz duygularını bir arada kabul
etmelidir.
Yargılayıcı Olmayan Yaklaşım: Sosyal hizmet uzmanı bir bireyin suçlu veya
suçsuz olduğuna karar verecek pozisyonda değildir.
Gizlilik: Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında birey ve sosyal hizmet uzmanı
arasında kurulan ilişki gizlilik ve mahremiyet içermek zorundadır. Mesleğin etik ilkeleri de
bunu gerektirmektedir. Gizliliğin korunması ve hangi durumlarda ne şekilde gizli bilginin
açığa vurulacağı mesleğin etik ilkelerinde ayrıntısıyla açıklanmıştır. Bu açıklamalar
müracaatçıya da yapılmalıdır.
Bu temel ilkelere ek olarak bireylerle sosyal hizmet uygulamasında önemli olan
birkaç ek ilke daha vardır. Bunlar;


Sosyal hizmet uzmanı sosyal gerçekliğe inanmalıdır.



Müracaatçının kişiliğine saygı duyulmalıdır.



Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısıyla amaçlı bir ilişki kurmalıdır.



Sosyal hizmet uzmanı, insanların değişim ve gelişim kapasiteleri olduğuna
her zaman inanmalıdır.



Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısı ile duygusal bir ilişkiye girmemelidir.



Sosyal hizmet uzmanı bireysel farklılıkları ve müracaatçının ön yargılarını
kabul etmelidir.



Kurulan mesleki ilişki de müracaatçı da aktif olmalıdır. Müracaatçı esasında
kendi kendine yardım etmelidir. Bunu sağlayacak olan uzmandır.



Müracaatçı ile çalışırken sosyal hizmet uzmanı aile, toplum ve kurumun
çıkarlarını da göz önüne almalıdır.



Sosyal hizmet uzmanı çalışmasında müracaatçının duygularına ve sorunlarına
karşı dürüst, empatik ve hassas olmalıdır.
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Genel olarak ifade edilirse bireylerle sosyal hizmet uygulamasının temel ilkeleri insan
haklarına duyarlı, insanın onuru ve değerine saygılı, kabul edici ve sosyal eşitliğe odaklanan
kavramlar üzerine kurulmuştur ve bu şekilde icraa edilmelidir.
Bireylerle sosyal hizmetin temel ilkelerine uygun olarak kurulması gereken mesleki
ilişkinin de bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerin bilinmesi de oldukça önemlidir.
Bireylerle sosyal hizmet kapsamında müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı arasında
yukarıda belirtilen ilkelere dayalı olarak kurulan yardım edici ilişkiye mesleki ilişki denir. Bu
mesleki ilişki süre olarak sınırlı bir ilişkidir. Müracaatçı yardım talebiyle geldiğinde veya
başka kurumlardan yönlendirildiğinde mesleki ilişki başlar ve müracaatçının sorunlarının
tespit edilmesi, çözüm için değerlendirme ve plan yapılması, müracaatçı ve uzmanın beraber
sorunların çözümüne yönelik çalışması ve nihayetinde sorunların çözülmesi veya en azından
müracaatçının sorunlarını çözecek kapasiteye ulaşması ile mesleki ilişki son bulur.
Müracaatçının özelliklerine ve sorunun doğasına göre değişmekle beraber genel olarak
mesleki ilişki 6-7 hafta, haftada bir 45-50 dakikaklık görüşmeler boyunca devam eder.
Mesleki ilişkide sosyal hizmet uzmanlarının yetki ve sorumlulukları vardır. Sosyal hizmet
uzmanının belli bir mesleki bilgiye sahip olması ve bunları müracaatçının sorunlarının
çözümüne yönelik olarak kullanması, toplumdaki hizmet ve kaynakları müracaatçıyla
bağlantılandırması gerekir. Ayrıca elbette sosyal hizmet mesleğinin tüm yetki, etik ilke ve
sorumlulukları mesleki ilişki içinde bulunmak zorundadır. Mesleki ilişki amaçlı bir ilişki
olmak zorundadır. Amaç müracaatçının sorunlarını çözecek düzeye gelmesini sağlamak,
müracaatçının baş etme kapasitesini geliştirmek, müracaatçının olumsuz düşünce ve
duygularının değişmesine yardımcı olmaktır. Son olarak ise mesleki ilişkinin tedavi edici
veya yardım edici özelliği bulunmaktadır.

5.1.2. Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulamasının Basamakları
Bireylerle sosyal hizmet uygulaması sürecini basamaklara ayırarak tanımlamak ve
icraa etmek kolaylık sağlar. Bu basamaklar Şekilde 4’te gösterilmiştir.
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Sosyal Hizmetin Bilgi, Beceri, Değer Temelleri
Tanışma/Bağlantı Kurma
Ön Değerlendirme
Planlama
Uygulama
Son Değerlendirme
Sonlandırma
Yeniden Değerlendirme
İzleme
Teması Kesme

Şekil 4: Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması Basamakları (Kirst-Ashman ve Hull,
1999, s. 32)

5.1.2.1 Tanışma/Bağlantı Kurma Basamağı
Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında kullanılan en temel yöntem görüşmedir.
Bireyle çalışırken sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı mesleki görüşmeler yaparak amaçlar
doğrultusunda çalışırlar. Tanışma/bağlantı kurma basamağında yapılan ilk görüşme oldukça
önemlidir ve bu ilk görüşmede müracaatçının sosyal geçmişi ve sorunu hakkında bilgi alınır.
Ayrıca müracaatçının mesleki ilişkinin devamında kurulacak ilişki konusunda güven duyması
için gereken adımlar atılır.
İlk görüşmede sosyal hizmet uzmanı müracaatçının çevresi hakkında bilgi edinir. Bu
çevre içinde aile, arkadaşlar, iş ortamı, sosyal çevre hakkında bilgiler bulunur. Sosyal hizmet
uzmanı müracaatçıyı, müracaatçı da sosyal hizmet uzmanını tanımaya çalışır. Karşılıklı güven
ve açıklık ortamında gelişmesi beklenen mesleki ilişkinin ilk adımları atılır. Müracaatçının
sorunu, sorununun özellikleri, daha önce çözüm için yaptıkları, bu mesleki ilişkiden ne
beklediği hakkında ilk bilgiler elde edilir. Bu bilgi edinme aşamasını oluşturan ilk görüşmenin
içeriği aşağıdaki gibi maddelendirilebilir:


Sorun ve özellikleri
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Müracaatçının hisleri ve tepkileri



Müracaatçının sorunun çözümüne ilişkin çabaları



Müracaatçının sosyal durumu



Müracaatçının psikososyal gelişimi

Tanışma/bağlantı kurma aşamasında sözlü ve sözel olmayan iletişim yöntemleri
kullanılır ve sosyal hizmet uzmanı tarafından gözlemlenir. Tanışma aşamasında önemli olan
dört kavram vardır. Bunlar sıcaklık, empati, doğallık ve içtenliktir. Bu dört kavram
müracaatçının kendisini rahat hissetmesine ve duygularını daha rahat açabilmesine yardım
eder. Ayrıca ilk görüşme için sosyal hizmet uzmanının kendini nasıl tanıttığı, görüşme
ortamını nasıl düzenlediği, görüşmeye zamanında gelip gelmediği gibi maddeler de önemlidir.
Sosyal hizmet uzmanı içten, doğal konuşmalı, beden dilini buna uygun olarak kullanmalı ve
müracaatçıya yargılayıcı olmayan bir şekilde yaklaşmalıdır.
Müracaatçının kendisini kabul edilmiş, güvende, tehdit edici olmayan ve rahat bir
ortam oluşturmak sosyal hizmet uzmanının görevidir. Sosyal hizmet uzmanı bu basamakta
yargılayıcı veya ahlakçı olmamalı, müracaatçıya saygı duyduğunu, eşit gördüğünü
hissettirmelidir. Mesleki ilişkide ortak dil kullanımı oldukça önemlidir. Sosyal hizmet uzmanı
müracaatçının anlamakta zorluk çekmeyeceği, mesleki terimlerden uzak bir dil kullanmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı mesleki çalışma ve ilişkinin nasıl olacağını, birlikte neler yapacaklarını,
bu ilişkinin sonlu bir ilişki olduğunu, kendisinin ve müracaatçının görev ve sorumluluklarını,
gizlilik hakkında bilgileri, kurum ortamı hakkında bilgiyi müracaatçıya açıklamalıdır.
Tanışma/bağlantı kurma aşamasında tüm bunlara ek olarak görüşmelerin sıklığı, görüşmelerin
süresi ve görüşülecek olan mekan hakkında bilgi vermek ve ayrıca hizmet alabilmek için eğer
gerekliyse ücret ve bürokratik olarak yapılacaklar konusunda açıklamalarda bulunmak
gereklidir.
Tanışma/bağlantı kurma aşamasında özetle ilk olarak müracaatçı karşılanır,
selamlanır. Genel olarak bir iki dakika sohbet edilir. Ardından kurumun hizmetleri ve
müracaatçının ne beklediği konuşulur. Konuşulanlara göre kurumun müracaatçıya yardım
edip edemeyeceğine karar verilir. Eğer müracaatçının beklediği yardım başka bir kurumdan
alınabilecekse gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılır. Fakat müracaatçının beklentileri
kurum ile uyumluysa müracaatçı yardım ilişkisi konusunda bilgilendirilir. Genel olarak
müracaatçının sosyal durumu, çevresi, sosyal bağlantıları ve sorunu, sorununun özellikleri
hakkında konuşulur. Görüşmelerin sıklığı ve süresi konusunda bir anlaşmaya varılır. Son
olarak gereken evraklar veya belgeler doldurulur.
Ardından ön değerlendirme aşamasına geçilebilir.
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5.1.2.2. Ön Değerlendirme Basamağı
Tanışma/bağlantı kurma basamağında elde edilen bilgilerin ışığında bir ön
değerlendirme yapılır. Bunun amacı kişinin durumunun ve sorununun ortaya konması ve
çözüm için neler yapılacağına dair ilk kararların alınmasıdır.
Tanışma/bağlantı kurma basamağında elde edilen ilk bilgiler bu aşamada
derinleştirilir. Müracaatçının sorunları çok boyutlu olarak ve etkileşime girdiği sosyal
sistemler açısından ele alınır. Müracaatçının sorununa katkı veren sistemler, içsel özellikler,
duygu, düşünceler veya diğer insanlar belirlenmeye çalışılır.
Müracaatçının durumu mikro, mezzo, makro ve farklılıklar açısından ortaya konur.
Mikro düzey dendiği zaman anlaşılması gereken müracaatçının sorunu konusunda bireysel
olarak ne gibi koşullarının olduğu, müracaatçının sahip olduğu güçler, içsel dinamikleri
anlaşılır. Ayrıca müracaatçının aile sistemi hakkında bilgi almak gerekir. Ailesinde kimlerin
olduğu, aile arası ilişkileri, destek alınan aile üyelerinin varlığı gibi noktalarda mikro düzey
içinde bulunur. Mezzo düzeyde ise müracaatçının kendisine destek olan arkadaşları ve onlarla
olan ilişkileri incelenir. Makro boyutta ise müracaatçının çözümüne yönelik olarak toplumsal
kaynakların olup olmadığı araştırılır. Farklılık aşaması ise müracaatçının din, dil, ırk, cinsiyet,
etnik köken, yaş, coğrafya, ahlak, değerler, kültür, cinsel yönelim, fiziksel veya ruhsal sağlık
gibi alanlardaki sorunları ve etkileşimlerinin incelenmesidir. Tüm bu düzeylerin sorun
bağlamında incelenmesi zaten sorunun ve müracaatçının doğasına yönelik daha kapsamlı
bilgileri sunacaktır.
Ön değerlendirme aşamasında yapılan çalışmayı sosyal inceleme olarak tanımlamak
yanlış olmaz. Müracaatçının geçmişi ve bugünü derinlemesine her boyutu ile incelenir ve
değerlendirilir. Ön değerlendirme veya sosyal inceleme için üç ana başlık ortaya konabilir.
Bunlar kişinin özellikleri, kişinin ilgi, gereksinim ve sorunu ve son olarak ise güçlü ve zayıf
yönleridir. Ön değerlendirme ile kişinin kim olduğu, sorunun ne olduğu, çözüm için güçlü ve
zayıf yönlerin ne olduğu sorularına cevap verilmiş olur.
Tablo 2’de sosyal hizmet uzmanlarının ön değerlendirme aşamasında kullanabileceği
bazı sorulara yer verilmiştir.

1.

Özel sorunlar nelerdir?

2.

Müracaatçı kendi sorunlarını nasıl görmektedir?

3.

Sorunun içinde bulunduğu sistemde başka kimler yer almaktadır?

4.

Sorun sistemine dahil olan bu insanlar, nasıl dahil olmuşlardır?
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5.

Sorunların nedenleri nelerdir?

6.

Sorun tam olarak nerede meydana gelmiştir?

7.

Sorun ne zaman meydana gelmiştir?

8.

Sorunun yoğunluğu, süresi ve ortaya çıkma sıklığı nedir?

9.

Sorunun geçmişi nedir?

10.

Müracaatçının beklentileri nedir?

11.

Müracaatçı sorunları ile başa çıkmak için ne tür çabalar göstermiştir?

12.

Müracaatçı sorunları ile başa çıkmak için hangi becerilere ihtiyaç duymaktadır?

13.

Müracaatçı sorunun çözümü için hangi dışsal kaynaklara ihtiyaç duymaktadır?

14.

Müracaatçının sahip olduğu kaynaklar, beceriler ve güçleri nelerdir?

15.

Ne tür bir eylem, çalışma yöntemi tavsiye edilebilir?

Tablo 2: Ön Değerlendirme Aşamasında Kullanılabilecek Sorular (Zastrow, 1999,
s.67-72)
5.1.2.3. Planlama Basamağı
Ön değerlendirme basamağında elde edilen bilgiler ışığında mesleki müdahalenin nasıl
ilerleyeceğinin planlanması bu aşamada gerçekleşir. Sistematik, düzenli ve sağlam bir mesleki
müdahale için planlama oldukça önemlidir. Bu basamakta müracaatçı ile beraber çalışmak en
önemli ilkelerden biridir. Müracaatçının sorunlarını belirleme ve hangi sorunların, nasıl
çözüleceğine dair planlama yapılması aşamadında müracaatçı mutlaka sürece dahil
edilmelidir. Planlama aşamasında müracaatçının güçlü yönlerinden ve becerilerinden
yararlanılır.
Planlama basamağının da kendi içinde alt basamakları vardır. Bu basamaklar Şekil
5’te özetlenmiştir.
Planlama basamağının ikinci aşamasında sorunlar öncelik sırasına konmalıdır. Fakat
unutulmamalıdır ki sorunların öncelik sırasına konulmasından önce sorunlar müracaatçı
tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Müracaatçının sorun olarak görmediği konuları öncelik
sırasında koymak da gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle müracaatçının sorunlarını
kabul etmesi için çaba harcanmalıdır. Müracaatçı planlama basamağının mutlak katılımcısı
olduğu için sorunların sıraya konulmasında da söz hakkı olması kaçınılmazdır. Müracaatçının
hangi sorununu en acil ve önemli gördüğü mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Müracaatçı
ve sosyal hizmet uzmanı hangi sorunların etkilerinin daha kapsamlı ve ciddi olduğunu birlikte
değerlendirmesi gerekir. Ekonomik sıkıntılardan dolayı içsel sorunlar yaşayan bir müracaatçı
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için ekonomik sorunların çözülmesi öncelikli olabilir. Çünkü bu sıkıntı çözülürse eğer içsel
sorunlarının da çözüleceğini düşünüyor olabilir. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanı ve
müracaatçı sorunların hepsini en ince ayrıntısı ve etkileri ile değerlendirdikten sonra planlama
aşamasına dahil etmelidirler.

1. Müracaatçı ile beraber çalış.
2. Sorunları öncelik sırasında koy.
3. Sorunları gereksinimler biçiminde tanımla.
Sorun 1 -> Gereksinim 1
Sorun 2 -> Gereksinim 2
4. Her bir gereksinim için müdahalenin düzeyine (mikro, mezzo, makro)
karar ver.
Gereksinim 1:
a) Seçenekleri belirle
b) Çözümleri öner
c) Değerlendir
5. Amaçları oluştur.
6. Hedefleri belirle.
Kim, neyi, ne zaman yapacak?
Başarıyı kim ölçecek?
7. Sözleşme hazırla.

Şekil 5: Planlama Basamağının Alt Basamakları için Anahat (Kirst-Ashman ve Hull,
1999, s. 215)
Planlama basamağındaki üçüncü aşamada sorunlar gereksinimler biçiminde
tanımlanır. Aslında gereksinimler biçimde tanımlamak demek o sorunun çözümü ile neyin
başarılmak istendiği anlamına gelir. Sorun eğer alkol kullanımı ise gereksinim ayık kalmaktır.
Gereksinimler iyilik hali için gereken fiziksel, ruhsal, ekonomik, kültürel ve sosyal
gerekliliklerdir. Örneğin sorun ekonomik nedenlerden dolayı yaşanan depresyon ise
gereksinim ekonomik sorunların çözülmesi ve depresyon tedavisidir.
Dördüncü aşamada ise artık gereksinim olarak belirlenen sorunlar için müdahale
düzeyine karar verilir. Önem sırasının ilk başındaki sorun ile başlanır. Sorunun çözülebilmesi
için neler yapılabileceği konuşulur. Yapılabilecekler konusunda mikro, mezzo ve makro
düzeyde müdahaleler değerlendirilir. Örneğin depresyon sorunu içi müracaatçı kendisi ne
yapabilir, arkadaş ve iş arkadaşları nasıl destek olabilir ve ekonomik sıkıntıların çözümü için
toplum kaynakları nasıl kullanılabilir gibi sorular değerlendirilebilir. Olası çözümlerin ve
eylem planlarının yapılmasında ise elbette yine müracaatçının tam katılımı gerekmektedir.
Müracaatçıların çoğu daha öncesinde sorunlarını çözmek için bazı yöntemler uygulamışlardır.
Bu yöntemler de tartışılmalı, fayda sağlayanlar veya sağlamayanlar ayrıştırılmalıdır.
Müracaatçı başka bir çözüm yöntemi ortaya koyamazsa sosyal hizmet uzmanı bazı çözüm
önerilerini gündeme getirerek yardımcı olmalıdır.
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Beşinci aşamaya gelindiği zaman amaçlar oluşturulur. Neyin başarılmak istendiği, bu
başarı ile müracaatçının hangi gereksinimlerinin karşılanacağı ve nihai sonuçların ne olacağı
amaçları oluştururken kullanılacak değerlendirme kriterleridir. Amaçlar ile beraber
müdahalenin nasıl uygulanacağına dair temel yöntemler ortaya konabilir.
Hedefleri belirleme ise planlama basamağının altıncı aşamasıdır. Hedefler amaca
yönelik olarak atılacak olan küçük adımlardır. Hedefler kimin, neyi, ne zaman ve nasıl
yapacağını anlatır. Örneğin sürekli evden kaçan bir ergen için hafta sonları gece yarısından
önce ve hafta içleri ise 9’dan önce evde olmak ve bu koşullara iki haftanın en az 14 günü
uymak bir hedef olabilir. Hedefler çok açık ve net olarak ortaya konmalıdır. Bu hedefin
gerçekleştirilmesi ile evden kaçma sorununun ortadan kaldırılması amacı için adım atılmış
olur.
Planlama basamağının son aşaması ise sözleşme yapmaktır. Müracaatçı planlanan
uygulama için kendi üstüne düşen sorumlulukların ve görevlerin ne olduğunu, bu görevlerin
nasıl yerine getirileceğine dair ayrıntılı bilgiyi, kimin neyi, zaman yapacağı konusunda varılan
anlaşmaları açık ve net bir şekilde anlamış olmalıdır. Bunun sonrasında ise tavsiye edilen bu
sözleşmenin yazılı hale getirilmesidir. Ama sözlü sözleşmeler de yapılabilir.

5.1.2.4. Uygulama Basamağı
Planlama yapıldıktan sonra bu planların hayata geçirilme aşaması uygulama
basamağıdır. Planlı müdahalelerin gerçekleşmesi için sosyal hizmet uzmanının mesleki
bilgileri ve mesleki ilişki kurma teknikleri olduça önemlidir. Uygulama basamağında
müracaatçı, sosyal hizmet uzmanı ile kurduğu ilişki ve iletişim ile beraber sosyal iletişim
kalıplarını, açık ve net iletişimin nasıl olacağını ve kişisel olarak kendisini nasıl
değiştireceğini görme fırsatı yakalar. Aslında mesleki ilişkinin kendisi tedavi edicidir. Bu
nedenle müracaatçı ile kurulan mesleki ilişkinin kalitesi çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak
değişim ve gelişim ile doğru orantılır.
Mesleki İlişki Kurma ve Sürdürme Teknikleri
Öncelikli olarak müracaatçı ile çalışırken değişim yaratacak olan mesleki ilişkinin
kurulmasına yardımcı olan bir takım teknikler vardır. Bu teknikler sayesinde müracaatçı
mesleki ilişkinin kendisine yardımcı olabileceğine ve açık bir şekilde tüm sorunlarını
konuşabileceğine ikna olur. Bu teknikler şu şekilde sıralanabilir:


Empatik İletişim Kurma Tekniği: Müracaatçının duygularını doğru ve ilgili
bir şekilde kavrayabilme ve bu kavrayışı da müracaatçıya aktarabilme becerisi
empatik iletişimi tanımlar. Bu şekilde müracaatçı anlaşıldığını hisseder.



Açık Sözlü Olma Tekniği (saydam olma): Mesleki ilişki sırasında sosyal
hizmet uzmanı karşısındaki müracaatçısına saygı duymalı ve ona karşı açık
sözlü davranmalıdır. Bu güven duygusunun inşaası için oldukça faydalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının anlattıkları içinde olumlu yönleri
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vurgulamalı, gerektiğinde kendinden örnek vermeli, duygularını doğrudan
ifade etmeli, sorun yaratan durumun müracaatçıyı ve çevresini nasıl
etkilediğini tarafsız olarak ortaya koyabilmelidir.


Yapıcı Geribildirim Verme Tekniği: Mesleki ilişki sırasında sosyal hizmet
uzmanı müracaatçı da gördüğü güçlü yönleri, ona aktarmalıdır. Bu şekilde
müracaatçının güçlendirilmesi sağlanır.



Güvenilir Olma Tekniği: Mesleki ilişki de her ne kadar müracaatçı ile beraber
çalışılsa bile sosyal hizmet uzmanı mesleki yetkinliği ve deneyimi olan bir
çalışan olarak görülmelidir. Aksi taktird,e müracaatçı sorunlarının çözümü için
sosyal hizmet uzmanına güvenmeyebilir.



Konuşma ve Davranışları Sınırlandırma Tekniği: Müracaatçı ve sosyal
hizmet uzmanı arasında kurulan ilişki mesleki ilişkidir ve mutlaka o sınırlar
içinde kalmalıdır. Arkadaşlık kurmak, duygusal yakınlık, ayrıcalıklı
davranılmak gibi istekler uzman tarafından kontrollü bir biçimde
sınırlandırılmalıdır. Sosyal hizmet ilişkisinde müracaatçı ile kurulan ilişkinin
sınırları mesleğin etik ilke ve sorumluluklarında ayrıntısı ile belirtilmiştir.

Mesleki ilişkinin kurulması için gerekli olan bu tekniklerin haricinde mesleki ilişkinin
istenen şekilde devam etmesi için gerekli olan bir takım teknikler de bulunmaktadır. Mesleki
ilişki sonu olan ve belirli bir süre devam eden bir ilişkidir. Bu ilişkinin arzu edilen şekilde,
mesleki etik ile uyumlu, amaçlara yönelik devam edebilmesi müracaatçının yüksek yararı için
gereklidir. Mesleki ilişkiyi sürdürme teknikleri aşağıdaki gibidir:


Açık ve Kapalı Uçlu Sorular Sorma Tekniği: Kapalı uçlu sorular kim, ne,
nasıl, nerede gibi cevabı kısa ve net olabilecek sorular anlamına gelir. Açık
uçlu sorular ise karşıdaki kişinin kendi istediği şekilde anlatarak konuşmasına
yardım eder. İletişimin gelişmesi adına açık uçlu sorular faydalıdır.
Müracaatçının kendisini rahatsız eden konularda konuşmasına olanak sağlar.
Çok fazla kapalı uçlu sorular sorulması ise sosyal hizmet uzmanının çok
konuşmasına ve ilişkinin zedelenmesine, müracaatçının kendisini
sorgulanıyormuş gibi hissetmesine neden olabilir.



Açık ve Ner Cevap Verme Tekniği: Ortaya konulan düşünceleri ve
duyguları açık ve net bir şekilde anlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle
müracaatçının açık ve net cevaplar vermesi istenir. Anlatılan veya konuşulan
kavramların soyuttan somuta doğru ilerlemesi için sosyal hizmet uzmanı açık
ve net cevaplar verme konusunda müracaatçıya örnek olur. Müracaatçının
ifade ve duygularını netleştirmesine ve açık ifade etmesine yardımcı olur.



Özetleme Tekniği: Özetlemek aslında yeniden gözden geçirsmek anlamına
gelir. Görüşmede konuşulanlar, konuların biribirlerine olan etkisi özetleme
tekniği ile ortaya konur. Uzman, konuşulanları özetleyerek müracaatçının
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anlattıklarını da önemsediğini ve unutmadığını göstermiş olur. Görüşme
sırasında başka bir konudan diğerine geçildiğinde ve her görüşmenin başında
geçen görüşmede konuşulanlar, her görüşmenin sonunda o görüşme içinde
konuşulanların özetlenmesi oldukça faydalıdır.


Odaklanma Tekniği: Mesleki ilişki sonlu ve sınırları olan bir ilişkidir.
Planlama basamağında ortaklaşa karar verilen sorun ve konuların dışında
çıkmamak gerekir. Aksi halde amaç ve hedeflere ulaşmak zorlaşacaktır. Bu
nedenle sosyal hizmet uzmanı odaklanma tekniği ile karar verilen konuların ve
sorunların dışına çıkılmasının önüne geçmelidir.

Uygulama aşamasında tüm bu tekniklere ek olarak bir sosyal hizmet uzmanının
yapmaması gereken ve mesleki ilişkiyi oldukça olumsuz etkileyecek davranışlar vardır.
Başarılı bir mesleki müdahale için aşağıdaki davranışlardan mutlaka uzak durmak gerekir.


Ahlakçı ve emredici cümleler kullanmak



Zamansız ve yersiz tavsiyelerde bulunmak



Müracaatçıyı ikna etmeye çalışmak



Müracaatçıyı suçlamak veya suçlu hissettirmek



Müracaatçıyı eleştirmek ve yargılamak



Müracaatçı karşısında mesleki analizlerde bulunmak



Alay etmek, şakaya vurmak



Hafife almak



Korkutmak, tehdit etmek



Yönlendirici sorular sormak



Teselli etmek



Pasif davranmak



Konuşmayı uygun olmayan yerde kesmek



Art arda sorular sormak



Günlük muhabbetlere kaymak



Müracaatçının ifadelerine sürekli benzer tepkiler vermek (hmm, evet,
anlıyorum gibi)
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Geçmiş üzerinde çok durmak



Gereksiz yere kendinden örnek vermek



Görüşme sırasında kişiyi zorlamak

5.1.2.5. Son Değerlendirme Basamağı
Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının son değerlendirme basamağında, uygulama
basamağından sonra hedef ve amaçlar doğrultusunda ne kadar başarılı olunduğu
değerlendirlir. Bu basamakta tüm uygulama, uygulama araçları, yöntem ve teknikler de
değerlendirilir.
Genel olarak nerede, ne yaptık ve neler elde ettik sorularına cevaplar aranır. Planlama
aşamasında belirlenen amaçların ne kadarının başarıldığı, müracaatçının kazanımları, mesleki
ilişkinin kalitesi gözden geçirilir. Ayrıca müracaatçının kendisini nasıl gördüğü, neleri
başardığını düşündüğü, elde ettiği kazanımları, geliştirdiği güçlü yönleri, baş etme
kapasitesindeki artış mesleki müdahalenin başarılı olmasındaki kriterlerdir.
Son değerlendirme basamağında sosyal hizmet uzmanı kendi mesleki yetkinliğini, ilke
ve tekniklerini ve bunların etkilerini de görür. Daha sonraki hizmetleri için geliştirmesi
gereken konuları fark eder ve daha iyisine ulaşmak için kendini değerlendirmeye alır.
Son
değerlendirme
basamağından
sonra
sonlandırma/bağlantıyı kesme basamağına gelinmiş olur.

amaçların

başarılması

ile

5.1.2.6. Sonlandırma (Bağlantıyı Kesme) Basamağı
Mesleki ilişki, sonu olan ve belirli bir zaman dönemini kapsayan bir ilişkidir. Bu
nedenle de bir sonu olması kaçınılmazdır. Bağlantı kurma ve planlama basamaklarında
mesleki ilişkinin tahmini sonu müracaatçı tarafında da bilinir hale getirilmiş olmalıdır.
Müracaatçı uygulama basamağında da sonlanma için hazırlanır.
Sonlanma; başarılı, başarısız, planlı veya plansız olabilir. Başarılı bir sonlandırma
amaçların gerçekleştirilmesi ve istenen kazanımların elde edilmesi anlamına gelir. Başarısız
sonlanma da ise istenilen amaçlara ulaşılamamış veya bir kısmına ulaşılmış olduğu görülür.
Planlı sonlanma ise yukarıda belirtildiği gibi planlama aşamasında tahmin edilen süre ve
süreçler sonunda istenilen şekilde mesleki ilişkinin sonlanmasına işaret eder. Bazı zamanlarda
farklı nedenlerden kaynaklı olarak ise sonlandırma plansız olarak gerçekleşebilir. Sosyal
hizmet uzmanının görev yeri değişebilir, müracaatçı taşınabilir, bazı kurumsal engellerden
dolayı mesleki ilişki sonlanabilir veya müracaatçı aniden mesleki ilişkiyi kesebilir.
Sonlanma basamağında müracaatçının başarılarına ve gerçekleştirdiklerine odaklanılır.
Mesleki ilişki sürecinde ele alınan konular, sorunlar tekrar gözden geçirilerek alınan yol
ortaya konulur. Müracaatçının yaşamının geri kalanında karşılaşacağı sorunlara yönelik
olarak kullanabileceği yeni geliştirdiği veya güçlendirdiği becerilerine ve baş etme
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kapasitesine vurgu yapılır. Müracaatçının gelişimi sosyal hizmet uzmanı tarafından özetlenir.
Müracaatçının kazandığı yeni becerilerin ve davranışların farklı durumlarda nasıl
kullanılacağı bilgisi verilir ve müracaatçının güçlerine güvenmesi öğretilir.
Müracaatçının sonlanmaya ilişkin duygularının da mutlaka üzerinde durmak gerekir.
Hem müracaatçı hem de sosyal hizmet uzmanı sonlanmaya yönelik olarak duygusal tepkiler
verebilir. Bu tepkiler etkili bir şekilde yönetilmelidir. Müracaatçının sonlanmaya ilişkin
olarak sahip olduğu duyguları ifade etmesine sosyal hizmet uzmanı yardımcı olmalıdır.
Ayrıca uzman kendi duyguları ile de kontrollü bir şekilde hakim olmalı, gerektiği kadarını
müracaatçı ile paylaşmalıdır.
Sonlanma basamağı eğer başarısız veya planlanmamış bir şekilde gerçekleşmişse
sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı başka kurum veya hizmetlere havale eder.
Başarılı bir sonlandırma basamağından sonra ise izleme basamağına geçilmiş olur.

5.1.2.7. İzleme Basamağı
İzleme çalışması müracaatçının sonlanmış olan mesleki ilişkinin ardından elde ettiği
beceri ve kazanımlarını sürdürüp sürdürmediğinin gözlemlenmesi için belirli bir süre
sonrasında gerçekleştirilen görüşme anlamına gelir. Fakat sosyal hizmet uzmanlarının iş
yüklerinin çok fazla olmasından dolayı çoğu zaman bu basamak gerçekleştirilemez.
İzleme görüşmesinin amacı müracaatçının müdahale sürecinde kazandığı kazanımların
sürdürülmesi ve pekiştirilmesine yardımcı olmaktır. Eğer mümkün ise sosyal hizmet uzmanı,
mesleki ilişkinin sonlanmasından sonraki 3., 6. ve 12. Aylarda izleme görüşmeleri yapmalıdır.
Bu görüşmelerde müracaatçının elde ettiği kazanımların ne kadarını sürdürdüğü, bu
kazanımları sorunlarını çözmede kullanıp kullanmadığı ve yeniden bir mesleki destek
almasına gerek olup olmadığı anlaşılmaya çabalanır. Bu aslında yeniden değerlendirme olarak
da görülebilir. Müracaatçının durumu, iyilik hali ve işlevselliği değerlendirilerek ya temas
tamamen kesilir ya da gerek görülen yeni mesleki yardımlar önerilir.

5.2. Gruplarla Sosyal Hizmet
Sosyal hizmetin kullandığı temel yöntemlerden bir diğeri ise grup çalışmasıdır. Grup
çalışması bireylerin sosyal işlevselliğini grup deneyimi ile geliştirmesine yardım eden ve
onların kişisel veya toplumsal sorunları ile baş edebilmesine yardım eden bir çalışma türüdür.
Gruplar insanın sosyal hayatının en temel taşlarından biridir. Gruplar iki veya daha
fazla kişiden oluşabilir. Bir gruba dahil olmanın birey için kişisel ve toplumsal ödülleri vardır.
Statü sahibi olmak, yalnız kalmamak ve iletişim kurmak bu ödüllerdendir. İnsanların hepsi
aslında grupların içinde doğar ve büyürler.
Bir grup içinde bulunan üyelerin tavırlarını etkiler ve bunun sonucunda üyelerin
değerlerini şekillendirir. Bu açıdan gruplar büyük gelişim kapasitesine sahiplerdir. Grup
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içindeki etkileşimler yoluyla insanlar gelişim ve büyüme gösterirler. Aynı zamanda grup,
kişinin toplumsal değişimine de yardımcı olur.
Sosyal hizmet bakış açısından grup ise iki veya daha fazla kişiden oluşan ve bu
kişilerin belirli statü ve rol ilişkilerine sahip olduğu, belirli norm ve kurallara göre işleyen bir
sosyal sistemdir. Aslında grup, içinde bulunan üyelerin arasındaki ilişkiler ağından meydana
gelir. Bu nedenle grup yapısı olan, bir aşamaya kadar etkileşim, özgürlük ve sınırları olan bir
sosyal sistemdir.
Grup, belirli amaçları ve görevleri yerine getirmek için birbirine ihtiyaç duyan
insanlardan oluşan ve sosyal hizmet uzmanının onlara bu amaçların başarılması için uygun
çevreyi oluşturduğu bir sosyal sistemdir. Sosyal hizmet grup çalışmasını değişim yaratmak,
insan ilişkilerini geliştirmek ve iyileştirme amacıyla kullanır. Grup içindeki insanlar birbirileri
ile kurdukları ilişkiler ve genel olarak grubun yarattığı atmosfer sayesinde hem kendilerine
hem de grup üyelerine karşılıklı yardım etmiş olurlar. Bu karşılıklı yardım olgusunun
iyileştirici ve dönüştürücü bir etkisi vardır.
Ortak yardım olgusu insanların sorunları ve yaşam sıkıntılarının evrensel olduğunu
görmelerine, izole olma ve damgalamanın azalmasına, diğer insanların düşünceleri,
önerilerinden faydalanmasına yardımcı olur.
Grup çalışmasının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:


Sosyal hizmet uzmanı grup çalışmasına sadece rehberlik eder.



Grup çalışması insani değerler ışığında yapılır



Grup çalışması karşılıklı yardıma değer verir



Grup çalışmasının amacı gelişim için deneyim, büyüme ve fırsatlar sunmaktır

Grup çalışmasının amaçları;


Grup çalışması bireylere birlikte yaşama ve çalışma konusunda ve
duygusal/fiziksel gelişim için grup aktivitelerine katılma konusunda eğitim
vermek,



Bireylerin aile ve grup içinde iyi bir yaşam sürdürmesini sağlamak,



Farklı grup süreçlerini kullanarak bireylerin farklı kişilik özellikleri ve
davranışlar geliştirmesine yardım etmek,



Bireylerin demokratik işleyen bir ortam içinde sorumluluk almayı öğrenmesine
yardım etmek,
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Boş zamanların iyi değerlendirilmesine katkı sağlamak,



Belirli davranış rollerini öğretmek,



İnsanları sosyal değişime hazırlamak,



Grup terapisi uygulayarak bireylerin fiziksel, ruhsal ve duygusal dengesini
sağlamaktır.

Sosyal hizmet açısından grup çalışmasının tedavi edici özellikleri oldukça önemlidir.
Irvin Yalom’un sınıflandırması oldukça yaygındır. Yalom’a göre grup çalışmasının yedi
faktörü vardır.


Umut Aşılama: Umudun önemini anlamak için ümitsizlik duygusunu iyi
anlamak gerekir. Hayatlarının bir evresinde bütün insanlar umutsuzluğa
kapılabilirler. İnsanlar sorunlarını çözemediğinde ortaya çıkar. Umut ve
değişim beklentisi oldukça olumlu etkileri olan olgulardır. Umut, ileride her
şeyin daha iyi olacağına dair bir inanıştır. Grup içindeki üyelere umut aşılar.



Evrensellik: Grup içindeki üyeler yaşadıkları sorunlar söz konusu olduğunda
yalnız olmadıklarını ve diğer insanların da benzer sorunlar yaşadığını görürler.
Bu durumda insanlar değişme ve sorunların çözümüne dair güdülenirler.



Bilgi Aktarma: Grup üyeleri, grup içinde kendi deneyimlerini paylaşırlar.
İnsanların sorunlarına veya sıkıntılarına dair bilgi alması bilişsel yapılarını
değiştirmelerine yardımcı olur.



Özgecilik: Bu kavram diğer insanlara yardım ettiğimizde kendimizi iyi
hissetmemizi açıklar. Grup içinde diğer insanlara yardım ederek bundan elde
edilen duygusal doyum yaşanır.



Aile Deneyimlerinin Düzeltici Bir Şekilde Kullanılması: Bu faktör
deneyimlerin yeniden tasarlanması anlamına gelir. Bireylerin ailelerinden
edinmiş oldukları bilgi ve deneyimler davranışlarını etkiler. Bunun sonucunda
ortaya çıkan hatalı davranış kalıplarını grup sorgular. Grup içinde aile içindeki
bu davranışlar incelenir ve daha faydalı olarak değişmeleri için yeni öğretiler
ortaya çıkar.



Sosyalleşme: Grup üyelerinin sosyalleşme ihtiyacını karşılar. Sosyalleşen
birey kendini tanır ve başkalarını değerlendirir. Birey uygun olan davranışları
ve inançları sosyalleşme yolu ile öğrenir.

118



Model Olma: Grup, yeni ve uygun davranışları deneme ortamıdır. Model
olma, kişiler arası öğrenme yoluyla gerçekleşir. Birey grup içinde kendi
davranışlarını değerlendirip uygun davranışları elde etmeye çabalar.

Sosyal hizmet kapsamında gerçekleştirilen gruplar oldukça çeşitlidir ve üç ana başlık
altında toplanabilir. Bunlar görev, tedavi grupları ve diğer grup çeşitleridir.
Görev grupları başlığı altında yönetim kurulları, komiteler, komisyonlar, yasama
kurulları, personel toplantı grupları, multidisipliner çalışma ekipleri, vaka konferansları ve
sosyal eylem grupları bulunmaktadır. Bu gruplar belirli bir hedefe ulaşmak ve bir görevi
başarmak için bir araya gelen insanlardan oluşur. Bu gruplar herhangi bir kurum içinde belirli
hedeflere bağlı olarak insanların üstlenmesi gereken rol ve sorumlulukların belirlenmesinde
büyük önem taşır. Sosyal hizmet uzmanı birçok görev grubunun parçası olarak çalışır ve
değişik gruplarla da etkileşime girer.
Tedavi grupları ise kişinin iyilik halinin, duygusal ve toplumsal gereksinimlerinin
karşılanması için çalışan gruplara genel olarak verilen isimdir. Tedavi grupları arasında
gelişme grupları, terapi grupları, eğitim grupları, sosyalleşme grupları, destek grupları
bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı bu gruplar içinde rehber, lider veya yönlendirici rolleri
ile bulunarak insanlara yardım etme amacındadır.
Bunlar dışında da etkileşim grupları, eğlence-beceri grupları, odak grupları
bulunmaktadır.

5.2.1. Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulamasının Basamakları
Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında olduğu gibi gruplarla çalışırken de
tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme,
sonlandırma/bağlantıyı kesme ve izleme aşamaları bulunmaktadır.
Yeni bir grup çalışmasına karar verildiğinde ilk olarak kurulacak olan grubun amaçları
ve amaçların başarılması için ne tür yöntemler kullanılabileceği, gruba alınacak olan üyelerin
özellikleri, ilk grup oturumunun gündemi, yeri ve fiziksel koşullarına karar verilmelidir.
Grubun hangi çeşit grup olacağına karar verilmesi de bu aşamada karara bağlanır. Ayrıca
grubun açık veya kapalı grup olması değerlendirilir. Açık gruplarda gruba üyelerin katılımı
serbesttir. Eğitim grupları ve eğlence-beceri grupları açık gruplara örnek olarak verilebilir.
Grubun herhangi bir basamağında üye katılımı gerçekleşebilir. Kapalı gruplarda ise grup
üyeleri bellidir ve sonradan gruba katılıma izin verilmez. Tedavi ve terapi grupları bu şekilde
kapalı gruplar olarak devam eder.
Grup çalışmasını gerçekleştirecek olan sosyal hizmet uzmanı, grubun önceden
belirlenen amaçları ve üye profiline uygun olarak kurumdan hizmet alan müracaatçılar
arasından belirledikleri ile ön görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde üyeleri değerlendirerek
grup çalışmasının genel amaçlarına uygun olup olmadıklarına ve bireysel amaçlarının grup
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içinde karşılanıp karşılanamayacağına karar verir ve ardından uygun gördüğü üyeleri grup
çalışması hakkında bilgilendirerek gruba katılmaları için davet eder.

5.2.1.1. Tanışma/Bağlantı Kurma Basamağı
Gruplarla çalışmanın ilk basamağı olan tanışma/bağlantı kurma aşamasında grup
üyeleri birbiri ile ilk kez bir araya gelir. İlk oturumdan önce sosyal hizmet uzmanı üyelerle
bireysel görüşmeler yaptığı için üyeleri tanımaktadır. Fakat sosyal hizmet uzmanı üyelerin
birbirlerini tanımadıklarını ve gergin olabileceklerini aklından çıkarmamalıdır.
İlk oturumda sosyal hizmet uzmanı üyelerin birbirini tanıyabilmesi ve rahat bir
ortamın oluşabilmesi için tanışma ve ısınma egzersizleri yaptırmalıdır. Örneğin grup
üyelerinden ikişerli gruplar oluşturmalarını ve karşılıklı birbirlerine kendilerini kısaca
anlatmaları istenir. Ardından herkes konuşmuş olduğu üyeyi kısaca gruba tanıtabilir.
İlk oturumda sosyal hizmet uzmanı grup çalışması hakkında üyelere bilgi vermelidir.
Grup çalışmasının amaçlarını, nasıl ilerleyeceklerini açıklamalıdır. Çünkü grup çalışmasına
katılmış olan üyeler, nasıl bir çalışmanın içinde olduklarına dair bir anlayış kazanmazlarsa
kendilerini rahat hissedemezler.
Sosyal hizmet uzmanı ve üyeler ilk oturumda beraber grubun kurallarına, toplanma
yeri ve sıklığına karar verirler. Önceden planlanmış olan gündem ve ele alınacak konularda da
kısaca bilgi verilmesi oldukça faydalı olacaktır.
Her şeye rağmen insanlar yeni bir sosyal ortama girdikleri zaman bazı kaygılar
yaşayabilirler. Diğer insanların kendilerini kabul etmesi, saygı göstermesi gibi konularda
yaşanan endişeler nedeniyle ilk oturumun biraz gergin geçmesi normaldir. Bu noktada sosyal
hizmet uzmanının görevi bu gergin ortamı en aza indirgeyecek şekilde hareket etmesi ve
gerektiği yerde aktiviteler ile üyelerin rahatlamasına yardımcı olmaktır.

5.2.1.2. Ön Değerlendirme Basamağı
Tanışma gerçekleştikten sonra sosyal hizmet uzmanı grubun amaçları ve üyelerin
bireysel amaçlarının değerlendirilmesi için bazı çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmalar ile
grubun ve üyelerin güçleri değerlendirilir.
Uluslararası Gruplarla Sosyal Hizmet Derneği’nin belirlediği standartlara göre ön
değerlendirme aşamasında sosyal hizmet uzmanlarının aşağıdaki görevleri yerine getirmesi
beklenmektedir.


Grup üyelerinin ortak ihtiyaçlarını belirlenmesi



Üyelere ulaşılabilmesi için plan yapılması



Grup çalışması için kurumdan onay alınması
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Grup çalışması için üyelerle ön görüşme yapılması



Grup kompozisyona karar verilmesi



Grup türü, büyüklüğü ve yapısına karar verilmesi



Üyelere uygun bir toplantı yeri ve zamanın ayarlanması



Açık ve anlaşılır bir grup amacının oluşturulması



Açık ve anlaşılır bir biçimde grubun amacına uygun olarak sosyal hizmet
uzmanının rolünün belirlenmesi

Ön değerlendirme aşamasında grubun yapısal özellikleri de ele alınır. Grubun sınırları,
grup içinde gerçekleşecek ilişkilerin çerçevesi ve grup üyeleri arasında bağ değerlendirilir.
Grubun yapısı, grup üyelerinin statü ve rollerinden, grup normlarından, kurallarından, çatışma
ve güç dengesinden etkilenir.
Bir grubun işlevsel özellikleri grup içindeki üyelerin etkileşimlerine göre ortaya çıkar.
İşlevselliğin belirlenmesinde grubun enerji kullanımı, iletişimi, verme süreçleri ve kararları
uygulama süreçlerine bakılarak değerlendirilir.
Ön değerlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanı kurmuş olduğu grubu yapı,
işlevsellik, gelişim ve güçler ve sınırlılıklar açısından inceler.
Yapı söz konusu olduğunda değerlendirilecek maddeler sınır, ilişki ve bağ alt
maddelerine göre incelenir. Sınır başlığı altında; grubun amaçları, grup üyelerinin seçim
kriterleri, bu grubun ne kadar süre devam edeceği, kimin üye olup kimin olamayacağı, grupta
sosyal hizmet uzmanının rolünün ne olduğu, açık veya kapalı grup olması durumu
değerlendirmeye alınır. İlişki başlığı altında ise grup üyelerinin öncelikleri, sosyogramlar
hazırlanması, grup üyelerinin rollerinin açıklanması, yaygın rollerin neler olduğu ele alınır.
Bağ başlığı altında grup üyelerinin ortak sorunları, ilgileri ve bir arada olmalarını sağlayan
etkenler, grubun amacının üyeler tarafından bilinir olup olmadığı, grup kurallarının ve
normlarının neler olduğu, bunların üyeler tarafından bilinip bilinmediği, grupta olmanın
kazancının ne olduğu değerlendirilir.

İşlevsellik açısından grubun değişen koşullara nasıl uyum sağladığı, grubun
sürdürülmesi ve grup görevlerinin yerine getirilmesi için ne kadar zaman harcandığı, grubun
grup kuralları açısından karar verme süreci nasıl işlemektedir, herhangi bir sorun
yaşandığında bu nasıl çözülmektedir, çatışmaların çözümünde izlenen rol nasıldır, grubun
iletişim kalıpları nasıldır, her üye eşit miktarda kendini ifade edebiliyor mu, gruba katılım
nasıldır gibi konular değerlendirilir.
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Grubun güçleri ve sınırlılıklarının ne olduğunun da belirlenmesi ön değerlendirme
aşamasında oldukça faydalıdır.

5.2.1.3. Planlama Basamağı
Planlama aşamasında grubun belirlenen amaçlarına ulaşması için gereken eylemlerin
belirlenmesi gerçekleşir. Planlama basamağının en önemli aşaması ise grubun amaçlarının
oluşturulmasıdır.
Planlama aşamasında grubun ,


Kimlerden oluşacağı,



Kaç kişiyle grubun süredürüleceğini,



Grubun ne kadar süreceğini,



Grup sürecinde hangi yöntemlerin kullanılacağına (oyun, aktivite, yaşantısal
alıştırmalar vs),



Grup sürecinde hangi kaynakların kullanılacağına karar verilir.

Grubun planlama basamağında aşağıdaki alt maddelerin yerine getirilmesi gerekir.


Grup amacının oluşturulması ve hedeflerin açık ve net bir şekilde ortaya
konulması



Kullanılabilecek olası destek kaynaklarını ve üyelerini belirleme



Üyelerin seçimini yapma



Grup kompozisyonunu belirleme (grubun boyutu, oturum süresi ve sıklığı, açık
veya kapalı grup olma durumu)



Üyeleri grup hakkında bilgilendirme ve gruba yönlendirme



Yazılı veya sözlü bir sözleşme yapma



Grup oturumlarının gerçekleşeceği alanı düzenleme



Grup oturumlarının gündemlerini belirleme

Grup çalışmasının uygulama basamağına geçmeden önce ayrıntılı ve net bir
planlamanın yapılması önemlidir. Bu şekilde uzman, yapacağı grup çalışmasının yönünü ve
özelliklerini ortaya koymuş olur. Üyeler açısından da iyi planlanmış bir grubun amaç ve
hedeflerine uyum sağlamak daha kolay olacaktır.
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5.2.1.4. Uygulama Basamağı
Tüm gereken değerlendirme ve planlamalar yapıldıktan sonra sosyal hizmet uzmanı
uygulama basamağına geçer. Bu basamak grubun çalışma basamağı olarak da adlandırılabilir.
Grup artık bu aşamada belirlenen hedefler doğrultusunda gelişme göstermeye başlar.
Grup üyeleri ilk oturumlardaki gerginlik ve endişelerinden sıyrılmış ve daha aktif
olurlar. Kişiler arası iletişim ve etkileşimler gelişmiştir. Bu basamakta grup çatışma çözme ve
karar verme süreçlerini yönetme becerisi kazanmalıdır. Grup içindeki çatışmaların, güç ve
denge unsurlarının çözülmesi grup üyelerine kendi sosyal yaşamları için birebir
deneyimleyebilecekleri bir olanak sağlar. Bu şekilde öğrenme ve gelişim sağlanır. Grubun
sorun veya çatışma çözme süreçlerine sosyal hizmet uzmanı, gereken yerlerde müdahale
ederek rehberlik eder. Grubun en temel amaçlarından biri olan model olma ile üyeler
hayatlarında karşılaştıkları sorunların veya çatışmaların çözümünde grubun içinde
öğrendikleri yöntemleri uygulamaya başlar. Bu aşamada gruptan alınan tatmin de artmış olur.
Uygulama sürecinde sosyal hizmet uzmanına düşen önemli görevler bulunmaktadır.
Bu görevleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.


Grup üyeleri arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekmek



Üyelerin bireysel ihtiyaçları veya sorunları ile grubun amaçları arasındaki
ilişkinin pekiştirilmesi



Grup üyelerinin kendi aralarında ve uzmanla olan ilişkilerinde dürüst ve
yargılayıcı olmayan geribildirimi sağlama ve model olma



Grup çalışması içinde yaşanan süreçleri üyeler için açıklığa kavuşturmak



Üyelerin bireysel amaçları ve ortak grup amaçları için üyelerin rol oynama,
davranış provası yapma, sözlü veya sözlü olmayan aktivitelere katılımını teşvik
etme



Grubun kurallarına ve normlarına uyma



Grubun amaçlarına uygun olarak grubun ve üyelerin gelişimini değerlendirme



Gerektiği zaman grubun amaçlarına ve bireysel amaçlara uygun olarak
yapılmış olan sözleşmeyi hatırlatma



Üyeler arasındaki ve üyelerin uzmanla olan ilişkilerinin iletişim kalıplarını
ortaya çıkarma ve üyelerin fark etmesini sağlama



Yaşanan çatışmaları gündeme getirme, çözüm sürecine rehberlik etme



Her bir oturumu özetleme ve kazanımları ortaya koyma
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Grubun çalışma aşamasında grubun gelişim aşamalarını değerlendirmek de oldukça
önemlidir. Grupların gelişim aşamalarına ışık tutan bazı modeller vardır. Bunlardan biri
Garland, Jones ve Kolondy’nin 6 aşamalı grup gelişimi modelidir. Bu model grup üyelerinin
duygusal yakınlıklarını esas alır.
1)

Duygusal Yakınlık Öncesi Aşama: Grup çalışmasının tanışma/bağlantı
kurma basamağında yaşanan süreçtir. Bu aşamada üyeler gruba katılım
konusunda kararsızdır. Kendini geri çekme veya kaçınma davranışları
görülür. Üyelerde belli bir mesafenin korunması, riske girmemek, kendileri
hakkında bilgi paylaşmama eğilimleri görülür. Güven duygusu henüz
gelişmemiştir. Bu aşama aşılamazsa grubun dağılması riski vardır. Sosyal
hizmet uzmanı bu aşamada güven ortamının sağlanması ve katılım artmasına
yardımcı olmak üzere destekleyici davranmalıdır. Grubun değişim ve gelişim
için uygun bir ortam olduğunun üyeler tarafından farkına varılması
önemlidir.

2)

Güç ve Kontrol Aşaması: Grup çalışmasının gelişme basamağına denk
gelen aşamadır. Bu aşamada üyeler güç kazanmayı ve denetim sağlamayı
hedeflemeye başlar. Bu durum grup içinde çatışma ve sorunların
yaşanmasına neden olacaktır. Grubun sosyal hizmet uzmanının bu aşamada
liderlik gücünü kullanması gerekir. Ama bu gücün sınırları iyi
tanımlanmalıdır. Uzman üyelere güç mücadelesinin anlamını anlatmak için
çabalamalıdır. Henüz grup tam olarak çalışmaya başlamadığı için üyelerde
hala belirsiz duyguları vardır. Belirsizliklerden duyulan rahatsızlıklar
halledilmelidir.

3)

Normların Oluşturulması: Güç mücadelesinin doğasını anlamak,
belirsizlikleri aşmak için grubun nasıl işleyeceğine ve çatışmaların nasıl
çözüleceğine dair normlar bu aşamada üyelerle beraber belirlenmelidir. Grup
kurallarının mutlaka konulması gerekmektedir.

4)

Yakınlaşma Aşaması: Grup bu aşamada daha çok aile gibi olmaya başlar.
Rekabet ve çatışmalar yaşanabilir. Eğer üyelerin kendi anne ve babaları ile
sorun varsa ebeveyn figürü gibi algılanan uzmana bu sorunları
yansıtabilirler. Bu gerçekleştiği zaman uzman, üyelerin bu durumun farkında
varması için çaba gösterir. Eğer sağlıklı bir ortam gelişmişse üyeler
sorunlarını anlatma konusunda daha özgür olurlar ve görevlerini yerine
getirirler. Yakınlık ve aitlik duygusu gelişir. Grubun üyeler için ne anlama
geldiği açıklık kazanmaya başlar. Üyeler gruptan bireysel kazançlar elde
etmeye başlar.

5)

Farklılaşma Aşaması: Birbirine yakınlaşan insanlar özgürce ve
suçlanmadan kendileri gibi davranmaya başlarlar. Bunun sonucunda
farklılaşma ortaya çıkar. Herkesin birbirinden farkları görülür ve kabul edilir.
Güç mücadelesi daha azdır ve grup içinde üyelerin aldığı roller daha işlevsel
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hale gelir. Farklılaşan birey daha özgür ve nesnel karar verebilir. Kararlar
daha az duygusal olur. Yakınlaşan, farklılaşan ve farklılıkları kabul gören
insanlar birbirlerine daha çok destek olur.
6)

Ayrılma Aşaması: Bu aşamada grubun baştan belirlenen amaçlarına
ulaşılmış olur. Artık üyeler grup dışında da etkili yaşam sürdürecek hale
gelmiştir. Fakat bu aşama her zaman kolay değildir. İnsanlar kendilerine çok
şey katan ve anlamı büyük olan gruptan ayrılma konusunda isteksiz
olabilirler ve duygusal tepkiler verebilirler. Ayrılmanın kolaylaşması için
uzman yardımcı olmalıdır. Ama sağlıklı bağlanma davranışı göstermeyen
üyelerde ayrılma aşaması çok zor olacaktır. Ayrılmayı kolaylaştırmak için
grubun değişimi, bireysel gelişim ve kazanımlar üzerine konuşmak gerekir.
Deneyimler ve yapılan aktiviteler değerlendirilir. Uzman, her bir üyeyi
gözlemler. Sonlanmaya ilişkin üyelerin duygularını ifade etmesi için fırsat
vermek gerekir. Olumsuz duygular olumlu olanlarla değiştirilmelidir. Ayrıca
uzmanın kendisi de sonlanmaya ilişkin duygularını ifade etmelidir. Grup
çalışması içinde kaydedilen mesafeye mutlaka dikkat çekmek gerekir.

Grup çalışmasının uygulama aşamasında üyeler belirli roller alır ve bunlara göre
hareket ederler. Sağlıklı bir çalışmanın yürütülebilmesi için bu rollerin bilinmesi önemlidir.
Grup içindeki roller görev rolleri, sürdürme rolleri ve işlevsel olmayan roller şeklinde
sınıflandırılabilir. Bu roller Tablo 3’te verilmiştir.

Görev Rolleri

Sürdürme Rolleri

İşlevsel Olmayan Roller

Bilgi ve fikir verici

Destekleyici

Saldırgan

Bilgi ve fikir arayıcı

Dinleyici

Engelleyici

Başlatıcı

Takip edici

Gruba egemen olma

Özetleyici

Gerginlik azaltıcı

Şamaroğlanı

Yön verici

Teşvik edici

İtirafçı

Eşgüdümleyici

Uzlaştırıcı

Engel koyucu

Teşhis edici

İletişim yardımcısı

Onay arayıcı

Enerji verici

Duygusal iklim gözlemleyici

Sapkın

Gerçeği test edici

Süreç gözlemleyici

Savunucu

Değerlendirici

Standart koyucu

Sessiz
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Açıklığa kavuşturucu

Aktif dinleyici

Kavga edici

Kayıtçı

Güven inşa edici

İçsel lider

Kişilerarası sorun çözücü

Baskıcı

Tablo 3: Grup İçindeki Rol Çeşitleri (Duyan, 2010)
Grubun başında koyulan amaçların ve hedeflerin başarılması ve bireysel ihtiyaçların
karşılanması ile grubun uygulama basamağı sonlanmış olur.

5.2.1.5. Son Değerlendirme Basamağı
Son değerlendirme basamağında grubun amaç ve hedeflerine, bireylerin kişisel
amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ve uzmanın grup çalışması içindeki performansı değerlendirilir.
Üstelik sosyal hizmet kapsamında verilen hizmetlerin iyileştirilmesi için de bu
değerlendirmenin yapılması oldukça önemlidir.
Son değerlendirme aşamasında üyeler grup çalışması içinde kendilerini, sosyal hizmet
uzmanını ve genel olarak verilen hizmeti değerlendirirler. Grup çalışmasından elde ettikleri
kazanımlar, uzmanın kullandığı yöntemlerin etkililiği, grubu başka insanlara tavsiye etme
durumu, grupta değiştirilmesi gereken konular, en çok fayda gördükleri konular veya
aktiviteler, gruba katılma nedenleri ve beklentilerinin karşılanma durumu hakkındaki
değerlendirmeler üyeler tarafından yapılır ve hizmetlerin geliştirilmesi ve sosyal hizmet
uzmanının bir sonraki çalışmalarında eksikleri tamamlaması için oldukça önemlidir.
Son değerlendirme aşamasında grup üyelerinden kendilerini değerlendirmeleri de
istenir. Grup içindeki katılım düzeyleri, sorunlarını gruba getirme ve çözüm bulma düzeyleri,
aktif katılımcı olmak, istenilen kişisel hedeflerin başarılması gibi konularda üyelerin
kendilerini değerlendirmesini kolaylaştıracak soru kâğıtları hazırlanıp uygulanabilir. Ayrıca
bu değerlendirmeler grup oturumu sürecinde sözel olarak da yapılabilir.
Uzman, gruba ve üyelere yönelik olarak kendi değerlendirmelerini de grupla
paylaşabilir. Başarılanlar ve elde edilen kazanımlar üyelerle beraber değerlendirilebilir.
Üyelerden grup sürecinin eksikleri veya en iyi işleyen yanları hakkında geribildirim alınabilir.
Üyelerden sosyal hizmet uzmanını değerlendirmeleri de istenebilir. Üyeler uzmanın
kendilerini anlayıp anlamadığını, rehberlik edip etmediğini, yol gösterici olup olmadığını,
grup süreçlerini etkili bir şekilde yönetip yönetmediğini değerlendirir. Tüm bunlar
gerçekleşmiş olan grup çalışmasının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyacaktır.

5.2.1.6. Sonlandırma/Bağlantıyı Kesme Basamağı
Grup çalışması için belirlenen bir süre vardır ve bu nedenle sonlanmanın ne zaman
olacağı aşağı yukarı bellidir. Ama gerçekte sonlanma grup amaçlarına ulaşılması ve üyelerin
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istenen kazanımları elde etmesiyle başlar. Artık grup üyeleri kendi yaşamlarını işlevsel olarak
sürdürebilecek seviyeye ulaşmışlardır.
Grubun bir araya gelme amacı bu amaçların başarılması ve üyelerin kazanımlar elde
etmesi olduğu için artık grubun bir arada olmasını gerektiren bir durum yoktur. Amaçlara
ulaşıldığında grup sona erer.

Sonlanma süreci çoğu zaman zorlu bir süreçtir. Belirli bir süre, oluşturulan güven ve
destek ortamında birbirini tanımış ve sorunlarını paylaşmış insanların birbirinden ayrılmaya
yönelik olarak duygusal tepkileri olabilir. Bazı üyeler aslında gelişim gösterdikleri halde
sonlanma aşamasında gerileme davranışı gösterebilirler. Bu sonlanmaya karşı verilen
tepkilerden biridir.
Sonlanmaya ilişkin olarak hissedilenler grup içinde mutlaka tartışılmalı ve olumlu
duygularla yer değiştirilmelidir. Bunun için sosyal hizmet uzmanı hem kendi duygularını
açıklamalı hem de üyelerin duygularını açıklamaları için teşvik etmelidir. Grup içinde
başarılanlar ve elde edilen kazanım ve değişimlere vurgu yapmak oldukça önemlidir.
Amaçların başarılması ile gerçekleşen sonlanmalar olduğu gibi başarısız bir grubun
sonlanması, üyelerin ayrılması ile grubun sonlanması, bir üyenin havale edilmesiyle grubun
sonlanması ve sosyal hizmet uzmanının ayrılması ile gerçekleşen sonlanmalar da vardır.

5.2.1.7. İzleme Basamağı
Gruplarla sosyal hizmet uygulamasının son basamağı izleme basamağıdır. Grubun
türüne göre bu basamaktaki uygulamalar değişebilir. Görev gruplarında, verilen görev yerine
getirildikten sonra değerlendirme toplantısı yapılarak ortaya çıkan gelişim takip edilebilir.
Tedavi veya terapi gruplarında ise sosyal hizmet uzmanı, sonlanmış olan grubun üyelerini
belirli bir zaman sonra çağırarak onların grup içinde kazandıkları deneyim ve davranışları
yaşamlarında uygun olarak kullanıp kullanmadıkları hakkında bilgi alabilir. Bu izleme
oturumları sayesinde insanlar yaşamlarına uygulamakta zorluk çektikleri deneyim ve
davranışları tekrar konuşma fırsatı bulabilir. İzleme oturumlarında elde edilen kazançlara
tekrar vurgu yapılarak çatışma ve sorun ile karşılaştıkları zaman üyelere baş edebilecekleri
tekrar hatırlatılır.

5.3. Toplumla Sosyal Hizmet
Sosyal hizmetin temel yöntemlerinden biri de toplumla çalışmadır. İnsan hayatının
düzenli olarak belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi şeklinde ortaya çıkan toplumsal
yaşam sürekli değişen bir olgudur. Zaman içinde yaşanan toplumsal değişimlere toplumun
farklı kesimlerinin uyum göstermesi arasında farklılıklar olduğu için bazı sorunlar ortaya
çıkar. Ortaya çıkan bu sorunlar sosyal hizmetin konularını oluşturur.
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Sosyal hizmetin diğer iki yöntemi olan birey ve grup çalışması daha özel ve direkt
olarak bireyle çalışan yöntemlerdir. Toplum çalışması ise daha genel bir çalışma yöntemidir
ve dolaylı olarak bireylerin yaşamlarına etki eder. Sosyal eylemler, sosyal refah çalışmaları,
farkındalık oluşturma ve sosyal politikaları etkilemek gibi araçlar ile toplum çalışmasında
toplumsal olarak insanların iyilik halinin sağlanması amacı vardır.
Sosyal hizmetin tarihsel sürecinde bahsedildiği gibi yoksul kesimdeki insanlara
yardım etme düşüncesi toplumla çalışmanın temellerindendir. Genel olarak yoksulluk
konusundaki politikalar, önlemler ve yasaların oluşturulması toplumla çalışma kapsamındadır.
Bir sosyal değişim ajanı olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının içinde yaşadıkları
toplumun sorunlarına ilgisiz kalması beklenemez.
Toplumla sosyal hizmet; makro sosyal hizmet uygulaması olarak da adlandırılabilir.
Toplum çalışması; mesleki beceriler ışığında bir örgüt, toplum ve politik arenada değişim
yaratmaya yönelik olarak tasarlanmış müdahalelerdir. Günümüzde toplum çalışması birçok
meslekten uzmanların bir araya gelerek çalıştığı bir alandır.
Toplumla çalışma bireysel müdahalelerden farklıdır ama sonuçta toplum çalışmasının
yapılmasına kaynak olan yine sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarla çalışırken
karşılaştıkları ve gözlemledikleri sorunlardır. Toplum çalışması yapan sosyal hizmet uzmanı
sosyal politikaları etkilemek için çalışır. Bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları,
planlayıcı, politika analizcisi, program koordinatörü, müdür ve yönetici olarak çalışabilirler.
Sosyal hizmet uzmanı değişmesi gereken sistemleri saptar ve ne çeşit değişimlerin gerektiğine
karar verir. Örneğin bir huzurevinde çalışan sosyal hizmet uzmanı yaşlılardan bazılarının
ihmal edildiğini ve yalnızlık çektiklerini gözlemler. Uzman ilk olarak bu yaşlılara birebir
müdahale ile ulaşmaya çalışır ama bu çok uzun zaman almaktadır. Bunun yerine uzman daha
makro boyutta çalışmaya başlar ve kurumun kaynaklarını bu sorun yaşayan yaşlıların
saptanması için yeniden planlar. Huzurevinin diğer çalışanları, gönüllüler yardımı ile
belirlenmiş olan bu yaşlılara ulaşılarak sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar başlar.

5.3.1. Toplumla Sosyal Hizmet Uygulamasının Basamakları
Toplumla sosyal hizmet uygulaması da birey ve grupla sosyal hizmet uygulaması gibi
7 basamağa ayrılabilir.

5.3.1.1. Tanışma/Bağlantı Kurma Basamağı
Toplumla sosyal hizmetin odağı olan toplum tam olarak anlaşılmadan bir müdahale
gerçekleştirilmesi zordur. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanı hedef olarak belirlediği toplumu
ve özelliklerini incelemeli ve tanımalıdır. Müdahale yapılacak toplum hakkında bilgi
toplanmalıdır. Fakat toplum sürekli değişen bir olgu olduğundan dolayı bu bilgi toplama
süreci sadece bağlantı kurma basamağında gerçekleşmez. Uygulamanın tüm basamaklarında
güncel bilgilerin toplanması süreci devam eder.
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İçinde değişim yaratacağı toplum kesimini ve müracaatçı grubunu oldukça iyi tanımak
gerekir. Aksi takdirde, bu toplumun ihtiyacı olan değişim veya destek yanlış teşhis edilebilir
ve yardım hizmetleri hedefini bulamaz.
Gereken ve yeterli bilgileri topladıktan sonra sosyal hizmet uzmanı ön değerlendirme
aşamasına geçebilir.

5.3.1.2. Ön Değerlendirme Basamağı
Bu basamakta toplumdaki unsurları, diğer unsurlarla karşılaştırmak için belirli bir
çerçeve oluşturmak gerekir. Ön değerlendirme yapmak aslında toplumu anlamak ve analiz
etmek anlamına gelir. Tablo 4’te bu amaca ulaşmak için sosyal hizmet uzmanının yapması
gereken görevlere ilişkin bilgiler verilmiştir.

Odaklar

Görevler

Hedef toplumu saptama

Hedef toplumun
anlamak

Toplumun özelliklerini ortaya koyma

Toplumun sınırlarını saptama

üyelerinin

özelliklerini

Sosyal sorunları belirleme
Baskın değerleri anlama
Farklılıkları tanıma

Baskının resmi ve gizli mekanizmalarını
belirleme
Ayrımcılığın kanıtlarını saptama

Yapıyı belirleme

Güç unsurlarının yerlerini belirleme
Kaynakların ulaşılabilirliğini saptama
Kaynak denetimi ve hizmet sunumu için
yöntemleri belirleme

Tablo 4: Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması için Ön Değerlendirme Odak ve
Görevleri (Duyan, 2010)
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Bir toplumu değerlendirirken yukarıdaki bilgilere ek olarak tarih ve nüfus bilgileri,
ekonomik, siyasal, eğitim, sosyo-kültürel, insani hizmet sistemleri incelenmelidir. Tüm
bunların detaylı incelenmesi sosyal hizmet uzmanına toplumun özellikleri hakkında kritik
bilgiler sağlayacaktır.

5.3.1.3. Planlama Basamağı
Ön değerlendirme ve bağlantı kurma basamaklarında elde edilen bilgiler ile
hedeflenen değişimi gerçekleştirmek için planlama yapmak oldukça önemlidir. Planlama
basamağında sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki maddelere göre hareket etmelidir.
Müracaatçıyla Çalışma: Toplumla çalışma kapsamında hizmetlerden yararlanacak
olan müracaatçı grubu ile yakın bir çalışma ilişkisi kurmak önemlidir. Çalışılacak olan toplum
içindeki müracaatçı grubun özelliklerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını tanımak sosyal hizmet
uzmanı için kolaylık sağlayacaktır.
Problemleri Önceliklerine Göre Sıralama: Sosyal hizmet uzmanı bu aşamada
çalışılacak toplumdaki sorunlardan en acil çözüme gereksinim duyulanın hangisi olduğunu
belirlemesi ve buna uygun olarak program veya müdahale geliştirmesi gerekir.
Problemleri Gereksinimler Şeklinde İfade Etme: Gereksinimlerin ortaya konması
ile sosyal hizmet uzmanı bu gereksinimlerin giderilmesi için izleyeceği yönü bulmuş olur.
Ayrıca gereksimimlerin müracaatçıların gereksinimleri şeklinde sınıflandırmak yapılacak olan
çalışmanın odak noktasını da belirleyecektir.
Müdahale Düzeyini Belirleme: Toplum çalışması yapma amacında olan sosyal
hizmet uzmanının müdahale düzeyi makro düzeydir. Toplumda değişim yaratma amaçlanır.
Amaçları ve Hedefleri Belirleme: Gereksinim şeklinde ifade edilen sorunlar için
daha özel amaç ve hedefler belirlenir.
Sözleşme Yapma: Toplumla sosyal hizmet uygulamasında eylem grupları, kurum içi
yönetim kurulları ile veya kurumlar arası sözleşmeler yapılabilir.

5.3.1.4. Uygulama Basamağı
Belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılan planlamardan sonra artık bu planların
uygulanması basamağına geçilebilir. Uygulama yapılırken planlara da uygun olarak
kullanılabilecek birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar mahalle ve toplum örgütlenmesi,
işlevsel toplumların örgütlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma, sosyal planlama, program
geliştirme ve toplum liyezonu, eşyönetim oluşturma, politik ve sosyal aksiyon ve toplumsal
hareketlerdir.
Mahalle ve Toplum Örgütlenmesi: Sosyal sorunları çözümlemek ve planlı eylem
yoluyla sosyal iyilik halini geliştirmek için belli bir coğrafyada yaşayan insanlara yardım
edilir. Amaç coğrafi alanda yaşayan insanların daha etkili, daha verimli ve destekleyici bir
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sosyal çevreye sahip olmaları için çalışmak ve sosyal ilişkileri güçlendirici eylemlerde
bulunmaktır. O çevrede yaşayan insanların ihtiyaçları ve gereksinimleri belirlendikten sonra
bunların karşılanması için gereken kaynaklar harekete geçirilir. O çevrede yaşan toplum ile
işbirliği içinde çalışmalar yapılır.
İstenilen değişiklikler toplum üyelerinin örgütlenme becerilerini geliştirmek; yaşam
kalitesini yükseltmek ve bölgesel planlama ve kalkınmanın etkilerini değiştirmektir. Değişim
için hedef alınan sistemler yerel yönetimler ve dış yatırımcılardır. Sosyal hizmet uzmanı bu
yöntemi uygularken örgütleyici, kolaylaştırıcı, eğitici ve koç rollerini üstlenir.
İşlevsel Toplumların Örgütlenmesi: Bu yöntemde ise belirli bir coğrafi bölge
sınırlaması olmadan toplumun belirli bir kesimine odaklanılır. Üzerinde çalışılmak üzere
seçilen konu hakkında kabul ve sosyal içermenin artması için sosyal adalet ve refah anlayışı
içinde savunuculuk yapılır.
Bu yöntemde değişim için hedef alınan sistemler genel olarak tüm toplum ve
hükümete bağlı ilgili kurumlardır. Bu yöntemde birincil yararlanıcılar benzer sorunlara sahip
olan nüfus grubudur. Bu yöntemle çalışan sosyal hizmet uzmanları örgütleyici, savunucu,
öneri hazırlayıcı, iletişim kurucu ve kolaylaştırıcı rollerini alır.
Sosyal ve Ekonomik Kalkınma: Esas olarak sosyal ve ekonomik kalkınma sosyal
hizmetin temel odaklarından biridir. Kalkınma modellerinde amaç düşük gelirli ve baskı
altındaki insanlara ekonomik ve sosyal fırsatlar yaratmaktır. Toplum çalışması kapsamında
ise amaç sosyal ve ekonomik kalkınma için yapılan planların düşük gelirli ve gerçekten
ihtiyaç duyan insanların yaşadığı bölgelere yönlendirilmesine yardım etmektir.
Bu yöntemle istenen değişimler halkı gözeten kalkınma planlarının hazırlanması ve
halkı da bu kalkınma planlarına hazırlamaktır. Değişim için hedef alınan sistemler bankalar,
vakıflar ve dış yatırımcılardır. Bu yöntemin amacı gelir düzeyini artırma, kaynakları
geliştirme, sosyal destek sağlama, temel eğitim ve liderlik becerilerini geliştirmektir. Sosyal
hizmet uzmanı bu yöntemi kullandığında müzakereci, geliştirici, planlayıcı ve eğitici rollerini
üstlenir.
Sosyal Planlama: Sosyal planlama bir sorunun çözümü için teknik süreci vurgular ve
sanayileşme ile karmaşık hale gelen toplumsal değişimi gerçekleştirmek için rehberlik edecek
çok iyi eğitimli ve becerili planlayıcıları kullanır. Burada tanımlanan eğitimli ve becerili
planlayıcılar sosyal hizmet uzmanıdır. Sosyal hizmet uzmanı veri toplar, verileri çözümler,
programlar tasarlar ve programların uygulamasını denetler.
Bu yöntem ile istenen değişimler insani hizmet planları için gerçekleştirilecek
eylemler için kentsel veya bölgesel planlar hazırlamaktır. Değişim için hedef alınan sistemler
toplum liderleri, insani hizmet liderleridir. Bu yöntemin amacı sosyal gereksinimleri coğrafi
planlama ile bütünleştirmek ve insani hizmet kurumları arasında uyum sağlamaktır.
Program Geliştirme ve Toplum Liyezonu: Bu yöntemin amacı yeni hizmetler
tasarlamak ya da var olan hizmetleri geliştirmektir. Toplumsal hizmetlerin etkisini geliştirmek
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için kurumlarda programlar geliştirmek ve yeni hizmetler oluşturmak da diğer amaçlardandır.
Bu açıdan istenen değişimler için kurum programlarına fon sağlayanlar hedef alınır. Sosyal
hizmet uzmanları bu yöntem kapsamında sözcü, planlayıcı, yönetici ve öneri yazıcı rollerini
alır.
Eşyönetim Oluşturma: Eşyönetim farklı grupların sosyal değişim için bir arada ve
uyumlu çalışması anlamına gelmektedir. Bir çeşit işbirliğidir. Bu yöntemde amaç değişim ve
kaynak yönetimi için çoklu-örgütsel güç temelini geliştirmektir. Değişim için hedeflenen
sistemler seçimle gelen görevliler, vakıflar ve hükümete bağlı kurumlardır. Sosyal hizmet
uzmanı arabulucu, müzakereci, sözcü ve örgütleyici rolleri üstlenir.
Politik ve Sosyal Aksiyon: Bu yöntem, demokratik ve sosyal adaletle uyumlu olarak
daha fazla hizmet ve kaynak elde edebilmek için güç yapısına baskı oluşturmak amacıyla
örgütlenmeyi kapsar. Sosyal adaleti gerçekleştirmek için eylem yaparak politikaları
değiştirmek temel odak noktasıdır. Bu yöntemin değişim için hedeflendiği sistemler oy sahibi
halk ve seçimle gelen görevlilerdir. Temel amaç ise politik güç elde etme ve kurumsal
değişimleri sağlamaktır. Sosyal hizmet uzmanının rolleri ise savunucu, örgütleyici,
araştırmacı ve adaydır.

5.3.1.5. Son Değerlendirme Basamağı
Yapılan toplum çalışması sonrasında elde edilen sonuçların değerlendirilmesi aşaması
son değerlendirme kapsamında yapılabilir. Hedeflenen değişimlerin elde edilip edilemediği,
toplum çalışması sonucunda hedeflenen müracaatçı grubunun fayda görüp görmediği,
çalışmanın süreçlerinin ayrıntılı incelenmesi, gerçekleşen değişimin ardından uygulanan
programların sonuçları ve izlenmesi değerlendirilir.

5.3.1.6. Sonlandırma Basamağı
Toplum çalışması sürecinin sona ermesi bu basamakta gerçekleşir. Uygulanan
çalışmanın ardından yapılan değerlendirmeye göre uygulamanın başarılı olduğuna veya
olmadığına karar verilir. Ardından eğer istenilen değişim ve gelişim oluşmamışsa sosyal
hizmet uzmanı uygulamaların devam etmesine karar verebilir.
Yapılan çalışmanın istenilen sonuçlara ulaşmasından sonra ise daha geniş kapsamda
toplumun değişimi ve dönüşümü sağlanmış olmalıdır. Bu her zaman kolay ve hızlı
gerçekleşebilecek bir süreç değildir. Toplumsal çalışmalar çok geniş zamanları kapsar.
Toplumsal olarak değişim gerçekleştirmek oldukça sabır gerektiren ve uzun bir süreçtir.
Kapsamı daha küçük olan toplumsal çalışmaların sonlanması görece daha kolay olabilir.
Sonlanma aşamasının gerçekleşmesine rağmen mesleki olarak sosyal hizmet uzmanı
toplumsal değişim ve ihtiyaçları yakından takip etmelidirler.
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5.3.1.7. İzleme
Bu basamak planlanan değişim sürecinin son basamağıdır. Toplumla çalışma
kapsamında gerçekleşen eylemlerin etkilerinin denetlenmesi izleme basamağında gerçekleşir.
İstenilen değişimlerin sürüp sürmediği de bir başka izleme unsurudur. Fakat bu basamağın
tamamlanması oldukça zordur. Sosyal hizmet uzmanlarının iş yükleri fazla olduğundan dolayı
izleme çalışmalarının yapılması sekteye uğrayabilir.
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Uygulamalar
1)
2)
araştırınız.

Sosyal hizmetin kullandığı diğer çalışma yöntemlerini araştırınız.
Bireylerle, grupla ve toplumla çalışma yöntemleri konusunda örnekler
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Uygulama Soruları
1)
Bireylerle, grupla ve toplumla sosyal hizmet yöntemleri arasındaki benzerlik ve
farklılıklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal hizmetin çalışırken kullandığı üç temel yöntemi olan bireylerle
sosyal hizmet, gruplarla sosyal hizmet ve toplumla sosyal hizmet ele alınmıştır.
Bireylerle ve gruplarla çalışma genel olarak direkt müracaatçı ile çalışılan
yöntemlerdir fakat toplumla sosyal hizmet doğrudan müracaatçılar ile çalışarak toplumsal
değişim yaratma amacındadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi bireylerle sosyal hizmet uygulamasının amaçları
arasında yer almaz?
a)

İnsanların uyum kapasitelerini geliştirmek

b)

Bireyin içsel sorunlarını saptamak, anlamak ve çözüm getirmek

c)

Maddi kaynakların yetersizliği

d)

Sorunları önlemek

e)

İçsel kaynakları geliştirmek

2) Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının temel ilkeleri değerlendirildiğinde
aşağıdakilerden hangisi dışarda kalır?
a)

Bireyselleşme

b)

Kendi kaderini tayin hakkı

c)

Bilgilendirilmiş onay

d)

Duyguların amaçlı olarak ifade edilmesi

e)

Yargılayıcı olamayan yaklaşım

3)
Sosyal hizmetin kullandığı temel yöntemlerin hepsi bir arada düşünüldüğünde
planlama basamağında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a)

Sorunları öncelik sırasına koymak

b)

Müdahale düzeyine karar vermek

c)

Amaçları ve hedefleri oluşturmak

d)

Sözleşme hazırlamak

e)

Müdahalenin etkililiğini değerlendirmek

4) Aşağıdakilerden hangisi gruplarla sosyal hizmet uygulamasının amaçlarındandır?
a)
Farklı grup süreçlerini kullanarak bireylerin farklı kişilik özellikleri ve
davranışlar geliştirmesine yardım etmek
b)

Grup çalışması insani değerler ışığında yapmak

c)

Grup çalışması karşılıklı yardıma değer vermek
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d)

Grup çalışmasının amacı gelişim için deneyim, büyüme ve fırsatlar sunmak

e)

Sosyal hizmet uzmanının grup çalışmasına sadece rehberlik etmesi

5) Irvin Yalom’un grup çalışmasının tedavi edici özelliklerine göre oluşturduğu yedi
faktör arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Umut aşılama
b) Kendi kaderini tayin
c) Evrensellik
d) Bilgi aktarma
e) Özgecilik
6) Gruplarla sosyal hizmet uygulaması kapsamında ön değerlendirme basamağında
sosyal hizmet uzmanının yerine getirmesi gereken görevler arasında bulunmaz?
a) Grup üyelerinin ortak ihtiyaçlarını belirlenmesi
b) Üyelere ulaşılabilmesi için plan yapılması
c) Grup çalışması için kurumdan onay alınması
d) Havale gereken üyelerin uygun kurumlara yönlendirilmesi
e) Grup çalışması için üyelerle ön görüşme yapılması
7) Garland, Jones ve Kolondy’nin 6 aşamalı grup gelişimi modeline göre
aşağıdakilerden hangisi grubun gelişim aşamaları arasında yer almaz?
a) Duygusal yakınlık öncesi aşama
b) Biçimlendirme aşaması
c) Güç ve kontrol aşaması
d) Yakınlaşma aşaması
e) Farklılaşma aşaması
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8) Aşağıdakilerden hangisi toplumla çalışma kapsamında kullanılan yöntemlerdendir?
a) Tedavi grubu çalışması
b) Psikoeğitim çalışması
c) Sosyal ve ekonomik kalkınma
d) Drama çalışması
e) Model olma
9) Aşağıdakilerden hangisi toplumla sosyal hizmet kapsamında kullanılan
yöntemlerden olan mahalle ve toplum örgütlenmesinin özellikleri arasında yer almaz?
a) Belirli bir coğrafi bölgede yaşayan insanları hedef alır
b) Toplum üyelerinin örgütlenme becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitesini
yükseltmek temel amaçtır
c) Sosyal hizmet uzmanı örgütleyici rolde çalışır
d) Hedeflenen değişim sistemi oy sahibi halktır
e) Çevrede yaşayan toplum üyeleri ile işbirliği içinde çalışılır
10) Aşağıdakilerden hangisinde sosyal hizmetin temel yöntemlerinin uygulama
basamakları doğru sırada verilmiştir?
a) Tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, izleme
b) Ön değerlendirme, tanışma/bağlantı
değerlendirme, sonlandırma, izleme
c) Tanışma/bağlantı kurma,
değerlendirme, sonlandırma, izleme

ön

kurma,

planlama,

uygulama,

son

değerlendirme,

planlama,

uygulama,

son

d) Tanışma/bağlantı kurma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma, son
değerlendirme, izleme
e) Ön değerlendirme, tanışma/bağlantı kurma, planlama, uygulama, sonlandırma,
izleme, son değerlendirme

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)e, 4)a, 5)b, 6)d, 7)b, 8)c, 9)d, 10)c
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6. SOSYAL HİZMETİN ALANLARI: TIBBİ SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Tıbbi Sosyal Hizmet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Belli başlı sosyal hizmet çalışma alanları nelerdir?
2) Sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet kapsamında neler yapar?
3) Tıbbi sosyal hizmet hangi yöntem ve ilkeleri kullanır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sosyal Hizmetin Çalışma
Alanları

Sosyal hizmetin hangi
çalışma alanlarına sahip
olduğu bilgisini edinmek

Tıbbi Sosyal Hizmet

Tıbbi sosyal hizmetin genel
özelliklerini ve uygulamasını
anlayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet alanları



Tıbbi sosyal hizmet
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Giriş
Sosyal hizmetin oldukça geniş bir çalışma alanı vardır. Çünkü sosyal hizmet insan
hakları odaklı, sosyal adalete ve refaha uygun olarak insanların sosyal işlevselliklerinin ve
iyilik hallerinin artması için çalışır. Bu nedenle sosyal hizmet incinebilir ve dezavantajlı insan
grupları ile çalışır.
Sosyal hizmetin çalıştığı alanlar; okul, çocuk ve gençlik, engellilik, yaşlılık, suçluluk,
alkol ve madde bağımlılığı ve ailedir. Tüm bu sosyal hizmet alanları ilerleyen bölümlerde
ayrıntısıyla ele alınacaktır.
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6.1. Tıbbi Sosyal Hizmet
1905 yılında Richard C. Cabot Massachusetts Genel Hastenesinde sosyal hizmet
birimini kurmuştur. Tıbbi sosyal hizmetin başlangıcı bu tarih olarak değerlendirilebilir.
Ülkemizde de hastaneler bünyesinde hasta hakları ve sosyal hizmetler bölümleri
bulunmaktadır.
Tıbbi sosyal hizmetin çalışma alanı esas olarak hastanelerdir. Hastane dışında tıbbi
sosyal hizmet uzmanlarının diğer çalışma alanları madde bağımlılığı klinikleri, toplum sağlığı
merkezleri, bakım evleri, ruh sağlığı klinikleri, toplum ruh sağlığı merkezleri ve kliniklerdir.
Çalışma alanları göz önüne alındığında tıbbi sosyal hizmetlere klinik sosyal hizmet olarak da
atıfta bulunulur.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı en genel ifade ile hastaların çıkarına çalışan meslek
elemanıdır. Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının belirtilen çalışma alanlarında aldıkları roller
şunlardır;


Danışmanlık



Bakım planlayıcısı



Ekonomik destek sağlayıcı



Savunucu



Yasal danışman



Yas danışmanı



Bağlantı kurucu

Tıbbi sosyal hizmet fiziksel rahatsızlıklar ve hastalıklardan dolayı ortaya çıkan sosyal
ve duygusal sorunların tedavi edilmesi için çalışır. Birçok fiziksel hastalığın iyileşmesinde
tıbbi müdahalelerin etkisi kadar psikososyal süreçlerin de katkısı yadsınamaz önemdedir.
Hastaların yaşadıkları fiziksel rahatsızlıklarına ek olarak duygusal ve psikolojik
rahatsızlarının önüne geçmek için sosyal hizmet uzmanlarından yardım alınır. Psikososyal
desteğin çoğu hasta için iyileştirici etkisi olduğu kanıtlanmış bir gerçektir.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanları danışmanlık rolleri kapsamında hasta ve hastaların
ailelerine danışmanlık yapar ve rehberlik eder. Hastane ortamında hastaya ve yakınlarına
hastalığın özelliklerini açıklar ve tedavi için neler yapılabileceğinden ve duygusal desteğin
önemine vurgu yapar. Gerektiği yerde hasta ve ailelerine sıkıntılı hastalık sürecini
atlatabilmeleri ve hastalığın getirdiği değişimlere uyum sağlayabilmeleri için danışmanlık
yapar. Ayrıca sosyal hizmet uzmanları yas danışmanlığı yaparak kronik veya akut hastalıkları
olan hasta ve ailelerine psikososyal destek sağlar.

146

Tıbbi sosyal hizmet söz konusu olduğunda sosyal hizmet uzmanı ailelere ve
yakınlarına tıbbi bakım planları ve hizmetleri hakkında bilgi verir veya yönlendirme yapar.
Tüm bu görevleri yerine getirirken tıbbi sosyal hizmet uzmanı çok disiplinli bir çalışma
ekibinin üyesi olarak çalışır. Çoğu vakada sosyal hizmet uzmanı tavisyelerine başvurulan bir
ekip elemanıdır.
Çoğu hastalık ve rahatsızlık, özellikle kronik hastalık ekonomik olarak oldukça ağır
bir yük getirir. Aileler çoğu zaman bu masrafların altında kalkamayabilir. Ekonomik olarak
güçlük çeken aileler ve hastaların gereken desteği alması için sosyal hizmet uzmanı çalışır.
Hasta ve yakınlarını ekonomik destek alabilecekleri kaynaklara yönlendirirler.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı hastanın ruhsal rahatsızlıkları olup olmadığını, madde
veya alkol bağımlılığını, istismar veya şiddet mağduru olup olmadığını ve özel bakıma ihtiyaç
duyup duymadığını değerlendiren bir meslek elemanıdır. Hastalarla görüştükten sonra
hastaneye rapor vererek hastanın genel durumunun anlaşılması ve teşhise yardımcı
olunmasını sağlar.
Mesleğinin temel rollerinden biri olan savunuculuk tıbbi sosyal hizmetin de temel
rollerinden biridir. Tıbbi sosyal hizmet uzmanı hasta savunucusu olarak çalışır. Hasta
haklarının savucunusu olan tıbbi sosyal hizmet uzmanı yaşanılan kültürel veya fiziksel
engellerden dolayı etkili iletişim kuramayarak haklarını savunamayan hastalar için çalışır.
Sesleri duyulamayan bu insan grubu için ses olurlar. Savunuculuk rolüyle bağlantılı olarak
tıbbi sosyal hizmet uzmanları yasal danışmanlık yaparlar.
Hasta haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesi için hastalara yön gösteren
tıbbi sosyal hizmet uzmanları bazı durumlarda eylem yetkisi olan bir meslek elemanıdır. Bir
şiddet veya istismar şüphesi veya kanıtı olduğu zaman çocukları, kadınları koruma altına
alabilir. Herhangi bir kaza veya ölümden dolayı bakıma muhtaç kalan çocuk, yaşlı ve
engelliler için harekete geçebilir.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı hastalıkların duygusal ve sosyal boyutlarındaki sorunların
giderilmesi amacıyla çalışır. Çoğu hastalık ve rahatsızlık yaşayan insan duygusal ve sosyal
olarak bazı sorunlar da yaşar. Hastalık veya bağımlılıklardan dolayı damgalama, stres,
anksiyete, depresyon, istismar gibi duygusal sorunların ve sosyal izolasyon, sosyal ilişkilerin
bozulması, aile veya çocuk kaybı, sosyal rollerde işlev gösterememe ve ekonomik sorunların
önlenmesinde insanlara yardım eden ilk meslek elemanı sosyal hizmet uzmanıdır.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanının sunduğu bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:


Ölümcül hastalığa sahip olan kişilere ve ailelerine bu durumla başa çıkabilmek
için yardım etmek



Tedavi veya ameliyat için farklı şehirlerden gelen hasta yakınlarına barınacak
yer ayarlamak
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Doğumdan sonra terk edilmiş veya istenmeyen bebeklerin işlemlerini
tamamlamak ve sosyal hizmet kurumlarına teslim etmek



Alkol ve madde bağımlılığı bulanan hastalara danışmanlık yapmak veya
gereken kurumlara havalelerini gerçekleştirmek



Kronik hastalığı bulunan hastalara ve ailelerine psikososyal destek ile beraber
ekonomik destek sağlamak



İstismar, ihmal ve şiddet vakalarında gereken kollluk ve yasal güçlere haber
vermek



Herhangi bir şekilde bakıma muhtaç olan çocukların işlemleri ile ilgilenmek ve
koruma altına almak



Şiddet görmüş kadınları tespit ettiği zaman gereken yasal işlemleri başlatmak



Hastaneden taburcu olunduğu zaman devam edecek olan sağlık ve bakım
hizmetlerinin planlamasını yapmak



Ameliyat veya tedavi konusunda korkuları olan hastalara duygusal destek
sağlamak



Hastane veya klinik içinde hastaların bir araya gelmesi, normalleşmesi ve
sosyalleşmesi için aktiviteler düzenlemek veya yardım kampanyaları
başlatmak

Tıbbi sosyal hizmet alanı çoğunluklu olarak acil krizlerin çözümüne yöneliktir.
Oldukça fazla hasta devrine sahip olan hastanelerde sosyal hizmet uzmanları oldukça hızlı ve
etkili müdahaleler gerçekleştirmek zorundadır. Bu nedenle bu alanda çalışmak özel beceriler
gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde tıbbi sosyal hizmet uzmanı
olabilmek için sosyal hizmet alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış
olmak ve bu süreçte en az 2 yıl saat staj uygulamasında bulunmak gerekir. Ülkemizde ise
böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan sosyal hizmet uzmanlarının özel bir eğitim
ile sahip olması gereken bazı beriler vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanbilir.


Karşılıklı saygı, kabul etme ve güvene dayalı ilişkiler kurabilmek,



Hastaların sosyal, kişisel, çevresel ve sağlık durumları konusunda bilgi
toplayabilmek ve bunları yorumlayabilmek



Sorunları yarattıkları etkilere göre değerlendirmek ve çözmek
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Müracaatçı ile gerçekleşmesi mümkün görünen tedavi hedefleri oluşturmak



Tedavi hedeflerine uygun olan bilişsel, duygusal ve davranışsal değişimleri
gözlemleyebilmek



Müracaatçıya sunulan tedavi hizmetlerinin etkililiğini değerlendirmek



Gereken kaynaklar ve araçlarla müracaatçıları bağlantılandırmak



Müracaatçıların savunuculuğunu yapmak



Diğer meslek elemanları ile etkili bir ekip çalışması gerçekleştirebilmek

Uluslar arası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) tıbbi sosyal hizmet
uzmanlarının sahip olması gereken bazı standarları belirlemiştir.


Tıbbi sosyal hizmet uzmanı sosyal hizmet mesleğinin etik ilke ve
sorumluluklarına göre hareket eder ve karar verme süreçlerinde bu ilkeler
kendisine rehberlik eder.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının müdahalelerinde özel bilgi ve becerilere
ihtiyaçları vardır.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanı toplum hizmetleri hakkında geniş bir bilgiye sahip
olmalı ve hastaları gerektiğinde uygun yerlere havale edebilmelidir.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanları, hastalar kendilerine ihtiyaç duyduğunda
ulaşılabilir olmalıdır.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanı müracaatçılarının gizliliğini belirli sınırlar
çerçevesinde korumalıdır.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanı gerektiğinde konsültasyon vermeli ve/veya
süpervizyon almalıdır.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanı mesleki prosedürler ve gerekliliklere uygun olarak
çalışmalıdır.



Tıbbı sosyla hizmet uzmanı müracaatçıları ile yaptığı çalışmaları kurallara
uygun olarak kayıt altına almalı ve dosyalarına işlemelidir.



Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının bağımsız uygulamalar yapma hakkı vardır
(Bunlar bireyle, grupla veya toplumsal çalışmalar olabilir).



Tıbbi sosyal hizmet uzmanları baskı ve ayrımcılık karşıtı uygulamalar
gerçekleştirmelidir.
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Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının mesleki olarak kendilerini sürekli
geliştirmeleri ve bilgilerini güncel tutmaları beklenir.

Türkiye’de ise 2011 yılında Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafıdan sağlık kurum ve kuruluşlarında hizmet alan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık
güvencesi olmayn, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru hastalar öncelikli olmak üzere
sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi süreçlerinde yaşadıkları
psikososyal ve ekonomik sorunların çözülmesi amacıyla bir tıbbi sosyal hizmet uygulamaları
yönergesi hazırlanmıştır. Hazırlanan yönergede sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki
sosyal hizmet birimlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görev sorumlulukları
belirlenmiştir. Buna göre sosyal hizmet uzmanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:


Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek



Hastaneden hizmet alan kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç olan, engelli, sağlık
güvencesi olmayan, yoksul, aile içi şiddet mağduru, ihmal ve istismara
uğramış, mülteci ve sığınmacı, insan ticareti mağduru, yaşlı, dul, yetim, kronik
hastalığı bulunanlar, ruh sağlığı bozulmuş olanlar, alkol ve madde bağımlısı
olanlar, yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar ve il dışından
gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar
için sosyal hizmet müdahalesini planlamak ve uygulamak



Hastalığa ve tedavi sürecine uyum sağlamada zorlanan hastaların uyumunu
sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalelerinde bulunmak



Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikamet adresine gidemeyecek
durumda bulunan hastaların nakillerini koordine etmek



Afet durumlarında gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlamak ve
uygulamak



Tıbbi sosyal hizmetlerle ilgili olarak hastane personeline, hasta ve hasta
yakınlarına yönelik eğitimler düzenlemek ve vermek



Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılmak



Mesleki projeler planlamak ve uygulamak



Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutmak
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Uygulamalar
1)
Hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirdikleri görevleri
araştırınız. İmkânınız varsa bir tıbbi sosyal hizmet uzmanı ile görüşünüz ve alan hakkında
sorularınızı sorunuz.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Tıbbi sosyal hizmet neden önemlidir?
Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının çalışırken karşılaştıkları zorluklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal hizmet alanlarından olan tıbbi sosyal hizmetin kapsamı, çalışma
ortamları, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmiştir. Tıbbi sosyal hizmetin ülkemiz
ve diğer ülkelerdeki özellikleri üzerinde durularak kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet uzmanının gerçekleştirdiği
rollerden biri değildir?
a)

Danışmanlık

b)

Savunuculuk

c)

Bakım planlayıcısı

d)

Yasal danışman

e)

Örgütleyici

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet kapsamında sunulan hizmetlerden

a)
Ölümcül hastalığa sahip olan kişilere ve ailelerine bu durumla başa çıkabilmek
için yardım etmek
b)
Tedavi veya ameliyat için farklı şehirlerden gelen hasta yakınlarına barınacak
yer ayarlamak
c)

Devamsızlık yapan öğrencinin davranışlarını gözlemlemek

d)
Kronik hastalığı bulunan hastalara ve ailelerine psikososyal destek ile beraber
ekonomik destek sağlamak
e)
Hastaneden taburcu olunduğu zaman devam edecek olan sağlık ve bakım
hizmetlerinin planlamasını yapmak
3)
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken
becerilerden değildir?
a)
Hastaların sosyal, kişisel, çevresel ve sağlık durumları konusunda bilgi
toplayabilmek ve bunları yorumlayabilmek
b)
Tedavi hedeflerine uygun olan bilişsel, duygusal ve davranışsal değişimleri
gözlemleyebilmek
c)

Müracaatçıya sunulan tedavi hizmetlerinin etkililiğini değerlendirmek

d)

Müracaatçıların savunuculuğunu yapmak

e)

Mahalle örgütlenmesi için liderlik yapmak
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin
(NASW) belirlediği ve tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının sahip olması gereken standartlar
arasında yer almaz?
a)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının müdahalelerinde özel bilgi ve becerilere
ihtiyaçları vardır
b)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının sosyal ve ekonomik kalkınma planları
yapabilmesi gerekir
c)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanları, hastalar kendilerine ihtiyaç duyduğunda
ulaşılabilir olmalıdır
d)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı gerektiğinde konsültasyon vermeli ve/veya
süpervizyon almalıdır
e)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının mesleki olarak kendilerini sürekli
geliştirmeleri ve bilgilerini güncel tutmaları beklenir
5)
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan tıbbi sosyal hizmet uygulamaları yönergesi kapsamında belirlenen sosyal hizmet
uzmanı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a)
Şizofreni, bipolar kişilik bozukluğu gibi ciddi ruhsal hastalıklar için tedavi
gerçekleştirmek
b)
Hastalığa ve tedavi sürecine uyum sağlamada zorlanan hastaların uyumunu
sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalelerinde bulunmak
c)
d)
uygulamak

Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütmek
Afet durumlarında gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlamak ve

e)
Tıbbi sosyal hizmetlerle ilgili olarak hastane personeline, hasta ve hasta
yakınlarına yönelik eğitimler düzenlemek ve vermek
6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmetin çalışma ortamlarından biri

a)

Hastane

b)

Toplum sağlığı merkezi

c)

Toplum ruh sağlığı merkezi

d)

Okullar
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e)

Bakım evleri

7)

Tıbbi sosyal hizmetin kurucusu aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?

a)

Mary Richmond

b)

Jane Addams

c)

Richard C. Cabot

d)

Sigmund Frued

e)

Charles Zastrow

8)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet uzmanının yetki alanına girer?

a)

Okulda devamsızlık yapan öğrenci

b)

Polise başvurmuş aile içi şiddet mağduru kadın

c)

Sosyo-ekonomik destek talebinde bulunan müracaatçı

d)

Sokakta yaşayan çocuklar

e)

İhmal ve istismara uğradığı hastanede fark edilen çocuk

9)

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmetle ilgili yanlış bir ifadedir?

a)

Tıbbi sosyal hizmet uzmanlarının en az yüksek lisans derecesine sahip olması

gerekir
b)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanları oldukça hızlı ve etkili müdahaleler
gerçekleştirme zorundadır
c)

Tıbbi sosyal hizmet uzmanı hastaların haklarının savunucusudur

d)

Tıbbi sosyal hizmet uzmanı hasta ve yakınlarına psikososyal destek sağlar

e)

Tıbbi sosyal hizmet uzmanı yas danışmanlığı da yapabilir
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10)
Bakım planlayıcısı olarak tıbbi sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki görevlerden
hangisini yerine getirmez?
a)
b)
sağlamak

Taburculuk sonrası bakım hizmetlerini planlamak
Taburcu olma durumunda ikamet adresine gidemeyen hastaların nakillerini

c)
Gereken bakım hizmetleri için ekonomik durumu yetersiz hasta ve yakınlarına
ekonomik destek için kaynak bulmak
d)

Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum ve eğitimlere katılmak

e)
Taburculuk sonrası hastanın ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerine ulaşması için
gereken rehberliği yapmak

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a, 6)d, 7)c, 8)e, 9)a, 10)d
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7. SOSYAL HİZMETİN ALANLARI: AİLE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

7.2.

Ailelerle Sosyal Hizmet
7.1.1.

Aile ve Sitem Yaklaşımı

7.1.2.

Aile Yaşam Döngüsü

7.1.3.

Aile ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

7.1.4.

Günümüzde Değişen Aile Kurumu

Aile Danışmanlığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)

Sosyal hizmet ailelerle nasıl çalışır?
Ailelerin refahı için yapılan sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?
Ailelerle sosyal hizmetin kapsamı, genel özellikleri ve ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ailelerle Sosyal Hizmet

Sosyal hizmetin ailelerle
yaptığı çalışmalar hakkında
bilgi sahibi olabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Aile çalışmasının kapsamını,
genel özelliklerini ve
ilkelerini kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar


Aile



Ailelerle sosyal hizmet



Aile terapisi



Aile yaşam döngüsü
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Giriş
Aile kurumu toplumun temelini oluşturur. Bu nedenle ailelerin desteklenmesi ve iyilik
hallerinin artırılması sosyal hizmet mesleğinin en temel amaçlarından biridir.
Aile ile yapılan çalışmalarda temel odak nokta ailenin iletişiminin güçlenmesi ve
sorun çözme kapasitelerinin artırılmasıdır.
Sosyal hizmet uzmanları çalışma yaşamlarında çoğu zaman ailesel sorunlarla
karşılaşmaktadırlar. Bireylerle veya gruplarla çalışırken bile müracaatçıların aile yapıları ve
aile içi iletişimleri oldukça etkili bir faktördür.
Günümüzün değişen toplumsal ve sosyoekonomik yapısının bir sonucu olarak aile
kurumu da bazı değişimler geçirmektedir. Boşanma oranlarının artması, tek ebeveynli
ailelerin oluşması, ekonomik sıkıntılar aileleri sarsmaktadır ve aileler daha çok psikososyal
desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
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7.1. Ailelerle Sosyal Hizmet
Çoğu insanın hayatının temeli olan aile, var olan en eski kurumlardan biridir. Aile,
ihtiyacımız olan ve arzuladığımız yakınlık, destek, yapı ve güveni bize özgü biçimde sunar.
Bazı durumlarda aile stres ve duygusal acı nedeni olabilir. Etkisi ne olursa olsun aile bireyin
gelişimi için önemli bir yapıdır. Aile “insan gelişiminin merkez ofisi” dir. Aile yoluyla
geçmişe ve geleceğe bağlanırız.
Aile, bir kişinin hayatındaki en önemli işlevlerden birine sahiptir. Aile müracaatçının
içinde büyüdüğü ve geliştiği temel sosyokültürel birim olduğu için kişinin geçmiş gelişimi ve
şuan ki yaşam durumu üzerinde etkileri vardır. Ayrıca aile, üyelerinin sosyal, eğitimsel ve
sağlık bakımı ihtiyaçlarını karşıma rolüne sahiptir. Bu nedenle aile sıklıkla sosyal destek,
beslenme ve rehberlik için en önemli kaynaktır.
Aile kurumunu anlayabilmek için sistem yaklaşımı faydalı olacaktır.
Aile dendiğinde akla çoğu zaman çekirdek ya da geniş aile gelir. Çekirdek aile
ebeveynler ve çocuklardan oluşur. Geniş aile büyükanne, büyükbaba, halalar, amcalar,
kuzenler ve onların çocuklarını kapsayabilir.

7.1.1. Aile ve Sistem Yaklaşımı
Her birey de daha geniş bir sistem olan ailenin bir alt sistemidir. Aile ise geniş aile
denilen sistemin bir parçasıdır. Geniş aile de toplumun bir parçasıdır.
Ayrıca genel sistem teorisine göre sistemler ve alt sistemler arasındaki bu karşılıklı
ilişkiler nedeniyle sistemdeki değişim herkesi etkileyecektir. Sistemler normal olarak
homeostaz denilen bir denge durumunda var olurlar. Sistemin bir parçasında değişiklik
olduğu zaman diğer sistem parçalarında da değişiklik meydana gelir. Bu durum dengesizliğe
yol açabilir. Sıklıkla sistemler orijinal hallerinde en rahat işlev gösterirler. Bu nedenle
sistemler hep orijinal hallerine dönme isteğindedir. Bazen bu bir seçenek değildir çünkü
orijinal durum zarar verici davranışlara yol açmaktadır. İnsani hizmet çalışmacıları olarak
rollerimizden biri müracaatçılara ve sistemlere sağlıklı seviyeye ulaşmaları ve yeni homeostaz
durumu bulmalarına yardım etmektir. Sistemdeki değişimlerle ilgili bu çerçeve özellikle
aileler ile çalışırken önemlidir.
Aile; ebeveyn, çocuklar ve geniş aile gibi alt sistemlerden oluşan bir birim sistemdir.
Ailenin alt sistemleri, ailenin genel işlevi ile uyumlu ise homeostaz –denge- durumu
sağlanmıştır. Fakat bu uyum bozulduğunda ve çatışma çıktığında sistem dengeyi kaybeder.
Denge durumuna dönmek için aile üyeleri zarar verici davranışlarda bulunmaya başlar. İşte
genellikle bu noktada mesleki yardım aranır veya gerekli görülür. Sistem terapisti, ortadaki
sorunun nedeni birey gibi görünse de diğer aile üyelerinin davranışlarının da etkili olduğunu
düşünür. Dahası sorun, diğer aile üyelerinin de davranışlarını etkiler. Bu durumda aile
seviyesinde terapötik müdahale kullanmak gereklidir. Bu noktada sosyal hizmet müdahalesi
gerçekleştirilir.
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7.1.2. Aile Yaşam Döngüsü
Bireyler tahmin edilebilir gelişimsel aşamalardan geçerler. Bu kuram aynı zaman
ailelere de uygulanmıştır. Gözlemlere dayanarak ailelerin de tahmin edilebilir aşamalardan
geçtikleri ortaya konmuştur. Bu aşamalara aile yaşam döngüsü denilmektedir.
Tüm bu aşamalarda ailelerin karşılaşacakları sorunlar oldukça farklı olacaktır. Ailenin
yaşam döngüsü içinde karşılaştığı sorunlara yönelik olarak sosyal hizmet uzmanının mesleki
bilgileri mutlaka güncel olmalıdır.
Aile yaşam döngüsü sınıflandırılması ise Carter ve McGoldric tarafından yapılmıştır.
Bu sınıflandırma ailenin kurulmasından önceki aşamadan başlar. Aile yaşamını altı
gelişimsel aşamaya göre Şekil 6’da gösterilmiştir.
Bağımsız Genç
Yetişkinlik
İleriki Yaşlarda
Aile

Evlilik

Çocukların
Yuvadan Ayrılması

Küçük Çocuğa
Sahip Aile
Ergen Çocuğa
Sahip Aile

Şekil 6: Aile Yaşam Döngüsü
Duvall isimli uzman aile yaşam döngüsü sekiz aşamaya bölmüştür. Bu aşamalar;


Ailenin başlangıcı (çocuksuz aile)



Bebekli aile



Okul öncesi çocuğu olan aile



Okul yaşında çocuğu olan aile



Ergen çocuğu olan aile



Çocukların evden ayrılışı
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Ebeveynlik sonrası aile



Yaşlanan ailedir.

Bu aşamaların her birine özgü sorunların çıkması ve bu sorunların çözümü ile bir diğer
aşamaya geçiş beklenmektedir. Bu aşamalar hakkında bilgi ve her bir aşamadaki önemli
beklentilerin bilinmesi sosyal hizmet uzmanının aileye yardım etmesini sağlar. İlk olarak bu
gibi bir bilgi ile uzman, müracaatçısının ortaya çıkan belli sorunlarla uygun şekilde başa
çıkabilmesine yardımcı olur. İkinci olarak ailenin gelişimsel döngüsü hakkındaki bilgi, sosyal
hizmet uzmanlarının ailelere yaşadıkları sorunların gelişimsel açıdan normal olduğunu
göstermesine yardımcı olur. Sıklıkla bu “normalleştirme” yöntemi stresi ve endişeyi azaltarak
ailenin işlevselliğini arttırır.

7.1.3. Aile ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
Ailelerle yapılan çalışmanın temel bileşenlerinden biri hem bireylerin hem de ailenin
gelişimsel yaşam döngüsünün değerlendirilmesidir. Eğer tüm aile ile çalışılıyorsa her bir
üyenin ve aile sisteminin değerlendirilmesi, aile dinamiklerinin anlaşılmasına yardımcı olur.
Aile normları, aile içinde hangi davranışın uygun olduğunu gösteren kurallardır. Bu
kurallar korundukça ailede denge durumu devam eder. Kurallar açık veya örtük olabilir veya
her bir aile sistemi içinde farklı yerine getirilebilir. Müracaatçılarla daha etkili çalışabilmek
için ailenin normlarını tanımlamak ve anlamak çok önemlidir.
Aile sistemleri içinde hem işlevsel hem işlevsiz kurallar (normlar) bulunabilir. İşlevsel
kurallar ailenin çevresinden gelen strese, bireysel ihtiyaçlara ve ailenin ihtiyaçlarına cevap
verebilmede esnek olmasına yardımcı olur. Kurallar işlevsiz hale geldiğinde veya artık ailenin
ihtiyacını karşılayamadığında sosyal hizmet uzmanı çözüm için alternatifler gösterebilir ve
değişim yaratmak için rehberlik edebilir. Her aile sistemine saygı duymak, değişim yaratmak
ve başarılı bir müdahale gerçekleştirmek için kritik bir ilk adımdır. Dahası kuralların işlevsel
ve işlevsel olmayan doğasını anlamak, daha dengeli bir aile değerlendirmesi yapılması için
gereklidir.
Aile içindeki kuralların ihlal edilmesi ile aile eski denge durumuna gelmek için
çabalar. Kuralların ihlal edildiği veya denge durumunun bozulduğu ailelerde sıklıkla
davranışlar; sistemdeki diğer üyelerin davranışları tarafından düzenlenir. Sosyal hizmet
uzmanı her zaman saygılı kalmalı ve eleştirel bir şekilde hızlı tepkiler vermekten
kaçınmalıdır.
Hem sözel hem sözel olmayan iletişim ailenin etkileşim kalıplarının belirlenmesinde
önemlidir. Aile içi iletişim sağlıklı olduğunda aile işlevselliği tipik olarak daha düzgündür
ama iletişim bozulmaya başladığında ailenin işlevleri de bozulmaya başlar. Bu nedenle sosyal
hizmet uzmanının ailenin iletişim kalıplarına ve etkileşim dinamiklerine dikkat etmesi ve
bunları iyi anlaması gerekir.
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Aile içi iletişim ve etkileşimi değerlendirirken sosyogramlar, eko haritalar veya
ilişkiler ağı yöntemleri kullanmak oldukça faydalıdır. Kağıt üstündeki bu diyagramlar ile
sosyal hizmet uzmanı aile içindeki dinamikleri basitleştirerek bir şema haline getirebilir.

7.1.4. Günümüzde Değişen Aile Kurumu
Bugünün değişen dünyası aileleri farklı şekillerde etkiler. Geçen yıllarda bir kaç ciddi
sosyal değişim tipik aile oluşumunu ve ailenin yapısını değiştirmiştir. Bu değişimlerin
nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.


Bekâr yetişkinlerin sayısında artış



Evlenme yaşının artması



Çocuk sahibi olmanın azalması



İstihdamda kadın artışı



Boşanmaların artması



Tek ebeveynli ailelerin artması



Yoksulluk içinde yaşayan çocukların artması



Yeniden evlenme ve yeniden bir araya gelen ailelerin artması



Çocuksuz geçen sürenin artması



Çok kuşaklı ailelerin artması

Sosyal Hizmet uzmanları için bu değişimler, tedavi talebinde bulunan ailelerin
çeşitlenmesinden dolayı ciddi bir sorun haline gelmektedir. Uzmanların bu değişimlerin ve
aileler üzerindeki etkilerinin farkında olması, hangi tedavi planının ailelerin işlevselliğini
arttıracağına ve özel ihtiyaçlarını karşılayacağına dair karar verebilmeleri gerekir.
Günümüzde artık kadınların ev içindeki rolleri değişmeye ve farklılaşmaya
başlamıştır. Daha fazla kadın istihdam olmakta ve çoğu artık yuva yapıcı veya çocuk
yetiştirici rollerinin dışında hedeflere sahip olmaktadır. Kadının değişen bu rolü sadece
kadınları ve çocukları etkilemedi. Aynı zamanda babanın rolleri de değişti. İki kariyerli
ailelerde özellikle, çocukların bakımı ve ev işleri konusundaki eşit sorumluluk beklentisi
ortaya çıktı. Anneleri çalışan çocukların duygusal ve sosyal gelişimi konusundaki tartışmalar
hala devam etmektedir. Fakat araştırmalar annenin işten aldığı memnuniyet yüksek olur ve
çocukların bakımı için yeterli kaynak sağlayabilirse çocukların olumsuz etkilenmediğini
göstermektedir. Çoğu zaman çalışan annenin olumlu veya olumsuz görülmesi anne ve
babanın tavırlarına bağlıdır. Ne yazık ki kalıplaşmış cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların
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yerinin ev olduğu ve erkeğin eve ekmek getiren kişi olması gerektiği düşüncesi de yaygındır.
Ailelerde bu nedenle birçok sorun yaşanmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanı çalışan anneleri desteklemeli ve onaylamalıdır. Annenin
kendisini suçlu hissetmesinin önüne geçmeye çalışmak gerekir. Bugünün şartlarında
farklılıklara saygı duymak oldukça önemlidir. Sosyal hizmet uzmanı ailenin geleneksel
düşünce kalıpları içinde yargılayıcı olmadan işlev göstermesine ve kadının yararını gözetmesi
gerekir.
Günümüzde karşılaşılan bir diğer sorun ise tek ebeveynli ailelerindeki artıştır.
Bugünün dünyasında çok ciddi oranlarda görülmeye başlamıştır. Bunun nedenleri olarak
boşanma, terk etme, eşlerden birinin ölümü, evlilik dışı ergen gebeliği ve evlilik dışı çocuk
sahibi olma gösterilmektedir. Tek ebeveynler genelde etnik gruplardan ve yoksulluk çeken
annelerdendir. Bununla birlikte, ırksal, etnik, dini ve sosyoekonomik gruplarda tek ebeveynlik
giderek artmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının bunların farkında olması ve bu ailelerle
çalışma konusunda bilgili olması gerekir.
Çoğu kişi tek ebeveynli ailelerin, çift ebeveynli ailelere göre daha az işlevsel olduğunu
düşünmektedir. Sıklıkla tek başlarına olmalarından dolayı bu kadınlar daha çok yardım,
rehberlik ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Öz saygıları düşük ve gelecek beklentileri az
olabilir. Destek göremeyenler ayrıca yalnızlık ve dışlanma hissedebilirler. Sosyal hizmet
uzmanlarının temel destek kaynağı olması ve daha sağlıklı ilişkilerin kurulması için yardımcı
olunması gerekir.
Tek ebeveynli aileler ile çalışırken aşağıdaki müdahaleler uygulanabilir.


Sosyal hizmet uzmanının; tek ebeveynli ailelerin kaynakları ve güçlü yönlerini takdir
etmesi ve yeniden düzenlemesi gerekir ve bu ailelerin zayıf yönlerine
odaklanmaktansa güçlendirme yapması gerekir.



Yeni danışmanlık ve ek hizmetler; tek ebeveynli ailelerin yaşam görevlerini yerine
getirmesini kolaylaştırmak için gereklidir.



Kendi kendine yardım ve destek grupları gereklidir.



Ebeveyn-çocuk oyun grupları gerçekleştirilmelidir.



Boşanma danışmanlığı hizmetleri verilmelidir.



Aile yaşam eğitimi gereklidir.



Ebeveynlik kursları geliştirilmelidir.



Alternatif danışmanlık, fiziksel ve ruhsal doğum yardımı, yasal konularda
danışmanlık, kişilerarası ilişkiler üzerine danışma, alternatif yaşam düzenlemeleri,
babalık iddiası danışmanlığı, aile planlaması, eğitim ve kariyer danışmanlığı, kişisel
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gelişim danışmanlığı, finansal ve para yönetimi danışmanlığı, çocuk yetiştirme, çocuk
gelişimi danışmanlıkları konularında hizmet verilmelidir.


Hem toplum hem uygulama seviyesinde tek ebeveynli ailelerle çalışırken kültürel
değişkenler, toplumsal cinsiyet ve yoksulluğun kadınlaşmasını anlamak çok önemlidir.



Bu nüfus grubu ile çalışabilmek için tek ebeveynlik konusunda ilgili konuların
farkında olmak gerekir.

Ailelerde karşılaşılan bir diğer önemli sorun ise boşanmadır. Boşanma dünyada
giderek artış gösteren bir durumdur. Boşanma, çoğu zaman profesyonel yardım gerektiren zor
bir süreçtir. Boşanmadan dolayı etkilenen aile üyelerine ve özelliklere çocuklara yardım
konusunda sosyal hizmetlere oldukça fazla görev düşmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının
boşanmanın uzun ve kısa vadede kişilere, ailelere ve hatta topluma olan etkilerinin farkında
olması gerekir. Tüm aile açısından boşanmanın etkisi çok büyük olabilir. Böyle bir krizde
düzeni sağlamak ve devam edebilmek için ek çaba sarf etmek gerekir. Krizin boyutu aileden
aileye değişir.
Wallerstein boşanmanın aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamıştır. Her aile tarafından
yaşanmamasına rağmen oldukça sık görülen bu aşamalar şunlardır:

Aşama 1
(Akut
Dönem)

•Ebeveynlerin tartışması, çatışması, sinir, öfke ve çoğu zaman
ortak bir karar olmayan gerçek ayrılmanın yaşandığı dönemdir.
Bu aşama aylar hatta yıllar sürebilir ve özellikle bu durumlara
şahit olan çocuklar için oldukça zordur.
•Ebeveynler kendi duygusal çalkantılarına o kadar çok
odaklanırlar ki çocuğun duygusal ihtiyaçlarına yer kalmaz.

Aşama 2
(Geçiş
Dönemi)

•Her iki ebeveyn ve çocuk yeniden yapılandırılmış ailenin yeni
yaşamına alışmaya çalışır. Ailenin yeni roller ve rutinler
edinmesinden önce bu dönem bir kaç yılı alabilir.

Aşama 3
(İstikrar
Dönemi)

•Aile rol değişimlerine ve bağlılıklara uyum sağlamıştır. Optimal
işlevsellik yeniden kazanılmış ve aile yeni değişimlerle baş
etmeye hazırdır.

Şekil 7: Boşanmanın Aşamaları
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Boşanma birbiri ardına gelen duygusal iniş çıkışlardan oluşan ve oldukça zorlu bir
yolculuk olarak görülebilir. Boşanma safhasından öncesi, boşanma süreci, boşanmadan
sonrası hala küçüklü büyüklü krizlere neden olmaya müsait aşamaları içerir. Bunlar aşağıdaki
gibi sıralanabilir:


Ayrılma ve boşanma kararı alındığında



Bu karar aile ve arkadaşlara açıklandığında



Para ve velayet/ziyaret düzenlemeleri konuşulurken



Fiziksel ayrılma yaşandığında



Gerçek yasal boşanma gerçekleştiğinde



Ayrılmış veya boşanmış eşlerin para veya çocuklar konusunda ilişki kurdukları zaman



Çocuklardan her biri mezun olduğunda, evlendiğinde, çocuk sahibi olduğunda veya
hastalandığında



Her bir eş yeniden evlendiğinde, taşındığında, hastalandığında veya öldüğünde

Görüldüğü gibi boşanma bir anda olup biten bir olay değil aslında aile üyelerinin
bütün yaşam evrelerini kapsayan çok geniş bir süreçtir. Bu nedenle ailenin boşanma sırasında
veya sonrasında alacağı mesleki yardım çok önemlidir. Çocukların desteklenmesi ve
boşanmadan dolayı ortaya çıkacak fiziksel ve duygusal sorunlarını çözebilmeleri için sosyal
hizmet müdahalesi gereklidir.
Çocuklar, boşanma krizlerinde özellikle stres yaşarlar. Çocukların hayatlarındaki en
temel ilişki bozulmuş ve güvenli bir gelişme sunan aile yapısı parçalanmıştır. Çocuk yeni
yapılanmış olan ve değişmiş olan aileye uyum sağlamalıdır. Çocuklar boşanmadan sonra
birçok uyum sorunu yaşarlar. Güvensiz hissetmek, öz değer düşüşü, sevgi görme ve
göstermenin azalması, endişe, yalnızlık, öfke, içerlenmek, suçluluk, terk edilme korkusu,
depresyon ve çaresizlik genelde görülen sorunlardır. Ayrıca yeni eve veya okula geçtiği,
annesi işe gittiğinde evde tek kalması gerektiği ve ebeveynlerinin boşanmadan dolayı kendi
sorunlarının olması çocuk için ek stres yaratan nedenlerdir. Hayatlarındaki kaosla başa
çıkabilmek için daha düzenli bir hayata ihtiyaç duyan çocuklar düzensiz yemek veya yatak
saatleri nedeniyle de etkilenir. Okul başarısının ve akran ilişkisinin bozulması görülebilir.
Hatta bazı vakalarda suç işlenmesi ortaya çıkabilir. Eğer ebeveynlerden biri tarafından
istismar edilme durumu varsa, durum daha da karışır.
Uzmanlar çocukların boşanmadan kolay ve uyumlu çıkabilmesi için aşağıdaki beş
faktörü ortaya koymuşlardır:


Yeterli ekonomik destek
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Velayeti alan ebeveynin yeterli ebeveynlik yapması



Velayeti almamış olan ebeveynin duygusal desteği



Ek sosyal destek



En az düzeyde ek stres faktörleri

Boşanma sürecindeki ailelerle çalışan sosyal hizmet uzmanları aşağıdaki maddeleri
mutlaka göz önünde bulundurmalıdır:


Boşanma ile beraber ortaya çıkacak olan sorunlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Bazı
sosyal hizmet uzmanları direkt olarak kayıp, yas ve uyum zorlukları ve velayet ile
arabuluculuk yapmak üzerine çalışırken diğerleri boşanmadan sonra ortaya çıkan
sorunlarla ilgili çalışır.



Boşanmanın etkisini küçümsemek veya çok büyütmek iyi değildir. Dikkat edilmelidir.



Boşanmanın tüm taraflarının uzun ve kısa vadede yaşayacakları etkilerin farkında
olmak gerekir.



Boşanma ile başa çıkarken ailelerin farklı yöntemlerine saygı duymak gerekir.



Literatürde bulunan boşanma aşamalarını bilmek ve uygun olduğunda bunları
çalışmalarda kullanmak gerekir.



Boşanmanın bir bütün olarak tüm aileyi ve bireyleri nasıl etkilediğini bilmek gerekir.
Yetişkinler ve çocuklar farklı etkilenirler.



Tüm aile, çocuk veya çift ile çalışırken bu birimlerin her birine uygun olacak özel
beceriler geliştirmek gerekir.



Kolay ve sorunsuz bir iyileşme yaşanması için sosyal hizmet uzmanları ailelere
yardım etmelidir.

Aile içi şiddet, ailelerde sık görülen sorunlardan biridir. Aile içi şiddetin genel olarak
ailede kadınlara ve çocuklara yönlendirildiği bilinmektedir. Aile içi şiddet en genel tanımıyla
aralarında kan bağı ve hukuksal bağ bulunan kendilerini aile olarak tanımlamış insanların
arasında zorlamak, aşağılamak, güç göstermek, öfke, gerginlik boşaltmak amacıyla bir üyeden
diğerine yöneltilen her türlü şiddet davranışıdır.

Şiddet davranışı yaygın kanının aksine sadece fiziksel değildir. Şiddet; fiziksel,
duygusal, ekonomik ve cinsel olabilir. Duygusal şiddet; aşağılama, alay etme, küçük düşürme,
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tehdit etme ve bunun gibi davranışlar ile ortaya çıkar. Ekonomik şiddet ise bir kişinin
maaşının veya parasının elinden alınması, kazandığı gelirin kendisine sorulmadan harcanması
veya parasız bırakılmak olarak kendini gösterebilir. Cinsel şiddet ise kişinin istemediği halde
cinsel birlikteliğe zorlanması, taciz ve tecavüz olarak tanımlanabilir. Evlilik içinde bile
istenmeyen cinsel birlikteliğe zorlanmak bir suçtur. Her ne çeşit olursa olsun şiddetin hiçbir
türü olumlu karşılanamaz.

Sosyal hizmet uzmanları, çalıştıkları ailenin içinde herhangi bir şiddet öyküsünün olup
olamadığına mutlaka dikkat etmek zorundadırlar. Fiziksel şiddetin etkileri çok bariz bir
şekilde gözlemlenebilirken duygusal, ekonomik ve cinsel şiddet daha derin araştırmalar ve
görüşmelerle ortaya çıkabilir. Özellikle çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarında
sosyal hizmet uzmanları çok hassas davranmalıdır. Çocukların genel olarak kendilerini ve
haklarını savunamayacakları düşünüldüğünde bu göre sosyal hizmet uzmanına aittir.
Herhangi bir şiddet, ihmal ve istismar şüphesi veya kanıtı bulunduktan sonra sosyal hizmet
uzmanının etik ve yasal sorumlulukları vardır.

Bir şiddet öyküsü olan ailelerde ilişkiler oldukça zedelenmiştir. Sağlıklı bir iletişim
neredeyse hiç görülmez. Sosyal hizmet uzmanları aile içi şiddete karşı mağdur kişinin yüksek
yararını gözeterek hareket etmek zorundadır. Bu tür sorunlar yaşayan aile veya aile üyelerine
psikolojik destek vermek, verilebilecek sosyal hizmeti dışında daha gelişmiş psikiyatrik
havaleler yapmak sosyal hizmet uzmanının sorumluluğudur.

7.1.5. Aile Terapisi
Aile terapisini “ailelere etkileşimsel, davranışsal ve duygusal sorunları için yardım
eden bir çeşit grup terapisi” şeklinde tanımlamaktadır ve aile terapisi ebeveyn-çocuk etkileşim
sorunları, evlilik çatışmaları ve büyük anne-büyük baba çatışmaları için kullanılabilir. Sosyal
hizmet uzmanı aile ile bütün olarak veya sadece alt sistemlerden biriyle çalıştığında bile
birçok çeşitli soruna değinebilir.
Aile terapisinin avantajları şunlardır:


Hem ailenin bireysel üyelerine hem de bir bütün olarak aileye önem verilir.



Aile içindeki önemli sorunlar ortaya konulur. Güçler ve sınırlılıkların teşhis
edilmesinde daha geniş ve daha dengeli bir yaklaşımdır.



Sorunun kaynağı olarak dışlanmış olan aile üyesinin üzerindeki baskının azaltılmasını
sağlar.



Bir bütün olarak ailedeki değişim tüm üyeleri etkiler ve çocuğun davranışlarındaki
gelişme ve değişimler daha kolay incelenebilir.
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Sosyal hizmet uzmanı, ailelerle çalışırken aile terapisinden yararlanabilir. Aile üyeleri
ile beraber veya tek tek görüşmeler yaparak ailenin yaşadığı sorunların kökenlerini bulmayı,
ailenin iletişim sorunlarını aşmasına yardımcı olmayı ve aileyi tekrar işlevsel hale getirmeyi
amaçlar.
Aile tedavi etmenin amacı grup çalışmasındaki üyeleri tedavi etmenin amaçlarından
farklı değildir. İkisinde de amaç üyelerin bireyselleştirilmesi ve gelişmiş ilişkiler
kurabilmesidir. Bireysel gelişme; karşılanmamış ihtiyaçların sözel olarak ifade edilmesi ve
oldukça bastırılmış rollerin araştırılması ve genişletilmesiyle sağlanır. Aile üyelerinin kendi
sınırlılıklarından kurtuldukları zaman daha büyük bir aile bağlılığı kurabilecekleri düşünülür.
Her aile yaşam döngüleri içinde sorunlarla karşılaşır. Sağlıklı iletişime sahip aileler bu
sorunlar karşısında ne yapılacağını bilir ve sorunu çözmek için çabalar. Fakat herhangi bir
sebepten dolayı sorunlarını çözemez hale gelen ailelere sosyal hizmet yardım eder. Ailelerle
çalışırken temel odak noktası aile üyelerinin arasındaki iletişimi güçlendirmektir. Ailelerde
karşılaşılan en yaygın sorunlardan biri iletişim eksiklikleri olması ve üyelerin birbirlerini
dinlemeyi başaramamasından kaynaklanır. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanı aile üyelerinin
kırıcı ve yargılayıcı olamadan birbirleri ile iletişim kurmayı öğrenmeleri için çalışır.
Sosyal hizmet uzmanının destekleri ve yol göstermesi ile birbirleri ile iletişim
kurmasını öğrenen aile, ileride karşılaşacakları sorunlarda daha etkili çözüm yolları
bulabilecek kapasiteye gelebilir.
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Uygulamalar
1)

Toplumumuzun aile yapısını geçmiş ve bugün ile karşılaştırarak araştırınız.

2)

Ülkemizde en sık yaşanan aile sorunları hakkında bir araştırma yapınız.

3)
inceleyeniz.

Ailelerle yapılan sosyal hizmet müdahalesi için örnek vakalar araştırınız ve
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Uygulama Soruları
1)

Türk aile yapısının geçmişten bugüne geçirdiği değişimler nelerdir?

2)
Ülkemizde aileler hangi sorunlarla karşılaşmaktadır ve sosyal hizmet bunların
çözümü için neler yapabilir?

175

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, aile ve ailenin özelliklerini, günümzde ailelerin karşılaştıkları genel
sorunları ve sosyal hizmetin ailelerle çalışırken kullandığı yöntemleri inceledik.
Aile tedavi etmenin amacı grup çalışmasındaki üyeleri tedavi etmenin amaçlarından
farklı değildir. İkisinde de amaç üyelerin bireyselleştirilmesi ve gelişmiş ilişkiler
kurabilmesidir. Bireysel gelişme; karşılanmamış ihtiyaçların sözel olarak ifade edilmesi ve
oldukça bastırılmış rollerin araştırılması ve genişletilmesiyle sağlanır. Aile üyelerinin kendi
sınırlılıklarından kurtuldukları zaman daha büyük bir aile bağlılığı kurabilecekleri düşünülür.
Her aile yaşam döngüleri içinde sorunlarla karşılaşır. Sağlıklı iletişime sahip aileler bu
sorunlar karşısında ne yapılacağını bilir ve sorunu çözmek için çabalar. Fakat herhangi bir
sebepten dolayı sorunlarını çözemez hale gelen ailelere sosyal hizmet yardım eder.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Carter ve McGoldric tarafından oluşturulan aile yaşam
döngüsü sınıflandırmasındaki aşamalardan biri değildir?
a)

Evlilik

b)

Bağımsız Genç Yetişkinlik

c)

İleriki Yaşlarda Aile

d)

Bebekli Aile

e)

Küçük Çocuğa Sahip Aile

2)

Aşağıdakilerden hangisi Duvall’ın aile yaşam döngüsü aşamalarından değildir?

a)

Çocuksuz aile

b)

Bebekli aile

c)

Bağımsız genç yetişkinlik

d)

Çocukların evden ayrılışı

e)

Okul öncesi çocuğu olan aile

3)
Günümüzde aile kurumunun değişmesine neden olan faktörler arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)

Evlenme yaşının artması

b)

Kadın istihdamının artması

c)

Boşanmaların artması

d)

Tek ebeveynli ailelerin artması

e)

Toplumsal cinsiyet kalıpları
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4)
Aşağıdakilerden hangisi tek ebeveynli ailelerle çalışırken verilebilecek
hizmetler arasında bulunmaz?
a)

Madde bağımlılığı danışmanlığı

b)

Aile planlaması

c)

Finansal danışmanlık

d)

Çocuk gelişimi danışmanlığı

e)

Yasal danışmanlık

5)

Tek ebeveynli aileler hakkında verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Tek ebeveynli ailelerin kaynakları ve güçlü yönlerini takdir edilmesi ve
yeniden düzenlemesi gerekir
b)
Bu ailelerin yeniden bir araya gelebilmesi için eski eşlerle görüşmeler
düzenlenmelidir
c)

Bu ailelere boşanma danışmanlığı verilmesi gerekir

d)

İstatistiklere göre tek ebeveynli aileler genelde anne ve çocuktan oluşmaktadır.

e)

Bu ailelere ebeveynlik kursları verilmelidir.

6)
bulunmaz?

Boşanma ile yaşanan kriz durumları arasında aşağıdakilerden hangisi

a)

Para ve velayet/ziyaret düzenlemeleri konuşulurken

b)

Fiziksel ayrılma yaşandığında

c)

Çift boşanma kararı aldığında

d)

Gerçek yasal boşanma gerçekleştiğinde

e)

Bir eş yeniden evlendiğinde
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7)
Çocukların boşanma ile daha kolay başa çıkabilmesi için sıralanan faktörlerden
hangisi yanlıştır?
a)

Yeterli ekonomik destek

b)

Velayeti alamamış olan ebeveynin duygusal desteği

c)

Ek sosyal destek

d)

Velayeti almış ebeveyn ve alamamış ebeveynin görüşmemesi

e)

Velayeti alan ebeveynin etkili ebeveynlik yapabilmesi

8)
Boşanma sürecindeki ailelerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının dikkat
etmesi gereken bazı maddeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a)

Boşanmanın etkisini küçümsemek veya çok büyütmek iyi değildir.

b)

Boşanma ile başa çıkarken ailelerin farklı yöntemlerine saygı duymak gerekir.

c)
gerekir.

Boşanmanın bir bütün olarak tüm aileyi ve bireyleri nasıl etkilediğini bilmek

d)
Tüm aile, çocuk veya çift ile çalışırken bu birimlerin her birine uygun olacak
özel beceriler geliştirmek gerekir.
e)
Sosyal hizmet uzmanları sadece direkt olarak kayıp, yas ve uyum zorlukları ve
velayet ile arabuluculuk yapmak üzerine çalışmalıdır.
9)

Aşağıdakilerden hangisi aile terapisinin avantajları arasında gösterilemez?

a)

Hem ailenin bireysel üyelerine hem de bir bütün olarak aileye önem verilir.

b)
Aile içindeki önemli sorunlar ortaya konulur. Güçler ve sınırlılıkların teşhis
edilmesinde daha geniş ve daha dengeli bir yaklaşımdır.
c)
gerekmez.

Bir bütün olarak sorunların tüm aileyi ve bireyleri nasıl etkilediğini bilmek

d)
Bir bütün olarak ailedeki değişimin tüm üyeleri etkiler ve çocuğun
davranışlarındaki gelişme ve değişimler daha kolay incelenebilir.
e)
Sorunun kaynağı olarak dışlanmış olan aile üyesinin üzerindeki baskının
azaltılmasını sağlar.
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10)
Aşağıdakilerden hangisi aile ile çalışan sosyal hizmet uzmanlarının sıklıkla
karşılaştıkları sorunlardan değildir?
a)

Çocuk sahibi olmak konusunda tereddüt yaşamak

b)

Boşanma

c)

Tek ebeveynli ailelerin artması

d)

Aile içi şiddet

e)

İhmal ve istismar

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)e, 4)a, 5)b, 6)e, 7)d, 8)e, 9)c, 10)a
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8. YAŞLI REFAHI ALANI

181

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Yaşlılığın Tanımı ve Özellikleri

8.2.

Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Sorunlar

8.3.

Geçmişten Günümüze Yaşlılık Olgusu

8.4.

Yaşlılıkla İlgili Mevzuat

8.5.

Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı Refahına Yönelik Hizmetler

8.6.

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılığın tanımları ve
yaşlılığın özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
Yaşlılık dönemindeki
sorunları kavramak.
Yaşlılıkla ilgili mevzuat
hakkında bilgi sahibi olmak.
Dünyada ve Türkiye’de
yaşlılık alanında verilen
hizmetler hakkında bilgi
sahibi olmak.
Yaşlılık ve sosyal
bağlantısını kavrayabilmek
ve yaşlılık alanında sosyal
hizmet uygulamalarını
anlamak.
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Giriş
Sosyal hizmet, tüm nüfus grupları için olduğu gibi sürekli artan yaşlı nüfusu için de
artan öneme sahip bir meslektir. Sosyal hizmet uzmanları yaşlılara ve ailelerine sadece
psikososyal değerlendirme ve tedavi şeklinde doğrudan hizmet sunarak değil karmaşık
hizmetler ağına yönelik ulaşılabilir bağlantılar kurulması amaçlı hizmetler de verirler.
Bu bölümde, yaşlılık alanı tanımlanmaya çalışılmış, yaşlılıkta karşılaşılan sorunlar
irdelenmiş, yaşılılığa ilişkin mevzuata değinilmiş, dünyada ve Türkiye’de yaşlılara yönelik
verilen hizmetler vurgulanmış ve yaşılılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları açıklanmıştır.
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8.1. Yaşlılığın Tanımı ve Özellikleri
Yaşlılık, insan yaşamında yer alan doğal ve kaçınılmaz bir dönem olarak kabul edilir.
Yaşlanma toplumu ilgilendirdiği kadar bireyi de ilgilendiren bir durumdur. Yaşlılık dönemi,
bireyin kalıtım yoluyla sahip olduğu özelliklere, beslenme biçimine, çevre koşullarına ve
sosyal aktivite düzeylerine göre erken ya da geç başlayabileceği gibi az ya da çok sorunlu
geçebilir.
Endüstrileşme ile birlikte sosyal yapının hızla kentleşmeye başlaması birey odaklı
geleneksel yapının önemini yitirmesine yol açmıştır. Birey, yaşlanmaya başladıkça üretim ve
madde odaklı modern yapı içerisinde rol kaybına bağlı olarak statü kaybına da uğramıştır.
Geleneksel aile yapısı içerisinde vazgeçilmez bir otoriteye ve üstün bir statüye sahip olan
yaşlı birey kentleşmenin bir etkisi olarak çekirdek aile yapısına geçişle birlikte bu konumunu
kaybetmiştir. İlerleyen yaşın getirdiği artan sağlık sorunlarıyla edilgen, bağımlı ve tüketici bir
fert haline gelmiştir.
Günümüzde, gerçekleşen tüm olumsuz gelişmeler, devlet ve özel sektörün yaşlı refahı
alanında değişik hizmetler üretmesini zorunlu hale getirmiştir. Toplumun yaşlılara kalıcı ve
etkin çözümler bulabilmesi, bu alanda yapılacak mevcut durumu belirten çok yönlü bilimsel
araştırmalara bağlıdır. Sunulacak hizmetin nitelik, kapsam ve niceliği o sorun ile ilgili elde
edilen bilgi ile doğru orantılıdır.
Bütün dünyada yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve demografik
değişiklerle yaşlılık olgusu yeni bir anlam ve görünüm kazanmıştır. Sosyal yaşamdaki ve
tıptaki ilerlemeler insanın daha sağlıklı ve sonuçta daha uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.
Hemen her ülkede ister gelişmiş ister gelişmekte olan ülke olsun, hemen hemen her ülkede
ortalama ömür beklentisi ve buna bağlı olarak nüfus içindeki yaşlı sayısı ve oranı gittikçe
artmaktadır.
Yaşlılığın tanımını net bir şekilde söylemek imkânsızdır. Emiroğlu’na göre yaşlılık,
zaman faktörüne bağlı olarak kişinin değişen çevreye uyum sağlama gücü ile organizmanın iç
ve dış etmenler arasında denge sağlama potansiyelinin azalmasıdır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaşlılığı; kişinin çevreye uyum sağlama yetisinin
giderek azalması olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık evresini 65 yaş ve
üstü olarak kabul etmiştir. Buna göre 1988 yılında dünyada 200 milyon yaşlı bulunmakta iken
bu sayı 2000 yılı sonunda 585 milyona yükselmiştir. Yaşlılık ve yaşlanma birbirinden farklı
kavramlardır. Yaşlanma, doğumdan ölüme kadar her yaş döneminde bulunan bireyin
karşılaştığı, organizmanın hücre yapısındaki değişmeler ile psiko-sosyal gelişim sürecidir.
Yaşlılık ise bireyin içinde bulunduğu dönemin genel adı diğer bir ifadeyle çocukluk, gençlik
ve yetişkinlikten sonra gelen yaşam evresidir.
Yaşlılık dönem itibarı ile olağan yaşamın bir sonucudur. Yani bir hastalık değildir.
Yaşlılığın genel özellikleri fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikler olmak üzere üç grupta ele
alınmaktadır.
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1) Fiziksel Özellikler: Yaşlılık beraberinde birçok sorun ve fiziksel değişiklikler
getirmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir; kan damarları, sinirler, vücut derisi
ve diğer biyolojik dokular esnekliğini kaybeder. Damarlarda sertlik, eklemlerde dejenerasyon
meydana gelir. İskelet yapısı bozulur, kemikler incelir ve kırılganlaşır. Genel dolaşım
sisteminde ortaya çıkan bozulmalardan dolayı birçok sağlık problemi yaşanır. Azalan kan
basıncı fiziksel aktiviteyi olumsuz yönde etkiler. Tüm bunlardan dolayı yaşlılıkta birçok
hastalık gibi felç ve kalp krizi riski artar.
Yaşlılıktaki fiziksel gerilemeleri Emiroğlu’na göre üç grupta toplamak mümkündür.
Bunlar;
Bedensel gerilemeler; yürüme, koşma, boşaltım vb. bozukluklar.
Seksüel gerilemeler; hormon ve üreme etkinliklerin durması.
Entelektüel gerilemeler; bellek kaybı, unutkanlık vb. belirtiler.
2) Psikolojik Özellikler: Psikolojik açıdan yaşlanma süreci Sevil’e göre, “Sıkıntı,
üzüntü ve korkuları tetiklemekte, unutkanlık ve uykusuzluk gibi birçok probleme neden
olmaktadır”.
Psikolojik açıdan yaşlanma sürecini Emiroğlu ise, “Yaşlılıktaki fiziksel ve ruhsal
gerilemelere bağlı olarak yaşam gücü ve isteği giderek azalmaktadır. Özellikle sevme ve
içgüdüsü önemli derecede değişiklik göstermektedir. Yaşlılık döneminde birey duygusal
sıkıntı ve yıpranmalardan daha fazla etkilenmeye başlamaktadır. Gençlik imajını kaybetmiş
olmak eş ve yakınlarını kaybı, uzun süren evliliklerinin yaşam olgunluğu ve benzerliği, cinsel
yaşamdaki durgunluk yaşlının ruhsal yapısını olumsuz yönde etkilemektedir” şeklinde
açıklamaktadır.
3) Sosyal Özellikler: Sosyal açıdan yaşlanma sürecini Alber ve Envovdrou şöyle
ifade etmektedir;
“Yaşlanma ile birlikte sosyal hayatta da bir dizi değişikliklere yaşanmaktadır.
Bunlardan en önemlisi statü ve rol kaybının yol açtığı toplumda yaşlı bireylere karşı var olan
“eski moda”, “ikinci sınıf” gibi tutumlar ve ön yargılardır. Kronolojik yaşı daha genç
olanların yaşlılara yönelik bu uyumsuz tutum ve davranışları ile kültürel ön yargılar, yaşlı
bireylerin kendilerine ilişkin kişisel algılamalarını ve rollerine ilişkin davranışlarını
etkilemektedir”.
Burgess’e göre, “Emeklilikte kişi rolsüz bir rolü oynamaya başlar. Emeklilik, bir
yandan yaşamın alışa gelen sürekliliğini bozarken öte yandan kişinin aile ve diğer insanlar
arasındaki yerinin ve kimliğinin değişikliğe uğramasına neden olur. Otorite, saygınlık ve
üretkenlikle birlikte yitirilen rolün yeri doldurulamaz.”
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8.2. Yaşlılık Döneminde Karşılaşılan Sorunlar
Yaşlılık döneminde pek çok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar; ekonomik
sorunlar, sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, konut sorunu, bakım sorunu, yalnızlık ve sosyal
izolasyon sorunu ve yaşlı istismarıdır.
1) Ekonomik Sorunlar: Ekonomik sorunları Emiroğlu şöyle ifade etmektedir:
“Yaşlılıkta; gelirde azalma, işsizlikte artma görülmektedir. Özellikle yoksul kesimde
yaşayan yaşlılarda kronik işsizlik bulunmaktadır. Bir işte çalışma güvencesi elde eden yaşlılar
ise çoğunlukla düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Sanayileşmiş toplumlarda yaşlıya iş verme ve
ücret belirlemede yaş ayırt edici bir etmen olarak rol oynamaktadır. Yaşlılar yaşam
düzeylerini yükseltecek, gelirini artıracak, yararlanabilecekleri ek iş bulmakta güçlüklerle
karşılaşmaktadırlar”.
Danış’a göre ise, “Emeklilik sonrası gelir düzeyindeki düşüş, makineleşmenin ve hızlı
nüfus artışının yol açtığı istihdam sıkıntısı, ortaya çıkan sağlık problemleri nedeniyle çalışma
yaşamından uzaklaşma, hayat pahalılığı vb. nedenlerle yaşlılık dönemimde ekonomik
sıkıntılar ve yoksullukla karşılaşılabilmektedir.”
2) Sağlık Sorunları: Yaşlanma beraberinde bir sürü sağlık problemlerini de
getirmektedir. Altmış beş ve üzerindeki insanların %80 ‘inden fazlasında kronik ya da sürekli
bir fiziksel rahatsızlık ya da birkaçı bir arada bulunabilmektedir. Araştırmalar, yaşlıların
ortalama olarak 3,5 hastalığı olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşlanma ile görülme sıklığı
artan hastalıkların başında bunama, idrar tutmada zorlanma, görme ve işitme bozuklukları ve
sık düşme, bası yaraları, uyku bozuklukları, kireçlenme gelmektedir.
Koşar’a göre, “Fizyolojik yaşlanma ile sinir, kas, bağışıklık, beyin sistemlerindeki ve
duyu organlarındaki kayıplar kişiyi etkiler. Bu dönemde yaşlının sağlık durumu özel ilgi ve
dikkat ister. Kronik hastalıklar, kalp, damar ve böbrek hastalıklar, kazalar, kötü beslenme vb.
ortalama yaşam beklentisini etkilemektedir. Beslenme çoğu yaşlı için bir sorundur. Yaşlılıkta
iştahta değişme, azalan faaliyet ve işleyişin bozulması söz konusudur.”
3) Konut Sorunu: Yaşlı bireyin konut sorunu, kentleşmenin hızlanıp yaygınlaşması
ve yaşlılıkta gelir azalmasının ortaya çıkardığı ciddi bir sorundur. Koşar’a göre, “Yaşlı
bireyler uzun yıllar yaşadıkları, fiziksel ve ekonomik sorunlar nedeniyle kalamayacak duruma
geldiklerinde alıştıkları yerleri terk etmek zorunda kalmaktadırlar.”
Aiken’e göre ise, “Yaşlılıkta ev önem kazanmaktadır. Yaşlı birey zamanının
%80’inden fazlasını evinde geçirmektedir. Birçok yaşlı bağımsızlığını ön planda tutmakta ve
kendi evinde yaşamayı tercih etmektedir. Fakat bu süreçte konutla ilgili birçok problemle de
karşı karşıya gelmektedir. Ev tadilatı, teknik arızalar, ev vergisi, evin fiziki koşullarının
yaşlanma ile birlikte yeniden düzenlenmesi vb. gibi sorunlar yaşlı birey için yaşamı
zorlaştırmaktadır.”
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4) Bakım Sorunu: Bakım sorununun değişik açıklamaları vardır. Onat’a göre, “Hızlı
nüfus artışı, yaşam beklentisinin yükselmesi, tıptaki gelişmeler yaşlı nüfusunu artırırken,
çocukların ana-babalarıyla birlikte yaşamalarını ya da onlara bakmayla ilgili güçlükleri
çözümlemelerini zorlaştırmış ve bakım sorununu ailenin yanı sıra toplumca ele alınacak bir
sorun haline getirmiştir.”
Bakım sorununu ele alan Koşar’a göre ise, “Yaşlıların bakım sorununun çözümü için
günümüz refah toplumlarında gelişen ve yaşlılara sunulan; yaşlının evinde kalmasına, bu
mümkün olmadığında ise yaşlının evi dışında güvenle bakılmasına yönelik hizmet türleri söz
konusudur.”
5) Yalnızlık ve Sosyal İzolasyon Sorunu: Danış, yalnızlık ve sosyal izolasyon
sorununa şöyle yaklaşmıştır; “Aktif çalışma yaşamının sona ermesi anlamına gelen emeklilik
süreci bireyin sosyal yaşamdan uzaklaşması sorununu beraberinde getirir. Günümüzde
emeklilik, eşlerden birinin ölümü, çocukların evden ayrılması, sağlık sorunları gibi nedenlerle
çoğu yaşlı yalnızlık ve sosyal izolasyon sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır.”
Kalınkara ise şöyle tanımlamıştır; “izolasyon; insanların diğer sosyal kaynaklarla veya
katılımcılık duygusunu kaybetmeleri süreci” olarak tanımlar. Bir başka deyişle yalnızlığın
sosyal ve duygusal izolasyon olmak üzere iki ayrı boyutu söz konusudur. Sosyal izolasyon
boyutu, bireyin toplumda tanınan sosyal rol eksikliği, duygusal izolasyon boyutu ise sosyal ve
duygusal ilişki eksikliği içerir.”
6) Yaşlı İstismarı: Yaşlı istismarı; kasıtlı olarak yaşlı kişiye zihinsel ve fiziksel acı ve
zarar verme ve yaşlı bireyin fiziksel, zihinsel sağlığını iyi kalması için kaynak ve
hizmetlerden yoksun bırakma şeklinde tanımlanabilir. Hugman’a göre, “Yaşlı bireyi
korkutma, sömürme ve ona fiziksel duygusal ve psikolojik açıdan zarar verme durumları yaşlı
istismarının genel belirleyicilerindendir.”

8.3. Geçmişten Günümüze Yaşlılık Olgusu
Eski Türklerde kabile yaşamının gelişimi ile tecrübeli yaşlılar topluluk içinde çok
değerli ve saygın kişiler olarak kabul edilmeye başlanmış ve bu da töreleşmiştir. Türklerde
sosyal yardımla ilgili inanç ve gelenekler öteden beri olmuştur. Muhtaçlara yardım etme
anlayışı İslamiyet’ten önce Türk destanlarında işlenmiştir.
Türk toplumunda her dönemde yaşlılara yardım edildiği, yaşlıların korunmaya
alındıkları eski kurumların varlıklarından da anlaşılmaktadır. Yaşlılara koruma hizmeti veren
ilk kurumlar Selçuklular döneminde 11. yüzyılda Rehaoğulları tarafından yaptırılan Darülreha
(huzurevi), Mısır’da Erbil Atabeyi Muzaffereddin Ebu Sait tarafından yaptırılan Gökbörü
tesisleri, dört darülaceze ve dullar için barınma tesisi bulunduğu saptanmıştır. Memluklular
döneminde 13. yüzyılda Kahire’de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve tesisleri dul
kadınlara ve yaşlılara hizmet vermiştir.
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Osmanlılar döneminde imarethaneler, aşevleri ve tekkelerin muhtaç yaşlılara hizmet
verdikleri bilinmektedir. Kurulan darülhaneler, yapılan vakfiyeler ve hastaneler günümüzde
yaşlı bakımı ile ilgili hizmetleri yerine getirmekteydi. Osmanlılar döneminde sosyal hizmetler
vakıf kuruluşları tarafından veriliyordu. Bu alanda hizmet veren kamu kuruluşları ve hayır
kurumları 19. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmıştır. 1868 yılında kurulan Kızılay
Derneği ve 1895 yılında kurulmuş olan Darülaceze; Osmanlılar döneminde kurulup
günümüze kadar yaşayan kurumlardandır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra sosyal hizmetler daha sistematik ve yasalaştırılmış bir
biçimde verilmeye başlamıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1930 tarihinde yürürlüğe giren
1580 sayılı yasa ile ilk defa kamu kuruluşu olan belediyelere bakıma muhtaç yaşlıların
korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine değişik illerde
aceze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı bakım kuruluşları
açılmıştır.
Her türlü sosyal yardım ve güvenlik hizmetlerini düzenlemek, korunmaya muhtaç
yaşlı, çocuk ve özürlülerin bakımı, yerleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile çalışma gücünden
yoksun, yoksul kimselerin sosyal güvenliğini sağlamak üzere 3017 sayılı Sağlık Sosyal
Yardım Bakanlığı teşkilat kanununun 17. maddesine istinaden 225 sayılı kanunun 4. maddesi
gereğince 1963 yılında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Söz konusu kanun kapsamında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı ilk
huzurevi 1996’da Konya’da, ikincisi ise Eskişehir’de açılmıştır.
Böylece tarih boyunca yaşlı kişilere dini buyruklar ve hayırsever duygularla kişisel
olarak, değişik mevzuatlar çerçevesinde kamu ve özel kuruluşlarca ayni ve nakdi yardımlar
şeklinde verilen bu plansız ve programsız hizmetlere yeni bir yön verilerek, söz konusu
ihtiyaç gruplarına hizmetin bir bütün olarak ve insan onuruna yakışır bir biçimde, bir sistem
dahilinde götürülmesi sağlanmıştır.

8.4. Yaşlılıkla İlgili Mevzuat
Ülkemizdeki yaşlı grubunun sorunlarının çözümlenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve
bir ihtiyaç grubu olarak devlet güvencesi altına alınabilmeleri amacıyla yasal düzenlemeler,
programlar ve politikaların oluşturulması yönünde çalışmalar yapılmıştır.
1961 Anayasası: Türkiye’de ilk kez, 1961 Anayasasının 48. maddesinde sosyal
güvenlikten söz etmiştir. Bu maddede ‘Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı
sağlamak için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım Teşkilatı kurmak ve kurdurmak devletin
görevidir’ hükmü yer almaktadır.
1982 Anayasası: Anayasamızın 60. ve 61. maddeleri yaşlıları ele almıştır.60. madde
sosyal güvenliği mecbur kılan bir maddedir. 61. madde de ise “Yaşlılar devletçe korunur.
Yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer hak ve kolaylıklar, kanunla düzenlenir.” Hükmü
yer almaktadır. Gerekçesi ise 3. çağ denilen yaşta bulunanlar için, devletin bir takım haklar
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tanıması, kolaylıklar getirmesi, korunmaları, huzurevlerinde rahatlarını temin etmesi, sosyal
güvenliğin bir parçasıdır.
1976 yılında kabul edilen 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz
Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanun yaşlılara yardım sağlamada atılan
ileri bir adım olmuştur. Kanunun hükümlerine uyan Türk vatandaşları yaşlılık aylığı alma
imkânına kavuşmuştur. Böylece toplum olarak yaşlılara, özel olarak da sosyal güvenlik
sistemi dışında kalan Türk vatandaşlarına ekonomik güvence sağlanmıştır.
1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
uyarınca kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü her türlü sosyal
yardım ve güvenlik hizmetlerini düzenlemek, korunmaya muhtaç çocuklarla, sakatlarla,
ihtiyarların bakım, yetiştirme ve rehabilitasyonu ve çalışma gücünden yoksun fakir kimselerin
sosyal güvenliğini sağlamak ve sosyal hizmetler enstitüsünün idari ve bilimsel işlerini
yürütme ve denetimini yapma görevlerini yürütmektedir. Kurum bünyesinde yer alan Yaşlı
Hizmetleri Daire Başkanlığı yaşlılarla ilgili sosyal hizmetlerle ilgilenmektedir. Yaşlı
Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri (2010 yılında yapılan değişiklikle sosyal hizmetler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında toplanmıştır. Bakanlığın yaşlılarla ilgili
birimi ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür);

Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde bulunan yaşlıların tespiti, bakımı ve
korunmaları ile ilgili hizmetleri düzenlemek, takip etmek, koordinasyon sağlamak,
denetlemek

Yaşlılara yönelik huzurevi ile benzer nitelikteki sosyal hizmet kuruluşlarının
açılması, yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, uygulamak ve yürütülmesini takip
ve koordine etmek

Yaşlıların toplum içinde korunması ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve
yürütülmesini sağlamak.

Kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak
yaşlı kuruluşlarının açılmaları, çalışmaları ve denetlemeleri ile ilgili esasları belirlemek
rehberlik etmek, uygulamayı takip, koordine etmek ve denetlemekle görevlendirilmiştir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği
yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan hayatlarını en düşük seviyede
dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve
nakdi yardım yapılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektedir. Böylece yaşlıların kurumsal
bakımı yerine aile içinde bakımlarını sağlamaya imkân tanınmış olmaktadır.
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8.5. Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı Refahına Yönelik Hizmetler
Dünyada yaşlılara birçok alanda hizmet verilmektedir. Bu hizmetlerin amacı dünyada
yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve onların refah içinde yaşamasını sağlamaktır.
Sanayi devrimiyle birlikte köyden kente göçün artması nedeniyle geniş aile yapısı
çekirdek aile yapısına dönüşmeye başlamıştır. Geleneksel aile yapısı içinde yaşlının aile
bireyleri tarafından bakımı sorun yaratmaz. Ancak çekirdek aile yapısının gittikçe
yaygınlaşması, eşlerin her ikisinin de çalışması, şehre daha iyi iş elde edebilmek için göç eden
ailelerin ebeveynlerinin köylerde kalması, yaşlıların bakım sorunlarına yol açmaktadır ve bu
sorun tüm ülkelerde hissedilmektedir.
Bir taraftan yaşlı nüfus artarken, diğer taraftan yalnız yaşayan, bakıma muhtaç olan
yaşlı oranı da artmaktadır.1980 yılında Norveç’te 65–79 yaş grubunun %34’ü yalnız
yaşamaktaydı. Bu oran yine aynı yıl İsveç’te %40, Batı Almanya’da %53 (1978),
Avusturya’da %32,9’dur (1980). Öncelikle gelişmiş ülkelerin yaşadığı bu süreç, yaşlılar için
sosyal güvenlik, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin verilmesine yol açmıştır.
Dünyada yaşlılara verilen hizmetleri genel olarak iki kategori altında toplayabiliriz.
1) Sosyal Güvenlik Hizmetleri: A.B.D, Avrupa, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri gibi
yurttaşlarına sürekli yüksek gelirli iş sağlayan sosyal refah devletlerinde tüm ülke halkının
yaşamlarının sosyal sigortalara bağlanmış olması dolayısıyla sosyal güvenlik, sağlık ve sosyal
refah hizmetlerinden mümkün olduğu kadar çok yararlandırılmışlardır. Yani burada gelişmiş
devletlerin halklarına sağlamış olduğu güvenceler göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, bu
ülkelerde yaşayan vatandaşlar geleceğe daha güvenli bakabileceklerdir.
Sözü edilen ülkelerde yaşlılar için başlıca mali destek, aralarında bazı farklılıklar
görülmekle birlikte, var olan sigorta sistemlerinden sağlanmaktadır. Örneğin, İngiltere’de
prim ödeyerek Milli Sosyal Güvenlik sistemine dahil olan her 65 yaşına gelen erkeğe ve 60
yaşına gelen her kadına emeklilik ödentisi verilmeye başlanmıştır. Bu sistem tüm yetişkin
nüfusu kapsamaktadır. Bu sistemin kaynağı çalışırken ödeme yapan vatandaşlara
dayanmaktadır. Her kişinin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan masrafı karşılayacak
miktarda bir gelire sahip olma hakkı vardır. Milli sigortaya prim ödemeyen ve ihtiyaç içinde
bulunan kişilere haftalık para yardımı yapılmaktadır. Ayrıca İngiltere’de özel emeklilik ve
mesleki emeklilik sistemleri de bulunmaktadır. Birisi devletin sigorta sisteminden olmak
üzere birçok kişi iki yerden emeklilik ödentisi almaktadır.
Yaşlılar tam gün çalışmadıkları için bazen gelirleri yeterli olmayabiliyor. Yerel
yönetimlerde sosyal güvenlik daireleri tarafından yaşlıların istekleri doğrultusunda emeklilik
yardımı da yapılmaktadır. Yaşlılara parasal anlamda destek sağlamak için özel vergi
indirimleri, ulaşımda ücretsiz; sinema, tiyatro, berber, çamaşırhane v.b. yerlerde indirimli
hizmetler sunulmaktadır.
2) Sağlık ve Sosyal Bakım Hizmetleri: Yaşlı refahına yönelik hizmetlerin bir diğeri
de sağlık ve sosyal bakım hizmetleridir. Bu görevi yerine getiren kuruluşların başında geriatri
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(yaşlı tıbbı) hastaneleri gelmektedir. Bunun yanı sıra yaşlının gündüz tıbbi bakım alıp evine
gideceği, gündüz hastaneleri mevcuttur. Yaşlıların özel hastanelerin dışında, sağlık ve sosyal
desteği evde ya da bu sayılan kurumlarda yapılmaktadır. Bu amaçla verilen hizmetler şöyle
sıralanabilir:
1) Evde yaşlının bakımını sağlamak amacıyla eve hizmet götürülmesi; hem
kurum bakımının pahalı oluşu, hem de yaşlının doğal çevreden
koparılmasının ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesiyle
geliştirilen bir hizmet modelidir.
2) Yaşlılara özel mobil yemek servisleri eve götürülen bir diğer hizmettir.
Yaşlıların beslenme özelliklerini dikkate alarak hazırlanan yemekleri sıcak
olarak yaşlıya ulaştırma ve kapları geri alma hizmeti gönüllü kuruluşlar ve
yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır.
3) Uzun süreli ve kronik hastalığı olan yaşlılarla, ameliyat sonrası uzun süre
bakıma ihtiyacı olan yaşlılara hizmet vermeye yönelik şifa yurtları,
hastanelere nazaran personel ve bütçe açısından daha ekonomik bir bakım
tarzı olarak tercih edilen hizmet modellerinden birisi olmaktadır.
4) Yaşlılar için özel olarak düzenlenmiş dairelerin bulunduğu korumalı bir
ortam oluşturan yaşlı apartmanları yalnız yaşlıların tercih ettiği bir hizmet
modelidir. Buralarda çamaşırhane, misafir ağırlama bölümleri de
bulunduğundan yaşlı alıştığı sosyal yaşamını devam ettirme olanağına
sahiptir.
5) Bir diğer hizmet türü de ‘’ziyaret hizmetleridir’’.Evinde veya korumalı
meskenlerde kalan yaşlıların ziyaret edilmelerini sağlayan ve genelde
gönüllülerce düzenlenen bu hizmette, özellikler okullar aracılığıyla,
gençlerin bu yönde çalışmaları teşvik edilmektedir.
6) Geniş bir gruba hizmet veren ‘’sosyal hizmet merkezleri’’ de yaşlılara
çeşitli hizmetler götürmektedir. Bu merkezlerin; yaşlıların resmi işlerinin
takip edilmesi, uygun kiralık evlerin bulunması, evlerin yaşlı kişinin
yaşamına uygun şekilde düzenlenmesi, çamaşır yıkama hizmetleri gibi
faaliyetleri bulunmaktadır.
7) Evinde gündüz yalnız kalması sakıncalı olan yaşlıların bakımlarının
yapıldığı çeşitli nitelikte gündüz bakımevleri de bulunmaktadır. Buralarda
bakım hizmeti çerçevesinde yaşlıların yemekleri ve gündüz aldığı ilaçlar
zamanında verilmekte, yaşlının istirahatı sağlanmaktadır.
8) Son dönemlerde, emeklilik öncesi ve emeklilikten sonra yaşlıların ileride
karşılaşacakları sağlık sorunları, sosyal sorunlar ve bunların çözülmesi gibi
çeşitli konularda eğitim programlarının uygulanması önem verilen bir
hizmet modelidir.
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Genel olarak Dünya’da yaşlılara verilen hizmetler konusunda, farklı ülkelerde farklı
anlamlara gelen hizmetlerin olduğu görülmektedir. Bir hizmet farklı ülkelerde farklı anlamlar
içerdiği gibi, farklı organizasyon ya da finansman özellikleri de gösterebilmektedir.
Türkiye’de yaşlılara yönelik hizmetlere bakacak olursak; cumhuriyet döneminde
yaşlılara bakım görevi 1930 yılında çıkarılan Belediyeler Kanunu ile belediyelere verilmiştir.
1963 yılında çıkarılan kanun ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren yaşlılarla ilgili hizmetleri
planlama, programlama ve yürütme görevini doğrudan devlet üstlenmiştir.
1983 yılında kabul edilen 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurum
Kanunu ile yaşlı refahı ile ilgili tüm görevleri kurum üstlenmiş ve buna bağlı yeni bir idari
yapı oluşturmuştur. SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu),

Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların tespiti, bakımı ve
korunmaları ile ilgili hizmetleri düzenlemek, takip etmek, koordinasyon sağlamak,
denetlemek

Yaşlılara yönelik huzurevi ile benzer nitelikteki sosyal hizmet kuruluşlarının
açılması, yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, uygulamak ve yürütülmesini takip
ve koordine etmek,

Yaşlıların toplum içinde korunması ile ilgili faaliyetleri düzenlemek ve
yürütülmesini sağlamak,

Kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak
yaşlı kuruluşlarının açılmaları, çalışmaları ve denetlemeleri ile ilgili esasları belirlemek,
rehberlik etmek, uygulamayı takip koordine etmek ve denetlemekle görevlendirilmiştir.
Türkiye’de yaşlılara hizmet veren kurumlar şunlardır:
Özel Huzurevleri: Bu huzurevlerine kabul edilecek yaşlılarda elli beş yaş ve üstü
olma şartı aranır. Elli beş yaşın altındaki kişilerin kabulü Sosyal İnceleme Raporu sonucuna
göre; Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüklerinin “uygundur” görüşü ve Valilik Onayı ile
yapılır. Ancak ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulamasında belli bir standardı yakalamak
açısından güçlükler yaşanmaktadır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Huzurevleri: 05.04.1987 tarihinde yürürlüğe
giren ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş
Esasları Hakkında Yönetmeliği’ kamu kurum ve kuruluşları huzurevlerinin açılış, çalışma,
fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve denetim işlem ve esaslarını belirlemiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı
Bakım Rehabilitasyon Merkezleri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yaşlı ve ailelerinin
kendi bünye ve koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal
yoksunlukların giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve
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çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini ve
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü olan sosyal hizmeti, yaşlı
vatandaşlarımıza huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri
aracılığıyla götürmektedir.
Yaşlı Hizmet Merkezleri: Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren
sağlıklı yaşlılar ile demans, azheimer, vb. hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını
iyileştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının
karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak, kendi
imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam faaliyetlerinde destek
hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek
suretiyle sosyal ilişkilerini zenginleştirmek, aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu
zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma sağlanarak yaşlının yaşam kalitesini artırmak
amacıyla kurulmuştur.
Yukarıda sayılan yaşlılara hizmet veren kuruluşların dışında, gerçek kişilere ait
huzurevleri, azınlıklara ait huzurevleri, dernek ve vakıflara ait huzurevleri ve yerel
yönetimlere ait huzurevleri bulunmaktadır.

8.6. Yaşlılık ve Sosyal Hizmet
Yaşlılık, sürekli var ola gelmiş bir kavram olmasına rağmen sanayi devrimiyle birlikte
sorun olarak ele alınmıştır. Bu dönemde belli bir yaşın üstünde ki insanların işlerinden
ayrılması, nüfus hareketliliğin artması, kentlere göçle birlikte çekirdek ailenin oluşması,
yaşlıların evlerinde tek başlarına kalması ve bilim ve tıbbın gelişmesi sonucu yaşam süresinin
artmasıyla birlikte yaşlı nüfusunda da artış görülmüş; yaşlılık bir sorun olmuştur. Diğer
yandan, toplumsal gelişmelere bağlı olarak kadının iş hayatına katılması ve ailenin
küçülmesiyle birlikte ailenin yaşlıya sağladığı maddi ve manevi güvence kayba uğramıştır ve
ailenin bu görevi kamu kuruluşlarına devredilmiştir. Böylece eski düzende statü sahibi ve
egemen olan yaşlı kuşak, yeni sanayileşmiş düzende aile ve giderek toplum için özel olarak
bakım ve koruma gerektiren bir sorun grubu olmuştur.
Yaşlılar bazı ihtiyaçlarını karşılamayabilirler, korunmaya ve bakıma muhtaç halde
olabilirler. Onların bu ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek, nitelikli bir hayat
yaşabilmelerini sağlamak için hazırlanan ve uygulanan bütün politikalar yaşlı refah alanını
oluşturur. Yaşlı refah alanı, sosyal hizmet mesleğinin birincil alanlarından olup, yaşlı
grubunun sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya ve iyiliğine yönelik bütün
hizmetlerin; mevzuat, program ve politikaların oluşturulduğu alandır. Yaşlıların sosyal
güvencesi ve diğer gereksinimlerinin karşılanması yaşlı refah alanının sorumluluğuna
girmektedir. Özetle yaşlı refahı, yaşlıların yaşam standartlarını korumayı ve yükseltmeyi
amaçlayan hizmetlerin tümüdür. Yaşlı refahında sosyal hizmet uzmanı sadece sorunun
çözümlenmesini sağlamakla kalmaz. Yaşlının sorunlarını, rahatsızlığını dikkatle dinler ve
hastalığı hakkında bilgilendirir. O kişinin sorununu çözecek ya da en aza indirecek, o kişiye
özgü çözümleri, önlemleri bulup ortaya çıkartmaktadır. Kendisiyle bu çözüm ve önlemleri
yaşlının içine sindirecek görüşmeleri yapmadır; ona benimsetmedir. Getirilen çözümlerle o
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kişinin sorununun çözüleceği düşüncesine onu inandırmadır. Böylelikle yaşlının yaşam
davranışlarında değişiklik olmasını sağlamadır. Bunların yanında yaşlının hayatında var olan
zorlukları minimuma indirmek için elinden gelen sosyal hizmet mesleği tarafından yapılır.
Yaşlı sorunları karşısında güçsüz, mutsuz ve ne yapacağını bilemeyebilir. Sosyal
hizmet uzmanı mesleğin vermiş olduğu karakteristik özellik gereği; yaşlıya sorunlarının
çözümünde destek olmalı ve güç vermelidir. Zorlukları karşısında onu savunmalıdır.
Aşamadığı sıkıntılarını aşmasında destek olmalıdır. Yalnızlık çektiği saptanmışsa onu
içtenlikle sevmeli ve ilgi göstermelidir.
Sosyal hizmet uygulaması değerlerini, parçası olduğu toplumun kabul ettiği
değerlerden almaktadır. Bu nedenle yaşlı refahı uygulamaları toplumdan topluma, kültürden
kültüre değişim göstermektedir. Ayrıca; yaşlı refahı hizmetleri ülkelerin gelişmişlik düzeyine
göre değişmekle birlikte, her ülke hizmetleri kendi sosyo-kültürel talepleri, olanakları
ölçüsünde ve deneyimleri sonucu en iyi biçimde geliştirme çabasındadır ve gelişen toplumda
yaşlı refah alanının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde yaşlılara
yönelik evde bakım hizmeti, kurum bakımı, yaşlı dayanışma merkezleri kurulmuş ve yaşlılara
hizmet vermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmette yaşlı refahı alanı ve bu alanın içine giren olgular ve kavramlar
öğrenildi. Yaşlılık alanının tanımları, yaşlılık döneminin kendine özgü özellikleri öğrenildi.
Yaşlılık döneminde karşılaşılan belli başlı sorunlar hakkında bilgi sahibi olundu. Geçmişten
günümüze yaşlılık olgusunun değişimi vurgulandı. Yaşlılık ile ilgili mevzuatın neler içerdiği
öğrenildi. Dünyada ve ülkemizde yaşlılara verilen hizmetler ve yaşlılara hizmet veren kurum
ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olundu. Son olarak, sosyal hizmetin en temel alanlarından
biri olan yaşlılık alanında sosyal hizmet mesleğinin yeri öğrenilmiş oldu.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde karşılaşılan temel sorunlardan biri

a)

Konut sorunu

b)

Yalnızlık sorunu

c)

Beslenme sorunu

d)

Sağlık sorunu

2)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Türk toplumunda her dönemde yaşlılara yardım edilmiş ve yaşlılar
korunmuştur.
b)
Cumhuriyet
rastlanılmamaktadır.

döneminden

önce

yaşlılara

hizmet

veren

kuruluşlara

c)
Osmanlı Devleti döneminde imarethaneler, aşevleri, vb. kuruluşlar muhtaç
yaşlılara hizmet vermiştir.
d)
Cumhuriyetin ilanından sonra değişik illerde aceze evleri, güçsüzler yurdu,
düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı bakım kuruluşları açılmıştır.
3)
Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla birlikte sosyal hayatta karşılaşılaşılan
değişimlerden biridir?
a)

Statü ve rol kaybı

b)

Eş ve yakınların kaybı

c)

Yaşam gücü ve isteğinin azalması

d)

Sevme içgüdüsündeki değişim

4)

Aşağıdailerden hangisi dünyada yaşlılara verilen temel hizmetlerden biridir?

a)

Evde yaşlının bakımı için hizmet götürülmesi

b)

Yaşlılara özel mobil yemek hizmetleri

c)

Yaşlı apartmanları

d)

Sosyal güvenlik hizmetleri
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5)
Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara hizmet veren sosyal hizmet kuruluşlarından
biri değildir?
a)

Özel huzurevleri

b)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevleri ile huzurevleri yaşlı
bakım rehabilitasyon merkezleri
c)

Yaşlı Dayanışma Merkezleri

d)

Yaşlı Hizmet Merkezleri

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)d ,5)c
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9. YOKSULLUK ALANI VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Yoksulluğun Tanımı ve Kavramları

9.2.

Yoksulluğun Nedenleri

9.3.

Yoksulluğun Sonuçları

9.4.

Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk

9.5.

Yoksullulara Verilen Yardımlar

9.6.

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çeşitli yoksulluk tanımları
ve kavramları hakkında bilgi
vermek.
Yoksulluğun nedenlerini
ortaya koymak.
Yoksulluğun sonuçlarını
ortaya koymak.
Dünyada ve Türkiye’de
yoksulluğun nasıl olduğu
hakkında fikir vermek.
Yoksullara yapılan
yardımlar hakkında bilgi
vermek.
Yoksulluk alanının sosyal
hizmet ile olan ilişkisini
ortaya koymak ve sosyal
hizmet uzmanlarının bu
konuda yaptığı çalışmaları
vurgulamak.
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Giriş
Yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Dört ayrı
yoksulluk türü tanımlanmaktadır. Bunlar; mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, öznel yoksulluk
ve insani yoksulluktur. Mutlak yoksulluk, bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah
düzeyini yakalayamaması durumu olarak tanımlanır. Göreli yoksulluk, bir kişinin gelirinin
nüfusun ortalama gelir seviyesinin altında olmasıdır. Öznel yoksulluk, kişinin kendisini
yoksul hissedip hissetmemesiyle ilgilidir. İnsani yoksulluk ise uzun ve sağlıklı bir yaşam,
eğitim alma ve insani yaşam standartları olmak üzere üç endekse göre belirlenen bir
yoksulluk tanımıdır. Öte yandan yoksulluk aynı zamanda duygusal ve davranışsal
bozukluklara yatkınlık, alkolizm, suça maruz kalma ve kısalan ömür anlamına da gelir.
Yoksulluğun çeşitli nedenleri vardır. Bunlar; çevresel, ekonomik, siyasi ve toplumsal
nedenlerdir. Yoksulluğun en belirgin sonuçlarını ise göç, yeterli beslenememekten kaynaklı
hastalıklar, ailede şiddetli geçimsizlik ve parçalanma, suç oranlarında ve intihar vakalarında
artışlar oluşturmaktadır.
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9.1. Yoksulluğun Tanımı ve Kavramları
Yoksulluğun başlıca tanımlarına bakılacak olursa; yoksulluk teriminin ilk tanımı, 1901
yılında Seebohm Roventree tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre; yoksulluk toplam gelirin,
biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki
ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi olarak tanımlanmıştır.
Yoksulluk; paraya, mala mülke sahip olmama hali ya da, yoksulluk; en alt seviyesi
itibariyle, bir lokmaya ve bir hırkaya muhtaç olma hali olarak tarif edilebilir.
Başka bir tanıma göre ise yoksulluk; günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük
bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumudur. Özellikle, yiyecek, içecek,
barınma, giyim-kuşam gibi temel ihtiyaçlara zor erişmek veya erişememek yoksulluk olarak
tanımlanabilmektedir.
Bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda yoksulluk; bireylerin hayatına olumsuz
etkisi olan ekonomik ve sosyal bir kısıtlılık hali olarak tanımlanabilir.
Literatürde çeşitli yoksulluk kavramları yer almaktadır. Bu kavramlar şunlardır:
Mutlak Yoksulluk: “Mutlak yoksulluk” yoksulluğun en temel tanımı olarak kabul
edilmektedir. Genel olarak mutlak yoksulluğun dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki tanımı
üzerinde durulmaktadır. İlk anlamı sadece gıda yoksulluğunu içeren, yani “açlık” olarak ifade
edilen duruma vurgu yapan bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Buna göre mutlak yoksulluk;
“insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa sahip olamama durumu olarak veya
çok benzer biçimlerde mutlak asgari refah düzeyinin altında kalma durumu ve yaşamda
kalabilmek için gerekli mal ve hizmetlere olan ihtiyaçların karşılanamaması durumu” olarak
tanımlanmaktadır. Burada kişilerin yaşamlarını sürdürebilecekleri minimum gıda miktarını
karşılamak için gerekli gelir düzeyi hesaplanarak, “açlık sınırı” olarak ifade edilen bir rakama
ulaşılmaktadır. Mutlak yoksulluğun bu ilk anlamının gelişmekte olan ülkeler için ön plana
çıktığı söylenebilir.
Mutlak yoksulluğun diğer tanımı ise yoksulluğu hizmetlere erişim esasına göre
değerlendirmeyi ön görmektedir. Bu tanıma göre: “Barınma, giyim, temiz içme suyu, elektrik,
sağlık, eğitim, altyapı hizmetleri gibi birçok gereksinimin karşılanamaması mutlak
yoksulluktur”.
Göreli Yoksulluk: Göreli yoksulluk, toplumun genelinin refah düzeyi ile toplumda
yaşayan bireylerin refah düzeyi arasındaki ilişki, karşılaştırma ve oranlamayı kapsayan
yoksulluk türüdür. Göreli yoksulluk kavramı, “Açlık sınırının üzerinde bir yaşam sürmelerine
rağmen toplumun ortalama yaşam standardını yakalamada yetersiz kalanların durumunu
ortaya koymak üzere geliştirilmiş bir kavramdır.”
Göreli yoksulluk sınırı, TÜİK tarafından, eşdeğer fert başına medyan
gelirin/harcamanın belirli bir oranı kullanılarak oluşturulmaktadır. Eşdeğer fert başına tüketim
harcaması, bu sınırının altında kalan nüfusun, toplam nüfus içindeki payı göreli yoksulluk
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oranı olarak hesaplanmaktadır.
Öznel Yoksulluk: Yoksulluğun nesnel ölçütlerinden ziyade bireylerin kendilerini
yoksul olarak görüp görmedikleri ile ilgili bir tanımdır.
“Nesnel yaklaşımlar, belirli bir zamanda, gelir, tüketim harcamaları, kalori miktarı gibi
daha somut ve ölçülebilir kıstaslar üzerinde yoğunlaşırken, daha çok iktisat dışındaki sosyal
bilimlerin benimsediği öznel yaklaşımlar, yoksulluğun bir süreç olduğu noktasından
hareketle, asgari temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıkları konusunda yoksulların kendi
algılamalarını ön plana çıkarıp, refahın/yoksulluğun temel unsur ve kaynaklarının yoksullarla
karşılıklı görüşmeler yoluyla, yoksulların kendileri tarafından belirlenmesini
amaçlamaktadır.”
Burada odaklanılması gereken nokta “Toplumun kabul edeceği minimum bir yaşam
standardı düzeyinden hareket ederek, yoksulluk çizgisinin belirlenmesidir.”
İnsani Yoksulluk: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaya
konmuş bir tanımdır. UNDP'nin 1990'dan beri her yıl yaptığı araştırmalar sonucunda bir
birleşik endeks yayınlanmaktadır. Bu endeksin 3 bileşeni şunlardır;
1.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam (ortalama yaşam süresi ile ölçülmektedir),

2.
Eğitim almak (yetişkin okur-yazarlık oranı ve birleşik ilk-orta öğretim brüt
okullaşma oranı ile ölçülmektedir),
3.
İnsanca bir yaşam standardına sahip olmak (satın alma paritesine göre kişi
başına düşen ile gayri safi yurt içi hasıla ile ölçülmektedir)
Bu yoksulluk kavramlarından başka yoksulluğu mekânlara göre ayıran yoksulluk
tanımları bulunmaktadır. Bunlar:
Kırsal Yoksulluk: Kırsal alana özgü üretim ve bölüşüm ilişkileri çerçevesinde ortaya
çıkan bir yoksulluk türüdür. Dolayısıyla kırsal yoksullukta, tarım ve hayvancılık gibi geçim
kaynaklarına ilişkin yaşanan sıkıntılar ön plana çıkmakta ve “kırsal yoksulluğun temel
kaynağı topraksız ve kalifiye olmayan işçiler” olarak görülmektedir. Bu durumda kırsal
yoksulluk, “tarımsal emeğin, özellikle küçük meta üretim yapısı içerisinde, kendini yeniden
üretememe koşul ve eğilimleri” olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada yoksulluk, tarımsal
üretim gerçekleştirecek toprağa sahip olmamak ve ucuz emek karşılığında çalışmak sonucu
ortaya çıkmaktadır.
Kentsel Yoksulluk: Kırsal yoksulluktan daha farklı nedenlere dayanmakta ve daha
karmaşık olduğu ifade edilmektedir. Kentsel yoksulluğun ortaya çıkması Sanayi Devrimi'ne
ve buna bağlı olarak ekonomik sistemde yaşanan değişme ve gelişmelere bağlanmaktadır.
Birsel ve diğerlerine göre; kentsel yoksulluk, sadece bir gelir azlığını ve kentsel hizmetlerden
yeterince yararlanamamayı kapsamaz; aynı zamanda, eğitim, sağlık, güvenlik gibi
hizmetlerden daha az faydalanmayı, varoşlarda yaşamayı, kentsel şiddete daha açık olmayı da
205

içerir. Öte yandan kentsel yoksulluk, ekonomik ve sosyolojik yaklaşımlar ile kentteki belirli
bir bölgenin belirli kaynaklardan yoksun oluşu, kentin göreli dengesizliği, düzensizliği ve
bozulan fonksiyonelliği, ayrıca sosyal etkinlik, yetkinlik ve kurumsal açıdan da bir yetersizlik
anlamına gelmektedir.

9.2. Yoksulluğun Nedenleri
Yoksulluk; toplumdan topluma, coğrafyadan coğrafyaya birçok nedenle ortaya
çıkabilir. Yoksulluğun temel nedenleri şunlardır:
Çevresel Nedenler: Yoksullaşmanın en bariz belirtilerinden olan çevresel nedenlerin
başında, doğal afetler, çölleşme, kuraklık gibi doğal etkenler gelebildiği gibi; aşırı otlatma,
ormanların tahrip edilmesi gibi insan tahribatı sonucunda oluşan doğal yıkımlar da yoksulluğa
neden olabilmektedir. Bunun yanında, yoksulluğa, coğrafik özellikler de neden
olabilmektedir. Örneğin; enerji üretimine veya tarıma elverişli olmayan bir bölgede yoksulluk
görülebilmektedir. Kimi zamanlarda, tarımın elverişli olduğu bölgelerde kullanılan yanlış
gübreleme, aşırı su israfı, bölgede kıtlığa ve yoksulluğa neden olabilmektedir. Zira, suyun ve
besinin yetersiz olduğu bölgelerde yoksulluk kaçınılmazdır.
Ekonomik Nedenler: Yoksulluğun bariz nedenlerinden olan ekonomik nedenler
arasında işsizlik en başta yer almaktadır. Koşulların yetersizliğinden seçilen kalitesiz yakıtlar,
oluşturduğu çevresel gıda israfları, yoksulluğu tetiklemektedir. Ekonomik yetersizlikler
nedeniyle sulamada yapılan su israfları, açtığı tahribat sonucunda yoksulluğu tetiklemektedir.
Siyasi Nedenler: Siyasi politikalar, büyük yoksulluklara neden olabilmektedir.
Özellikle izlenen yanlış politikalar, tarıma ve ağaçlandırmaya yapılan düşük destek, sanayinin
çarpıklaşması, kirlilik yoksulluğu beslemektedir. Eğitime verilen desteğin çok az olması,
yoksul bir nesil yetişmesine neden olmaktadır.
Toplumsal Nedenler: Aşırı nüfus artışı yaşanan ülkelerde yoksulluğun önemli bir
sorun olduğu bilinmektedir. Özellikle doğum kontrol konusunda bilinçsiz ve yetersiz bir ülke,
aşırı nüfus artışlarına ve çarpık kentleşmeye yol açabilmektedir. Beyin Göçleri ve tarihteki
yönetim biçimleri insanları ve toplulukları yoksul bırakabilmektedir. Ayrıca savaşlar,
soykırımlar, toplumları uzun süre muhtaç bırakabilmektedir.

9.3. Yoksulluğun Sonuçları
Yoksulluk çok farklı boyutlarda ele alınan bir terimdir ve çok farklı boyutlarda
yaşanan bir olgudur.
Bu durum yoksulluğun birçok tanımının olmasına, yoksulluğun boyutlarının ve
sonuçlarının çok fazla olmasına sebep olmuştur. Yoksulluğun en belirgin sonuçları göç, yeterli
beslenememekten kaynaklı hastalıklar, ailede şiddetli geçimsizlik ve parçalanma, suç
oranlarında ve intihar vakalarında artıştır.
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Ekonomik sebeplerden ötürü birçok kişi ve aile göç etmek zorunda kalmakta ve bu
insanların en temelde kültürel şok yaşamalarının yanında, hayatla mücadeleyi farklı
görmelerine sebep olmaktadır. Dünden bugüne dünyanın her yerinde gelir adaletsizliği vardı
ve var olmaya devam etmektedir. Bu da insanların yaşadıkları bölgeleri terk edip daha iyi
şartların olduğu yerlere göç etmelerine sebep olmaktadır. İnsanlar ekonomik olarak gelişmiş
yerlere yerleşince iş bulabileceklerini ve daha kaliteli bir hayat sürebileceklerini düşünerek
büyük şehirlere göç ederler; lakin durum çok da değişmez hatta daha kötüye gitmeye başlar.
Küçük yerden büyük yere gelen aile geleneklerini korumaya çalışır, ailenin çocukları ise daha
hızlı uyum sağlar bulundukları yere ve bu en temelde ebeveynler ve çocuklar arasında
çatışmalara sebep olur. Bunun yanında çocuklar okula ek olarak çalışmak zorundadırlar ve
genelde yerleşilen yer fakir bir semt olduğu için marjinallik ve suç oranı yüksektir ve normal
karşılanır. Bu sebeple erkek çocuklar özellikle hırsızlıkla tanışır ve aile cezaevi sürecini
öğrenir. Bir süre sonra bütün aile yoksulluğu kader olarak kabul eder ve suça normal bakmaya
başlar. Bu da yoksulluğun en büyük getirisinin suç olmasına sebep olur ve ülkelerin bu olguyu
göz ardı etmeden böyle getto gözüyle bakılan yerlere özel bir ilgi göstererek bu bölgelerde
kalıcı çözümler bulması gerekmektedir.
Yoksulluğun en belirgin bir diğer sonucu yeterli beslenememekten kaynaklı
hastalıklardır ki UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu)
verileri göstermektedir ki üçüncü dünya ülkeleri çocukları beş yaşını görmeden yeterli
beslenememekten kaynaklı ölmektedirler. Bunun yanında gelişmekte olan ülke çocukları
çocukluk çağında yeterli beslenemedikleri için vücut ve beyin gelişimleri konusunda sorunlar
meydana gelmektedir. İlerleyen zamanda bu durum kendini daha çok hissettirerek
yoksulluğun tedavi görememe safhasına dönüşmekte ve kişi bir nevi kader olarak kabul ettiği
yoksulluğa ek olarak hastalığını da kabul etmek zorunda kalmaktadır. Bu kişi/lerin
yoksulluğunun devam etmesine sebep olmaktadır. Çünkü kişi/lerin hastalıklarından ötürü iş
bulma ve/veya buldukları işte sürekli kalmaları zor olmaktadır. Bu da yoksulluğu aile
içerisinde bir kısır döngüye çevirmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda diyebiliriz ki yoksulluk
politikaları uygulanırken geçici çözümler insanları iyileştirmediği gibi yoksulluğunu kader
gibi kabul etmeye sebep olmakta ve kişiler yaşadıkları hayatın dışında bir yaşamları
olabileceğine inanmamaktadırlar. Dünyanın zengin ülkeleri sadece savaşa ve kozmetiğe
verdiği paraların küçük bir kısmını sadaka zihniyetiyle değil fakir ülkeyi kalkındırma
zihniyetiyle bu yoksul ülkelere verirse bu ülkelerin ekonomileri iyileşmeye başlar ve birçok
çocuk açlıktan ölmek zorunda kalmaz. Bunun yanında ülkeler kendi içerisinde bulunan
yoksulların haklarını politik düzeyde görmeli ve iktidarlar yaptıkları her değişiklikte bu
insanların haklarını göz ardı etmemenin yanında, bu sayıyı en aza indirmek için veya bu
sayının hiç olmaması için politikalarını bu konuda kullanmalıdır.
Bir taslak sunmak gerektiğinde yoksul kesimlerle çalışan meslek grupları göz ardı
edilmeden fikirler alınırsa bütün dünyanın kanayan yarası gibi görülen yoksulluk zamanla en
aza indirgenebilir; lakin dünyanın birçok yerinde bu insanlar göz ardı edilir ve yapılan her
yenilik yoksul için değil, zengini mutlu etmek için yapılır. Bu durumdan kaynaklıdır ki
dünyanın her yerinde yoksullar ve devletler hep bir kavga halindedir.
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9.4. Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluk
Bu bölümde dünyadaki ve ülkemizdeki yoksulluğa değinilecek ve yoksullukla ilgili
istatistiki bilgiler verilecektir.

9.4.1. Dünyada Yoksulluk
Yoksulluk geçmişten günümüze süregelen ve dünya ülkelerinin hepsinde temel
sorundur. Bugün gelişmiş ülkelerde dahi yoksul kesim mevcuttur lakin bu dünya genelinde
incelendiğinde büyük farklılıklar arz etmektedir. Bu da dünya ülkelerinin hepsinde, özellikle
dünyanın yoksul kıtalarına ve ülkelerine ayrı bir önem vermeye sebep olmuştur.
2002 yılı Ağustos ayında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde toplanan Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde küresel yoksullukla ilgili önemli tespitler dile
getirilmiştir. Özellikle son yirmi yıl içerisinde küresel kalkınma politikalarının sonuçlarını
değerlendirmek açısından bu bilgiler oldukça önem taşımaktadır. Söz konusu zirvenin sonuç
bildirgesinde dünyada 1,2 milyar insanın günde bir dolardan daha az, dünya nüfusunun
yarısının da iki dolardan daha az bir günlük gelir düzeyine sahip olduğu ve onların açlık,
hastalık, işsizlik, umutsuzluk ve okur yazar olmamaya mahkum oldukları kaydedilmektedir.
Bir başka açıdan ifade etmek gerekirse dünya nüfusunun yarısından fazlasının gıda, içme
suyu, sağlık, eğitim ve modern enerji imkanlarından oldukça yetersiz yararlandığı gerçeği
ortaya çıkmaktadır.
6-8 Eylül 2000 tarihinde New York’ta Birleşmiş Milletler üyesi 189 ülkenin devlet ya
da hükümet başkanları tarafından gerçekleştirilen Milenyum Zirvesi’nde (Binyıl Zirvesi)
2015 yılına kadar günde bir dolardan daha az gelir seviyesine sahip olanların, açlığa maruz
kalanların ve yeterince içme suyu edinemeyenlerin oranının yarıya indirilmesi, eğitim
imkanlarının geliştirilmesi, beş yaş altındaki çocukların ölüm oranlarının 2/3 oranında
azaltılması ve AIDS ile mücadele edilmesi ve yayılmasının önlenmesi gibi son derece önemli
hedefler belirlenmiştir. Genel olarak yoksullukla mücadelede bazı iyi gelişmeler kaydedilmiş
olmasına rağmen küresel boyutta yoksulluk olgusu varlığını devam ettirmektedir. BM Genel
Sekreteri Kofi Annan, Milenyum Zirvesi’ndeki kalkınma hedeflerine ulaşması için gelişmiş
ülkelerin yıllık yardımlarını iki katına (100 milyar $) çıkarması gerektiğini vurgulamıştır.
Dünya Bankası da 2002 Ocak ayında yayınladığı bir raporunda yıllık 40-60 milyar $ ilave bir
yardım gereğine vurgu yapmıştır. Dünya Bankası Başkanı Wolfenshon ise gelişmiş ülkelerin
GSMH’lerininn (Gayrisafi Milli Hasıla) %0,5’ine tekabül eden yardımların 0,7’ye çıkarılması
gerektiğini belirtmiştir. Oysa dünya liderleri 2006 yılına kadar yıllık ilave yardım miktarının
12 milyar $ olacağını 2002 Monterrey Zirvesi’nde belirtmişlerdir. Bu yardımın, belirtilen
hedeflere ulaşılması için son derece yetersiz olduğu görülmektedir.
Yapılan incelemeler doğrultusunda dünya ülkeleri arasında en yoksul ülkeler
sıralamasında Afrika ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri başta gelmektedir. Dünyanın en iyi
ekonomisine sahip ülkelerin ise Batı Avrupa ülkeleri ve Kanada olduğu yapılan araştırmalarla
görülmüştür. Bunun yanında bu ülkelerin başta ABD olmak üzere yoksul ülkelere yardımdan
ziyade, yoksulluğa yardımı bu ülkelerin iç işlerine karışmak için kullandıkları bir gerçektir.
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Buna gerekçe olarak ise ülke ekonomisinin kalkınmasında destek olunacağının söylenmesi
dünya tarafından kabul görmelerini sağlamaktadır. Lakin bütün vaatlere rağmen UNICEF,
Dünya Bankası gibi genel kuruluşların verileri gösteriyor ki dünya genelinde açlıktan
ölenlerin sayısı göz ardı edilemeyecek kadar fazladır.

9.4.2. Türkiye’de Yoksulluk
Türkiye cumhuriyeti ilk yıllarında genel olarak yoksul bir ülkeydi ve yapılan bütün
projeler devlet destekli olup ülke ekonomisini güçlendirme esaslıydı. 1950-1970 yılları
ekonominin yarattığı yoksulluk sebebiyle yurtdışına göç oldukça artmışt Türkiye 1970’lere
kadar ülke ekonomisi, hane halkı gelir düzeyi, ülke yoksulluğu konularında çalışma
yapmamış ve kayda değer veriler elde etmemiştir. 1970’lere kadar yaşanan ekonomik
buhranların hepsinden oldukça etkilenmesine rağmen bu yıllara kadar ekonomisinin
incelenmesi söz konusu olmamıştır. Bu durum ülkedeki yoksulluk oranının belirlenmesinde
ve ülke ekonomisini kalkındırma projeleri uygulanmasında eksik kalmasına neden olmuştur.
Üstelik bu alanda gözler önünde olan yoksulluğa rağmen nüfus politikaları geliştirilmemiş ve
ülke nüfusu her geçen gün artarak ülkeyi büyük bir yoksulluğa doğru sürüklemiştir. Ancak
1970’lerden sonra Batı’daki hareketlilik Türkiye’ de de etkisini göstermiş ve ülkede bu
konuda incelemeler söz konusu olmaya başlamıştır. Batı ekonomilerinin 1970'ler sonrası
yaşadığı dönüşüm sürecine 1980'lerde daha güçlü ve etkili bir başka dalga eklendi. Neoliberal ekonomi politikaları, küreselleşme ve soğuk savaş sonrasının yeni koşulları ile
dünyanın siyasal ve ekonomik yapısı farklı bir görünüm kazandı. Emek ve sermayenin serbest
dolaşımı, ülkelerin dünya ekonomisi ile bütünleşmesini hızlandırdı. Bu dönüşüm süreci bir
grup ülkeye refah, servet ve zenginlik artışı olarak yansırken, diğer bir grup ülkede yoksulluk,
kutuplaşma ve gelir dağılımı eşitsizliğini artırdı. 'Gelişmiş-gelişmekte olan' ülkeler arasındaki
uçurumlar büyüdü. Son 30 yılın ekonomik ve toplumsal dönüşümleri toplumun bazı
kesimlerinin kalıcı nitelikte yoksulluk tehdidiyle karşı karşıya kalmasına, toplumdan
dışlanma, marjinalleşme gibi sorunların ortaya çıkmasına yol açtı. Bu gelişmeler yoksulluk
konusunun daha çok gündeme gelmesine ve farklı yönleri ile ele alınmasına yol açtı ve
yoksullukla mücadele konusunda farklı yaklaşım ve uygulamaları gündeme getirdi. 1980,
Türkiye için de yapısal dönüşüm dönemi oldu. 24 Ocak 1980'de uygulamaya konan yeni
ekonomi programı ile ekonomik, toplumsal yapıda köklü bir değişim gerçekleşirken 1990'lı
yıllarda peş peşe yaşanan krizler sonrasında ekonomi küçüldü, işsizlik arttı. Küreselleşme
sureci, neo-liberal politikalar ve ekonomik krizlerin birleşik etkileri ülkede gelir dağılımının
bozulmasına, toplumsal kesimler arasındaki uçurumun derinleşmesine ve yoksulluğun
artmasına yol açtı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) 2004 Yoksulluk Çalışması verileri ülkede
yoksulluğun özellikle eğitim düzeyi düşük olanlar, yevmiyeliler, ücretsiz aile işçileri, işsizler
ve tarım, inşaat sektöründe çalışanlar arasında yaygın olduğunu göstermektedir. 2001 krizinin
etkilerini yansıtan 2002 verilerine göre ülkede, günde 4.30$'ın altında bir harcama ile
yaşayanların oranı % 30,3, gıda ve gıda dışı yoksul oranı ise % 29,96'dır. 2001 ekonomik
krizinin etkilerinin nispeten atlatıldığı 2004'te ise yoksulluk oranlarında göreli bir azalma
gözlenmektedir. Ancak bu iyileşmeye rağmen, 2004 yılında Türkiye'de 17.991.000 kişi,
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nüfusun % 25,6’sı gıda ve gıda dışı yoksulluk yaşamaktadır ki bu durum orta gelir düzeyinde
bir ülke için oldukça yüksektir.

9.5. Yoksullara Verilen Yardımlar
Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, insanlık tarihi boyunca yoksulluk ve diğer
sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçlarla birlikte var olmuştur. Bu hizmet ve yardımların niteliği,
kapsamı, yöntemi, kurumsal yapısı ve finansmanı zaman içerisinde farklılık gösterse bile
yüzyıllardır toplum ve devlet yaşamının en önemli konularını teşkil etmiştir.
Ülkemizde yoksullara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü ve yerel yönetimler tarafından yardım verilmektedir. Aşağıdaki tabloda Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)’nda aktarılan kaynağın yardımlara göre
dağılımı verilmiştir.

Şekil 8: 2003-2012 Yıllarında SYDT Fonundan Aktarılan
Kaynağın Yardımlara Göre Dağılımı (Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, 2013)

Ülkemizde yoksullara verilen yardımlar genel olarak şunlardır:
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verdiği yardımlar


Aile yardımları (gıda, yakacak, barınma)



Sağlık yardımları (tedavi destekleri, şartlı sağlık yardımı)



Eğitim yardımları (eğitim materyali yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği
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yardımı, ücretsiz kitap yardımı, öğrenci barınma, taşınma, iaşe yardımları, engelli öğrencilerin
okullara ücretsiz taşınması, yüksek öğrenim bursları)


Engelli ihtiyaç yardımları



Özel amaçlı yardımlar (aşevleri, afet yardımları)



Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit sosyal yardım programı



2022 sayılı kanun kapsamındaki iş ve işlemler



Genel sağlık sigortası gelir testi ve prim işlemleri


Proje destekleri (Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP), gelir getirici
projeler, istihdam eğitimi projeleri, sosyal hizmet projeleri, geçici istihdam projeleri, toplum
kalkınması projeleri, sosyal konut projesi)
2) Yerel yönetimlerin yoksullukla mücadelede verdiği karşılıksız yardımlar


Sosyal yardımlar



Sosyal hizmetler

9.6. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
‘Yoksulluk’ sorunu birçok sosyal sorunun da kaynağı olmasından dolayı “Sosyal
hizmet mesleğinin var oluşunu belirleyen sorunlardan biridir” diyebiliriz. Bu nedenle
yoksulluk sorununun ele alınış biçimi, nasıl bir mücadele yöntemi geliştirilmesi gerektiği
oldukça önemli bir konudur.
Genel olarak baktığımızda sosyal hizmet uzmanlarının makro ve mikro ölçekte rolleri
vardır. Makro anlamda ülke genelindeki aksaklıkların giderilmesi için sosyal politikalar
üretirken, mikro anlamda da bireysel sorunların çözümü için çalışır. Yani bir yandan
denizyıldızlarını kurtarırken, diğer taraftan da dalgalarla mücadele etmesini bilmelidir.
Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıları için tedaviye bireysel olarak yönelirken bir
bakıma önleme ve koruma da yapmaktadır. Öte yandan bireyin sosyal çevre koşullarını
iyileştirmek ve çevrenin yarattığı stresin azalmasını sağlamak da önemlidir. Unutulmamalıdır
ki birey de çevreyi etkiler. Bu nedenle diğer sosyal sorunların tümünde olduğu gibi,
yoksullukla mücadelede de bireyin çevresel koşullarının değerlendirilmesi, bireysel anlamda
güçlenmelerinin sağlanması, rehabilite edici çalışmalar, ilgili mevzuatın, sosyal politika ve
planlarının geliştirilmesi önemlidir.
Sosyal hizmet mesleğinin rehberlik-danışmanlık işlevi ile mesleki müdahalenin esasını
oluşturan değişim ajanlığı doğru bir şekilde yerine getirilmelidir. Bu işlevin yerine getirilmesi
yoksulluğu yaşayanların kendi sorunlarının gerçek nedenleri hakkında bilinçlendirilmesine ve
çözüm yollarının hatırlatılmasına bağlıdır. Bu nedenle sistem kuramında bahsedildiği gibi
211

“çevresi içinde birey” bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Toplumdaki tüm bireyler için eşit fırsatlar
sunulması için uğraşılırken, müracaatçının kendini beceriksiz, aciz, değersiz bir birey olarak
görmesinin önüne geçerek kendi kendine yardımı geliştirmesi için destek sunulmalıdır.
Yoksulluğun bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunun anlatılması da sosyal hizmet
uzmanının görevleri arasındadır. Ayrıca çözüm konusunda bireyleri yaşamlarıyla ilgili karar
verme, kararlara katılma imkânlarının da sunulması oldukça önemlidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yoksulluğun tanımlarını ve çeşitli yoksulluk kavramlarını, yoksulluğun
nedenlerini ve yoksulluğun yol açtığı sorunları, dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun ne
düzeyde olduğunu, ülkemizde yoksullara hangi yardımların yapıldığını ve sosyal hizmet
mesleğinin yoksullukla mücadelede etkin rol oynadığını öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Toplumun genelinin refah düzeyi ile toplumda yaşayan bireylerin refah düzeyi
arasındaki ilişki, karşılaştırma ve oranlamayı kapsayan yoksulluk türüdür.
Yukarıda tanımı verilen yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Mutlak yoksulluk

b)

Göreli yoksulluk

c)

İnsani yoksulluk

d)

Öznel yoksulluk

2)
Aşağıdakilerden
oluşturmaktadır?

hangisi

yoksulluğun

toplumsal

nedenlerinden

a)

Doğal afetler, çölleşme ve kuraklık

b)

Tarım ve ağaçlandırma ile ilgili yanlış politikalar

c)

İşsizlik

d)

Nüfus artışı

3)

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun sonuçlarından biri değildir?

a)

Beyin göçü

b)

Yeterli beslenememe

c)

Aile içi şiddet ve ailenin parçalanması

d)

Suç ve intihar vakalarında artış

birini
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4)
Türkiye’deki yoksulluğun tarihi incelendiğinde yoksullukla ilgili aşağıdaki
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye genel olarak yoksul bir ülkeydi ve yapılan
bütün projeler devlet destekli olup ülke ekonomisini güçlendirme esaslıydı.
b)
1950-1970 yılları arasında ekonominin yarattığı yoksulluk sebebiyle yurtdışına
göç çok yüksek derecede olmuştur.
c)
Türkiye’de 1970’de batıdaki hareketlilikle beraber neo-liberal politikalar etkili
olmaya başlamıştır.
d)
1980'de uygulamaya konan yeni ekonomi programı ile ekonomik, toplumsal
yapıda köklü bir değişim gerçekleşirken 1990'lı yıllarda peş peşe yaşanan krizler sonrasında
ekonomi küçülmüş ve işsizlik artmıştır.
5)
Aşağıdaki yardımlardan hangisi ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın verdiği yardımlar arasına girmez?
a)

Şartlı sağlık ve eğitim yardımları

b)

Afet yardımları

c)

Çocuğu askere giden ailelere verilen yardım

d)

Eş vefat etmiş kadınlara verilen yardım

Cevaplar
1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)c
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10. OKUL SOSYAL HİZMETİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Okul Sosyal Hizmetinin Tanımlanması
10.2. Okul Sosyal Hizmetinin Tarihsel Gelişimi
10.3. Okul Sosyal Hizmetini Gerektiren Nedenler
10.4. Okul Sosyal Hizmetinin Önemi
10.5. Okul Ortamlarında Sosyal Hizmetin Rolü
10.6. Okul Sosyal Hizmet Uzmanında Olması Gereken Nitelikler
10.7. Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal hizmetin spesifik
disiplin alanlarından biri
olan Okul Sosyal Hizmetini
tanımak.
Okul Sosyal Hizmeti’nin
ortaya çıkışını ve tarihsel
gelişmini kavrayabilmek.
Okul Sosyal Hizmeti’ni
gerektiren nedenleri ve
Okul Sosyal Hizmeti’nin
önimini kavrayabilmek.
Okul ortamlarında sosyal
hizmetinin rollerinin neler
olduğunu öğrenmek.
Okul Sosyal Hizmet
Uzmanı’nın okullardaki
görevleri hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Giriş
Okullar, okul öncesi dönemlerden itibaren bireylerin her açıdan gelişiminde,
yetiştirilmesinde, nitelikli insan gücü olarak toplumda yerlerini almalarını sağlamada oldukça
önemli eğitim kurumlarıdır ve öğrencilerin toplumsallaşması sürecinde önemli bir rol
oynamaktadırlar. Farklı yaşam durumlarında, birbirinden farklı sosyoekonomik özellikleri
olan ailelerden gelen öğrenciler; okul başarılarına, okula devamlarına ve arkadaş ilişkilerine
olumsuz yönde etki eden, biyopsikososyal gelişimlerini tehdit eden çeşitli sorunlarla
karşılaşabilmektedirler. Bu sorunların ele alınmasında, ailenin ve tedavi kurumlarının
sorumlulukları olduğu gibi, eğitim kurumlarının da hem çözüm bulma, rehberlik etme hem de
öğrencinin iyi olma halinin sürekliliğinin sağlanması ve korunması açısından önemli rolleri
vardır. Bu nedenle okul ortamlarında öğrencilerin aileleri ile işbirliği yaparak gelişim
alanlarını destekleyerek, biyopsikososyal sorunlarının ele alınması ve çözümlenmesinde çok
disiplinli yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu sorunların ele alınmasında okul ortamlarında
önemli bir role sahip olan bir disiplin de sosyal hizmet disiplinidir. Sosyal hizmet; tıp,
psikiyatri, suçluluk, yaşlılık, engellilik, yoksulluk, eğitim, aile ve çocuk refahı gibi farklı
alanlarda geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Okul sosyal hizmeti, sosyal hizmet
disiplininin özel bir uygulama alanıdır ve okul ortamlarında öğrencinin okul performansına,
okul başarısına etki eden biyopsikososyal faktörler üzerine odaklanır. Okul sosyal hizmeti;
öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle
yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece
eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi psikososyal hizmetleri eğitim ekibi
ile ekip çalışması anlayışında yürütmektedir.
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10.1. Okul Sosyal Hizmetinin Tanımlanması
Okul sosyal hizmeti (school social work), tıp, psikiyatri, suçluluk, yaşlılık, engellilik,
yoksulluk, eğitim, aile ve çocuk refahı gibi farklı alanlarda geniş bir uygulama yelpazesine
sahip olan sosyal hizmet disiplininin özel bir uygulama alanıdır. Okul sosyal hizmeti,
öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle
yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve böylece
eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi hizmetleri yürütmek üzere
okullarda yer alan, sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından birisidir.
Okul ortamlarında sosyal hizmet, öğrencinin okul performansına, okul başarısına etki
eden biyopsikososyal faktörler üzerine odaklanır. Okul ortamında görev yapan sosyal hizmet
uzmanları hem çocuk hem de ebeveyn odaklı uygulamaları dengede tutarak anne-babaların
ebeveyn olarak çocuğun yetiştirilmesi açısından sosyal işlevlerinin geliştirilmesi yönünde
çalışırlar. Çocuk ve aileleriyle çalışmada amaç, öğrencinin okula düzenli devamını sağlamak,
akademik başarısızlık riskini azaltmak ve erken dönemde bazı nedenlerle eğitimini yarıda
bırakmasını önlemektir.
Okul ortamında sosyal hizmet uygulamasının etkinlik odağı, öğrencinin okul
performansını ve akademik başarısını etkileyen biyopsikososyal faktörler ve riskten koruma
ve riski önlemedir. Okul ortamına uyum güçlüğü, okula başlama aşamasında özel
gereksinimleri olan çocuklar ve aileleri, farklı psikososyal ve ekonomik nedenlerle okul
devamsızlığı olan ve okuldan ayrılmak zorunda kalan çocuklar ve gençler, yüksek risk ortamı
olan aileler, yangın, trafik kazası, hastalık gibi ciddi travmalara maruz kalan öğrenciler,
aileleri, akrabaları, okul sosyal hizmetinin müdahale edeceği gereksinim gruplarıdır.
Öğrencilerin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümüne yönelik olarak okul ortamlarında
gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları önemli bir işleve sahiptir.
Okul ortamlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları, çeşitli psikososyal ve ekonomik
nedenlerle risk altında olan öğrenci ve ailesi için savunuculuk rolü üstlenmek, öğrencileri ve
aileleri güçlendirmek, okul ve ev arasındaki iletişimi ve işbirliğini işlevsel duruma getirmek,
ailelerin çocuklarının psiko-sosyal gelişim özelliklerini ve eğitim gereksinimlerini anlamasına
yardımcı olmak, öğrencinin yaşam koşulları hakkında öğretmenleri bilgilendirmek, risk
altındaki çocuklar ve ailelerinin hizmet alabileceği kurumlara gereksinimi olan öğrenci ve
ailesini yönlendirmek gibi pek çok görevi vardır.
Okul ortamlarında görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının büyük çoğunluğu, disiplin
sorunları olan, okuldan kaçan, istismara maruz kalan ve anne-babası ayrı yaşayan ya da
boşanan çocuklarla okulda eğitim ekibi, okul dışında tedavi ekibi ve sosyal hizmet kurumları
ile işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Okul ortamlarındaki sosyal hizmet uzmanlarının bir
kısmı da farklı gelişimsel özellikleri olan engelli çocuklar ve aileleri ile çalışmaktadırlar.

10.2. Okul Sosyal Hizmetinin Tarihsel Gelişimi
Okul ortamlarında sosyal hizmet uygulamaları düşüncesi, olanakları yetersiz
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öğrencilere olan ilgi ile başlamıştır. İlk günlerden itibaren okul sosyal hizmetinin amacı, okul
ile ev arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini sağlama ve geliştirme olmuştur. İlk resmi
olmayan bağımsız uygulamalar, 1906 -1907 eğitim-öğretim yılında New York, Boston ve
Hartfort kentlerinde başlatılmıştır. New York kentinde Hartley ve Greenwich evlerinden
görevliler kente gelen çocukların öğretmenlerini tanımayı düşünmüşlerdir. Böylece, okulları
ve evleri ziyaret etmek, okul ile toplum kurumları arasında yakın ilişkiler kurmak, iletişimi ve
işbirliğini geliştirmek amacıyla iki kişi görevlendirilmiştir. Boston’da Kadın Eğitim Derneği
(Women’s Education Association) çalışanları okul ile ev arasında işbirliğini sağlamak ve
çocukların eğitimlerini kolaylaştırmak amacıyla okullarda ziyaretçi öğretmenler olarak görev
almışlardır. İlk resmi uygulamalar ise 1913 yılında Rochester ve New York’da ziyaretçi
öğretmenler tarafından başlatılmıştır. 1917’de Truancy’nin Chicago’da yaptığı bir
çalışmasında elde edilen bulgular, toplumun sosyal sorunlarını iyi bilen görevlilerin okullarda
görev almasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu sorumluluk için de sosyal hizmet
uzmanlarının en uygun profesyoneller olduğu belirtilmiştir. 1918 yılında her bir eyalette yasal
düzenlemelerle okula devam zorunlu hale getirilmiştir. 1920’lerde çocuklarda gözlenen ruhsal
bozukluklar ve davranış sorunlarının tedavisi ile ilgili Akıl Sağlığı Hareketi çerçevesinde
yasal düzenlemeler olmuştur. 1930’larda okul danışmanları gibi okul sosyal hizmeti de artış
göstermiştir. 1940-1960 yılları arasında okullarda öğretmenlerle ve diğer okul çalışanları ile
işbirliği ve iletişim içerisinde sosyal kişisel çalışma (social case work) uygulamaları
başlatılmıştır. 1960’larda sosyal hizmet uzmanları okullarda eğitim politikalarının
geliştirilmesinde görev almışlardır. 1970’lerde yükselen enflasyon okul bütçelerini etkilediği
için sosyal hizmet uzmanlarının yaptığı çalışmalar diğer okul personeli tarafından
yürütülmüştür. 1980’lerde Ameikan Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği sosyal hizmet
uzmanlarının bu durumu ile ilgilenmiş ve 1992’de okul sosyal hizmet uzmanları yapılan
mesleki yeterlilik sınavları ile uzmanlaşmaya başlamıştır. Okul sosyal hizmetinin mesleki
standartları, Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği tarafından 1978’de geliştirilmiş ve
1992’de yeniden gözden geçirilmiştir. Sosyal hizmet uzmanı, okulda eğitim ekibinin bir
üyesidir. Öğretmenler, yöneticiler, psikolojik danışmanlar, psikologlar ve ailelerle çocukların
okuldaki sosyal, duygusal, davranışsal ve uyumsal gelişimlerini sağlamak için
çalışmaktadırlar.
Ülkemizde okul ortamlarında sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili çabalar olmuştur.
1961’de İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini yakından
etkileyen sağlık, sosyal, kültürel, ekonomik vb. okul dışı sorunları ile ilgilenilmesi gerektiği
düşünülmüştür. Bunun için bir medikososyal merkezi kurulmuş ve 1966’da merkezde bir
psikiyatri uzmanının görevlendirilerek öğrencilerin ruh sağlıkları ile de ilgilenilmeye
başlanmış, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları da istihdam edilerek öğrencilere yardım
faaliyetlerinin kapsamı genişletilmiştir.
1983’te Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda,
okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin “Okul Sosyal Hizmeti” adı altında
psikolog, hekim, rehberlik ve psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanından kurulu bir
ekip tarafından verilmesi yönünde hazırlık yapılması öngörülmüştür. Ayrıca, 17.04.2001 tarih
ve 24376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik
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Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde rehberlik araştırma merkezlerinde sosyal hizmet
uzmanlarının görev almaları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Fakat bugüne kadar sosyal
hizmet uzmanlarının okul ortamlarında istihdam edilmeleri söz konusu olmamıştır. Bunun
nedenleri arasında, sosyal hizmet uzmanlarının daha çok Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışmaları ve
sayılarının yeterli olmaması ilk sırada yer almaktadır

10.3. Okul Sosyal Hizmetini Gerektiren Nedenler
Okullar, çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini en iyi şekilde
tamamlamalarını amaçlayan eğitim ve öğretimin birlikte yapıldığı kurumlardır. Eğitim, bir
ülkenin geleceğini biçimlendirmede en etkili araçtır. Hem bireyin kendini geliştirmesinin hem
de toplumun gelişiminin anahtarıdır. Eğitim; “Nasıl bir insan, nasıl bir toplum ve nasıl bir
dünya?” sorularına verilen yanıtlara göre biçimlendirilen bir süreçtir. Bu süreçte başarıyla
eğitilmiş çocuklar bir ulusun ekonomik ve kültürel servetlerine katkıda bulunurken kötü
eğitilmiş çocukların başkalarına bağımlı olma olasılığı da yükselir bu nedenledir ki milletler
eğitim standartlarını geliştirmeye kararlıdırlar. Çünkü düşük eğitim düzeyi, ülkelerin dünya
toplulukları içerisindeki konumunu ve ekonomik canlılığını azaltır.
Okullarda sosyal hizmeti gerekli kılan temel sorunları aşağıdaki gibi inceleyebiliriz.
Ekonomik Sorunlar: Eğitim alanında ortaya çıkan bazı sosyal sorunlar, öğrencinin
bulunduğu ekonomik koşullar sonucu ortaya çıkmaktadır. Yoksulluk kullanılabilir kaynakları
önemli ölçüde etkiler. Dolayısıyla yoksulluk bu öğrenciler için bir dezavantaja dönüşerek
çeşitli sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Yetersiz beslenmeden kırtasiye
ihtiyaçlarını karşılayamamaya kadar bazı çocuklar yoksulluk nedeniyle eğitimden yeterince
faydalanamadıkları gibi ağır psikolojik baskı altına da girebilirler.
Ailedeki Değişim: Sanayileşme, modernleşme ve kentleşme süreciyle birlikte aile
yapısının da değişmekte olduğu bir gerçektir. Kentleşme sonucu kadınların aktif iş gücüne
katılarak ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri, bu durumun aile hayatına yansımaları ve
bireyciliğin gelişmesi boşanmaların artmasına sebep olmuştur. Boşanma oranlarının
artmasıyla okullarda sadece anne veya babasıyla yaşayan çocukların sayısı da artmaktadır.
Parçalanmış bir ailede büyüyen bir öğrencinin duygusal problemler yaşaması kaçınılmazdır.
Ayrıca kadınların iş hayatına katılmalarıyla birlikte kreş, annelik izni gibi alanlarda gerekli
sosyal politikaların geliştirilmemesi sonucu ortaya çıkan sorunlar da öğrencinin duygusal
problemler yaşamasına neden olmaktadır. Bunun yanında aile ile ilgili olarak Türkiye’de var
olan çok eşlilik, erken yaşta ve zorla evlilik, çok çocukluluk gibi olgular okul sosyal
hizmetine olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır.
Toplumsal Cinsiyet Sorunları: Eğitim alanındaki bir diğer toplumsal sorun ise
cinsiyete dayalı ayrım yapılmasıdır. Toplumun belirli kesimlerinde kızlara, erkeklere oranla
eğitim konusunda daha az fırsat verilmektedir. TÜİK’in, İstatistiklerle Kadın Raporu’na göre
2010 yılında okur-yazar olmayan erkeklerin oranı %2,2 iken, okuma yazma bilmeyen
kadınların oranı %9,9’dur. İlköğretim mezunu her 100 kadına karşılık 170 erkek ilköğretim
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mezunu, lise ve dengi okul mezunu her 100 kadına karşılık 151 erkek lise ve dengi okul
mezunu, yüksekokul mezunu her 100 kadına karşılık 149 erkek yüksekokul mezunudur. Kız
çocuklarına oranla erkek çocukların ilköğretim sonrası okula gönderilme olasılığı daha
fazladır. Okul kitapları toplumsal cinsiyet kalıplarını, erkeği lider rollerde kadını ise ev işi
yaparken göstererek pekiştirdiğinden kızların okula gitme olasılığını azaltmaktadır. Okullarda
istihdam edilecek sosyal hizmet uzmanları okul yaşına geldiği halde okula gönderilmeyen kız
çocuklarının aileleriyle görüşerek çözüm önerileri geliştirmeye çalışırlar.
Özel Eğitim Gereksinimi: Okullarda geleneksel sınıfların fiziksel ve zihinsel engelli
öğrencilerin güvenliğini sağlayacak fiziksel yapılarda olmaması, öğrencinin okula devamını
engellemektedir. Daha da önemlisi dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme bozukluğu gibi
özel eğitim gereksiniminde olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarını
uygulayacak donanımlı personelin çoğu zaman olmayışı, bu çocukların çoğunluk içinde
kaybolmasına yol açmaktadır. Özel eğitim gereksiniminde olan çocukların aileleri de
umutsuzluk ve tükenmişlik yaşamakta ve çocuklarına gerekli desteği verememektedir. Okul
sosyal hizmet uzmanı tüm bu kişilere destek vererek çocukların potansiyellerini en iyi şekilde
gerçekleştirmelerini sağlarken aileleri de eğitim sürecine daha aktif dahil edebilir.
Göç ve Kültürel Sorunlar: Göç olgusu, ülkemizin her zaman gündeminde olan bir
konudur. Özellikle 1940’lı yıllarda yoğunlaşan göçler, Türkiye’nin toplumsal değişimin
hızlandığı yıllardır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerimiz, o yıllarda yoğun göç
hareketlerine sahne olmuşlardır. Göç, çok yönlü bir olaydır. Kuşkusuz eğitim yönünden pek
çok sorunlar ortaya çıkarmıştır. Aileyi etkileyen iç göçler, özellikle örgün eğitimde sorunların
biriktiği alan olmuştur. Yaşanan iç göçler sonucu okullarda farklı kültür, din ve etnik
kökenden gelen öğrenciler sınıflarda heterojen gruplar oluşturmaktadır. Bu farklılıklar,
öğrenciler ile öğretmenler veya öğrenci ile diğer öğrenciler arasında iletişim kurmada bariyer
oluşturabilir. Özellikle aradaki dil problemi öğrencinin alacağı eğitim kalitesini düşürebildiği
gibi çocuğun uyum sorunları yaşamasına da yol açabilir. Bunun yanı sıra dış göç nedeniyle
parçalanan ailelerin de eğitime katılımı daha zordur. Bu ailelerin ve çocuklarının sosyal
hizmet müdahalesine daha fazla gereksinim duyması beklenebilir.
Yukarıda bahsedilen sorunların yanında suç ve şiddet, madde bağımlılığı, yetiştirme
yurtlarında, hapishane ve ıslahevlerinde yaşamak zorunda kalma gibi toplumsal sorunların da
eklenmesi problemlerin daha karmaşık bir hal almasına neden olmuştur. Dolayısıyla okullarda
mevcut ya da olabilecek sorunların tespiti ve çözümü için eğitim, sağlık, çocuk ve aile refahı,
yaşlılık, göç, yoksulluk gibi geniş bir uygulama alanına sahip olan sosyal hizmet mesleğinin
müdahalesine gereksinim vardır. Koruyucu ve önleyici bir misyona sahip sosyal hizmet
mesleğinin okullarda oluşturulacak sosyal hizmet servislerinde yürütülmesi, eğitimin
kalitesini ve verimini artıracağı gibi öğrencilerin psikososyal açıdan daha sağlıklı bireyler
olarak hayata katılmalarına yardımcı olacaktır.

10.4. Okul Sosyal Hizmetinin Önemi
Çocuklar okula toplumdan ve aileden aldıkları bir altyapıyla giderler. Bu altyapı bazen
çocukların sırtında bir yük olabilir. Çocukların böyle bir altyapıyı hissetmesinin nedeni
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muhtemelen sahip oldukları cinsiyet, ırk, engellilik, etnik özellikler veya sosyo- ekonomik
durumdur. Bu, çocukların, diğerlerinin sahip olduğu emellere sahip olamaması durumuna
neden olur. Özellikle maddi durumlarının kötü olması bazı öğrencilerin hedeflerine
ulaşmalarını engellemektedir. Çocuklara doğrudan ulaşımı olan sosyal hizmet uzmanları da
bu yüklerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.
Sosyal hizmet uzmanı, öncelikle okul başarısı düşük, özel eğitim gereksinimi duyan,
suç, şiddet olaylarına ve madde kullanımına meyilli, düşük sosyo-ekonomik nüfustan gelen,
yetiştirme yurtlarında kalan vb. öğrenciler gibi dezavantajlı grupların refah düzeyini ve sosyal
işlevselliğini artırmaya çalışır.
Öğrencilerin ailelerinin de çoğu zaman sosyal hizmetin müdahalesine ihtiyaçları
olabilir. Özellikle yine dezavantajlı ailelere yönelik gerçekleştirilecek konferans, seminer, ev
ziyareti, bireysel görüşme gibi faaliyetler ile aileler güçlendirilerek eğitim-öğretim sürecinde
etkin rol almaları sağlanabilir.
Öğrenci ve ebeveynler için olduğu kadar öğretmenler için de okul sosyal hizmeti
gereklidir. Öğretmenler; özellikle öğrenci sayısı yüksek, farklı sosyo-kültürel yapıya sahip
öğrencilerden oluşan, performans artırıcı materyallerden yoksun sınıflarda çoğu zaman
umutsuzluğa düşerler. Öğretmenler özel gereksinimi olan, suç ve şiddete meyilli, sınıfa uyum
sağlayamayan öğrencilere rehberlik konusunda sosyal hizmet uzmanına yönlendirmesine
ihtiyaç duyarlar.
Sonuç olarak, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm öğrenci, aile ve okul
personelinin okul sosyal hizmeti uygulamalarına ihtiyacı vardır.

10.5. Okul Ortamlarında Sosyal Hizmetin Rolü
Okul ortamındaki sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerle okul sorunları, aile sorunları
ve sosyal çevrelerinde karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde çalışan profesyonellerdir.
Çocuklarla, ergenlerle, aileleriyle ve öğrencilerin sorunlarının ele alınmasında, çocuğun
öğrenmesinin ev ve okul ortamında desteklenmesi için öğretmenler ve diğer okul görevlileri
ile işbirliği içerisinde çalışırlar. Öğrencilere akademik ve sosyal olarak karşılaştıkları
sorunlarının ele alınmasında yardım ederler. Aile - okul işbirliği çerçevesinde ailenin
katılımının sağlanmasına yardımcı olurlar. Öğrencinin psikososyal yönden desteklenmesi
gereken yaşam durumlarında, herhangi bir biçimde ortaya çıkabilecek, aile ve öğrenciyi
psikososyal yönden olumsuz etkileyebilecek kriz durumlarında öğrenciye uygun biçimde ele
mesleki çalışmalar yaparlar.
Okul ortamındaki sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerin biyopsikososyal gelişimlerini
etkili bir biçimde desteklemeye yönelik çalışmaları yürütürler. Bunun için sosyal aktiviteler,
gelişim programları ve ebeveynlerin çocuklarını uygun biçimde yetiştirmeleri için psikososyal gereksinimlere uygun eğitim programları hazırlayarak öğrencilerin okul ortamında
daha uyumlu ve başarılı ve ailelerin de daha yeterli ve güçlü olmalarını sağlamayı amaçlarlar.
Bireyi, sosyal çevresi içerisinde değerlendirerek ele alan sosyal hizmet uzmanları,
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gerekli olduğunda okul dışında, hastane, ev, toplum merkezi, özel eğitim merkezi, aile
mahkemesi, çocuk mahkemesi, sosyal kulüpler gibi diğer kurumlarla işbirliği içerisinde
çalışırlar. Bu çalışmalar, sosyal hizmetin koruyucu – önleyici, değiştirici - geliştirici –
destekleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerini kapsamaktadır.
Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanları, çocuk ve gençlerin ruh sağlığı
gereksinimlerini karşılama, depresyon, okulu reddetme, anksiyete bozuklukları, sınav kaygısı
vb. gibi sorunların uygun biçimde ele alınması için okulda psikolojik danışmanlar ve
öğretmenlerle, okul dışında da ruh sağlığı uzmanları ile işbirliği yaparak sorunları ele alırlar.
Davranış bozuklukları olan çocuklara yönelik, kendini tanıma, grup bütünlüğü oluşturma,
problem davranışların farkına varma, değiştirme vb. gibi bireysel ve grup çalışmaları yaparlar.
Öğretmenlerin çocukların duygusal ve öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmesini
sağlamaya yönelik işbirliği çalışmaları, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklarla tıbbi
tedavinin yanında psikososyal çalışmalar yapma, çocuklarda sosyal beceri geliştirme
çalışmaları gibi destekleyici uygulamaları yürütürler. Aile içi sorunlar nedeniyle çeşitli
psikososyal sorunları olan çocuklar, gençler ve onların aileleriyle çalışırlar. Kendine ve
çevreye zarar veren, davranış bozukluğu, beden imgesine ilişkin sorunlar yaşayan gençler ve
çocuklarla çalışırlar. Okula devamsızlık yapan öğrencilerle sosyalleştirici, sorun çözücü
sosyal grup çalışmaları yaparlar. Tüm bu çalışmalarda sosyal hizmet uzmanının mesleki
amaçları; öğrencilerin akademik başarılarını ve eğitim hizmetlerinden yararlanma düzeylerini
artırmak, sosyal ilişkilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, kriz durumlarında onlara ve
ailelerine psikososyal destek sağlamak, sosyal uyumlarına yardım etmektir. Bu mesleki
çalışmalarda hedef; öğrencilerin, uygun sorun çözme ve karar verme becerileri
geliştirmelerinde, okula devamlarını ve uyumlarını artırmada onlara destek olmaktır. Sosyal
hizmet uzmanı bu çalışmalarını okul yönetimi, psikolojik danışman ve rehber öğretmen,
psikolog, okul hekimi, okul hemşiresi, branş öğretmenleri, öğrencilerin sınıf öğretmenleri ile
ekip çalışması çerçevesinde işbirliği içerisinde yürütür.
Okul ortamında diğer sosyal hizmet uygulamaları risk, koruma ve güvenlik üzerine
odaklanır. Çocuğun aile ortamında ya da diğer sosyal çevrelerde kötüye kullanımı söz konusu
ise sosyal hizmet uzmanı bu durumu inceler ve değerlendirir. Farklı gelişimsel özellikleri
nedeniyle öğrenme sorunları olan öğrenciler ve aileleri okul ortamlarında ciddi sorunlarla
karşılaşabilmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları, farklı gelişimsel özellikleri olan çocukların
okul ortamında sosyal kabullerinin sağlanması ve korunması için aile, okul ve hastane
işbirliğini sağlar. Sosyal hizmet uzmanları, okulda davranış sorunları olan öğrenciler, aile içi
sorunların öğrenciye yansıdığı durumlar, boşanma, akran grupları arasında çeteleşmeler,
madde bağımlılığı gibi kriz durumlarının tedavisinde de hastane, aile ve gerektiğinde adli
kurumlarla işbirliği yaparak sorumluluk alabilmektedir.
Okul ortamları kendi kendine yardım, karşılıklı destek ve dayanışma ortamlarıdır. Bu
nedenle okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanı, öğrenciler ve aileleri arasında kendi
kendine yardım gruplarını kullanarak özel yaşam durumlarında birbirlerine destek olmalarını
sağlar. Okul ortamlarında sosyal hizmet uzmanları, arabuluculuk, savunuculuk, vaka yönetimi
gibi rolleri sıklıkla kullanan profesyonellerdir. Sosyal hizmet uzmanlarının, gençlerin
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biyopsikososyal gelişimlerini destekleyecek sosyal aktivite programları hazırlama,
ebeveynlerin çocuklarını daha etkili ve uygun tutumlarla ele alabilmelerini sağlamaları
açısından beceri kazanmalarına yönelik çalışmaları yürütme gibi rolleri vardır. Bu rollere ek
olarak, öğrencilerin akademik başarısızlıklarını önleme, okula düzenli olarak devamlarının
sağlanması, desteklenmesi ve erken yaşta okulu terk etmenin, dolayısıyla yoksulluğun
önlenmesi, istismar, özkıyım (intihar) girişimleri yönünde ailelerle ve öğrencilerle çalışma
gibi roller de sayılabilir.

10.6. Okul Sosyal Hizmeti Uzmanında Olması Gereken Nitelikler
Karmaşık bir yapısı olan okullarda görev alacak sosyal hizmet uzmanlarının rolü çok
yönlüdür. Okullarda birçok sorunu çözmeye çalışan sosyal hizmet uzmanının rolünün etkili
olabilmesi için profesyonel özelliklerinin yanında bir takım kişisel becerilere de sahip olması
gerekir.
Okul sosyal hizmet uygulamaları açısından farklılıklar ve benzerlikler olmasına
rağmen Sayles ve Nudd’un 1925 yılındaki gözlemleri bugün hala geçerliliğini korumaktadır.
Sayles ve Nudd, okul sosyal hizmeti uygulamalarının acemi kişilere verilecek bir iş
olmadığını, bu kişilerin çok iyi eğitim almış olmaları gerektiğini söylemektedir. Çünkü sosyal
hizmet uzmanları okulun içinde ve dışında çok zor durumlarla baş etmek zorundadırlar.
Dolayısıyla bunlar, sorunları tespit etme ve bu sorunlara çözüm geliştirme ve geliştirdikleri
çözümleri uygulamaları gereken usta kişiler olmalıdırlar. İşlerini rutin olarak aileler ve okul
yetkilileri ile yürüten sosyal hizmet uzmanları, aynı zamanda toplum kuruluşları ve sosyal
hizmet sağlayıcıları ile çalışmayı gerektiren mükemmel işbirliği becerilerine de sahip,
ailelerin ihtiyaçlarına ve kültürel çeşitlilik konularına karşı duyarlı, öğrenciler ve aileler ile
çalışırken gizlilik esasına uyan, mükemmel yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, esnek,
becerikli bireyler olmalıdırlar.
Olumlu iletişim kurma becerisi sosyal hizmet uzmanları için olmazsa olmaz bir
beceridir. Çocuklar sosyal hizmet uzmanının kendisine yardım etmesi için önce bir bağ
kurulmasına ihtiyaç duyarlar. Sosyal hizmet uzmanı, çocuklarla empati ve saygı gösterme gibi
becerilerini kullanarak güçlü bir ilişki kurmalıdır. Güvene dayalı bu ilişki bir kez kurulduğu
zaman sosyal hizmet uzmanı değişimin aracı olma şansını yakalar. Sosyal hizmet uzmanı
çocuğun değerli ve kabul edilmiş hissetmesini sağlamalı ve çocuğu zor durumlar ile baş etme
konusunda desteklemelidir.
Sosyal hizmet uzmanlarının çocuk ve gençlerin, içinde bulundukları gelişim dönemi,
sosyal, kültürel, ekonomik koşullar, engellilik, fiziksel ve ruhsal özellikler vb. konularda
gerekli bilgi ve bilince sahip olmasının yanında, öğrencinin çevresinde bulunan, onun
üzerinde doğrudan ya da dolaylı yoldan etkisi olabilecek aile, akraba, arkadaş, öğretmen ve
diğer okul personeline ilişkin olarak da yetkin olmaları gerekmektedir.
Okul sosyal hizmet uzmanı genellikle öğretmenler, veliler ve diğer ilgili toplum
kuruluşlarını koordine etmek zorundadır. Diğer profesyonellerle iyi çalışmalı ve işbirliği için
yetenekli ve istekli olmalıdır. Okul sosyal hizmet uzmanı hem hassas hem de aile ve çocuk
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ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır. Ayrıca okul sosyal hizmet uzmanları kendilerini açıkça ifade
edebilmeli, zorlukları sevmelidir. Sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerin ve onların ailelerinin
bireysel hedeflerini gerçekleştirmelerinde yardım etmek için azimli ve özverili olmalıdır.
Bunun yanında öğrenmeye devam etmek arzusu sosyal hizmet uzmanları için yeni yöntem ve
uygulama geliştirmeye yardımcı olur.
Sonuç olarak, okullarda görev alacak sosyal hizmet uzmanı okuldaki tüm
müracaatçılarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterli bilgi donanımına ve bilgi birikimini
kullanabilme becerisine sahip olmalıdır. Fakat sosyal hizmet uzmanının konusunda
uzmanlaşmış olması da tek başına yeterli değildir. Empati kuramayan, asık suratlı, insan
ilişkileri zayıf bir sosyal hizmet uzmanının müracaatçılarına yardım konusunda yeterli
olamayacağı aşikardır. Sosyal hizmet uzmanı, sahip olduğu bilgi birikimi dışında empati
kurabilen, sabırlı, esnek, hoşgörülü, azimli, özverili, sıcak kanlı ve olumlu bireyler olmalıdır.
Dolayısıyla okullarda birçok sorunu çözmeye çalışan sosyal hizmet uzmanının rolünün etkili
olabilmesi için, profesyonel ve kişisel özellikleri ile sahip oldukları iletişim becerilerinin iyi
bir kombinasyon oluşturması gerekmektedir.

10.7. Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri
Okul sosyal hizmet uzmanları, bireyin psiko sosyal gelişimi, psikopatolojik durumlar,
grup ve aile dinamikleri, bireylerin sosyoekonomik ve kültürel özellikleri ve değişen yaşam
koşullarına uyumda gerekli olan duygusal desteği sağlama gibi konularda eğitimi olan
profesyonellerdir. Okul ortamında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının ne tür profesyonel
görevleri ve ne tür çalışmaları yürüttükleri ile ilgili bilgiler farklı boyutlarda sınıflandırılabilir.
1.
Öğrencinin Gereksinimlerini Değerlendirme: Sosyal hizmet mesleğinin
yöntem ve tekniklerini kullanarak ve insani gelişim dönemlerinin özelliklerini göz önüne
alarak öğrencinin psikososyal ve ekonomik yönlerden özel gereksinimleri değerlendirir.
Öğrencinin öğrenmesi, dersleri anlaması ve değerlendirebilmesi ile ilişkili okul başarısına etki
eden sosyal ve duygusal gereksinimleri ve sorunları mesleki görüşme teknikleri ile ele alır ve
değerlendirilir.
2.
Program Planlama ve Değerlendirme: Sosyal hizmet uzmanı, ekip çalışması
çerçevesinde, okul ortamında öğrencilere, ailelere ve okul personeline yönelik hazırlanacak
olan çeşitli eğitim programların planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması süreçlerine
mesleki görüşleri ile katkı sağlayabilir. Biyopsikososyal açıdan gerekli olacak eğitici ve
destekleyici programların yapılandırılması ve uygulanmasında aktif olarak görev alabilir.
3.
Doğrudan Hizmet Etme: Okul ortamında öğrenciye yönelik direkt hizmetler
sosyal hizmetin bir müdahale biçimidir. Bu direkt uygulamalar, hem normal gelişimi hem de
özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik müdahaleleri içerir. Okul sosyal hizmet uzmanı,
uygun sosyal hizmet yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencinin eğitim-öğretim sürecine
etki edebilecek yaşam durumları ile çalışarak ve bireysel ve sosyal grup çalışmaları
uygulayarak öğrenciye direkt olarak hizmet sağlar. Okul ortamında ortaya çıkan sorunların
çözümünde sistematik, önleyici ve iyileştirici özellikleri olan programların oluşturulmasında
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ekip çalışmaları çerçevesinde mesleki olarak katkı sağlar.
4.
Savunuculuk: Okul sosyal hizmet uzmanı, öğrencinin yasalara, kurallara ve
düzenlemelere uyumu ve bunlara direkt etki edecek eğitimsel, sosyal, duygusal ve maddi
gereksinimlerini savunucu bir rolle ele alarak öğrencinin maksimum düzeyde uyumunu
sağlamaya yönelik mesleki çalışmalar yürütür.
5.
Konsültasyon / Liyezon: Okul sosyal hizmet uzmanı, eğitim sürecinde
öğretmenler, okul yönetimi, okul psikoloğu, okul hekimi ve okul hemşiresi gibi diğer
profesyonellerle karşılıklı bilgi alışverişi yaparak çalışır. Öğrencinin sorununu ve nasıl ele
alınması gerektiği ile ilgili mesleki görüşlerini ekip üyelerine aktarır ve toplumsal kurumlarla
okul arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik çalışmaları yürütür.
6.
Koordinasyon ve İşbirliği: Okul sosyal hizmet uzmanı, ev – okul – toplum
arasında ilişkileri değerlendirerek işbirliği ve koordinasyonu sağlama hizmet verir. Etkili
kaynak kullanımı için diğer kurumların kaynaklarından etkin biçimde yararlanılması ve diğer
özel okullar ve kurumlarla olumlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mesleki çalışmalar yapar.
7.
Yönetim / Organizasyon: Okul sosyal hizmet uzmanı, sorumlulukların
paylaşılması; vaka kayıtlarının ve belgelerin düzenlenmesi, zaman, kaynaklar, iş yükü gibi
durumların organize edilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal hizmette dünyada varolan ancak ülkemizde uygulaması henüz
olmayan sosyal hizmetin önemli alanlarından biri olan Okul Sosyal Hizmeti ele alınmıştır. Bu
kapsamda, okul sosyal hizmetinin ortaya çıkışı ve ortaya çıkmasına etki eden nedenler, tarihi
gelişimi, önemi, okul ortamlarında sosyal hizmetin rolü ve sosyal hizmet uzmanının yerine
getirmesi gereken görevler üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Ülkemizde Okul Sosyal Hizmeti ile ilgili gelişmeler dikkate alındığında
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
1961’de İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin akademik ve kişisel
gelişimlerini yakından etkileyen sorunlarıyla ilgili mediko-sosyal merkez kurulmuştur.
b)
1983’te Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu
Raporu’nda, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin “Okul Sosyal Hizmeti”
adı altında psikolog, hekim, rehberlik ve psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanından
kurulu bir ekip tarafından verilmesi yönünde hazırlık yapılması öngörülmüştür.
c)
2001 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği’nde rehberlik araştırma merkezlerinde sosyal hizmet uzmanlarının
görev almaları ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır.
d)
2010 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla Okul
Sosyal Hizmeti uygulamalarına geçilmiştir.
2)
Aşağıdakilerden hangisi okullarda sosyal hizmeti gerekli kılan temel
nedenlerden biri değildir?
a)

Ekonomik nedenler

b)

Ailedeki değişim

c)

Ailelerin bilgi seviyelerinin yetersiz olması

d)

Özel eğitim gereksinimi ve engelli çocuklar

3)
kapsamaz?

Okul Sosyal Hizmeti çalışmaları aşağıdaki temel hizmetlerden hangilerini

a)

Özgürleştirici ve bağımsızlaştırıcı

b)

Koruyucu ve önleyici

c)

Değiştirici ve geliştirici

d)

Tedavi ve rehabilite edici

230

4)
Aşağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmet uzmanında olması gereken
niteliklerden biri değildir?
a)

Sosyal hizmet uzmanı pozitif iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.

b)
Sosyal hizmet uzmanı, çocuklarla empati ve saygı gösterme gibi becerilerini
kullanarak güçlü bir ilişki kurmalıdır.
c)
vermelidir.

Sosyal hizmet uzmanı şiddete eğilimli çocukların ailelerini yargılayarak karar

d)
Sosyal hizmet uzmanları öğrencilerin ve onların ailelerinin bireysel hedeflerini
gerçekleştirmelerinde yardım etmek için azimli ve özverili olmalıdır.
5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Okul Sosyal Hizmet Uzmanının görevlerinden biri

a)

Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme

b)

Dolaylı hizmet etme

c)

Program planlama ve değerlendirme

d)

Danışmanlık (Konsültasyon)

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4)c, 5)b
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11. MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET

232

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Madde Bağımlılığı ile İlgili Tanımlar
11.2. Bağımlılığın Nedenleri
11.3. Bağımlılığın Önlenmesi
11.3.1. Önleme Programlarının Önemi
11.3.2. Madde Kullanımı ile Mücadelenin Aşamaları
11.3.3. Önleme Çalışmalarının Biçimleri
11.3.4. Önleme Çalışmasının Başarısını Etkileyen Faktörler
11.3.5. Önlemede Ebeveynin Rolü
11.4. Bağımlılığın Tedavisi
11.5. Madde Bağımlılığı Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Madde bağımlılığı ile ilgili
tanımların neler olduğunu
öğrenmek.
Bağımlılığın nedenleri
hakkında bilgi sahibi olmak.
Bağımlılığın nasıl
önlenebileceğini ve
tedavilerini kavrayabilmek.
Madde bağımlılığı ve sosyal
hizmet ilişkisi kurarak bu
alandaki sosyal hizmet
uygulamalarını
kavrayabilmek.
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Giriş
Bağımlılık sorunu, bireylerin sosyal işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen ve
toplumsal yansımaları olan önemli bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sosyal
sorunun tıbbi boyutu çok önemli olmakla birlikte; psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutları da
büyük bir önem arz etmektedir.
Madde bağımlılığı sorununa çözüm yolları üretirken bu yönde bir bakış açısı
sergilenmediği takdirde, uygulamada da görüldüğü üzere nüksetme ve kalıcı çözüm
üretememe sorunları ortaya çıkmaktadır. Öyle ki bu şekildeki bir süreç, yalnızca bağımlılık
sorunu olan bireyi değil, ailesini ve en genelde içinde yaşadığı toplumun üyelerini de olumsuz
etkilemektedir.
Sosyal sorunlar bağlamında madde bağımlılığını sosyal sorunlar bağlamında ele
alındığında, tek boyutlu ve tek sonuçlu bir sorun gibi düşünmek büyük bir yanlış olacaktır
çünkü madde bağımlılığı, birçok sosyal sorunla bağlantılı ve iç içe olan bir sorundur. Birçok
sosyal sorunun hem nedeni hem sonucu durumundadır. Bu çok yönlü bakışla konuya
yaklaşılması gereği açıktır. Bu nedenle sosyal hizmet mesleğinin duruşu ve katkıları çok
önemlidir. Çok boyutlu sorunların çözülmesi süreci; sosyal hizmet mesleğinin doğası, ortaya
çıkışı ve uygulamaları ile birebir örtüşmektedir.
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11.1. Madde Bağımlılığı ile İlgili Tanımlar
Madde bağımlılığını anlamak için bağımlılık ile ilgili bazı kavramların bilinmesi
gerekmektedir. Bu kavramlar şunlardır:
Bağımlılık: Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına
rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk
belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının
büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan bir durumdur.
DSM IV (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) ’e göre ise madde
bağımlılığı tanı ölçütleri şöyle verilmektedir:
12 aylık bir dönem içinde herhangi bir zaman ortaya çıkan, aşağıdakilerden üçü (ya da
daha fazlası) ile kendini gösteren, klinik olarak belirgin bir bozulmaya ya da sıkıntıya yol
açan uygunsuz bir madde kullanım örüntüsü.
1)

Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere tolerans gelişmiş olması:

a)
Entoksikasyon ya da istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artmış
miktarlarda madde kullanma gereksinmesi
b)
sağlaması

Sürekli olarak aynı miktarda madde kullanması ile belirgin olarak azalmış etki

2)

Aşağıdakilerden biri ile tanımlandığı üzere yoksunluk gelişmiş olması:

a)

Söz konusu maddeye özgü yoksunluk sendromu

b)
Yoksunluk belirtilerinden kurtulmak ya da kaçınmak için aynı madde (ya da
yakın benzeri) alınır
3)
Madde, çoğu kez tasarlandığından daha yüksek miktarlarda ya da daha uzun bir
dönem süresince alınır
4)
Madde kullanımını bırakmak ya da denetim altına almak için sürekli bir istek
ya da boşa çıkan çabalar vardır
5)
Maddeyi sağlamak (Örneğin çok sayıda doktora gitme ya da uzun süreli araba
kullanma), maddeyi kullanmak (örneğin birbiri ardı sıra sigara içme) ya da maddenin
etkilerinden kurtulmak için çok fazla zaman harcama
6)
Madde kullanımı yüzünden önemli toplumsal, mesleki etkinlikler ya da boş
zamanları değerlendirme etkinlikleri bırakılır ya da azaltılır.
7)
Maddenin neden olmuş ya da alevlendirmiş olabileceği, sürekli olarak var olan
ya da yineleyici bir biçimde ortaya çıkan fizik ya da psikolojik bir sorunun olduğu
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bilinmesine karşın madde kullanımı sürdürülür (Örn. kokainin yol açtığı depresyonun
olduğunu bilmesine karşın kokain kullanıyor olma ya da alkol tüketimi ile kötüleştiğini bildiği
ülseri olmasına karşın içmeyi sürdürme).
Maddenin Zararlı Kullanımı: Kişinin kendine, hayatına ve çevresine zarar verecek
tarzda madde kullanmasıdır. Madde kullanımı kişiye zarar verdiği halde madde kullanımı
devam etmektedir. Bunlar arasında okul başarısızlığı, ailesel ve yasal sorunlar sayılabilir.
DSM IV’e göre ise madde kötüye kullanımı tanı ölçütleri şöyle verilmektedir:
12 aylık bir dönem içinde ortaya çıkan, aşağıdakilerden biri (ya da birden fazlası) ile
kendini gösterdiği üzere, klinik açıdan belirgin bozulma ya da sıkıntıya yol açan uygunsuz bir
madde kullanım örüntüsü:
1)
İşte, okulda ya da evde alması beklenen başlıca sorumlulukları alamama ile
sonuçlanan yineleyici bir biçimde madde kullanımı (Örn. madde kullanımı ile ilişkili olarak
sık sık işe gitmemeler ya da işte başarı gösterememe; madde kullanımı ile ilişkili olarak okula
gitmemeler, okulu asmalar ya da okuldan kovulmalar; çocukların ya da diğer ev halkının
ihmal edilmesi).
2)
Fiziksel olarak tehlikeli durumlarda yineleyici bir biçimde madde kullanımı
(Örn. madde kullanımının yarattığı bozukluklar sırasında araba kullanma ya da bir makineyi
işletme).
3)
Madde ile ilişkili, yineleyici bir biçimde ortaya çıkan yasal sorunlar (Örn.
madde ile ilişkili davranım bozukluğuna bağlı tutuklanmalar).
4)
Maddenin etkilerinin neden olduğu, sürekli ya da yineleyici toplumsal ya da
kişilerarası sorunlara karşın sürekli madde kullanımı (Örn. entoksikasyonun sonuçları
hakkında eşle olan tartışmalar, fiziksel kavgalar).
Yoksunluk: Uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı
zaman ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlardır. Yoksunluk belirtileri, şiddeti ve süresi
kullanılan maddenin cinsine göre değişir.
Tolerans: Kullanılan madde miktarının giderek artmasıdır. Her zaman kullanılan
miktar istenen etkiyi yaratmamakta ve kişi kullandığı madde miktarını aynı etkiyi
sağlayabilmek için arttırma gereksinimi duymaktadır.
Zehirlenme: Kullanılan maddenin etkisini göstermesidir. Uygunsuz davranış ya da
psikolojik değişiklikler ortaya çıkar. Bir tür sarhoşluk hali olarak tanımlanabilir.
Uçucu ve Yapıştırıcı Maddeler: Boyalar ve boyalarda kullanılan tiner, bali , uhu gibi
yapıştırıcılar, çakmak gazı olarak kullanılan bütan gazı, kuru temizlemede kullanılan
maddeler, benzin, yazı yazılırken yapılan hataları silmekte kullanılan maddeler yaygın olarak
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kullanılan uçucu maddelerdir. Bu tür maddeler kolaylıkla bulunabilen, satılması yasal ve ucuz
olması nedeniyle kullanımı yaygın olan maddelerdir.

11.2. Bağımlılığın Nedenleri
Bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek çok güçtür. Birçok etken bir
arada olabilir. Aşağıda yer alan etkenler dışında da bağımlılık gelişebilir. Fakat bağımlılığın
nedeni mutlak olarak belirlenmiş değildir. Aşağıda yer alan etkenler bağımlı insanlarda
sıklıkla gözlenmiş etkenlerdir.
Psikolojik Etkenler: Engeller ve sorunlar karşısında kolaylıkla kırılan ve olumsuz
duygular yaşayan insanlar bu özelliklerinden dolayı daha da fazla engellenme yaşarlar. Çünkü
toplumsal çevrede engellenme yaratacak etkenler çok fazladır. Bu tür kişiler isteklerinin
derhal yerine gelmesini isterler. İstekleri geciktiği takdirde yıkım yaşarlar. Yaşadıkları
duygular ile giderek bir kısır döngüye girerler.
Kişinin sıkıntı hissini azaltma isteği ön plandadır. Madde kullanımını bırakan kişilerin
olumsuz bir olay yaşadıkları zaman tekrar madde kullanmaya başladıkları bilinen bir
gerçektir. Bu bağlamda sıkıntı hissi ile madde kullanımı arasında bir ilişki vardır. Bu kişilerin
genellikle acıya katlanma eşiklerinin düşük olduğu görülmektedir. Yaşadıkları acıya uzun
süre dayanamamaktadırlar. Bir an önce kendilerine rahatsızlık veren gerilim duygusunu yok
etmek istemektedirler. Madde kullanarak kendilerini iyi hissetme; maddenin yarattığı iyi
hissetmeden ya da olumsuz duyguların yaşanmasından kaçınmaya yöneliktir. Genelde hemen
haz duyma gereksinimi göze çarpar. Bir an önce stresten kurtulup, huzursuzluğun yerini
huzurun alması başlıca amaçtır. Bu yolda kullanılan aracın uyuşturucu bir madde olup
olmaması önemli değildir.
Maddenin bırakıldığı dönemde gözlenen yoksunluk dönemi bağımlı kişi için çok zor
bir dönemdir. Birçoğu bunu yaşamak istemez. Halbuki bu dönemin yaşanması, daha sonraya
yaşanabilecek acılara karşı bir hazırlık dönemidir. Bu dönemde acıyla baş etmeyi öğrenmek,
tekrar madde kullanmayı engelleyecek en önemli etkenlerden birisidir. Gerilimden acıdan ve
huzursuzluktan kaçınma davranışının altında, sorunlarla başa çıkamamak yatmaktadır.
Ödüllendirilme ve sevilme duygusunu erteleyebilme becerisi düşük olan kişiler hemen
ödüllendirilmek isterler. Sürekli sevilmek ve iyi olma duygusunu yaşamak isterler. Bazı
maddeler insanları kendilerini olduğundan daha iyi hissettirdiği için maddeye yöneldikleri
görülmüştür. Bu sorun daha çok olgunlaşmamış kişiliklerde gözlenir.
Sosyalleşmede sorunlar yaşayan kişi, içinde bulunduğu ortama uyum sağlayamamıştır.
Bu nedenle bir yıkım, hüsran yaşar. Deneyimlediği duygulardan kaçınmak ya da bunlarla başa
çıkabilmek amacıyla maddeye başvurabilir.
Psikoseksüel gelişim dönemlerinde eksikliği duyulan sevgi ve güven, yetişkinlik
döneminde yaşanılan kaygının bastırılabilmesi ve bu duygu ile başa çıkabilmek amacı ile
insanın uyuşturucu maddelere yöneldiği söylenebilir.
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Kalıtımsal Etkenler: Alkol bağımlılığının kalıtımsal etkenler ile ilişkisi olduğuna dair
ciddi veriler vardır. Bu veriler ikiz ve evlat edinme çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Ancak diğer
uyuşturucu madde kötüye kullanımlarında ya da bağımlılıklarının gelişiminde kalıtımsal
etkenlerin rolü üzerine yerince bilgi yoktur.
Alkol dışı diğer uyuşturucu maddelerin genetik geçişi üstüne son yıllarda yapılmış
bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmalarda RFLP (Kesilen Parça Uzunluğu Poliformizmi)
teknolojisi ile bazı etkenler saplanmıştır. Madde kullanan kişilerin ailelerinde de madde
kullanımı sık olduğu bilinmektedir. Ancak bu veri madde kullananların çocuklarında da
madde kullanımının olmasının nedenlerini genetik teorilerle açıklayamaz. Çünkü; aile
biçimleri ve aileden öğrenmenin de genetik nedenler dışında ayrı bir etken olduğu ve hangi
etkenin çocuğun madde kullanımına yol açtığı bilinemez. Bu nedenler ile genetik bir kod
bulunamadığı takdirde madde kullanmanın kalıtımsal bir durum olduğu ileri
sürülememektedir.
Sosyokültürel Etkenler: Bir toplumda madde kullanımı kabul görüyorsa, madde
kullanan kişi sayısı da artacaktır. Diğer kullanıcılar yeni başlayanlara nasıl kullanılacağını
öğretebilirler. Toplum yaşamında bu normal olarak kabul edilmiştir. Kullanmayan bir kişi
madde kullanmaya başlayarak, kullanan kişilerin grubuna girmeye, sosyal kabul ve destek
görmeye çalışacaktır. Bir toplum içinde yaygın madde kullanımı varsa, kişi bu maddelerin
nasıl kullanıldığını kolayca öğrenecek, kullanarak sosyal kazançlar elde edecektir.
Bir maddenin o çevrede kolay bulunması madde kullanımını artıran diğer bir etkendir.
Eğer, bulunduğunuz çevrede madde yoksa onu hiç bilemezsiniz ya da tanıyorsanız bile
kullanma imkânı bulamazsınız. Maddenin olmadığı yerde, madde bağımlılığı da yoktur.
Madde kullanımında önemli etkenlerden biri ise, kişinin yaşamında riskleri göze alıyor
ve riskli bir yaşamı tercih ediyor olmasıdır. Bütün zararlarına rağmen, madde kullanımı
kişilere çekici gelmektedir. Madde kullanımı toplumun koyduğu kurallara karşı gelmektir.
Toplumun koyduğu sınırlar içinde yaşayan ve bunların dışına çıkmayan kişilerin uyuşturucu
madde kullanım olasılığı daha düşük olacaktır.
Uyuşturucu madde kullanımını özendiren bazı toplumsal etmenlerde vardır. Bunlar
arasında özellikle tüketim toplumlarında yaygınlaşan günlük streslerden haplar ya da ilaçlar
yoluyla kurtulma davranışıdır. Bu davranışı özellikle ilaç firmaları da desteklemektedir. Bir
ilaç alarak sistemin getirdiği yüklerden kurtulmaya çalışmak, insanın kendini tanımasını ve
varlığını farkına varmasını önleyici bir çabadır. Bu durum insanın kendisini yaşamasına izin
vermemektedir.
Aile: Aile insan yaşamında ve gelişiminde çok önemli bir yer tutar. İnsanın gelişim
dönemlerinde etkilendiği, sevgi ve güven duygularını geliştirdiği kurumdur. Bu noktada
çıkacak aksaklıklar, tüm kişiliği etkileyebilir.

Aile ile madde kullanımı arasındaki ilişki aşağıdaki gibi özetlenebilir;
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1.
Madde kullanan gençlerin büyük çoğunluluğun ailesinde de uyuşturucu madde
kullanan kişiler saptanmıştır.
2.
Madde kullanan gençlerin aileleri genellikle ihmal eden, yeterli kontrol, sevgi
ve destek sağlamayan, gevşek disiplinli ebevenlerdir. Madde bağımlılığı aileyi her yönden
etkileyen bir hastalıktır.
3.
Kimi ailelerin ise ileri derecede katı, baskıcı, çocuğun gelişimine olanak
tanımayan bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.
4.
Boşanmış, ayrı yaşayan, ebeveynden birinin kaybedilmiş olduğu, parçalanmış
aile çocuklarında uyuşturucu madde kullanımı yaygındır.
5.
Anne ve babanın iyi birer model olmaması da önemli bir etkendir. Sorunlar
karşısında aciz kalan, çözüm üretemeyen ya da uyuşturucu maddelere karşı hoşgörülü
ailelerin çocukları risk altındadır.
6.
Aile içinde gencin özdeşim kurabileceği bir bireyin olmaması önemli sorunlar
yaratabilmektedir.
7.
Aşırı koruyucu, kollayıcı ailenin çocuklarında da uyuşturucu kullanımı yaygın
olduğu gözlenmiştir.
Madde bağımlılığı aileyi her yönden etkileyen bir hastalıktır. Ailede bağımlı bir
üyenin varlığı aileyi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz olarak etkilemekte ailenin
işlevlerini bozmaktadır. Bağımlılık; aileyi ekonomik ve sosyal tüm alanlarda etkilemektedir.
Etkiler aynı zamanda derin ve şiddetlidir. Bu etkilenme diğer kronik hastalıklardan çok daha
fazladır. Bağımlılığın aileye ve dolayısıyla topluma, diğer hastalıklarla karşılaştırıldığında,
ağır yük getiren bir hastalık olduğu kabul edilmelidir.
Kişilik: Kişilik kavramı, bireyin kendine özgü olan ve bireyi başkalarından ayırt
ettiren özelliklerini içerir. Bu özellikler bireyin bilme – düşünme – algılama biçimi, belli
durumlarda belli duygusal tepki gösterebilme yetisi, engellenme ve çatışmalar karşısında başa
çıkma ve savunma düzenekleridir.
Ülkemizde Gülkan, uyuşturucu madde kullanan bağımlılar üstünde MMPI (Minnesota
Çok Yönlü Kişilik Envanteri) adı verilen kişilik testi ile yaptığı tez çalışmasında bulgularını
şöyle açıklamıştır;
Bu kişilerde düşüncede belirgin bir bağımsızlık ve olumsuzluk, duygularda sık
değişim, fevri davranışlar, tatminsizlik, huzursuzluk ve dengesizlik saptanmıştır. Düşük
benlik algısına sahip olan bu kişiler içinde bulundukları durumu tahlil yeteneğine ve
durumlarını değiştirme becerisine sahip olmayan kişiler olarak gözükmektedirler. Katı, inatçı,
kuşkucu, zor ve aşırı hassas olarak tanımlanabilen bu kişiler, kendisine yönelik sosyal
uyarıcıları savunma mekanizmaları yoluyla kolaylıkla çarpıtabilirler. Düşmanlık duygularını
endirekt şekilde gösteren, yansıtmayı kullanan, alınma davranışı, kuşkuculuk özellikleri
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baskın olan bu kişiler de kararsızlık, gerginlik ve kaygı yoğundur. İlgi ve yardım görmek ve
sorumluluklarından kurtulmak amacıyla kasıtlı ve bilinçli olarak kötü görünmeye çalışmışlar
ve mevcut sorunları abartma eğilimine girmektedirler. Savunmaları zayıflamış olan bu kişiler
rasyonalizasyon ve entellektüalizasyon savunma mekanizmalarına kullanmaktadırlar. Ancak
savunmaları zayıflamış olduğundan kullanılan bu mekanizmalar etkisiz kalmaktadır.
Madde bağımlılığı ile kişilik bozuklukları arasında önemli bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Bağımlı kişilerde en sık gözlenen kişilik bozukluğu anti sosyal kişilik
bozukluğudur. Ayrıca Sınırda Kişilik Bozukluğu, Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu madde
bağımlılarında sıklıkla rastlanan diğer kişilik bozukluklarıdır.
Başka Hastalıklar: Alkol bağımlılarının önemli bir kısmının yaşadıkları anksiyeteyi
bastırmak için alkol kullanmaya başladıkları görülmektedir. Bu kişilerin çoğunlukla panik
atakları ya da sosyal fobisi olanlardan oluştuğu gözlenmektedir. Opiyat bağımlılarında ise %
90 oranında başka bir psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği saptanmıştır. Bunlar arasında
depresyon, anti sosyal kişilik bozukluğu, alkol kullanım bozuklukları ve anksiyete
bozuklukları en sık görülenlerdir. Ayrıca madde bağımlılarının % 15’nin bir kez intihar
girişimleri olduğu saptanmıştır. Bu nedenlerden dolayı madde bağımlılığının tedavisine geniş
bir açıdan yaklaşmak gereklidir.
Madde kullanmaya başlamada diğer etkenleri şöyle özetleyebiliriz. Yapılan
araştırmalar gençlerin en sık olarak merak nedeniyle madde kullanmaya başladığını
göstermektedir. Arkadaş baskısı ikinci önemli etkendir. Bir arkadaş ortamında yapılan ısrara
çoğunlukla dayanılamamaktadır. Arkadaş grubunun dışında kalmak, onlarda farklı olma
korkusu yaşanmaktadır. Ayrıca sorunlarını çözmek için başka yol kalmadığına inandıkları
anda madde kullanımı sık görülür. Bir başka değişle çaresizlik başka önemli bir etkendir.
Gençleri madde kullanmaya iten diğer bir etken ise gencin madde kullanarak kendini
kanıtlama davranışı gösterme eğilimidir. Farklı ve değişik gözükerek beğeni toplamak
amaçlanmaktadır. Ani tepki veren, saldırgan veya asi davranışları olan, her şeyi reddeden,
davranış bozukluğu gösteren, aykırı davranışlar içinde bulunan, erken yaşlarda davranış
problemleri olan, çabuk heyecanlanan, içe dönük, itaatkâr olan ve yaşıtlarından aşırı etkilenen
gençler; madde kullanma riski fazla olan gençlerdir.

11.3. Bağımlılığın Önlenmesi
Önleme, insanların madde kullanmasını ve eğer kullandıysa bağımlı hale gelmesini
engellemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine verilen addır. Tüm dünyada önleme
programları giderek önem kazanmaktadır. Bunun nedeni bağımlılığın geliştikten sonra
tedavisi güç olan bir durum olmasıdır. Bağımlılık gelişmeden önce yapılacak müdahaleler her
zaman daha başarılı, ekonomik ve sosyal açıdan daha yaralı olmaktadır. Önleme çalışmaları
iki ana başlıkta toplanabilir:
1)

Toplumda madde talebini azaltmak

2)

Maddenin arzını, yani bulunabilirliğini azaltmak
241

İkinci yöntem tamamen polisi ilgilendiren yasal çalışmalardır.

11.3.1. Önleme Programlarının Önemi
1)
Bağımlılık, geliştikten sonra tedavisi oldukça güç olan bir hastalıktır. Kişilerin
bağımlılıktan kurtulma isteği tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür. Ancak buna
rağmen tam temiz kalmayı başarma oranı oldukça düşüktür.
2)
Bağımlılığın başlangıcından tedavisine kadar geçen sürede topluma yansıyan
olumsuz yanları oldukça büyüktür. Bağımlılığın getirdiği sosyal ve ekonomik zorluk
sonucunda insanlar yasal olmayan eylemler yapabilmekte ve suç işlemektedirler.
3)
Uygulanan uzun süreli tedavilerin topluma maliyeti çok yüksektir. Altı ay ve
daha uzun süren tedavilerin madde bağımlılığında daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu kadar
uzun süreli tedaviler için fiziksel mekanlar yaratmak, personel çalıştırmak, rehabilitasyon
alanları açmak, iş bulmak oldukça zahmetli bir organizasyondur.
4 )
İyileştikten sonra yineleme olasılığı (nüksetme) çok yüksektir. Kişinin tekrar
madde kullanmaya başlamasını etkileyen birçok faktör vardır. Tüm bu faktörleri en az düzeye
indirmek oldukça ciddi bir uğraş gerektirmektedir. Tüm bunlar yerine getirilse bile
beklenmeyen olaylardan dolayı tekrar kullanımın görülmesi oldukça sıktır.
5)
Öte yandan her türlü önleme programı maliyetinin, tedavi maliyetinden daha
düşük olduğu gözlenmiştir.
Bu sebeplerden dolayı bağımlılığın önlenmesi; madde kullanan gençlerin maddeyi
bırakarak toplumsal rehabilitasyonu, topluma kazandırılmaları ve hayatlarına uygun biçimde
devam etmeleri için son derece önemlidir.

11.3.2. Madde Kullanımı İle Mücadelenin Aşamaları
Madde kullanımıyla mücadele ve koruma çalışmalarında üç aşama vardır.
1- Birincil Önleme: Burada hedef henüz hiç kullanmamış ama risk taşıyan gruplardır.
Eğitim yoluyla madde kullanımının engellenmesi için çalışılmaktadır. Kitle iletişim
araçlarının bu amaçla kullanımı önem taşımaktadır.
2- İkincil Önleme: Bu aşama erken tanı koymayı, bağımlılık gelişmeden önlemlerin
alınmasını içerir.
3- Üçüncül Önleme: Bu aşamada amaç; madde kullanan kişilerin madde kullanmayı
bırakması ve bıraktıktan sonra tekrar bu maddeleri kullanmaya başlanmasının önüne
geçmektir. Bunun bir diğer parçası ise, madde kullanımıyla ortaya çıkan zararların
önlemesidir. Burada amaç; bulaşıcı enfeksiyonlardan korunmak, suça iten nedenleri azaltmak
ve diğer fiziksel zararlardan korunmak, en azından bu zararları düşük düzeye indirmektir.
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11.3.3. Önleme Çalışmalarının Biçimleri
Bilgilendirme: Bunlardan birincisi ve belli de en sık kullanılanı caydırıcı yöntemdir.
Burada amaç; kişiyi uyuşturucu madde kullanımının tehlikelerine karşı uyarmak, olumsuz bir
tutum geliştirmek ve madde kullanmaktan korkmasını sağlamaktır. Bu yönteme örnek olarak
“uyuşturucu öldürür” sloganı verilebilir. Uyuşturucu kullananların yakalandıkları zaman yasal
olarak cezalandırılması ve cezaevlerine gönderilmeleri de bir tür caydırma amacını taşır.
Gerçekçi bilgilendirme yöntemi madde kullanımını etkileri ve sonuçları hakkında insanları
bilgilendirmek, merakı gidermek, yanlış inançları düzeltmek ve madde kullanan insanlara
karşı olumsuz tavrı gidermek amaçlarını taşır.
Eğitim: Programlı eğitim yaklaşımı, standart biçimde hazırlanmış paket eğitim
programlarının uygulanmasını içerir. Birleştirilmiş eğitim yaklaşımı ise diğer dersler içinde
uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verilmesidir. Örneğin; kimya, biyoloji, yurttaşlık dersleri
içinde yeri geldikçe uyuşturucu ile ilgili bilginin verilmesidir. Uyuşturucu madde konusunda
eğitimin, genel sağlık eğitimi içinde yer alması çok daha etkilidir. Ancak ülkemizde sağlık
bilgisi dersleri henüz yerleşmiş değildir. Bireysel geliştirme yaklaşımında amaç; bireyin
kendine olan güvenini ve sosyal becerilerini artırmak, karar verme yetisini geliştirmek,
sorunlarıyla başa çıkabilmesini öğretmek ve insanlar arası ilişkilerini düzenlemektir.
Toplumsal Çalışmalar: Toplumsal çalışmalar tüm topluma yönelik etkinlikleri
kapsamaktadır. Bunlar içinde, kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ile
kamuoyunda madde karşıtı bir değer geliştirmek sayılabilir. Danışma merkezlerinin kurulması
da toplumun bilinçlendirilmesinde büyük önem taşır. Özel kuruluşların, sivil toplum
örgütlerinin desteğinin sağlanması, yardım ve bakım evlerinin oluşturulması, bilgi ve
alternatif aktivitelerin geliştirilmesi uyuşturucunun toplumda yayılmasını önleyecek
çalışmalardır. Bu çalışmaları yönlendirebilecek organizasyon merkezlerinin kurulması şarttır.

11.3.4. Önleme Çalışmasının Başarısını Etkileyen Faktörler
Aşağıda sayılan faktörler önleme çalışmalarının başarısı üstüne doğrudan etki gösterir.

Süreklilik sağlanmadığı sürece bu çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanması
kaçınılmazdır. Anlık etkinlikler, kampanyaların başarılı olmadığı görülmektedir.


Gönüllü insanların bu çalışmalarda yer alması başarıyı artırmaktadır.


Özendirmeden kaçınmak gerekir. Bilinçsizce yapılan birçok etkinlikte kişiler
maddeye karşı özendirilebilmektedir.


Merak uyandırmamak gerekir.


Risk gruplarını oluşturan kişilerin (örneğin, gençlerin) doğrudan etkinlikler
içinde yer almasının sağlanması başarıyı artırmaktadır.


Toplumun katılımı ve işbirliği sağlanmalıdır.
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Her kültüre uygun mesajların seçilmesi ve kullanılması gerekir. Böylece,
mesajların insanlara ulaşımı daha kolay olabilmektedir ama tüm toplumu sarabilecek tek bir
mesaj bulmak imkânsız gibidir.

11.3.5. Önlemede Ebeveynin Rolü
Madde kullanımı ve bağımlılık konusunda en önemli risk grubu gençler olduğu için,
anne ve babanın bu konuda önemi çok büyüktür. Anne ve babanın çocuğunun maddeye
bağlanmaması için göstereceği bazı basit davranışlar ve yapacağı bazı girişimler vardır.
Bunlar aslında, ailenin her koşulda uyması gereken kural ve işlevlerdir.
Her anne ve baba çocuğuyla kuvvetli bir sevgi ilişkisi kurmalıdır. Bu sevgi ilişkisi
içinde çocuğuna doğru ve yanlışları öğretmek ailenin görevidir. Çocuğun davranışlarına bazı
belirli kurallar konmalı, kurallar konduktan sonra muhakkak tam olarak uygulanmalıdır.
Uygulanmayan kuralları koymak ilişkiyi bozacaktır.
Anne ve baba çocuklarıyla maddeler hakkında konuşmalıdır. Birçok aile bu konuyu
evde konuşmaktan kaçınmakta ve bu konuyu tabu haline getirmektedir. Yapılacak en büyük
hata anne ve babanın kendi çocuğunun kullanmayacağına ilişkin bir düşünce geliştirmesi ve
böyle bir sorunla karşılaşıncaya kadar beklemesidir. Her anne ve baba maddelerin etkilerini,
sonuçlarını ve özelliklerini çok iyi bilmelidir. Ancak böylelikle çocuğuna yardımcı olabilir.
Anne ve baba tutarsız davranışlardan kaçınmalı, evde konulan kurallar mantıklı, birbiriyle
tutarlı ve sınırları belli olmalıdır.
Ev içinde ve dışında çocuğun gözlenmesi de önem taşır. Anne ve baba çocuğun
arkadaşlarını, onların ailelerini yakından tanımalıdır. Ancak bu, bir tür baskı değil, bir
yakınlaşma süreci olarak algılanmalıdır. Gözleme süreci içinde çocuğu suçlayıcı ve
yargılayıcı davranışlardan kaçınmalıdır. Gözlemek takip etmek değildir. Çocuğun baskı
hissetmemesi ya da hissetse bile bunu ailenin ona yakın ilgisi olarak algılaması gerekir.

11.4. Bağımlılığın Tedavisi
Alkol ve madde kullanan bağımlı kişilerin tedavisi, kullanılan maddenin cinsine,
kullanım süresine, bireysel özelliklere göre değişiklik gösterir. Tedavi toplum içinde değişik
öğelerden oluşan bir bütün olarak ele alınmalı, tedavinin başlangıcından toplumsal uyuma
kadar bütün olanaklar sağlanmalıdır. Tedavi programı içinde biyolojik ilaç tedavisi, ruhsal
tedavi, bağımlının toplumla birleşip bütünleşmesini, uyumunu, çalışmasını düzenleyen
uyarlama girişimleri yer alır. Bunlar bir bütün olarak sürdürülür ve izlenir.
İlaç Tedavisi: Alkol ve madde kullananların ilaç tedavisi kısa süreli ve uzun süreli
olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Kısa süreli ilaç tedavisi ya alkol ve madde
zehirlenmesine bağlı olarak bedensel, ruhsal bozukluklarda ya da bağımlılık yapan maddenin
birden bire kesilmesi sırasında ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin denetim altına alınması,
düzelmesi amacıyla yapılır.
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Ruhsal – Toplumsal Tedavi İlkeleri: Madde bağımlılığı tedavisinde başarı sağlamak
için iki önemli etken vardır. Bunlardan birincisi kişinin tedavi olmak istemesidir. Eğer kişi
tedavi olmayı kendisi istemiyor ise, kimse ona zorla bıraktırmayı başaramaz. Diğeri ise kişiyi
maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmesidir. Çünkü kişi maddeyi bıraktığı zaman
alışkanlıklarını, arkadaşlarını, yaşadığı ortamı değiştirmek zorunda kalabilecektir. Eğer tüm
bunlara hazır değil ise, yapılacak çok fazla bir şey yoktur.
Alkol ve madde bağımlılığının oluşmasında benzer nedenler bulunmasına ve ortak
tedavi yaklaşımının gerekli olmasına karşın, bağımlıların kişilik özellikleri de gözden uzak
tutulmamalıdır. Bu nedenle ortak tedavi yaklaşımının elden geldiğince bireysel ve kişisel
özelliklere göre uygulanması, bağımlıların tedavisinde temel ilke olmalıdır. Bağımlıların
tedavisi birbirinden ayrı ve kopuk yöntemlerle değil birbirini bütünleyen tamamlayan
yöntemlerle yapılmalıdır. Böylece olumlu sonuç alma olasılığı yükselir. Bütünleyici ve
tamamlayıcı tedavi aynı zaman da ruh hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve
uğraş terapisi uzmanıyla tedaviye katkısı olan çeşitli devlet, kurum ve kuruluşların işbirliğini
gerektirmekte, bunların ortak çalışmasını zorunlu duruma getirmektedir.
Alkol ve madde bağımlılarının ruhsal ve toplumsal tedavisinde temel amaç onların
yeniden topluma kazandırılmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesi için önce bağımlı olduğu
maddeden arınması, sonra bağımlılığa neden olan bedensel, ruhsal, toplumsal etkilerden
kurtulması, daha sonra bağımlılığı nedeniyle yitirdiği toplumsal rolünü yeniden kazanması
gerekmektedir. Ayrıca alkol ve madde bağımlılarına yapılacak en önemli toplumsal yardım;
onların alkol ve madde alt kültüründen uzak bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini
sağlamaktır. Bu nedenle bağımlıların aileleriyle işbirliği yapılarak bağımlının aileye uyumu,
ailenin bağımlıya desteği ve yardımı sağlanmalıdır. Bağımlıların çalışma ve iş ortamı
bulması, bu ortama uyum sağlaması için destekleyici, yol gösterici girişimler yapılmalıdır.

11.5. Madde Bağımlılığı Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal hizmet; sosyal sorunların birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini
mikro (birey), mezzo (grup-aile) ve makro (toplum) düzeylerde ortadan kaldırmayı amaç
edinen ve değişim ajanı işleviyle sorunları bütüncül bakış açısıyla ele alan bir meslektir.
Sosyal hizmet mesleğini diğer meslek dallarından ayıran özellik; sorunları tüm
boyutlarıyla ele almasından ileri gelir (sosyal, kültürel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik
olmak üzere tüm boyutlarda sorun analizleri). Madde bağımlılığı konusunda ise sosyal
hizmetin duruşu nettir. Bu duruşu aktarmadan önce alanda bağımlılığı ele alan modelleri
anlatmak daha faydalı olacaktır.
Bağımlılığı ele alan modelleri şunlardır; moral modelde madde kullanan birey, hem
madde bağımlılığı probleminin ortaya çıkışından hem de onun çözümünden sorumlu
tutulmaktadır. Hastalık modeli ise en yaygın olarak kullanılan model olmakla birlikte,
bağımlılığa altta yatan bir hastalık koşulunun neden olduğu ve tıbbi müdahale olmaksızın
bağımlılığın tedavi edilemeyeceğini savunur. Ruhsal model, adsız alkolikler tarafından
temsil edilmektedir. Modele göre insanlar kendi koşulları üzerinde kişisel olarak güçsüzdürler
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ve sonuç olarak iyileşmenin gücüne inanmak zorundadırlar. Biyopsikososyal model, önleme
ve bağımlılığın nüksetmesini önleme çalışmasına odaklanmaktadır. İnsanlar kişisel olarak
sorunun ortaya çıkmasından dolayı suçlu olarak görülmezler ve değişimi sağlamada
basamakları aşmak için yardım görürler. Madde bağımlılığı yavaş yavaş ve sistematik bir
biçimde engellenmesi gereken kötü bir alışkanlık olarak görülür.
Yukarıda aktarılan modellerin bağımlılığa bakışları analiz edildiğinde; sorunu tıbbi,
psikolojik ve sosyal boyutuyla bir arada değerlendiren modelin biyopsikososyal model olduğu
görülmektedir. Kuşkusuz diğer modeller de sorunun çözümüne yönelik önemli boyutlara
sahiptir ancak bütüncül bakışı yansıtmak adına biyopsikososyal modelin çok daha güçlü
yanları olduğunu belirtmek gerekir. Bu çerçevede sosyal hizmet mesleğinin bakışını en iyi
şekilde biyopsikososyal modelin yansıttığı düşünülmektedir çünkü diğer sosyal sorunlar gibi
madde bağımlılığı sorunu da çok boyutlu, bütüncül bir analizi ve başından sonuna kadar ciddi
bir izleme sürecini gerektirir. Madde bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik
gerçekleştirilebilecek sosyal hizmet uygulamaları, sorunun hem kalıcı çözümüne hem de
koruyucu-önleyici yönüyle bireyin sosyal işlevselliğine katkı sağlayacaktır. Öte yandan
sorunun yalnız bağımlı birey değil, çevresini ve en genelde toplumu da etkilediği
düşünüldüğünde; farklı düzeylerde sosyal hizmet uygulamalarının ne kadar önemli olduğu
ortaya çıkacaktır.
Madde bağımlılığı sorununa yönelik olarak biyopsikososyal modelle ile birlikte
vurgulanmak istenen diğer bir yaklaşım güçlendirme yaklaşımıdır. Güçlendirme yaklaşımı;
güçsüzlük kavramıyla ilgilidir. Güçsüzlük; genel toplum içinde ayrımcılığa uğrayan grupların
ortak durumudur. Bireyler, özellikle ilişkilerinde kendilerini güçsüz ve çaresiz hissederler. Bu
çerçevede güçlendirme; bireylerin yaşam koşullarını geliştirmeleri için kişisel güç, kişilerarası
güç ya da politik gücü artırma sürecidir. Güçlendirme yaklaşımı kapsamında, bireyin
sorununu kabullenerek çözüm sürecinde aktif olabilmesi için desteklenmesi, sorunla baş etme
yöntemlerinin geliştirilmesi ve en genelde bireyin içindeki gücün harekete geçirilmesi gerekir.
Konunun aile boyutunda; bağımlılığın olumsuz etkilerini en üst düzeyde yaşayan ailelerin
desteklenmesi oldukça önemli bir konudur. Aile ile gerçekleştirilecek hem bireysel hem de
grup çalışmaları (paylaşım grupları, destek grupları, eğitim grupları) sorunla baş edebilme
kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olacaktır çünkü ailenin sorunu kabullenmesi, konu
hakkında bilgi sahibi olması ve destek sistemlerinin işlemesi oldukça önemli süreçlerdir.
Madde bağımlılığında ihmal edildiği düşünülen ve sosyal hizmet mesleğinin ilgi
alanında önemli çalışmalar yürütebileceği başlıca konu, izlemedir. Uygulamada
görülmektedir ki; tedavi gören madde bağımlıları tedavi sonrası süreçte izlenmemekte ve
bulundukları sosyal ortama doğrudan geri gönderilmektedir. Bu ortamda bağımlılık yaşamış
bir birey, tedavi sonrasında aynı sorunlu ortama döndüğünde tedaviden tam olarak başarı elde
edilemeyecektir. Bu noktada ekip çalışması kavramına vurgu yapmak gereklidir. Doktor,
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, psikolog ve tüm meslek elemanları aynı ekipte
çalışmalı; sorunun sosyal boyutuyla ilgilenme ve aile içinde izleme gibi çalışmalar sosyal
hizmet uzmanı tarafından yürütülmelidir. Sosyal hizmet uzmanı, tedavinin başlangıç
sürecinde yapması gerektiği gibi tedavi sonrası süreçte de sosyal incelemelerini ev ziyaretleri,
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birey ve ailesiyle derinlemesine görüşmeler yoluyla yürütmelidir. Bu incelemeler, ekip ruhu
içerisinde diğer meslek elemanlarına da sunulmalı ve gerekebilecek tıbbi, psikolojik ve sosyal
müdahaleler birlikte tartışılmalıdır. Ancak böyle bir süreç, konuya yönelik politikaların
gözden geçirilmesi ve kaynakların yaratılmasını gerektirmektedir. Politika açısından bu
konunun da önemli olduğu hem sağlık personeli hem de yöneticiler tarafından
benimsenmelidir. Politika düzeyinde bu tarz bir desteği oluşturmak için sosyal hizmet
uzmanları lobicilik, savunuculuk, kamuoyu oluşturma ve kaynakları harekete geçirme
işlevleriyle girişimlerde bulunmalıdır. Uygulamalar düzeyinde ideale ulaşmak, politika ve
strateji düzeyinde sağlam bir temelin yaratılmasıyla mümkündür.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, madde bağımlılığı alanını, madde bağımlılığıyla ilgili yakın anlamlı
kavramları, bağımlılığın nedenlerini, bağımlılığın nasıl ve ne şekilde önlenebileceği, madde
bağımlılığı tedavisinde hangi yöntemlerin uygulandığını ve madde bağımlılığı alanında sosyal
hizmet uygulamalarının neler olduğunu öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Kullanılan madde miktarının giderek artmasıdır. Her zaman kullanılan miktar
istenen etkiyi yaratmamakta ve kişi kullandığı madde miktarını aynı etkiyi sağlayabilmek için
arttırma gereksinimi duymaktadır.
Yukarıda tanımı verilen madde bağımlılığı ile ilgili kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Bağımlılık

b)

Yoksunluk

c)

Tolerans

d)

Zehirlenme

2)
Aşağıda özellikleri verilen etkenler madde bağımlılığın hangi nedenini
oluşturmaktadır?


Tüketim toplumlarında yaygınlaşan günlük streslerden haplar ya da ilaçlar yoluyla
kurtulma davranışı



Madde kullanımının toplum tarafından kabul görmesi



Bir maddenin o çevrede bulunması



Kişinin yaşamında riskleri göze alması ve riskli yaşamı tercih etmesi

a)

Psikolojik etkenler

b)

Sosyo-kültürel etkenler

c)

Aile

d)

Kişilik

3)

Bağımlı kişilerden en çok görülen kişilik bozukluğu….................................dur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Anti-sosyal kişilik bozukluğu

b)

Borderline kişilik bozukluğu

c)

Alkol kullanım bozuklukları

d)

Anksiyete bozuklukları
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4)
Aşağıdakilerden hangisi madde kullanımı ile mücadelede ikincil önlemeyi
oluşturmaktadır?
a)

Madde kullanımıyla ortaya çıkan zararların önlenmesi

b)
Madde kullanan kişilerin madde kullanmayı bırakması ve bıraktıktan sonra
tekrar bu maddeleri kullanmaya başlanmasının önlemesi
c)

Erken tanı koyma, bağımlılık gelişmeden önlemlerin alınması

d)

Eğitim yoluyla madde kullanımının engellenmesi

5)
Madde bağımlılığını açıklayan aşağıdaki modellerden hangisi sosyal hizmet
meslek ve disiplinine daha uygundur?
a)

Moral model

b)

Hastalık modeli

c)

Ruhsal model

d)

Biopsikososyal model

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) c, 5) d
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12. SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Suçun Tanımlanması
12.2. Suçun Nedenleri
12.2.1. Biyolojik Teoriler
12.2.2. Psikolojik Teoriler
12.2.3. Sosyolojik Teoriler
12.2.4. Sosyo-Psikolojik Teoriler
12.3. Suç İşlemeye Etki Eden Etmenler
12.3.1. Yaş
12.3.2. Cinsiyet
12.3.3. Medeni Durum
12.3.4. Öğrenim Durumu
12.3.5. İşsizlik ve Ekonomik Düzey
12.3.6. Aile Yapısı ve Özellikleri
12.3.7. Akran Grubu ve Boş Zaman Değerlendirme Etkinlikleri
12.4. Ceza Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet
12.5. Ceza Adalet Siteminde Sosyal Hizmet Değerleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarihin her döneminde
olagelen suç kavramını ve
tanımlarını öğrenmek.
Suçun nedenlerini açıklayan
teorileri kavrayabilmek.
Suç işlemeye etki eden
faktörlerin ne olduğu
hakkında bilgi sahibi olmak.
Ceza-adalet sisteminde
sosyal hizmet
uygulamalarının neler
olduğunu öğrenmek ve hangi
sosyal hizmet değerlerine
dikkat edildiğini kavramak.
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Giriş
Suç, bir toplumda toplumsal normları ihlal eden çoğunlukçu değerlere aykırı biçimde
ortaya çıkan davranış biçimidir. Suçlu ise isteyerek ya da istemeyerek suç eylemini
gerçekleştiren kişidir. Suç konusunda yapılan araştırmaların artması, suçun birey ile birlikte
onun yaşadığı çevreden de kaynaklanabileceği konusunu gündeme getirmiştir. Böylece, suç
bireysel sorun olarak değil, bir sosyal sorun olarak ele alınmaya başlanmıştır.
Sosyal sorun, toplumu ilgilendirmekle birlikte; sorunun niteliği, algılanışı ve
yoğunluğu toplumdan topluma, ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu değişimin nedeni, her
toplumun ve ülkenin ayrı bir kültüre, geçmişe ve değer yapısına sahip olmasıdır. Bu nedenle
bir eylemin, suç sayılması için bulduğu bölgenin değerlerine, kültürüne ve o davranışın daha
önce yaşanıp yaşanmamasına bakmak gerekir. Bütün bunlardan dolayı suça neden olan
faktörler ve suç türleri ancak o bölgenin özellikleri dikkate alınarak değerlendirilebilir.
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12.1. Suçun Tanımlanması
Suç kavramı çok farklı alanlar ve çok sayıda bilim insanı tarafından tanımlanmaya ve
açıklanmaya çalışılmıştır. Genel anlamda suç kavramı toplumda var olan normlardan sapma
olarak tanımlanmaktadır. Suç, toplumun değer ve normlarından sapan eylemdir ancak suç,
kanun koyucular tarafından ceza yaptırımı belirlenmiş olduğundan, diğer sapma
davranışlarından ayrılmaktadır. Suç, “işlenmesi yasak edilmiş ve ceza yaptırımı ile tehdit
altına alınmış fiiller” olarak da tanımlanmıştır. Dönmezer’e göre suç, evrensel bir olaydır.
Tarihin en eski devirlerinden beri var olmuştur. İnsanların içindeki ihtirasın yanı sıra toplum
halindeki çeşitli sosyal sınıfların varlığının getirdiği sosyal çelişkiler ve uyumsuzluklar var
oldukça, suç da var olacaktır. Ceza Hukukuna göre, suç “yasanın cezalandırdığı harekettir” ve
hak ve çıkarları ihlal eden bir eylemin suç olarak kabul edilebilmesi için kanun tarafından
cezalandırılması gerekmektedir. Adler’e göre suç, sosyal normları sarsan bir davranıştır. Suç
yalnızca herkes tarafından tartışılabilen duygusal bir durum değil, oldukça teknik bir olaydır.
Hukukçular tarafından yasal süreçler geliştirilir; sosyal bilimler ve davranış bilimlerince de
incelenir.
Çağdaş kriminoloji (suç bilimi) yaklaşımını benimseyen bazı kriminologlara göre suç,
üç şekilde tanımlanabilir:
1. yasal bakış açısından suç; ceza yasalarını ihlal eden insan davranışlarıdır,
2. sosyolojik bakış açısı ile suç, doğada var olan toplumsal sistemin korunması için,
baskılanması gereken veya gerekli varsayılan bir anti sosyal davranış olarak görülür,
3. psikolojik bakış açısından suç; sosyal olarak yetersiz uyumun bir şeklidir.
Suç, özellikle Ceza Yasasına karşı olan ve genel olarak kabul edilebilir bir sosyal
düzen çerçevesinde sıkıntılara neden olan insan etkinliğidir.
Suç olgusu; kriminoloji (suç bilimi), hukuk, antropoloji, psikoloji, sosyoloji vb. bilim
dalları tarafından açıklanmaya çalışılmaktadır. İşlenmiş bir suçun tek bir nedenle
açıklanabilmesi olanaklı görünmemektedir. Bu noktada kişilerin neden suç işlediğini
inceleyen ve açıklamaya çalışan suç kuramlarından bahsetmek yerinde olacaktır.

12.2. Suç Nedenleri
Suçun açıklanmasında, nedenlerinin ortaya konmasında subjektif (öznel) ve objektif
(nesnel) nitelikte bazı yaklaşımlar bulunmaktadır. Suç davranışını farklı temellere dayandıran
pek çok teori bulunmaktadır. Bu teorilerin tümü suç davranışını açıklamaya, suçun
nedenlerini ortaya koymaya yöneliktir.
Suçun nedenlerini açıklayan teorileri dört genel kategori altında değerlendirebiliriz.
1)

Biyolojik teoriler
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2)

Psikolojik teoriler

3)

Sosyolojik teoriler

4)

Sosyo-psikolojik teoriler

12.2.1. Biyolojik Teoriler
Bu teoriler, suçluların biyolojik ve genetik bakımdan genel nüfusa oranla daha alt
seviyede olduklarını savunmaktadır.
Lombroso, suçlunun biyolojik bakımdan anormal olduğunu savunur. Suçlu tipin
özelliklerine “stigmat” adını vermiştir.
Goring, “İngiliz Mahkum” adlı eserinde Lombroso’dan daha gelişmiş istatistik
yöntemlerini kullanmıştır.
Ernst Hooton, Goring’in görüşlerini eleştirmiş; farklı tip suçlular arasında ırk
farklılıkları ve anatomik farklılıklar olduğunu bulmaya çalışmıştır.
Biyolojik teoriler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.
1) Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Görüşler: Ernst
Kretchmer, beden tipi-akıl hastalıkları bağlantısının olduğu düşüncesindeydi ve kişileri
beden yapısına göre sınıflandırmıştır.
a)
Piknik tipler; orta boylu, yuvarlak hatlı, yumuşak, geniş yüzlü, kısa ve kalın
boyun ve yumuşak ellere sahip olan kişiler,
b)

Atletik tipler; adaleleri ve bedenleri gelişmiş, geniş omuzlu kişiler,

c)

Astenik tipler; ince yüz, boyun, beden, kollar ve bacaklara sahip kişiler.

Kretchmer bunlara “displastik” adını verdiği dördüncü tip eklemektedir. Bunlar, fizik
anormallikleri ve orantı bozuklukları olan kişilerdir.
William Sheldon da dış görünüşün üç boyutunu incelemiş ve bunlara uygun mizaçları
belirlemeye çalışmıştır.
a)

Endomorfik tipler; şişman, yumuşak ve yuvarlak,

b)

Mezomorfik tipler; adaleleli, atletik ve güçlü,

c)

Ektomorfik tipler; uzun boylu, zayıf, beyni iyi gelişmiş.

Glueck bunlara “dengeli tip”i eklemiştir. Suçluların daha çok mezomorfik tipler
arasından çıktığını iddia etmiştir.
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2) Genetik teoriler: Suçlu davranışın soyaçekim ike yakından ilgisi olduğu
savunulmuştur. Rosenthal, soyaçekime bağlı suçlul adaylarını dört grupta toplamaktadır.
a)

Bedensel yapı bakımında suça yatkınlık gösterenler; adaleli ve atletik gençler

b)

Beyin anormallikleri olanlar,

c)

Akıl zayıflığı olanlar,

d)

Genetik anormallikleri olanlar

Henri Goddard, Richard Dugdale, Johannes Lange’nin bu konuda yaptığı
çalışmaları bulunmaktadır.

12.2.2. Psikolojik Teoriler
Psikoloji ve psikiyatri; organik akıl hastalarının suç davranışı üzerinde etkili olduğunu
savunmaktadır. Psikolojik teoriler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.
1) Psikanalitik Teoriler: Freud’un görüşlerine dayanan psikanalitik yaklaşım;
davranışlardaki sapmanın temel dürtülerin baskı altında tutulmasından kaynaklandığını ileri
sürmektedir. Bu görüş yanlılarına göre suç; iç denetim mekanizmalarından olan id’in (ilkel
benlik) ilkel, saldırgan davranışlarını sınırlayamadığı bir kişilik bozukluğunun sonucu olarak
ortaya çıkar.
Franz Alexander, suçluyu tuvalet terbiyesi döneminde “gerçeklik ilkesi”ni
öğrenememiş kişi olarak açıklamaktadır. Ailenin ve diğer sosyal güçlerin de suçluluğun
ortaya çıkmasında katkıları olduğunu kabul etmektedir.
2) Suçu Psikopatiye Dayandıran Görüşler: Suçluları “psikopat- antisosyal kişilik”
olarak tanımlarlar. Ulman ve Krashner, “Anormal Davranışa Psikolojik Yaklaşım” adlı
eserlerinde psikopatların 10 özelliğini sıralamıştır.
Buss, iki tür ailenin psikopatlığı doğurduğunu belirtmektedir. Biri soğuk, mesafeli
anne baba tipi diğeri ise tutarsız anne-baba tipidir.
Yochelson ve Samenov, “Suçlu Kişilik (Criminal Personality)” adlı eserinde
suçluların kendine özgü düşünme modelleri olduğunu belirtmektedir.

12.2.3. Sosyolojik Teoriler
Sosyolojik teoriler, suçluluğun temelinin kültür çatışması olduğu varsayımından
hareket ederek, sosyal ve kültürel çevredeki kriminolojik koşulları incelerler.
Sosyolojik teoriler iki grupta incelenebilir.
1) Yapısal Teoriler: Bu teori bireyin sosyal yapı içindeki yerini vurgular. Durkheim,
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sosyal kuralların olmaması durumunda yaşamın çekilmez hale geleceğini ve anomiyle
(anormallik) sonuçlanacağını ifade etmektedir.
Parsons, anominin kurumsallaşmanın anti-tezi olduğunu belirtir.
Merton, gerçekleştirilemeyen istek ve arzular kişilerde sapıcı davranışa ve toplumsal
ahlakın reddine yol açar, demektedir.
Cloward ve Ohlin’in aykırı fırsatlar teorisi özellikle çocuk suçluluğunu açıklamak
için kullanılmıştır. Cloward ve Ohlin, suçlu davranışı Sutherland’in ortaya atmış olduğu
“aykırılıkların birleşmesi” kavramıyla açıklamaktadır.
Albert Cohen, kişinin orta sınıf standartlarına tepki olarak suç işlediğini
belirtmektedir.
Bu teoriler bağlamında uyuşmazlık modeli ileri sürülmüştür. Uyuşmazlık modelinin
dört özelliği bulunmaktadır. Bunlar:


Her toplum her zaman değişikliğe maruz kalır.



Her toplumda her zaman çatışma vardır.



Her toplumun her kesimi değişime katkı sağlar.



Her toplum bazı üyelerinin diğerlerini sınırlaması ilkesi üzerine kurulmuştur.

George Vold, suçun sosyal çatışmanın bir ürünü, politik ve sosyal eşitsizliğin bir
yansıması olduğunu ileri süren ilk kriminologdur.
Austin Turk,
savunmaktadır.

suçun

yetkiler

arasındaki

rol

farklarından

ortaya

çıktığını

Richard Quinney, suçu, yetkili kişilerin bir davranışa vermiş oldukları tanım olarak
belitmektedir.
2) Alt Kültür Teorileri: Alt kültürün suç işlemede etken olduğunu savunur.
Cohen, çeteleri yarar gütmeyen, olumsuz ve haince olarak nitelendirmektedir.
Miller’ın ilgi odakları teorisi, düşük gelir sınıfının kültürünün suçu doğurduğunu öne
sürmektedir; standartları ve ilgi odakları orta sınıfın odaklarından kaynaklanmış olan bazı
hukuk normlarını ihlal ettiklerini savunmaktadır.

12.2.4. Sosyo-Psikolojik Teoriler
Sosyo-psikolojik teoriler, suçu öğrenilmiş bir davranış olarak görmektedirler.
Munsterberg, suçun toplumda pes sık rastlanan hukuka aykırı davranışların taklidi
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olduğunu ileri süren ilk kişidir.
Sosyo-psikolojik teoriler, kontrol teorileri ve doğrudan doğruya öğrenme teorileri
olmak üzere iki grupta incelenmektedir.
1) Kontrol Teorileri: Bu teorilere göre insanlar, aksi öğretilmedikçe sık sık antisosyal bir şekilde davranırlar.
Eynseck, kısa dönem hedonizmi vurgulamaktadır. Davranıştan sonra hemen ceza
verilirse daha etkili olacağını savunmuştur. Eynseck’e göre acı ve haz arasında denge
kurulmalıdır. Cezaya bir alternatif bulunması gerekmektedir. Bu da “vicdan”dır. Eynseck,
vicdanın oluşma sürecini şartlı refleks ile açıklamaktadır.
Walter Reckless, suçu ancak sınırlamaların önleyebileceğini belirtmektedir. Dış
sınırlamalar, grup içinde egemen olan normlara uygun davranma konusundaki sosyal baskıdır.
İç sınırlamalar ise “süperego” kavramıdır.
Kohlberg, ahlaki gelişmin 6 aşamada gerçekleştiği düşüncesini ortaya atmıştır. İlk
iki aşamada eylemler sonuçlarıyla değerlendirilmektedir. İkinci iki aşamada ise toplumsal
standartlar ve hukuk kurallarına uyum sağlanmaktadır. Üçüncü iki aşamada ise mantık
değerlendirmesi yapılır. Düzenin değeri, kişisel ilkeler, ahlak ve adalet standartları bu
dönemde oluşmaktadır.
2) Doğrudan Doğruya Öğrenme Teorileri: Teoriye göre suçluluğu öğrenmek küçük
ve yakın gruplarda oluşmaktadır. Edwin Sutherland önemli bir temsilcisidir ve 9 önermesi
oldukça önemlidir.
Bu teoriye göre Gergo Herbert Mead ve Thomas, suçluların sosyal olarak
damgalanmakta olduğunu savunmaktadır.
Becker, sapmanın (sapma davranışı) olaya bakanın gözünde olduğunu iddia eder.
Lemert, damgalanma sürecinin ikinci türüne “ikincil sapma” adını verir. İlk sapmadan
sonra kişiye yaptırım uygulanır; ikinci sapmadan sonra ise kişi damgalanır.
Araştırmalar mahkumiyetin 7 tür damgalanma etkisini ortaya çıkarmıştır.
1)

Şüphe altında olma

2)

İş bulma zorlukları

3)

Toplum dışına itilme

4)

Kendine olan saygı ve güvenin yitirilmesi

5)

Damgalanmaya tepki

6)

Damgalayanlara tepki
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7)

Kutsal konuma gelme

12.3. Suç İşlemeye Etki Eden Etmenler
Suçluluk, birden çok etmenin etkili olduğu karmaşık bir kavramdır. Bir kişi yalnızca
yoksul ya da işsiz olduğu için suç işlemez; bu noktada kişiyi suç işlemeye iten farklı sosyoekonomik koşulların ve sosyal sorunların varlığından bahsedilebilir. Çalışmanın bu
bölümünde suça etki eden etmenler başlığı altında yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni
durum, işsizlik, ekonomik düzey, aile yapısı ve özellikleri ile akran grubu ve boş zaman
değerlendirme etkinlikleri incelenecektir.

12.3.1. Yaş
Hirchi ve Gottredson, yaş ve suçluluk ilişkisini inceledikleri çalışmalarında, sosyal ve
kültürel koşulların karşısında yaş değişkeninin değersiz olduğunu ifade etseler de bu konuda
yapılan birçok araştırma, yaşın suça yönelmede etkili olduğuna işaret etmektedir. Suç
istatistiklerine bakıldığında, suçun her yaş döneminde aynı olmadığı, bazı yaş aralıklarında
farklı dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Hemen tüm toplumlarda suçluluk, gençlik
yıllarının bitimine doğru zirve noktasına ulaşırken, bu noktadan sonra hızlı bir düşüş
göstermektedir. Suç istatistikleri ve alan araştırmaları, en güçlü suç yükünün gençlik
yaşlarında bulunduğunu ortaya koymaktadır.
İleri gençlik çağında suça yönelme oranının artış göstermesi, bazı kuramlara
dayandırılmaktadır. Buna göre; aile denetiminin azalması, akran grubunun etkisinin artması
ve ilerleyen yaş ile birlikte bireyin ait olduğu ailevi ve toplumsal denetim mekanizmaları
arasında ortaya çıkan çatışma, kişiyi suç işlemeye itmektedir. Yaşlı insanların neden daha az
suça yöneldiğine gelince; belirli bir yaşa gelen kişinin sosyal çatışmalardan uzaklaştığı fikri
öne çıkmaktadır. Yaşlı insanlar, ceza hukuku ile karşı karşıya gelmekten çekinirlerken risk
almaktan ziyade uygun davranışlar sergileme eğilimi göstermektedirler. Dolayısıyla yaşlı
insanlar diğer yaş gruplarına oranla daha az sapma davranışı göstermektedirler.

12.3.2. Cinsiyet
Cinsiyet ve suç ilişkisi ele alındığında, genel olarak suçun bir erkek davranışı olduğu
kabul edilmektedir. Suçluluk ile ilgili literatüre ve alan araştırmalarına bakıldığında, her yaş
grubunda ve her türlü suçta erkekler, kadınlardan oldukça yüksek oranlara sahiptir.
Kadın suçluluğu başlı başına ele alınması gereken önemli bir konudur. Suç
istatistikleri ele alındığında her ne kadar kadınlar yüksek suçluluk oranlarına sahip olmasalar
da kadın suçluluğu oranları, ülkeden ülkeye ve yaşanılan sosyo-ekonomik koşullara göre
farklılıklar göstermektedir. Kadının toplumsal yaşam içerisindeki konumu bu anlamda büyük
öneme sahiptir. Kadının sosyal yaşamda güçlenmesi ve egemen rol elde etmesi durumunda,
suçluluk oranının artacağı savunulmuş ve bu görüşe kanıt olarak savaş yıllarında kadın ve
çocuk suçluluğunda ortaya çıkan artış gösterilmiştir. Ancak yıllar içerisinde kadının gelir
sahibi olması ve beraberinde kadın haklarında ortaya çıkan gelişmeler, kadın suçluluğunda
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gözle görülür bir artış meydana getirmemiştir.
Suçluluğu biyolojik kuramlar ile açıklamaya çalışan Lombrosso, kadının kas gücünün,
bir erkeğin üçte ikisine denk geldiğini dolayısı ile bir kadının doğası gereği şiddet uygulama
eğiliminin olmadığını savunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kadınların işledikleri suçlar,
genel anlamda beden gücü gerektirmeyecek suçlardır. Kadınların genellikle mala karşı ve
şiddet içerikli olmayan suçlar işledikleri görülmektedir. Türkiye’de ise kadınlar tarafından en
çok işlenen suçlar arasında hırsızlık, adam öldürme, namus suçları ve zina suçları ön plana
çıkmaktadır. Kadın hükümlüler ile yakın tarihte yapılan bir çalışmada, hüküm giyme
nedenleri arasında ilk sırada hırsızlık, adam öldürme ve uyuşturucu ile ilgili suçların yer aldığı
belirlenmiştir.

12.3.3. Medeni Durum
Medeni durum ve suçluluk arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Konu
ile ilgili yapılan araştırmalarda, evlilerin diğer gruplara oranla daha az suç işlediği tespit
edilmiştir. Evli kişilerin, bir aileye sahip olmaları nedeniyle, sorumluluk duygularının güçlü
olduğu ve bu sorumluluk duygusunun suçu önleyici bir etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu
görüşe koşut olarak suçluluk oranı açısından evlileri, dulların ve bekârların takip ettiği ve
eşinden boşanmış kimselerin yüksek suçluluk oranına sahip olduğu tespit edilmiştir.

12.3.4. Öğrenim Durumu
Öğrenim durumu, suçluluğun önemli belirleyicilerindendir. Suçluluk alanında yapılan
araştırmalar incelendiğinde, hem kadın hem erkek için, hangi yaşta olursa olsun, öğrenim
durumu düştükçe suçluluğun arttığı gözlemlenmektedir. Dolayısı ile kişilerin öğrenim düzeyi
yükseldikçe, suçluluk oranlarının azaldığı söylenebilir.
Çocukluk çağında, öğrenim yaşamında baş gösteren sorunların, kişinin ileriki
yaşamında suçluluk durumunu şekillendirdiği söylenebilir. Suça yönelen çocukların, ailenin
eksikliğini giderecek denetimden ve toplumsallaşmayı sağlayacak okul olanaklarından
faydalanamadıkları gözlemlenmektedir.
Ülkemizde DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü) tarafından yapılan istatistikler
incelendiğinde, 1975, 1980, 1985, 1990 ve 2000 yıllarında, öğrenim durumu yükseldikçe
suçluluk oranının düştüğü ve en çok okur-yazar olup ilkokul mezunu olmayanlar ile ilkokul
mezunlarının suç işlediği ve TÜİK’in 2010 yılı istatistiklerine göre cezaevine giren
hükümlülerin % 29,5’inin ilkokul mezunu olarak ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

12.3.5. İşsizlik ve Ekonomik Düzey
Suçluların mesleki gelişim durumları incelendiğinde, düzensiz işlerde çalıştıkları ve
sıklıkla iş değiştirdikleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, suç
işleyen kişilerin çoğunlukla düşük eğitim düzeyine sahip olduğu ve dolayısı ile bir meslek
sahibi olmadığı, ayrıca uzun süre işsiz kaldıkları gözlemlenmektedir. İşsiz kalan kişi,
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kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin gereksinimlerini karşılayamayacak
duruma gelmekte, ekonomik olarak sıkıntıya düşmekte ve dolayısı ile yoksulluk ile karşı
karşıya kalmaktadır. Bu koşullar altında kişi, suça yönelmektedir. Mala karşı suçlar,
çoğunlukla düşük ekonomik gelire sahip yoksul kişiler tarafından gereksinimlerini karşılamak
adına işlenmektedir. Devine, Sheley ve Smith, suçluluk ile toplumsal ve ekonomik sorunlar
arasındaki ilişkiyi incelemiş; işsizlik ve enflasyon oranının adam öldürme suçunu tetiklediğini
ortaya koymuştur. Bununla birlikte bazı bölgelerde ekonomik eşitsizliğin ve yeterli istihdam
olanaklarının olmamasının suç oranlarını yükselttiği sonucuna varılmıştır. Literatüre
bakıldığında, suç işleyen kişilerin genel olarak düşük gelir düzeyine sahip kimseler olduğuna
ilişkin araştırma sonuçlarına rastlanmaktadır. Yoksulluk ya da işsizlik direkt olarak suçluluk
üzerinde bir etkiye sahip değilse de yarattığı sosyal koşullar sonucunda kişiyi suç işlemeye
iten dolaylı bir etkiye sahiptir.

12.3.6. Aile Yapısı ve Özellikleri
Aile yapısı ve özelliklerinin suçluluk üzerindeki etkisi, çocukluk çağlarına
dayanmaktadır. Aile, bireyin toplumsallaşma sürecine adım attığı ilk yerdir ve bireylerin
toplumun beklentilerine yanıt verebilecek uygun davranışlar sergilemesine yardımcı olur,
bireyleri bu doğrultuda yönlendirir. Dolayısı ile aile yapısında sorun olan veya aile bağları
zayıf olan bireyler, beklenen toplumsallaşma sürecini doğru şekilde tamamlayamaz ve sapma
davranışı göstermeye yatkın kişilik özellikleri gösterirler. Aile, kişinin suça yönelmesinde
karmaşık etkilere sahiptir. Konu ile ilgili çalışmalar, ebeveynlerin suç modeli olabilecek
özelliklere sahip olması, aile içi disiplin, ailede ilgi ve sevgi yetersizliği, çocuğun ebeveynleri
tarafından ihmal edilmesi, aile içi şiddet ve parçalanmış aile üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Sokullu Akıncı, suçluluk üzerinde etkisi bulunan aile etmenini dört grupta ele almıştır.
Bunlar; parçalanmış aile, aile içi gerilim, ailedeki disiplin ve ilişkiler ile ailedeki suçluluk
geçmişidir. Bu konudaki araştırmalara bakıldığında, eğitim eksikliği, ev ve yaşam koşullarının
kötülüğü, düzensiz aile yapısı, gelir azlığı, yetersiz çocuk eğitimi, ebeveynlerin işsizliği, anne
ve babanın sevgisinin yetersiz olması, kentleşmenin aile üzerindeki olumsuz etkileri, ayrılık
ya da boşanma sonucunda ailenin dağılması, ailenin çok çocuklu olması, ebeveynlerin alkol
veya madde bağımlısı olması, aşırı ya da yetersiz disiplin, çocuk istismarı, çocuğun
ebeveynleri tarafından reddedilmesi ve ailenin çocuk üzerinde yetersiz denetiminin olması
gibi değişkenler çocukların suça yönelme olasılığını artırmaktadır.

12.3.7. Akran Grubu ve Boş Zaman Değerlendirme Etkinlikleri
Suça yönelmede akran grubu büyük öneme sahiptir. Aile içerisinde kendisini
ispatlayamayan birey, akran grubu aracılığıyla var olma arayışına girmektedir. Kendisine bir
kimlik oluşturmaya çalışan birey, ait olduğu akran grubunun baskısı altında kalarak suça ya
da suç içerikli davranışlar sergilemeye yönelebilmektedir. Daha önce suç işlemiş, herhangi bir
suça karışmış ya da suç içerikli davranışları olan kimselerin bulunduğu bir akran grubuna ait
olmak, kişinin suça yönelmesinde oldukça etkilidir.
Suç işleyen kişilerin, boş zaman değerlendirme etkinliklerinin içeriği ve sosyal
yaşamda neler yaptıkları da suçluluk açısından önemlidir. Yapılan araştırmalar, kişilerin en
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çok “serbest zaman” dilimlerinde suç işlediklerini ortaya koymaktadır. Düzensiz bir yaşama
sahip olan ve niteliksiz boş zaman etkinliklerinde bulunan kimselerin, suça yönelme
olasılıklarının yüksek olduğu söylenebilir.
Bireylerin yaşı, cinsiyeti, öğrenim durumu, medeni durumu, bir iş sahibi olup
olmaması, ekonomik durumu, aile yapısı ve akran grubu, suçluluk açısından risk etmeni
olabilmektedir. Suçluluk üzerine yapılan araştırmalar ile suç içerikli davranışlar sergileyen
kimselerin bazı ortak özelliklerinin olduğu ve yaşam koşullarının benzerlik gösterdiği
belirlenmiştir. Kişileri suç işlemeye iten bu etmenler, olumsuz yaşam koşulları ile
birleştiğinde, kişilerin suç işleme olasılığı artmaktadır.

12.4. Ceza Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet
Ceza-adalet sisteminin üç bileşeni vardır. Bunlar:


Hukuki yaptırım (yasaları uygulama)



Mahkeme



Ceza-ıslah kurumları

Ceza adalet sistemi içinde sosyal hizmet uzmanları genelde polis departmanlarında
çalışmaktadır. Mahkemelerde sosyal hizmet uzmanları “bilirkişi” rolündedir.
Islah alanında genel sosyal hizmet görevleri; giriş, ilk görüşme, takip, teşhis,
sınıflandırma, süpervizyon, tedavi ve salıvermeyi planlamadan oluşmaktadır. Islah
kurumlarında sosyal hizmet becerileri; müracaatçıyı toplum içinde görme, vaka
koordinasyonu, etkili biçimde kaynakları harekete geçirmek ve bireysel vakalarda ve grup
çalışmalarında beceri sahibi olmaktan oluşmaktadır.
Islah kurumlarında sosyal hizmet uzmanları müracaatçıyla anlamlı ilişkiler kurar.
Onların uyum sorunlarını fark etmelerine yardımcı olur. Uygun değişimleri gerçekleştirmeye
çalışır. Müracaatçıların güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya ve problem çözme kapasitelerinin
geliştirmeye yardımcı olur.
Sosyal hizmet uzmanları mağdurlara hizmet etmeye çalışır. Tanıkların kişisel
üzüntülerinin üstesinde gelmesini sağlamayı ve onların korkularını yenmelerini sağlamayı
amaçlar. Bu alanda sosyal hizmet uzmanları aşağıdaki görevleri yerine getirir:


Kriz danışmanlığı



Mağdur tazminatı başvurusunda yardım etme



Acil ekonomik yardım



Ayni-nakdi yardım, yemek ve giysi yardımı
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Barınak, mahkeme ve hastaneye ulaşım



Gerekli yerlere havale

Sosyal hizmet uzmanları mağdur suçlu arabuluculuğunda da görev almaktadır.
Arabuluculuk süreci, mağdurların suçluyla buluşmasını, suçu tartışmalarını ve uzlaşmalarını
içerir. Sosyal hizmet uzmanları arabuluculuk görevi yapmakta; çatışmaları çözmek,
müracaatçılara yardım etmek ve onlara başetme kapasitesi kazandırmak ve güçlendirmek için
çalışmaktadırlar.
Adalet alanında görev yapan yetkili kimseler, sosyal hizmet uzmanlarına; suçluların
kriminal geçmişi, kişisel gelişimi, aile ilişkilerinin biyografisi, okul geçmişi, askerlik geçmişi,
var olan mali durumu, davranışları ve motivasyonu hakkında bilgiler sağlaması konusunda
güven duymaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının, suçlunun bireysel ve çevresel koşulları
hakkındaki değerlendirmeleri, denetimli serbestlik veya hapsedilme ile ilgili bireysel cezaların
belirlenmesinde, mahkemeye yardımcı olmaktadır.
Mesleki müdahaleleri ile suçluları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırma
amacında olan sosyal hizmet mesleği; denetimli serbestlik uygulamaları içerisinde kendisine
önemli bir yer bulmuştur. Sosyal hizmet uzmanları, bu uygulamaların baş aktörlerindendir.
Denetimli serbestlik uygulamaları içerisinde hükümlülerin; kötü alışkanlıklar
edinebileceği çevrelerden uzak tutulmasına, kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına, madde
bağımlısı çocuk ve yetişkinlerin tedavilerinin gerçekleştirilmesine, psiko-sosyal destek
sağlanmasına, tıbbi tedavi gereksinimi olanların tedavilerinin gerçekleştirilmesine, bir eğitim
kurumuna devam edebilmesine, şartlı tahliye olan hükümlülerin iş bulmasına yönelik sosyal
hizmet uygulamaları düzenlenmektedir.
Cezalandırmaya öncelik veren, rehabilitasyonu ikinci plana atan, ceza-adalet
anlayışına karşı, sosyal hizmet bakış açısı; insancıl ve eşitlikçi değerleri ile hükümlülerin ve
tutukluların güçlendirilmesine vurgu yapmaktadır. Sosyal hizmet mesleği, insanın kendisine
değer veren ve bireyin güçlü yönlerini pekiştiren yaklaşımı ile ceza adalet sistemi içerisinde
tektir.
Hükümlüler-tutuklular, suçlu olmaktan dolayı, sosyal yaşamda dışlanan ve sosyal
baskıya maruz kalan, toplum tarafından etiketlenmiş ve buna bağlı olarak kaynaklara erişimde
eşitsizlik yaşayan dezavantajlı gruplardır. Sosyal hizmet bakış açısı ile güçlendirme
yaklaşımı, hükümlülerin-tutukluların içerisinde bulundukları olumsuz koşulları
değiştirebilmek adına kendi potansiyellerinin farkına varmaları için bilinçli tercihler
yapmalarını sağlar. Bu sürecin sonunda, hükümlünün-tutuklunun bu zamana kadar varlığının
farkında olmadığı sorunlarıyla başa çıkabilmesi için kendi kendisine yardımcı olmasını
sağlayacak gücünün ve potansiyelinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.
Sosyal hizmet mesleğinin, davranışları anlamaya yönelik bakış açısı, adalet sistemi
içerisinde sosyal hizmet uygulamalarını, oldukça önemli bir yerde tutmaktadır. Bununla
birlikte ceza-adalet sisteminin iki önemli yapı taşı olan cezalandırma öncesi gözlem ve
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süpervizyon, sosyal hizmet mesleğini ve ceza adalet sistemini birbiri ile buluşturmaktadır.
Mahkemeler, müdahale becerileri kadar insan davranışları ve çevresi hakkında bilgi sahibi
olan meslek elemanlarına gereksinim duymaktadır. Bu nedenle, 1960’larla birlikte suçluları
rehabilite etmeye yönelik gelişen sosyal hizmetin görünümü ve varlığı, ıslah edici
müdahalelerin odağı olmaya başlamıştır. Suçluların şiddet içerikli davranışlarını değiştirmeye
yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sosyal hizmet uzmanları, tam da bu işlevi
yerine getirmektedir.
Suçluluk alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının rolleri; kabul ve izleme, teşhis ve
sınıflandırma, danışmanlık, tedavi ve tahliye planlamasını içermektedir. Sosyal hizmet
uzmanları, müracaatçıyı hem soruna hem de çözüme katkı veren geniş sosyal sistemin bir
parçası olarak görürler. Bu anlamda ekip çalışması ve toplum kaynaklarıyla bağlantı kurma,
sosyal hizmet uzmanının ayırıcı becerileri olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçının
davranış değişiminde olduğu kadar, aile ve sosyal çevreyle ilişkileri ve ceza ve adalet
sisteminin iyileştirilmesi konularında da etkili çalışmalar yapar.
Suçluluk alanında önemli bir yer tutan adli sosyal hizmet uygulamaları, suça yönelmiş
kişilerin gereksinimleri ile kanunların gerektirdiği uygulamalar arasında bağlantı kurar ve bu
süreçte hükümlünün-tutuklunun psiko-sosyal durumunu da göz önünde bulundurur. Adli
sosyal hizmet uygulamaları, suça yönelmiş kişilerin, ceza sorumluluğu açısından psikiyatrik
olarak değerlendirilmesi, çeşitli nedenler sonucunda ortaya çıkan çocuğun vesayeti, çocuk ve
yetişkin adalet sistemi, suça yönelmiş kişilerin ıslah ve rehabilitasyon süreci odağında
gerçekleşmektedir. Adli sosyal hizmet uzmanları, suça yönelmiş kişiler ve adalet sistemi ile
bir ortaklık oluştururken arabuluculuk, savunuculuk, eğiticilik, bilgilendirme, süpervizyon ve
danışmanlık vb. mesleki rollerini kullanmaktadır.
Suçluluk alanında cezaevlerinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları, mesleğin
diğer alanlarındaki uygulamalarına göre birçok açıdan farklı özelliklere sahiptir.
Cezaevlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların gelişmesi için çabalar ve bu
doğrultuda oldukça geniş bir yelpazede bir dizi mesleki beceri kullanır. Cezaevlerinde çalışan
sosyal hizmet uzmanları, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, gelişimsel engeller veya diğer
bilişsel bozukluklar ile ilgilenir ve yaşlılar, gençler, kadınlar, cinsel suçtan ya da şiddet
içerikli suçlardan mahkûm olanları da içeren, özel ilgi gerektiren alt gruplar ile çalışmaktadır.
Sosyal hizmet uygulamaları; yalnızca yeniden suç işlemeyi önleme, yeniden cezaevine
girmeyi önleme ve ceza adalet sistemi ile ilk temas açısından suçlulara olumlu yönde etki
eden programlar ile ilgilenmez, aynı zamanda bireylerin, ailelerin ve toplumun “kurban”
haline gelmesini de önler.
Cezaevinde çalışan sosyal hizmet uzmanları, hükümlülerin-tutukluların daha iyi bir
yaşam düzeyine erişebilmeleri, içerisinde bulundukları koşullar altında yaşadıkları sorunları
en aza indirmek, hükümlülerin-tutukluların bireysel, ailesel ve cezaevi koşulları ile ilgili
sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için çalışırlar. Bu çalışmaları yaparken sosyal hizmet
bilgi ve becerilerini kullanmaktadırlar. Sosyal hizmet uzmanlarının ıslah alanında kullandığı
beceriler, kanunla ihtilafa düşen bireylerin zihinsel ve fiziksel sağlıklarına yönelik
gereksinimlerine daha çok odaklanmayı gerektirmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarına
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müdahalelerinde rehberlik eden ve bireyi çevreleyen dış etkenleri göz önünde bulunduran
“çevresi içinde birey” yaklaşımı, bireyi mesleki uygulamalarının odağına alan diğer
mesleklerden farkıyla tektir ve paha biçilemezdir.

12.5. Ceza-Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Değerleri
Cezaevinde sosyal hizmet değerleri en temelde savunuculuk, gizlilik ve aydınlatılmış
onam olarak üç tanedir.
Savunuculuk: Sosyal hizmet uzmanları bireylere ve çevreleri ile etkileşlerine
bakarlar. Her ikisini de iyileştirmeye çalışırlar Bu onu diğer meslek elemanlarından ayırır..
Sosyal hizmet uzmanları toplumdaki dezavantajlı grupların yanındadır. Ceza-ıslah
kurumlarında savunuculuk kilit bir roldür. Mahkumun şu anki ve gelecekteki durumunu
değiştirebilecek kabiliyete sahip olduğuna inanabilmesi için desteklenmesi gerekir. Eğer bazı
mahkumlar buna inandırılamazsa klinisyenler bu sitemdeki savunucu ve yardımcı rollerini
terk etmelidirler. Bu alandaki sosyal hizmet uzmanları kurumun ve çalışanların sa
savunucusuur. Cezaevlerinde güvenlik en önemli meseledir. Sosyal hizmet uzmanları
kurumun prosedürünü ve işleyişini iyi bilmeli, kurumun kendisini geliştirmesine yardım
etmeli, gizlilik ve güvenlik konularına dikkat etmelidir. Cezaevlerinde savunuculuk yapmak
sosyal hizmet uzmanının kendi kendini gözden geçirmesini gerektirmektedir. Cezaevinde
mahkumlara zihinsel sağlık hizmeti vermek takım çalışmasını gerektirir. Bu takımda gardiyan
ve memurlar da olmalıdır. Aynı anda hem mahkumlara hem de cezaevi personeline sosyal
hizmet sağlamak sosyal hizmet uzmanlarının dengeleyici bir rol oynamasını gerektirir.
Gizlilik: Sosyal hizmet uzmanları mağdurun mahremiyetine saygı göstermeli ve
mağdurdan aldığı tüm bilgileri gizlilik ilkelerine uyarak korumalıdır. Sadece zorunlu hallerde
bu bilgiler paylaşılmalıdır (çocuk istismarı, şiddet suçu işleme veya intihar eğilimleri, vb.).
Çünkü üçüncü şahısların korunması mağdurun gizlilik haklarından önce gelmektedir. Sosyal
hizmet uzmanları sık sık güvenlik meselesinin içine girmektedirler. Genelin ahlakını korumak
ahlaki bir zorunluluktur. Geneli korumak daha önemlidir. Geneli korumak gizli bilgiyi kurum
yetkilileriyle paylaşmakla sağlanabilir. Suçlunun gizlilik ilkesi ihmal edilebilir. Sosyal hizmet
uzmanları tedavinin başında mahkumun kuruma karşı olan sorumlulukları hakkında onları
bilgilendirmelidirler. Gizlilik ilkesinin sınırlarını (çocuk istismarı, üçüncü şahsa şiddet,
kurumun güvenliği, intihar, kaçış, vb.) net olarak anlatmalıdırlar. Sosyal hizmet uzmanları
mahkumun kendisine veya diğer şahıslara tehlike arz edecek durumlar dışında mahkumun
bilgilerini kimseyle paylaşmamalı; yönetimle paylaşmayı da kabul etmemelidirler.
Aydınlatılmış Onam: Mahkumun gönüllü ve ehliyetli (yetkili) olarak kendisine
önerilen tüm tedavinin ayrıntılarını bilerek kabul etmesidir. Ayrıntıları şunlardır:


Tedavi süreci hakkında bilgi verilmelidir. Yaklaşık maliyeti ve alternatif tedavi
yöntemleri anlatılmalıdır.



Sosyal hizmet uzmanları cezaevindeki rollerini bilmelidirler. Bir grubu (cezaevi
personeli) savunurken, bu grubu diğer gruba (mahkumlar) tercih etmemelidirler.
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Sosyal hizmet uzmanı tedavinin amaçlarını tanımlamak için cezaevi ile beraber
çalışmalıdır. Uzun süreli terapi mi yosa kriz müdahalesi mi gerekiyor bunu
belirlemelidir.



Sosyal hizmet uzmanları değerleri uygulamalıdırlar. Sosyal hizmet uzmanları için
savunucuları oldukları mahkumların ve kurumun personelinin her ikisi de önemlidir.
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Uygulamalar
1)
Karısının hayatını kurtarmak için gerekli olan ilacı almaya yetecek parası
olmayan bir adam bu ilacı çalmalı mıdır, çalmamalı mıdır? Tartışınız.

268

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, tanım ve bir kavram olarak suç olgusunu, bireyin neden suç işlediğini
açıklayan teorileri, suç işlemeye etki eden faktörleri, ceza-adalet sisteminin bileşenlerini ve
ceza-adalet sisteminde sosyal hizmet uygulamalarını ve değerlerini öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Cloward ve Ohlin’in özellikle çocuk suçluluğunu açıklamak için ortaya attığı
teori aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Özel düşünme teorisi

b)

Aykırı fırsatlar teorisi

c)

Uyuşmazlık teorisi

d)

İlgi odakları teorisi

2)
Aşağıdakilerden hangisi sosyo-psikolojik teorilerin içinde yer alan kontrol
teorilerini savunan kişilerden biri değildir?
a)

Munsterberg

b)

Eynseck

c)

Kohlberg

d)

Reckless

3)
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik teorilerin içinde yer alan uyuşmazlık
modelinin özelliklerinden biri değildir?
a)

Her toplumda her bireyin kendi üzerine düşen sorumlukları ve rolleri vardır.

b)

Her toplum her zaman değişikliğe maruzdur.

c)

Her toplumun her kesimi değişime katkı sağlar.

d)

Her toplum bazı üyelerin diğerlerini sınırlama ilkesi üzerine kurulmuştur.

4)

Aşağıdakilerden hangisi ceza-adalet sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

a)

Hukuki yaptırım

b)

Mahkemeler

c)

Ceza-ıslah kurumları

d)

TBMM
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5)
Aşağıdakilerden hangisi ceza-adalet sistemindeki sosyal hizmet değerlerinden
biri değildir?
a)

Savunuculuk

b)

Gizlilik

c)

Danışmanlık

d)

Aydınlatılmış onam

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)a, 4)d, 5)c
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13. ENGELLİLİK VE SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Engelliliğin Tanımlanması ve Temel Kavramlar
13.2. Engelliliğin Sınıflandırılması
13.3. Engellilik Türleri
13.4. Engelliliğin Nedenleri
13.5. Engellilik Alanı ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Engelliliğin uluslar arası
mevzuatta, ulusal mevzuatta
ve kavramsal olarak nasıl
tanımlandığı hakkında bilgi
sahibi olmak.
Engelliliğin nasıl
sınıflandırıldığını, türlerini
ve engelliliğin nedenlerini
öğrenmek.
Sosyal hizmetin temel
alanlarından olan engelliik
alanında sosyal hizmet
mesleğine düşen görevleri
tanımak.
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Giriş
Engelliler; zihinsel, psikolojik ve bedensel fonksiyonlardaki kalıcı veya geçici olarak
oluşan hasarlar nedeniyle ve kendilerine yönelik toplumda var olan algı nedeniyle
dezavantajlı konuma düşmektedirler. Bu dezavantajlı konum da onları toplumun dışına itilmiş
bir grup haline getirmektedir. Engelli bireyleri engelsiz insanlar için düzenlenmiş bir toplum
içinde kendilerine yer bulmaya çalışmaktadırlar.
Kişiler, doğuştan ya da sonradan oluşan bir hastalık veya kaza sonucunda bedensel,
zihinsel, ruhsal, duyuşsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybederek engelli hale
gelebilmektedir. Bu durum, kişilerin yaşamsal aktivitelerini kısmi ya da tam olarak
engellemekte ve en önemlisi sosyal yaşamlarını sürdürmelerini zorlaştırmaktadır.
Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaş bulunmaktadır. Toplam nüfusun yaklaşık %
12.29’unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Engellilerin sosyal hayata ilişkin karşılaştıkları
zorluklar; bireyin sosyal yaşamında ihtiyaçlarının karşılanamaması, bağımsızlığını
kazanamaması; toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik altyapıların yetersizliği ve diğer
insanlardan farklı bir birey olarak görülmeleri şeklinde yaşanmaktadır.
Ülkemizde engelli ve ailesi temelde; eğitim, rehabilitasyon, bakım, istihdam ve sosyal
yaşam etkinliklerine katılmada sorunlar yaşamaktadır. Oysa engellinin tüm bu toplumsal
kaynaklardan eşitlik ilkesi çerçevesinde eksiksiz yararlanması gerekmektedir. Ülkemizde
hizmetlerde bütünleşme sağlanamaması ve altyapı eksikliği nedeniyle engellilerin birikmiş
sorunlarının çözümü için sosyal hizmetler alanına çok iş düşmektedir.
Engellilere yönelik toplumsal yapıda yer alan veya toplumun bilinçaltında yatan
kültürel algı nedeniyle değişiklik gösteren olumsuz tutum ve davranışlar engellilerin evlilik ve
aile kurma isteğine de yansımaktadır. Ülkemizin kimi bölgelerinde – özellikle kırsal
bölgelerde - evlenme çağına gelmiş engelli bireyin gelecekte bakımını sağlamak için görücü
usulü ile evlendirilmesi sağlanırken kimi bölgelerde ise - özellikle kentlerde - engellinin evli
olması veya aile sahibi olması önyargı nedeniyle istenmemektedir. Ülkemizde engelli
bireylerin %48’i bekâr; %45,6’sı evli; %4,8’i boşanmış durumdadır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince tüm engel gruplarına
yönelik bakım ve rehabilitasyon haklarının kullanılması ve toplumsal hayata katılmalarına
ilişkin sosyal hizmet programları oluşturmak, geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Engelli bireyin mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerileri geliştirilmeli ve çalışan
ve üreten birey olarak topluma kazandırılmalıdır.
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13.1. Engelliliğin Tanımlanması ve Temel Kavramlar
Engelliliğin birçok alanda farklı tanımları yapılmaya çalışılmıştır. Bu tanımlarla ilgili
karışıklığın varlığına işaret etmek gerekir. Bu karmaşıklık bazen çok yoğun tartışmalara da
yol açmaktadır. Öyle ki, bu tartışmaların engellilerin sorunlarını tartışmanın önüne bile
geçtiği ileri sürülebilmektedir. Adlandırma ve tanımlanma ve buna göre gereksinim tespitinin
yapılması ihtiyacı ortadadır.
Dilimizde engelli kişiyi ifade etmek için; sakat, engelli, özürlü ve hem hastalık hem de
sakatlık anlamına gelen “illet” sözcüğünden türemiş olan “alil” ve “malul” gibi terimler
kullanılmaktadır. Ayrıca Türkçe’de bazılarına çok sık rastlanmasa da sakat terimine yakın ve
eş anlamlı olarak kullanılan; ahnıt, ahraz(dilsiz), aksak, alil, apışak, bacaksız, bastıbacak,
çağanozvari, çalık, çolak, damlalı, dilsiz, düztaban, ebkem, felçli, genzek, inmeli, kambur,
kolsuz, kötürüm, makrosefal, mefluç, menzul, mikrosefal, nüzullü, paytak, sağır, sarsak,
sökel, topal, yangaboz, yarım (kişi), yatalak, çarpık, kekeme, kör, kambur terimleri
bulunmaktadır. Bunların bazıları genel olarak engelli olmayı, bazıları ise özel bir engellilik
halinde bulunmayı ifade etmektedir. Tüm bu terimler, sözlüklerde yer almakla ve kimileri sık,
kimileri nadiren kullanılmakla birlikte engelli kişiler Türkçe’de en fazla “engelli”, “özürlü”.
“sakat” terimleriyle adlandırılmaktadır.
Engellilik kavramına kuramsal çerçeveden baktığımızda çeşitli modellerle
açıklanmaya çalışıldığını görmekteyiz. Mackelprang ve Salsgiver bu modelleri “moral
model”, “medikal model” ve “sosyal model” olmak üzere üç grupta ele almaktadır.
Moral model, en eski modeldir. Bu modele göre engellilik, doğrudan günahkârlık ve
kötülüğe bağlıdır. Engelliliğin nedeni, kötülük yapma ya da kötü şekilde yaşamak değildir;
kötü olmaktır. Engelliliğin moral model olarak değerlendirilmesi ortaçağın sonuna kadar
egemen görüş olarak kalmıştır.
Medikal model, tüm engellileri, hastalık gibi nedenlerden kaynaklanan fizyolojik
bozuklukların sonucu olarak görmektedir. Medikal modelin temelinde tüm engelli bireylerin
otomatik olarak “kısıtlı” olduğu sayıltısı yatmaktadır.
Sosyal model ise, medikal modelin engellilik olgusunu açıklamakta yetersizliklerinin
giderek daha fazla gündeme gelmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Sosyal modelin temel iddiası,
engelliliğin toplumsal olarak yapılandırıldığı ve çeşitli bozuklukları olan insanlara
dayatıldığıdır. Bireyin fiziksel veya zihinsel bozukluğunun değil, toplumun muktedir bir
bedene sahip olmayı temel bir norm olarak kabul etmesinin engelleyici etkilerinin kişileri
engelli kıldığını ileri sürmektedir.
Engelli hareketinin önerdiği sosyal modelin benimsendiği yerlerde engelli insanlar
ezilmek yerine teşvik edilir. Onları marjinalleştirmek yerine topluma dâhil etmeye çalışılır.
Bu modele göre engelli insanların haklarını garanti edecek yasalar ile engelli insanın kendi
başarılarından veya başarısızlıklarından sorumlu olabilecekleri yaşam merkezlerinin de
oluşturulması gerekmektedir.
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Sosyal modelde mikro, mezzo ve makro düzeyde değerlendirmeler yapmak yararlıdır.
Mikro düzeyde meslek uygulamalar, fiziksel ve duygusal destekleri içerir. Mezzo düzeydeki
destek; bireyin yaşamındaki sosyal sistemlerin etkileri ile ilgilidir. Mezzo değerlendirme
komşuluk, sağlık bakımı kuruluşları, okullar, sosyal kurumlar, bireylerin çalıştığı yerler vb.
gibi ortamları kapsar.
Engellilik yerel bir olgu olmayıp tüm dünya insanlarını ilgilendiren insani bir olgu
olduğu için uluslararası örgütler düzeyinde ele alınmış ve tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu
anlamda en kabul gören tanımı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yapmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü engelliliği, “bir insan için normal olarak nitelendirilen tarz veya
çizgide bir etkinlikte bulunma yeteneğinin kısıtlılığı veya yokluğu” şeklinde tanımlamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1980 yılında yayınlamış olduğu bildirgesinde engellilikle
ilgili temel kavramlar tanımlanmış ve engelliliğin sağlık boyutuna ağırlık veren bir
sınıflandırmayla bu konuda üç ayrı kategoride tanımlama geliştirilmiştir:
1Bozukluk (Noksanlık): Fizyolojik, psikolojik veya anatomik yapının kaybını
ya da normalden sapması halini ifade eder. Bu tanım özellikle organ düzeyindeki bozuklukları
ifade eder.
2Engellilik: Bu tanım fiziksel ve zihinsel yeti kaybını ifade etmektedir. Sağlığın
bozulması sonucu oluşan yetersizlikten dolayı bir yeteneğin normale oranla azalması veya
kaybedilmesi olarak tanımlanır.
3Yetersizlik: Yukarıda açıklanan yetersizlik veya özürlülük halleri nedeniyle
kişinin yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel düzeyine göre normal kabul edilen yaşam gereklerini
yerine getirememesidir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı dışında “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesine ek 3447 sayılı Engelli Kişilerin Hakları Bildirisi’nin 1.
maddesinde, “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri,
(bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar engellidir
şeklinde bir tanımlama bulunmaktadır.
Türkiye’de engellilerle ilişkisi olan farklı işlevlerdeki birçok kurumun kendi
ihtiyaçları doğrultusunda engelliliği tanımladığını ve bunun sonucunda da karşımıza çok
çeşitli engellilik tanımlarının çıktığını görmekteyiz.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunun 3. Maddesinin c fıkrasına
göre “Engelli, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle
normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup, korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişi”yi ifade eder.
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Türk Standartları Enstitüsü engelli bireyi; vücut fonksiyonlarını kullanmada fiziki ve
zihinsel kısıtlılık veya kayıp halinde olan kişi olarak tanımlamaktadır.
Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kuruluna göre, “bedensel, zihinsel, duygusal ve
sosyal özelliklerinde belirli bir oranda işlev kaybına neden olan organ yokluğu veya
bozukluğu sonucunda normal yaşamın gereğine uymayacak şekilde engelli olma durumu”
engellilik olarak ifade edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen özürlü istihdamında yararlanabilecek olanlar
“Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik”in 3. maddesinde
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Engelli; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal
yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az % 40’ndan yoksun olduğu sağlık
kurulu raporuyla belirlenenlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda, “her ne sebep ve suretle
olursa olsun vücutlarında hâsıl olan arızalar ve duçar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar
yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçiler”, “malûl” olarak tanımlanmıştır.

13.2. Engelliliğin Sınıflandırılması
Engel türlerinin sınıflandırılmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Türkiye Özürlüler İdaresi
Başkanlığı tarafından 2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırmasında engellilik altı
ana başlık altında incelenmektedir:
1.

Ortopedik engelli

2.

Görme engelli

3.

İşitme engelli

4.

Dil ve konuşma engelli

5.

Zihinsel engelli

6.

Süreğen hastalık

Birleşmiş Milletler, Bozukluklar Yeti Yitimi ve Engellilerin Uluslararası
Sınıflandırılması (BYYEUS-ICIDH) engellilik yaklaşımını kullanarak farklı bir sınıflandırma
önermiştir. BYYEUS engelliliği belirlerken üç boyut ortaya koymaktadır. Bunlar; engelli
bireyin fiziksel yapısındaki herhangi bir fonksiyonun yokluğu, bireyin fiziksel
etkinliklerindeki kısıtlanma ve kişinin sosyal çevreye uyumudur. Bunları göz önünde
bulunduran BYYEUS, engelliliği on ana başlık altında incelemektedir:
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1.

Görme zorlukları

2.

İşitme zorlukları

3.

Konuşma zorlukları

4.

Hareket zorlukları (yürüme, merdiven çıkma, ayakta durma)

5.

Bedeni hareket ettirme zorlukları (uzanma, eğilme, diz çökme)

6.
kullanma)

Tutma, kaldırma zorlukları (objeleri tutmak veya kaldırmak için parmaklarını

7.

Öğrenme zorlukları (zihinsel zorluklar, gerilik)

8.

Davranışsal zorluklar (psikolojik, duygusal problemler)

9.

Kişisel bakım zorlukları (yıkanma, giyinme, beslenme)

10.

Diğer

Sonraki yıllarda, İşlevsellik Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslar Arası Sınıflandırılması
(İYYSUAS-ICF)’nın yayınlanmasıyla birlikte yeni bir sınıflandırmaya gidilmiştir.
İYYSUAS, BYYEUS’nın beş yıl süren çalışmaları sonucunda geliştirilmiş bir diğer
baskısıdır. Bu baskıda, işlevsellik daha kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Aynı zamanda
engelli bireyin fiziksel anlam taşıyan bozuklukları ve çevresel etmenler de sıralanmaktadır.
Bu yeni sınıflandırma, engellilikle ilgili yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere
önerilmektedir. Ancak İYYSUAS’nin çok yeni bir sınıflandırma tipi olması nedeniyle,
araştırmalarda daha önce kullanılmış örnekleri oldukça azdır.

13.3. Engellilik Türleri
Engellilik türleri 7 başlık altında incelenmektedir.
1. Ortopedik engelliler: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon
kaybı olan kişidir. El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında; kısalık, eksiklik, fazlalık,
yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler,
serebral palsi, spastikler ve sipina bifida olanlar bu gruba girmektedirler.
Bunlardan bazılarını açıklayacak olursak:
Serebral Palsi: Beyin felci de denmektedir. Beyinde meydana gelen bir hasara bağlı
olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ile seyreden bir hastalıktır. Bu
durumlara zekâ geriliği hastalığa eşlik edebilir. Beyindeki hasar kalıcıdır ve tedavi edilmesi
mümkün değildir.
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Sipina Bifida: Sipina bifida, yeni doğanlarda gözlenen bir hastalık olup, omurilikte
meydana gelen bir gelişim bozukluğudur. Hamileliğin ilk ayında oluşur. Sonradan meydana
gelen bir hastalık değildir. Bazı kaynaklarda bel açıklığı olarak da geçer. Omurilikteki gelişim
bozukluğu nedeniyle, omurilik görevini tam olarak yerine getiremez. Omurilikteki hasara
bağlı olarak bazı organlar da görevini tam olarak yerine getiremez. Spina bifidalı hastaların
bir bölümü yürüyebilirken bir bölümü yürüyemez. İdrar ve dışkı kontrolünü sağlayan sinirler
hasarlı olduğu için buna bağlı sekonder hastalıkların gelişmesi muhtemeldir.
2. Görme Engelliler: Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı ya da
bozukluğu olan kişiler ile göz protezi kullananlar, renk körlüğü ve gece körlüğü olanlar bu
gruba girmektedir.
Yasal tanıma göre; gerekli düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği
20/200 ya da az görme alanı 20 dereceden az olan kişiler kör olarak adlandırılırken, görme
keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişiler az gören olarak nitelendirilmektedir.
Türk Standartları Enstitüsü’nün tanımlamasına göre ise görme engelli, görme
fonksiyonlarının tamamını veya yakınını kaybetmiş fiziki engeli olan kişidir.
3. İşitme Engelliler: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan
kişilerdir. İşitme cihazı olanlar da bu gruba girmektedir.
Fizyolojik görüş savunucularına göre işitme kaybı ölçülebilir niteliktedir. Bu görüşe
göre sağır terimi, ağır ya da çok ileri derecede sesleri işitme kaybı şeklinde ifade ederken ağır
işitmek; işitme kaybının diğer tüm kategorilerine işaret etmektedir.
Türk Standartları Enstitüsü’ne göre ise, işitme engelli; işitme fonksiyonunu tamamını
veya tamamına yakınını kaybetmiş kişi olarak tanımlanmaktadır.
4. Dil ve Konuşma Engelliler: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın
hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk ile beraber ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde
konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudakçene-damak yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.
Dil ve konuşma engelleri şunlardır:
Afazi: Beyinde meydana gelen hasar sonucu, dil ve konuşmanın bozulması ve
anlaşılamamasıdır. Çok farklı şekillerde ve derecelerde afazi tipleri bulunmaktadır.
Kekemelik: konuşmanın akışında, ritminde veya akıcılığında bir bozukluk olması
durumudur. Kekemelikte konuşmadaki ritim bozukluğunun yanında, ayrıca kaslarda aşırı
kasılma, yüzde, ellerde ve ayaklarda tikler görülebilir. Konuşmada tekrarlamalar, bloklar,
uzatmalar ve eklemeler görülebilir. Nedenlerine yönelik birçok görüş olmasına rağmen,
organik ve çevresel etkenler üzerinde durulmaktadır.
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Konuşma ve Dil Gelişimini Etkileyen Sorunlar: Zihinsel, fiziksel, duyusal engeller,
duygusal yoksunluk, uyaran eksikliği, psikolojik bozukluklar, otizm, uzun ve sık tekrarlayan
hastalıklar.
5. Zihinsel Engelliler: Türkiye 2002 Özürlüler Araştırması’nda zihinsel engelli birey;
çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi olarak tanımlanmaktadır. Zihinsel engellilik
aynı zamanda zekâ yaşı ile ilgili bir durumdur. Zihinsel engelli insanların kendi yaşıtlarına
göre düşünme, karar verebilme, iş yapabilme, duygularını ifade edebilme ve sosyal ilişki
kurabilme kapasitesi yetersizdir.
Zihinsel engelliliğin nedenleri şunlardır:
Doğum Öncesi Nedenler: Gebeliğin ilk üç ayında uzun süren yüksek ateş, alkol,
sigara vb. kullanımı, annenin kansızlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme, gebelikte doktor
denetimi dışında ilaç kullanımı.
Doğum Sırası Nedenler: Doğum sırasında çocuğun oksijensiz kalması, zor ve uzun
süren doğum, doğum sırasında beyin zedelenmesi, erken doğum.
Doğum Sonrası Nedenler: Yeterli miktarda anne sütü almaması, uyaran eksikliği,
demir eksikliği, merkezi sinir sistemi enfeksiyon hastalıkları.
Genetik Nedenler: Akraba
kaynaklanmaktadır. En önemli iki örneği:

evlilikleri

ve

kromozom

hastalıklarından

Down sendromu, her insanda 23’ü anneden 23’ü babadan olmak üzere 46 kromozom
vardır. Down sendromunda kromozom sayısı artmıştır ve 46 yerine 47 olmuştur.
Fenilketonüri, vücuttaki bir enzimin eksik olması nedeniyle oluşan kalıtsal metabolik
bir hastalıktır. Geri dönüşümsüz ve ilerleyici beyin hasarına neden olur. Fakat erken dönemde
fark edilerek önlem alınırsa bu riskler önlenebilir.
6. Kronik Hastalıklar: Kronik hastalıklar, kişinin çalışma kapasitesi ve
fonksiyonlarının engellenmesine neden olan sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.
Bu gruptaki hastalıklar; kan hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, solunum sistemi
hastalıkları, idrar yolları ve üreme yolları hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler,
endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları ve
HIV’i kapsamaktadır.
Şeker Hastalığı (Diyabet): Şeker hastalığı başta karbonhidratlar olmak üzere protein
ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır. Şeker hastalığı Tip 1 ve Tip
2 olarak ikiye ayrılır:
Tip 1 Diyabet: Daha çok çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Pankreasta bulunan
ve insülin üreten hücrelerin zedelenmesi ile meydana gelir.
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Tip 2 Diyabet: Sıklıkla erişkinlerde ve şişman kişilerde görülür. Hastalarda insülin
salgılanmasındaki yetersizliklerden çok, dokulardaki insülin alıcılarındaki direnç sonucu
şeker metabolizması bozulmaktadır.
Ostreopoz (Kemik Erimesi): Ostreopoz kemiklerin kütlesinde azalmaya, kemik
kalitesinin bozulmasına yol açan ve en yaygın görülen kemik metabolizması hastalığıdır.
Kemiklerdeki kütle azalması ve kalite bozulması, kemiğin kolaylıkla kırılabilmesine neden
olmaktadır.
7. Ruhsal ve Duygusal engelliler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm,
epilepsi, şizofreni, alkol ve madde bağımlılığı, cinsel sorunlar, kaygı ve duygu bozukluğu,
bunama gibi rahatsızlıkları olan kişiler bu engel grubuna girmektedir.
Ruhsal ve duygusal engellilik türlerinin bazıları şunlardır:
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Erken çocukluk döneminde başlayan
gelişim düzeyine uygun olmayan, dikkati toplama ve sürdürmede zorluk, aşırı hareketlilik ve
ataklıkla kendini gösteren bir sorundur.
Otizm: Organik veya genetik sebeplere bağlı beyin zedelenmelerinin yol açtığı, sosyal
ve iletişim becerilerinin gelişmesini engelleyen ve davranış bozukluklarına yol açan
hastalıktır. Otizmi olan çocuklar ve yetişkinler, iletişim kurmakta güçlük çekerler.
Şizofreni: Şizofreni, kişinin gerçeği anlama, duygularını denetleme, yargıda
bulunabilme ve iletişim kurma becerilerini etkileyen zihinsel bir hastalıktır. Şizofreni
hastalarında düşünme, algılama ve duygulanımda bozukluklar ortaya çıkar. Başkalarının
duymadığı sesler duyma ve hayaller görme olabilir.
Bunama (Demans): Kişinin zihinsel ve sosyal yeteneklerinin, günlük işlerini
sürdürmesini etkileyecek derecede ve ilerleyici biçimde kaybına neden olan bir rahatsızlıktır.
Bu rahatsızlığı olan kişilerde; hafıza, düşünme, mantık yürütme, yer ve zaman tayini,
okuduğunu anlama, konuşma, günlük basit işleri yapma gibi işlevlerde bozukluklar görülür.
Cinsel Sorunlar: Uygun özdeşim ve model alma örneklerinin bulunuşu ya da
bulunmayışı, cinsel kimliğin gelişmesinde en önemli etkenlerden biridir. Erkek çocuğun baba
ya da baba yerinde olan bir erkek; kız çocuğun anne ya da anne yerine geçen bir kadınla
özdeşim yapma (model alma) olanağı bulunması, erkek çocuğun babayı, kız çocuğu anneyi
benimsemesi sağlıklı cinsel kimlik gelişimi için zorunludur. Bu olmadığında kız çocuklar
erkeksi, erkek çocuklar kadınsı davranışlar sergileyebilir. Bu durumun dışında bebeğin cinsel
kimliğinin belirsiz olduğu durumlar da vardır.
Cinsel kimlik belirsizliği olan çocuklar, tamamlanmamış cinsel organlarla
doğmuşlardır. Burada aile ortamı çocuğun cinsel yönelimini şekillendiren, cinsel davranışları
belirleyen ilk ve en sürekli ortam olması nedeniyle önemlidir.
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Madde Bağımlılığı: Madde bağımlılığı; alkol, ilaç ve uyuşturucu maddeler gibi
alışkanlık yapan zararlı maddelerin kişinin uyumunu bozacak, klinik olarak belirgin bir
rahatsızlığa yol açacak biçimde kullanılması ve 12 aylık bir süre içinde herhangi bir zamanda
bağımlılıkla ilgili fizyolojik ve psikolojik belirtilerden bazılarının bulunması durumu olarak
tanımlanır.
Kaygı Bozuklukları: Kaygı, fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği, normal ve nedensiz bir
aşırı korku hali diye tanımlanabilir. Kaygı bozukluğu olan kişi kendisini huzursuz hisseder ve
kötü bir şey olacakmış endişesi taşır fakat bu durumunu açıklayacak somut bir tehdit veya
tehlike gösteremez.

13.4. Engelliliğin Nedenleri
Genel olarak bedensel, zihinsel ve duygusal olmak üzere üç ana başlığa ayırdığımız
engelliliğe neden olan etmenleri doğum öncesi nedenler, doğum sırasındaki nedenler ve
doğum sonrasındaki nedenler olarak üç başlıkta inceleyebiliriz.
Doğum Öncesi Nedenler: Akraba evlilikleri, kromozom anormallikleri, metabolik
bozukluklar, kan uyuşmazlığı, annenin sistemik hastalıkları, gebelik sırasında geçirilen
hastalıklar, anne yaşı, sık ve çok doğum, ilaç alkol ve sigara kullanımı, x-ray ve radyasyona
maruz kalmak, yetersiz beslenme ve travmalar doğum öncesinde engelliliğe neden olan
sebeplerdir.
Engelliliğe neden olan doğum öncesi sebepleri şu şekilde ayırabiliriz:
Kalıtım: Anne-baba ya da önceki kuşaklarda görülen işitme, görme, zihinsel ya da
diğer engellilik türleri bebekte de görülebilmektedir.
Genetik sorunlar: Daha yüksek oranda zihinsel engelliliğe neden olmaktadır. Bunlar
içerisinde Down sendromu en sık görülen kromozom anomalisidir. Ayrıca yarık damak-dudak
ve konjenital kalça çıkığı da, en sık bedensel engelliliğe neden olan durumlar olarak
sayılabilir.
Son yıllarda oldukça ileri düzeye ulaşan genetik bilimi, genlerde var olan ve kuşaklara
aktarılan bozuklukları saptama yolunda çok büyük adımlar atmıştır. Ancak henüz gen
üzerindeki hastalığı veya engellilik haline neden olabilecek sorunun bertaraf edilmesi tam
anlamıyla başarılamamıştır.
Akraba Evliliği: Bazı yakın akrabalar arasındaki evlenmeler sık rastlanmayan bazı
hastalıkları ortaya çıkarabilmektedir. Akraba olan kız ve erkeklerin hücreleri, hem normallik
hem de örtülü hastalık özelliklerini barındırmaktadır. Hastalık durumu bulunan akrabaların
evlenmeleri halinde doğacak dört çocuktan biri sağlam, biri hasta diğer ikisi taşıyıcı
olmaktadır. Hastalıklı özellik güçlenerek ortaya çıkacağından yakın akrabalar arasındaki
evlilikler çok riskli olmaktadır.
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Annenin İlk Üç Ayda Geçireceği Hastalıklar: Çeşitli bulaşıcı ve ateşli hastalıklar
beyin ve merkezi sinir sistemine zarar vererek zekâ geriliği bozukluklara yol açmaktadır. Bu
hastalıklar; kızamıkçık, suçiçeği, frengi, herpes simpleks virüsü, tüberküloz, menenjit ve
ansefalit, şiddetli nezle ve gribal hastalıklar, kızamık, toksoplazma, yüksek tansiyondur.
Kan Uyuşmazlığı: Anne kanının rh(-), baba kanının rh(+) olması çocuğun da kanının
rh(+) olması halinde ortaya çıkar. Anne kanı ile beslenen bebeğin kanı bu durumda anne
kanıyla uyuşmazlığa girer. Anne kanında oluşan anti badiler çocuğun kırmızı kan hücrelerini
tahrip eder. Sonuçta gelişim bozukluğu oluşur.
Yanlış ve Rastgele İlaç Kullanımı: Son derece gerekli olmadıkça anne adayı ilaç
kullanmaktan sakınmalıdır. Çünkü annenin alacağı yanlış bir ilaç kan yoluyla bebeğin
vücuduna ulaşmakta ve beyin sağlığını bozabilmektedir.
Gebelik Kansızlığı: Erken doğuma ve gelişim geriliğine neden olmaktadır.
Kromozom Anormallikleri: Sağlıklı insanların üreme hücrelerinde 23 çift kromozom
vardır. Bunlar insanların çeşitli özelliklerini belirleyen genleri taşımaktadır. Bu
kromozomların yapılarında çeşitli bozukluklar görülmektedir. Bunların en yaygını Down
sendromudur. Ağır zararları olan bu hastalığa sahip olanların hücrelerinde 46 yerine 47
kromozom bulunmaktadır.
Mikrosefali: Baş bedene göre küçük olup koni biçimindedir. Zekâ düzeyleri düşük
durumdadır.
Engelliliğe neden olan diğer doğum öncesi nedenler ise; gebelikte anormal rahim
kanamaları, çoğul gebelik, yetersiz ve dengesiz beslenme, zararlı ve kötü alışkanlıklar,
annenin düşmesi, çarpması ve benzeri kazalara maruz kalmasıdır.
Doğum Anı Nedenleri: Doğumun olacağı andan başlayıp doğum sonrası bebek 10
günlük oluncaya kadar geçen süreyi kapsar.
Doğumun geç ve güç olması, zor doğum nedeniyle meydana gelen zedelenmeler,
sağlık personeli yardımı olmadan doğum yapma, sağlığa uygun olmayan doğum koşulları
doğum sırasında engelliliğe sebep olan nedenlerdir.
Plasenta ve Göbek Bağı ile İlgili Anormallikler: Doğum sırasında plasenta ya da
kordon dolanması sonucu oksijen azalması, boğulma ve kan dolaşımı yavaşlaması sonucu
bebekte ciddi hasarlar meydana gelmektedir.
Doğum Anındaki Ciddi Bulaşıcı Hastalıklar: Doğum yapılan ortamın ve doğumda
kullanılan aletlerin steril olmaması durumunda bebeğin çeşitli hastalıklara maruz kalması
durumu ortaya çıkabilir ve çocukta çeşitli hasarlar görülebilir.
Geç Doğumlar: Bebeğin normal gebelik süresinden 7 gün sonra doğmasıdır. Çeşitli
nedenlerle geç olan bazı doğumlarda bebek anne ile bağını kopardıktan sonra normal
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zamanda doğmamakta ve oksijen boğulmasına uğramaktadır. Oksijen yetersizliğinin
derecesine göre de beyinde hasarlar oluşmaktadır.
Prematüre Doğum (Erken Doğum): Bebeğin 37. Haftadan önce doğması halidir.
Erken doğumlarda bebeğin solunum organları tam gelişmediğinden beyine fazla oksijen
gitmekte ve bu durum bölgede bazı yanmalara sebep olmaktadır.
Düşük Ağırlıklı Doğum: 2200 gr ağırlıktan daha düşük doğan bebeklerde çeşitli
gelişim ve zekâ geriliği olabilmektedir.
Sarılık: Doğumdan hemen sonra görülen şiddetli sarılık zekâ geriliğine paralel olarak
çeşitli fiziksel gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. Bu durumda çocuğun kanı
değiştirilerek tedavi edilebilmektedir.
Engelliliğe sebep olan diğer engellilik risk faktörleri ise; anormal doğum sancıları,
doğumun zor olması sonucu bebeğin beyninin zedelenmesi, aletle veya müdahale ile yapılan
doğumlar, çoğul doğum ve doğum sırasında yapılan yanlış müdahalelerdir.
Doğum Sonrası Nedenler: İnsanlar, herhangi bir kromozom anomalisi, konjenital
anomali veya kalıtsal bozukluk olmasa bile; sağlıklı bir gebelik, normal ve sağlıklı bir doğum
ve yeni doğan dönemi geçirse de yaşamları boyunca pek çok risk ile karşılaşmaktadırlar. Bu
risklerin gerçekleşmesi durumunda engellilik hali ortaya çıkabilir.
Doğum sonrası engellilik nedenlerini içeren bulgular: Beyin ve beyin zarı
iltihaplanmaları, çocuk felci, çeşitli kaza ve travmalar (özellikle çocuğun yüksekten düşmesi),
yüksek ateş, havale, şiddetli gribal enfeksiyonlar, zatürree, enfeksiyonlar, solunum yollarında
ve organlarında meydana gelen ve beyni etkileyen iltihaplanmalar, zehirlenmelerdir.
Doğum sonrası engellik nedenlerini içeren diğer bulgular ise;
Psiko-sosyal ve Çevresel Yoksunluklar: Yoksulluk, eğitimsizlik, olumsuz ev
koşulları, olumsuz anne çocuk ilişkileri ve beslenme yetersizlikleri özellikle hafif zekâ
geriliğine neden olmaktadır.
Hipotiroid: Tiroid bezinin yetersiz çalışmasına bağlı olarak zekâ geriliği
oluşabilmektedir. Ancak erken teşhis halinde tedavisi yapılabilmektedir.
Protein Metabolizması Bozukluğu: Erken teşhis halinde tedavi edilebilmektedir.
Geç kalınırsa kalıcı zihinsel gerilik oluşmaktadır.
Hidrosefallık: Beyinde su toplanması sonucu başın büyümesine neden olan bir
durumdur. Erken teşhis halinde ameliyatla tedavisi yapılabilmektedir. Aksi takdirde beyni
tahrip edip zekâ geriliğine neden olmaktadır.
Beyin Urları: Beyin dokusunun bozulmasına ve çeşitli özürlere neden olabilmektedir.

285

Sonradan oluşan engellilik nedenleri arasında yer alan öğrenme, anksiyete, duygu
durum ve iletişim bozuklukları gibi yaygın gelişimsel bozukluklar, tıbbi açıdan hastalık olarak
kabul edilmektedir.

13.5. Engellilik Alanı ve Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet, insanı ve toplumu konu alan bir meslek ve disiplindir. İnsanın ve
meydana getirdiği toplumların sorunlarına yönelmiştir. Amacı, bu sorunları belirlemek ve
çözümlerine yardımcı olmaktır.
Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) tarafından sosyal hizmet,
“bireylerin, grupların ve toplulukların kapasitelerini artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek,
toplumla birey arasındaki karşılıklı yararları gözeten dengeyi sağlayacak hareketleri tesis veya
yeniden düzenlemek için bu amaç doğrultusunda değiştiren mesleki aktiviteler” olarak
tanımlamıştır.
Mesleki aktiviteleri ise;


Toplumun kapasitesinin gelişimini sağlamak



Sorun çözme yeteneğini artırmak



Bireyler, gruplar ile kaynaklar ve hizmetler arasındaki bağlantıyı kurmak



İnsancıl ve eşitlikçi sosyal hizmet sistemi doğrultusunda çalışmak



Sosyal politika gelişimine katkıda bulunmak



Yeni bilgi ve becerilere ulaşmak için araştırma yapmaktır.

Engellilere yönelik sosyal hizmet müdahalesinin odağı, engellilerin toplumsal
engellenmeden kaynaklanan çeşitli sorunlarla baş edebilme yeteneğinin gelişmesine katkıda
bulunmaktır. Bu sağlanırken engellinin belirli durumlarda atılgan tepki vermesi hedeflenir. Bu
tepkiler:

bildirmesi,

Değişmesini istediği durum ve konuların ne olduğunu bilmesi ve isteğini



İsteğine neden bulması,



Diğer kişilere saldırmaktan kaçınmasıdır.

Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında yapılanlardan biri de engelli olmayan bireylerin
engellilik ve engelli hakları konusunda bilinçlenmelerine katkı sağlamaktır.
Engellilik alanında çalışan sosyal hizmet uzmanı, engelli bireyin çevresiyle ve diğer
sistemlerle ilişki kurarak onun sosyal hayata katılımını ve hayatını devam ettirmesini sağlar.
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Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının bulunduğu yerden başlama ilkesi uyarınca,
çalışmalarında “gereksinimleri” hareket noktası olarak ele alır. Bireyin çok yönlü kapasitesi
ve değişme-gelişme potansiyelini kullanırken onun yararına toplumsal sorumlulukları da
gündeme getirmek, değişim ajanı rolüyle harekete geçirmek, motive etmek ve yönlendirmek
gibi sorumlulukları vardır. Bunlar bütüncül bir yaklaşımla son derece etkili ve verimli olarak
yerine getirebilir.
Sosyal hizmet uzmanı, engellilerin öncelikli ihtiyaçlarını tanımlamak ve bunlara
yönelik hizmet üretmek, uygun toplumsal kaynakları harekete geçirmek ve bu uygun
kaynakları kullanma konusunda engelli bireyleri bilgilendirmek ve desteklemek
durumundadır.
Engelli ve ailesini engeli hakkında bilgilendirme, destekleme, baş etme becerilerini
öğretme sosyal hizmet uzmanının görevidir. Sosyal hizmet uzmanı toplumda engellilere karşı
gelişen olumsuz tutum ve davranışların giderilmesine katkıda bulunur. Hakları konusunda
engelli bireylere bilgiler verir.
Sosyal hizmet uzmanı engellilere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlara müracaat
eden engelli ve ailesi için sosyal inceleme raporu hazırlar. Ailenin ve engelli çocuğun özel
eğitimden maksimum düzeyde yararlanması için ailenin psikososyal yönden değerlendirilmesi
sosyal hizmet uzmanının görevlerindendir.
Engelli bireyin ailesi ile sürecin başından itibaren çalışma sosyal hizmetin bu alandaki
uygulamalarındandır. Sosyal hizmet uzmanı engelli bireyin toplumla kaynaştırılmasında
bütünleştirici rolü ile yer almaktadır. Engelli bireyin güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi, mesleki ve sosyal rehabilitasyondan maksimum faydayı sağlaması gibi mikro
düzeydeki uygulamaların yanı sıra; engelli aileleriyle yapılan grup çalışmaları ailelerin
güçlenmesine, aile içi ilişkilerinin düzenlenmesine ve eğitilmesine yönelik mesleki
uygulamalarda bulunur. Sosyal hizmet uzmanının savunuculuk ve aktivistlik rolüyle konunun
toplumsal boyutlarıyla ele alınması, aile ve grupların haklarının savunulması, engelliliğe
ilişkin toplumda farkındalığın artırılması ve engelli bireylere ayrımcı tutum ve davranışlarla
mücadele edilmesi gibi sosyal hizmet odaklı çalışmalar yapılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde engelliliğin literatürde nasıl tanımlandığını ve nasıl sınıflandırıldığını,
engellilik türlerinin neler olduğunu, engelliliğe neden olan faktörleri ve bu alanda sosyal
hizmet uygulamalarının neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Engelliliğin toplumsal olarak yapılandırıldığı ve çeşitli bozuklukları olan
insanlara dayatıldığı, engelliliği açıklamaya çalışan aşağıdaki modellerden hangisidir?
a)

Moral model

b)

Medikal model

c)

Sosyal model

d)

Psikolojik model

2)
Dünya Sağlık Örgütü’nün kategorilere ayırarak tanımlamaya çalıştığı engellilik
tanımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Yetersizlik – özürlülük – engellilik

b)

Sakatlık – özürlülük – engellilik

c)

Sakatlık – malullük – engellilik

d)

Yetersizlik – kısıtlılık – engellilik

3)

Aşağıdakilerden hangisi engellilik türlerinden biri olarak kabul edilmemektedir?

a)

Ortopedik engelli

b)

Yürüme ve koşma engelli

c)

İşitme engelli

d)

Zihinsel engelli

4)

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal ve duygusal engel türlerinden biri değildir?

a)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

b)

Otizm

c)

Bunama

d)

Down sendromu
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5)
Organik veya genetik sebeplere bağlı beyin zedelenmelerinin yol açtığı, sosyal
ve iletişim becerilerinin gelişmesini engelleyen ve davranış bozukluklarına yol açan
hastalıktır.
Yukarıda tanımı verilen engellilik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

b)

Otizm

c)

Şizofreni

d)

Demans

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)b
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14. ÇOCUK REFAHI ALANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çocuk Refahının Tanımlanması
14.2. Korunmaya ve Bakıma Muhtaç Çocuklar
14.3. Korunma ve Bakıma Muhtaç Çocuklara Verilen Hizmetler
14.3.1. Çocuğun Ailede Bakımı ve Korunması
14.3.2. Koruyucu Aile Bakımı
14.3.3. Evlat Edindirme Hizmeti
14.3.4. Kurum Bakım Hizmeti
14.3.5. Çocuk Evleri (Sevgi Evleri)
14.4. Çocuk Refahı ve Sosyal Hizmet
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çocuk refahı alanının ne
olduğu ve çocuk refahı
alanına giren sorunların
neler olduğu hakkında fikir
sahibi olmak.
Korunmaya ve bakıma
muhtaç çocuk kavramının
neleri kapsadığını öğrenmek.
Ülkemizde koruma ve
bakıma muhtaç çocuklara
verilen hizmetlerin ne olduğu
hakkında bilgi sahibi olmak.
Çocuk refahı alanında sosyal
hizmet mesleğinin üzerine
düşen görev ve
yükümlülüklerine neler
olduğunu kavrayabilmek.
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Giriş
Çocukluk insan hayatının şekillendiği gelişimsel dönemlerden biridir ve bu dönemin
sağlıklı olabilmesi için çocukların ailelerinin yanında yetişmesi esas olarak kabul edilmiştir.
Ancak çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından ailelerinin yanında kalmalarının
sakıncalı olduğu zamanlar da bulunmaktadır. Yoksulluk, aile içi sorunlar, anne veya babada
bedensel ve ruhsal yetersizlikler, annenin, babanın veya her ikisinin de ölümü, ihmal,
istismar, ergen evlilikleri ya da evlilik dışı doğum sonucunda çocuğun terk edilmesi gibi pek
çok nedenle çocuklar korunmasız hâle gelmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle birçok çocuğun
temel haklara bile erişemediği ve yaşam güvencelerinin olmadığı bilinmektedir.
Bu bağlamda çocukların korunması açısından toplum sorumluluk taşımaktadır. Bu
sorumluluk bir kamu hizmeti olarak gönüllülük veya zorunluluk esasıyla yerine getirilir.
Çocukların korunması açısından gönüllü kamu hizmetleri isteğe bağlı olarak özel ve tüzel
kişilerce yani Sivil Toplum Kuruluşları tarafından, zorunlu kamu hizmetleri ise “sosyal
hizmet” olarak devletin denetim ve gözetiminde çeşitli kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir.
Çocukların korunmasını sağlayan bu kurumların başında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelmektedir. Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü sosyal hizmet ve yardım uygulamalarıyla korunmasız hale gelen “korunmaya
muhtaç çocuklara” koruma sağlamaya çalışır. Bu koruma bazen aile destek hizmetleriyle
çocukların ailelerinin yanında kalması sağlanarak, bazen koruyucu aile ve evlat edindirme
yöntemleri kullanılarak bazen de çocuklar kurum bakımına alınarak çocuk yuvaları, yetiştirme
yurtları veya yeni bir bakım ve koruma yöntemi olan çocuk evlerinde bakım ve koruma
hizmeti verilerek gerçekleştirilir.
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14.1. Çocuk Refahının Tanımlanması
Çocukların refahına etki eden her husus, aynı zamanda çocuğun üyesi bulunduğu
bütün grupların, ailenin ve toplumun refahıyla ilgilidir. Çocuk refahı hizmetleri, bu bakımdan
yalnız çocuk için değil tüm grubun refahı için toplum kaynaklarının düzenlenmesinin bir
bölümünü oluşturmaktadır.
Çocuk refahı alanı, çocuğa ve ailesine yardım sağlayarak çocuğun fiziksel, duygusal,
sosyal bakımdan bireysel yeteneklerine göre gelişimine ve sosyal iyiliklerine yönelik
hizmetleri içerir.
Çocuk refahı hizmetleri çocukların mutlu bir ömür sürmelerini ve yeteneklerini
olabildiğince en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan geniş bir çalışma alanı oluşturur. Bu
faaliyetler, doğrudan doğruya çocukla ilgili olabildiği gibi aile hayatının devamına,
kuvvetlendirilmesine ve çocuğun tam gelişimine uygun bir toplum düzenine de yönelik
olabilir.

14.2. Korunmaya ve Bakıma Muhtaç Çocuklar
Her çocuk kişisel, çevresel ve ailesel özellikleri dikkate alınmaksızın, hukuki
bakımdan sağ doğduğu andan reşit olduğu ana kadar korunmaya muhtaçtır. Bir başka ifadeyle
“korunması gereken çocuk” veya çocuklar “temel bakımı, yetiştirilmesi, esirgenmesi ve
gözetilmesindeki yetersizlik ve aksama nedeniyle sosyal, fiziksel, ruhsal ve ahlâki yönden
sağlıklı bir yetişkin olmasının önünde çeşitli engeller bulunan çocuk”lardır. “Korunmaya
muhtaç çocuk veya çocuklar” ilgili yasal düzenlemelerin çizdiği sınırlar içerisinde kalan ve
devletin özel olarak koruması gereken çocuklardır. Burada sözü edilen ilgili yasal
düzenlemeler gerek uluslararası hukuk ve gerekse ulusal hukukun çizmiş olduğu çerçevede
çocukları korumak amacıyla yapılan düzenlemelerdir. Çünkü çocuklar insanlığın yarınını
belirleyecek ve geliştirecek en önemli faktörlerdir. Bu nedenle çocuk hakları, insan
haklarından ayrı olarak uluslararası hukukta özel anlaşmalarla güvence altına alınmıştır.
Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (BMÇHS) ve İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) uluslararası hukukta çocukların korunmasıyla ilgili
düzenleme ve güvenceler getirmiştir. İHEB’nin 25. maddesinde çocukların, özel bakım ve
yardıma haklarının olduğu ve toplumsal korumadan yararlanacakları ifade edilmiştir. BMÇHS
ise çocukların doğumundan ergenlik ve genç yetişkinliğine kadar yaşamlarının tüm
boyutlarını kapsamaktadır. Sözleşme ayrıca çocuk için en iyi yerin ailesinin yanı olduğunun
kabul edilmesini fakat ebeveynlerin çocuğun gereksinimlerini karşılayamadığı veya
karşılamayı istemediği durumlarda devletin gerekli bakımı sağlamakla görevli olduğu
hususunu içermektedir. Bununla birlikte sözleşme her çocuğun ailesi tarafından uygulanan
şiddet de dahil olmak üzere, şiddetin her türlüsünden korunma hakkının olduğunu, çocukların
ve gençlerin ihmal ve istismara maruz kalması durumunda devletin müdahale etme, koruma,
rehabilitasyon hizmeti sağlama ve geliştirme sorumluluğunun bulunduğunu kabul etmektedir.
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Türk ulusal hukukunda ise başta Anayasa olmak üzere diğer özel yasa ve
yönetmeliklerde de çocukların korunmasıyla ilgili düzenlemeler yer almıştır. 1982
Anayasası’nın 61. maddesinde korunmaya muhtaç çocuklar, sosyal güvenlik bakımından özel
olarak korunması gereken kesim olarak tanımlanmış, 56. maddesinde ise korunmaya muhtaç
çocukların topluma kazandırılması amacıyla gerekli teşkilat ve tesislerin devlet tarafından
kurulacağı ya da kurdurulacağı belirtilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nda ise
çocuğun korunmasının öncelikle anne ve babaya verildiği görülmektedir. TMK eşlerin
çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermek (TMK, m. 185) ve anne
babanın her birinin çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlü
kılınmıştır. Çocuğun huzurunun tehlikeye girmesi ve çocukla ilgilenilmemesi halinde ana ve
babanın çocukla kişisel ilişki kurma haklarının reddedilebileceği veya çocuğun kendilerinden
alınacağı da hüküm altına alınmıştır (TMK, m. 324). Bunun yanı sıra anne ve babalar çocuğu
olanaklarına göre eğitmek ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişiminin
sağlanması ve korunmasıyla özellikle bedensel ve zihinsel engelli olanların, yetenek ve
eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî bir eğitim sağlamakla sorumlu
tutulmuşlardır (TMK, m. 340). Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin tehlikede bulunması
veya manen terk edilmiş olması halinde ise çocuğun korunmaya muhtaç hâle geldiği kabul
edilerek hâkime, çocuğu anne ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kuruma yerleştirme
yetkisi verilmiştir (TMK, m. 347). Sosyal hizmetlere düzenleme getirmiş olan 2828 sayılı
SHÇEK ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu,çocukların korunmasına yönelik önemli
düzenlemeler içermektedir.
Bu bağlamda korunmaya muhtaç çocukların tanımı 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun
3. maddesinin b bendinde yapılmıştır. Buna göre korunmaya muhtaç çocuk;
Beden, ruh ve ahlâk gelişimleri veya kişisel güvenlikleri tehlikede olup;


Ana veya babasız,



Ana ve babası olmayan,



Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan;



Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen;


Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya
uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı
savunmasız ve başıboşluğa sürüklenen çocuk olarak tanımlanmıştır.
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 3. maddesinin a bendine göre ise “Bedensel,
zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya
istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk “korunmaya ihtiyacı olan çocuk” olarak
belirtilmiştir.
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14.3. Korunmaya ve Bakıma Muhtaç Çocuklara Verilen Hizmetler
Korunmaya muhtaç çocuklara sağlanan hizmetler sosyal hizmetlerin temel
alanlarından biridir. Çocuğun korunmaya muhtaçlık koşulu her ne olursa olsun ya da çocuk
hangi ihtiyaçtan kaynaklanan nedenle korunma altına alınırsa alınsın her çocuğun durumuna
uygun bulunan hizmet modelinden faydalanmaya ve kendi kendine yeterli hâle gelinceye
kadar korunmaya hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle korunmasız kalan çocuklar devlet
tarafından koruma altına alınarak onlara farklı bakım yöntemleriyle koruma sağlanmakta ve
hizmet verilmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklara verilen bakım yöntemleri esas itibariyle,
çocuğun aile ortamında korunması, koruyucu aile, evlat edindirme ve kurum bakımıdır.

14.3.1. Çocuğun Ailede Bakımı ve Korunması
Aile, çocuğun kendini diğerleriyle özdeşleştirdiği, özdeşim kurduğu ilk toplumsal
gruptur. Anne ve baba aile ortamında çocuğa model oluşturarak çocuğun duygu ve
düşüncelerini geliştirerek davranışlarını pekiştirir. Değişik nedenlerle aile bu rolünü yerine
getiremediği durumlarda, ailenin bu rolünü sağlamak için çeşitli çözümler üretilmiştir. Bu
bağlamda, korunmaya muhtaç çocuklar için öncelikli bakım türünün kendi ailesinin veya
akrabasının yanında korunmasıdır. Türkiye’de ayni ve nakdi yardımlar sağlanarak çocuğun
kendi ailesi veya akrabası yanında korunması yöntemi 2828 sayılı SHÇEK Kanunu'nda
öngörülmüş ve bu kanunla ekonomik yönden desteğe ihtiyaç duyan ailelerin parasal ve nesnel
hizmetlerden yararlandırılacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle muhtaçlıkları nedeniyle korunma
kararı alınarak kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların korunması, bakımı ve
yetiştirilmelerine yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam ortamlarında
verilmesi amaçlanmıştır. Bunun sağlanması için “aileye dönüş ve aile yanında destek projesi”
hayata geçirilmiştir. Bu projenin iki önemli ayağı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; korunma
kararı alınarak bakım ve korunmak için kurumlara yerleştirilen çocuklara yöneliktir. Bu
gruptaki çocukların aileleri sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle güçlendirilerek ailelerin en
kısa sürede çocuklarını yerleştirildikleri kurumlardan geri almalarına çalışılmaktadır. Bu
kapsamda projenin başladığı Nisan 2005’den, 2010 yılı sonu kadar korunma kararı çıkarılmış
7.245 çocuk nakdi yardımlarla desteklenerek kurum bakımından alınarak aileleri veya
yakınları yanına döndürülmüştür. Projenin ikinci ayağı ise, muhtaçlıkları nedeniyle kurum
hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların korunmasına yöneliktir. Bu durumda bulunan
çocuklar mümkün olduğu ölçüde kurum bakımına alınmadan onların korunma, bakım ve
yetiştirilmelerine yönelik hizmetler kendi yaşam ortamlarında sağlanmaya çalışılmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince yapılan sosyal inceleme çalışmaları
sonucunda, bir çocuğun sosyal yardımlarla desteklenerek ailesi yanında korunması uygun
görülmüş ise, bu çocuk veya çocukların ailelerine geçici veya sürekli nitelikte ayni ve nakdi
sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan; yardım yapıldığı takdirde haklarında
korunma kararı alınmış olan çocuklarını yanlarına alabilecek aileler ile çocukların annesi,
babası ve diğer akrabaları da yararlanmaktadır. Ayrıca bu yardımlardan, yuvalara veya
yurtlara yerleştirilmek üzere sıra bekleyen çocuklar ile yaş sınırlarını tamamlamaları
nedeniyle yetiştirme yurtlarından ayrılan fakat hâlen ihtiyacı olan çocuklar da
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yararlanmaktadır. Bu yaklaşımla çocukların ailelerinin yanında kalması sağlanmaktadır.
Böylece hem çocukların aileleri veya yakınlarıyla bağları koparılmamakta, hem de çocuk
ailenin geleneksel kuralları içinde kalarak doğal ortamından ayrılmadan yetiştirilmektedir. Bu
kapsamda 2011 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile ayni ve nakdi yardımlarla desteklenerek
ailelerinin yanına döndürülen çocuk sayısı 7.734, koruma altına alınmadan aileleri ayni ve
nakdi yardımlarla desteklenerek ailesi yanında bakılan çocuk sayısı ise 24.195 dir.

14.3.2. Koruyucu Aile Bakımı
Koruyucu aile bakımı çocuğun gerçek ailesinin yerine geçerek ebeveynlik rolünün
hemen hemen bütün yönleriyle üstlenilmesini içeren gönüllülüğe dayalı bir hizmet türüdür.
Bu hizmet genellikle çocuğun öz ailesinin asgari sosyal, duygusal ve fiziksel bakım
veremeyecek kadar ciddi eksiklikler göstermesinin yanı sıra çocuk açısından gerekli
olabilecek durumlarda geçerli ve gereklidir. Koruyucu aile kavramı, çeşitli nedenlerle
biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak
bakımlarını üstlenen, anne ve baba özelliklerini taşıyan kişilerin yanında devlet denetiminde
yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya da kişilere koruyucu aile
denilmektedir. Bir diğer ifade ile koruyucu aile korunmaya muhtaç duruma gelmiş ve devletin
korunmasına alınmış bir çocuğu yasal izinlerle, çocuk reşit oluncaya kadar veya bakım
hizmeti herhangi bir nedenle sonlandırılıncaya kadar evinde barındıran, bakan, yetiştiren aile
veya kişilerdir. Bununla birlikte koruyucu aile, Koruyucu Aile Yönetmeliği’nin 4.
maddesinde "il müdürlükleri denetiminde kısa veya uzun süreli, bedelli veya bedelsiz olarak
çocuk bakımını üstlenen, çocuğun aile ortamında yaşamasını sağlayan, öz anne-babanın yerini
tutabilecek aileler veya kişiler" olarak tanımlanmıştır.
Koruyucu aile bakımı, batı ülkelerinde kurum bakımına oranla daha yaygın olarak
kullanılan bir sistemdir. Batı ülkelerinde korunmaya muhtaç çocukların neredeyse %75’i
koruyucu aile yanında yaşarken Türkiye'de bu oran oldukça düşük ve % 4'ler civarındadır.
Ayrıca son yıllarda da bu düşüşün devam ettiği görülmektedir. Batı ülkelerine kıyasla
Türkiye’deki bu oranın düşük olmasını açıklayan sebeplerin başında kültürel etkenlerin ve
aile sistemi anlayışının geldiği düşünülebilir. Ayrıca evlat edindirme ile koruyucu aile
uygulamalarının birbiriyle karıştırılması ve bu hizmetlerin tanıtımlarının yeterince
yapılamaması da önemli engeller arasında sayılabilir

14.3.3. Evlat Edindirme Hizmeti
Çocuk sahibi olmak insan ve aile yaşamının önemli bir aşamasını oluşturur ve
çoğunlukla çiftlerin ortak özlemidir. Bu özlemi yaşayan aileler için çocuksuzluk başlı başına
bir sorundur. Bu aileler çocuk özlemini gidermek için her çareye başvurmaktadır. Ailelerin bu
ihtiyaçları yasal yollardan giderilemediğinde onların zaman zaman yasa dışı ve uygun
olmayan yolları denedikleri görülmektedir. Bazı kimselerin yasa dışı yollardan buldukları
çocukları yüklü paralar karşılığı çocuk sahibi olmak isteyen ailelere satarak çocuk ticareti
yaptıkları, çocuk borsası oluşturdukları bilinmektedir. Bütün bu olumsuzlukların ortadan
kaldırılması için çocuk özlemi çeken ailelerin isteklerinin yasal yollardan ve kısa sürede
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çözülmesi gereklidir. Bu isteklerin yasal yollardan yerine getirilmesi ise evlat edindirme
işleminin gerçekleştirilmesi ile mümkündür.
Evlat edindirme geçmişte dinî, siyasi, ekonomik, psikolojik, sosyal ve ahlaki amaçlar
içerisinde daha çok evlat edinen ailenin sürekliliğini sağlama aracı olarak işlev görmüşken
günümüzde bu işlev değişmiştir. Artık evlat edindirmenin asıl amacı çocukları olmayanlara
bir varis bulmak ve onların evlat özlemlerini gidermekten ziyade aile ortamından yoksun
korunmaya muhtaç çocuklara en uygun aile ve çevre sağlanmasıdır. Türkiye’de küçüklerin
evlat edindirilmesinde aracılık faaliyetleri, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir. Evlat edindirme, çocukların
korunmasına yönelik bir sosyal hizmet yöntemi olarak öğretide ve uygulamada çeşitli
şekillerde tanımlanmaktadır. Buna göre evlat edindirme diğer bakım yöntemleri gibi çocuğun
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sosyal hizmet ve çocuk refah alanının önemli bir
düzenlemesidir. Çocuğa geçici değil, sürekli bakım sağlayan evlat edindirme yöntemi bu
yönüyle koruyucu aile bakımından farklılık gösterir. Evlat edindirme, kan bağına
dayanmaksızın yasal ve sosyal açıdan ana-baba ve çocuk bağının kurulmasıdır. Bu bağ ile ana
babanın çocuğa, çocuğun da onlara karşı hak ve sorumlulukları oluşmakta, ayrıca ana
babadan yoksun çocukların anne-babaya, çocuk hasreti çeken ailelerin de çocuğa kavuşması
sağlanmaktadır.
Çocukların ailelerinden sürekli olarak ayrılmalarının zorunlu olduğu veya kendilerini
koruyacak kimselerinin bulunmadığı hâllerde evlat edindirme en iyi bakım modeli olarak
kabul edilmektedir. Evlat edinme TMK’nın 305–320. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna
göre: Evlat edinme; koşulları, sonuçları ve sona ermesi bakımından hâkimin izni ile
tamamlanan hukuksal bir kurum olup evlat edinenle evlatlık arasında evlilik içi soy bağına
benzer bir hısımlık ilişkisi meydana getirmektedir. Evlat edinme, anne–babası hukuken ya da
fiilen belli olmayan veya anne–babası bulunmakla birlikte asıl ailesinde sağlıklı yetişme
olanağı bulunmayan çocukların, başka bir ailenin devamlı ve asli üyesi durumuna gelmesini
sağlar. Böylece evlat edinilen çocuğa kan bağı ile bağlı olduğu anne–babasının evinde
bulamadığı güvenlik evlat edinen aile ortamında sağlanmış olur. Evlat edinme sonucunda,
çocuk evlat edinenin mirasçısı olarak onun soyadını alır ve velayeti altına girer. Bir başka
ifadeyle TMK evlat edinmeyi, mahkeme kararı ile kurulabilen bir hısımlık ilişkisi olarak
düzenlemiştir.
Evlat edinme hizmetinin iki türde değerlendirilip tanımlandığı görülmektedir.
Bunlardan ilki kısmi evlat edinme, ikincisi ise tam evlat edinmedir. Kısmi evlat edinme; evlat
edinilmiş çocuğun kendi öz ailesi ile ilişkisinin devam etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
evlat edinme şekline, kısmi dendiği gibi, basit, gevşek, sınırlı evlat edinme sistemi de
denilmektedir. Tam evlat edinme ise evlatlığın asıl ailesiyle tüm ilişkilerini sona erdirip,
bütün hak ve yükümlülükler bakımından yeni ailesinin bir üyesi hâline gelmesi ve aileyle tam
olarak bütünleşmesi olarak tanımlanır. Kuvvetli evlat edinme sistemi de denen bu sistem, 20.
yüzyılın ikinci yarısından sonra benimsenmeye başlanmış ABD’nin bazı eyaletlerinde,
İngiltere, Rusya, Norveç, Almanya, İsviçre gibi ülkelerin Medeni Kanunlarında da yer
almıştır.
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14.3.4. Kurum Bakım Hizmeti
Kurum bakımı korunmaya muhtaç çocukların bakım ve korunması için düşünülen en
eski çözüm yolu ve bakım yöntemidir. Bu yöntem özellikle çocuğun ailesi yanında bakımı ve
korunması için alınan önlemler, geliştirilen politika ve yapılan yasal düzenlemelere rağmen
çocuğun ailesi yanında bakım ve korunması sağlanamadığında devreye sokulan bir seçenektir.
Kurum bakımı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, grup evleri gibi kurumlarda devlet
tarafından sağlanmaktadır.
Kurum bakımı, benzer özellikleri olan çocukların belli bir yerde topluca bakılıp
korunması veya bir aile ortamına sahip ya da aile ortamında yaşama şansı bulunmayan
çocukların gruplar şeklinde veya toplu olarak bir kurum içerisinde yaşamaları ve bu süre
içerisinde kendilerine anne ve babalarının yerini alan yetişkinler tarafından bakılmaları olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle kurum bakımı, korunmaya muhtaç çocukların
bakımlarını, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma ve sürdürmelerini, hayata sağlıklı bir birey
olarak güven ve huzurla katılmalarını ve böylelikle topluma faydalı kişiler olarak
yetişmelerini sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu bakım yönteminin verildiği kurumların
birkaç tipi bulunmaktadır.
Kurum tipleri genellikle ülkelerin sosyoekonomik koşullarına ve geleneklerine bağlı
olarak değişiklik göstermekte ve her yaştan 11 ya da daha fazla çocuğun yatılı olarak bakım
gördüğü sağlık ya da sosyal hizmet kuruluşu olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan yola
çıkarak kurum tiplerini “açık ve kapalı, kışla tipi, okul tipi ve ev tipi kurumlar” şeklinde
ayırmak mümkündür. Daha yaygın olarak kullanılan kurum bakımları kışla ve ev tipi kurum
bakımlarıdır.
1. Kışla Tipi Kurumlar: Kurum bakımının gelişim süreci incelendiğinde, ilk
basamakta kışla tipi kurumların yer aldığı görülmektedir. Kışla tipi kurumlarda çok sayıda
çocuğun büyük binalarda ve kalabalık koğuşlarda bir arada yaşadığı ve kurumda az sayıda
personelin çalıştığı, otoriter bir disiplin ve merkeziyetçi yönetim tarzı ile yönetilen
kurumlardır. Kışla tipi kurum bakımının ortaya çıkardığı olumsuzluklar nedeniyle bu tür yapı
ve hizmetler değiştirilmeye başlanmıştır. Artık kurumlar, koğuş sisteminden oda sistemine ve
içinde daha az sayıda çocuğun barınabileceği kurumlar hâline dönüştürülmektedir. Bu
kurumlar kategorik olarak Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları olmak üzere iki gruba
ayrılarak herhangi bir nedenle ailesinden ayrılmak zorunda kalarak korunmaya muhtaç hâle
gelen çocuklara hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlar olan çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları
2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre:
Çocuk yuvaları; 0–12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklar ile gerektiğinde 12 yaşını
doldurup da tek başına yaşamlarını sürdüremeyecek ve kurumca himaye olunan çocuklarının,
bedensel, eğitsel, psikososyal gelişmelerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar
kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Çocuk
Yuvaları “SHÇEK Çocuk Yuvaları Yönetmeliği”ne göre faaliyette bulunurlar ve 0-6, 7-12 ve
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0-12 yaş aralığında üç sınıfa ayrılırlar. Hâlen Türkiye’de 72 çocuk yuvasında 3.958 çocuğa
bakım ve koruma hizmeti verilmektedir.
Yetiştirme yurtları ise 13-18 yaş arasında bulunan korunmaya muhtaç çocukların
koruma ve bakımlarını sağlayıp onları bir iş veya meslek sahibi kılarak, topluma yararlı
kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü bulunan yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır. Yetiştirme yurtları “Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişlerine İlişkin
Yönetmelik”e göre faaliyette bulunurlar. Türkiye'de 40’ı kız ve 52’si erkek olmak üzere 92
yetiştirme yurdu bulunmaktadır. Bu yurtlarda 2011 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 2.362’si
erkek ve 1663’ü kız olmak üzere toplam 4025 çocuğa bakım ve korunma sağlanmaktadır.
2. Ev Tipi Kurumlar: Bu kurum tipi az sayıda (5–10) çocuk grubuna hizmet veren
büyük yatakhaneler ve yemekhaneler yerine çocukların daha küçük odalarda barınma ve
ihtiyaçlarının karşılandığı tiptir. Korunmaya muhtaç durumda bulunan çocuklar için sıcak bir
aile ortamı sağlamaya çalışan ev tipi kurumların başında çocuk evleri ve çocuk köyleri
gelmektedir. Çocuk köyleri, korunmaya muhtaç çocuklara özellikle annenin bulunduğu bir
aile sağlamak ve onları anne sevgisi ve aile anlayışı içinde barındırmak ve eğitmektir. Çocuk
köyleri, bu anılanların yanı sıra korunmaya muhtaç çocukların bedenen, ruhen, ahlâken ve
fikren olumlu gelişmelerini sağlamak, hayatlarında karşılaşacakları zorlukları yenmesini
öğretmek, çocukları kendi örf ve âdetlerine göre eğiterek toplum içinde yapıcı ve verimli bir
kişilik kazanmalarına yardım etmek amacıyla faaliyet göstermektedirler. Çocuk köyleri birçok
kıtada korunmaya muhtaç çocuğa bakım ve koruma hizmeti sunmaktadır. 2011 yılı Nisan ayı
itibariyle Afrika'da 126, Asya'da 149, Amerika'da 126, Avrupa’da ve Okyanusya'da 1’er
olmak üzere toplam 132 ülkede 508 çocuk köyü ile 59.130 çocuğa bakım ve koruma hizmeti
verilmektedir.

14.3.5. Çocuk Evleri (Sevgi Evleri)
Kurum bakımının pek çok sakıncasının ortaya çıkması ve maliyetli bir bakım yöntemi
olması nedeniyle pek çok ülke kurum bakım hizmetlerinden vazgeçmeye başlamıştır.
Türkiye’de de yaygın bir şekilde uygulanan kurum bakımının hem maliyetli oluşu hem de
birçok olumsuz yönünün ortaya çıkmasıyla bu bakım yöntemine alternatif model
oluşturulmaya başlanmıştır. Bu modele göre çok sayıda çocuğun bir kurumda bir arada
kalması yerine çocukların ev ortamında kalması planlamıştır. Bu planlamalar arasında çok
önemli bir yere sahip olan proje öncelikle “Sevgi Evleri” projesidir. Proje ile çocukların
kurum bakımı yerine daha küçük birimlerde, küçük ve müstakil binalardan oluşturulan site
içerisindeki evlerde bakımları sağlanarak çocukların aile ortamına benzer yapı ve ilişki
içerisinde sağlıklı ve kendine güvenen bireyler olarak büyümeleri ve topluma kazandırılmaları
hedeflenmiştir. Bu bağlamda sevgi evleri uygulaması çocuk evlerinin temelini oluşturmuştur.
Çocuk evleri, bir sosyal hizmet kuruluşu olarak her ilin sosyal-kültürel ve fiziksel
yapısının çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde ve yaşanabilir bir
sosyal çevrede okullara, hastanelere yakın yerlerde bağış olarak alınan, kiralanan veya lojman
olarak kullanılan apartman veya müstakil dairelerden oluşan evlerdir. Çocuk evleri 2828
sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3. maddesinde “0-18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç
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çocukların kaldığı ev birimleri” olarak tanımlanmıştır. Bu evlerde 0-18 yaş grubu arasındaki
5-8 çocuğa bir ev ortamı yaratılarak (Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik) o çocuklara korunma ve bakım sağlanarak, çocukların bedensel ve psikososyal
gelişimleri ile eğitimlerinin tamamlanmasına çalışılmaktadır. Böylece korunma altına alınan
çocukların bir meslek sahibi edilerek topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmeleri, çocukların
toplumsal hayata uyum sağlamaları, komşuluk ilişkilerini geliştirmeleri ve topluma
kazandırılmaları amaçlanmıştır.
Önceleri SHÇEK Genel Müdürlüğü Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
koordinesinde yürütülmekte olan çocuk evlerinin koordinasyonu görevi, SHÇEK’in
kapatılmasının ardından 633 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Daire
Başkanlığı’na verilmiştir. Çocuk evleri ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi illerde il
müdürlüğü bünyesinde bulunan çocuk evleri koordinasyon merkezi ve bu merkeze bağlı
çocuk evi sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Çocuk evlerinde ise çocuk evleri sorumlusuna
bağlı bakıcı anne veya bakım elemanı bulunmaktadır. Çocuk evleri uygulaması Ankara’da
pilot uygulamayla başlamıştır. Uygulamanın başarılı olması nedeniyle bu hizmet 2005 yılı
içerisinde başka illerde de uygulanmasına başlanmıştır. Çocuk evlerinin daha da
yaygınlaştırılması için kamu ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği protokolleri yapılmaktadır.
Çocuk evlerinde bakım hizmeti verilirken belirli unsurlar gözetilmektedir. Bu unsurlar
şöyle özetlenebilir. Çocuk evlerine yerleştirilecek çocukların korunma veya tedbir kararları
alınmış olmalıdır. Çocuk evlerine korunma ve tedbir kararı alınmamış çocukların kabulü
hiçbir şekilde yapılamaz. Çocuk evlerinin çocukların olumsuz çevre koşullarından
etkilenmemesi için uygun yerlerde faaliyet göstermelidir. Buna göre çocuk evleri hem kolay
ulaşılabilir hem de güvenliğin sağlanması açısından genellikle şehrin hastanelere ve okullara
yakın merkezi yerlerinde açılmaktadır. Bir başka unsur ise çocuk evlerinde barındırılacak
çocuk sayısıdır. İlgili mevzuata göre çocuk evlerinde barındırılacak çocuk sayısı en fazla 8’dir
(Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik). Çocuk evleri açılması
planlanırken bu sayı göz önünde tutulmaktadır.
Çocuk evlerinin çocuklar açısından önem taşıyan bir diğer unsuru ise çocuk evlerine
dışarıdan bakıldığında bu yerin çocuk evi olduğunun belli olmamasıdır. Korunmaya muhtaç
çocukların sosyal yaşamda en fazla karşılaştıkları problemlerin başında damgalanma
gelmektedir. Sokaktan veya evin yanından geçen kişilerde yetimler, öksüzler veya kimsesizler
gibi acıma hissi uyandıracak duygulara yol açmamak için çocukların barındırıldığı evlerin
kapısına bu konutlarda korunmaya muhtaç çocukların yaşadığını belirten işaret veya tabela
asılamaz (Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik). Evin herhangi bir
yerinde yardımsever kişi veya kurumlara teşekkür mahiyetinde köşe yapılamaz.
Bununla birlikte çocukların sık sık mekân değişikliği yaşamaması ve evlere aidiyet
duygusunun geliştirilmesi bakımından çocuk evi olarak düşünülen bina veya dairelerin
özellikleri iyi analiz edilmelidir. Çocuk evleri çocukların yaş, cinsiyet ve okul durumlarına
uygun olarak açılıp ve düzenlenmelidir. Binaların bitişik nizam, eski ve yığma olup olmaması,
karanlık odasının bulunup bulunmaması ve binalardaki komşuluk ilişkileri çocuklar açısından
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önemli bir unsurdur. Bütün bunlar dikkate alınarak bol güneş alan, bahçeli, trafiğin yoğun
olmadığı, baz istasyonu, LPG ve akaryakıt tesisi, gayri sıhhi müessese vb. gibi çeşitli risk
faktörlerinden uzakta, ısınma için soba kullanılmayan, az katlı, havadar ve yeni binalarda
hizmetin planlanması yapılmaktadır. Çocuk evlerine özellikle 0-6 yaş grubu çocukların
alınmasının planlanması halinde ise çocukların güvenliği açısından binaların çok katlı
olmamasına dikkat edilmektedir. 0-12 yaş arasındaki çocukların kaldığı 303 ve 13-18 yaş
arasındaki çocukların kaldığı 105 çocuk evi olmak üzere toplam 408 çocuk evinde 2.260
korunmaya muhtaç çocuğa hizmet verilmektedir.

14.4. Çocuk Refahı ve Sosyal Hizmet
Ülkemizde varolan korunması gereken çocuklar sorunu, toplumsal ve sosyoekonomik
değişimler sonucu ortaya çıkan göç, kentleşme, işsizlik ve yoksulluk gibi yapısal etmenlerin
sonucudur. Toplumsal değişim, göç, kentleşme, işsizlik ve yoksulluk gibi faktörler aileleri
etkilemiştir ve ailenin yapsısını değiştirmiştir. Aile sisteminin bütünlüğünü koruyabilmesi için
temel gereksinimlerini karşılayabilmesi gereklidir. Gereksinimini karşılayamayan ailelerde
çocukların refahı ve yararı da sıkıntıya düşmüştür. Bu nedenle, aile ve çocuğa
gereksinimlerini karşılayabilmesi için verilen hizmetler çocuk refahının vazgeçilmez
bileşenlerini oluşturur.
Sosyal hizmet uygulamalarında, ailelerin güçlendirilmesi ile sorunlarla başetme
mekanizmaları geliştirmelerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Kriz ve duygusal kriz
durumlarında bireyler, doğal yardımcı olarak görülen aile üyeleri ve arkadaşlarının desteğine
gereksinim duymaktadırlar.
Çocuk ve aile için hangi hizmetin en uygun olabileceğine karar vermek özellikle
alanda çok çeşitli hizmetlerin gelişmesi ile mesleki bilgi ve beceri isteyen önemli bir iş
olmuştur. Çocuk ve ailenin sorunla karşılaştıklarında en uygun hizmetin sunulması başarıyı
etkileyecektir. Müracaatçı sisteminin sorununu, ihtiyaçlarını incelemek, değerlendirmek, en
uygun hizmeti seçmek, bu hizmetin müracaatçıya erişmesini sağlamak ve bu tür sorunların
ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri zamanında almak sosyal hizmetin en temel
amaçlarındandır. Sosyal hizmet, yeni ihtiyaçları olabildiğince önceden farketmek, verilen
hizmetleri sürekli analiz etmek ve geliştirmek durumundadır. Sosyal hizmet uzmanının
mesleğin bireyle çalışma ve sosyal grup çalışması, toplum örgütlenmesi ve sosyal aksiyon
yöntemlerini birbirini tamamlar biçimde kullanması gerekir. Aile ve çocuk refahı alanındaki
hizmetleri ele alırken bu hususlar göz ardı edilmemelidir.
Öz anne ve baba veya onların yerini alan kişiler yoksa ya da çocuğa ihmal, fena
muamele gibi olumsuz davranışlarda bulunuyorlarsa devletin çocuğu korumak için müdahale
etme hakkı ve sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk genel olarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nındadır. Tedavi; ebeveynin ihtiyaçlarını giderme, anne babalara iletişim kurmayı
öğretme, ebeveynlik sorumluluğunu üstlenmeyi teşvik etme, evlilik ilişkilerini düzeltme,
çocuğa ve diğer aile üyelerine yönelen stres yaratan durumları giderme, böylelikle aileyi
bütün olarak ele almayı gerektirir. Bu hizmetlerin toplum kaynaklarıyla desteklenmesi
önemlidir.
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Sosyal hizmet uzmanının koruyucu aile hizmetinde; koruyucu aile bulma ve seçme
çalışmaları, çocuk için koruyucu aile hizmetini düzenleme çalışmaları, koruyucu aile ile ilgili
çalışmalar, çocuk ile ilgili ve öz ailelerle ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Bu mesleki
uygulamalar hizmetlerin amaca ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Öz aile, koruyucu aile
ve çocukla uygulanan bireylerle sosyal hizmet en etkin yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.
Sosyal grup çalışmasının da bireylerle sosyal hizmet yönteminin yanında kullanıldığında
yararlı olduğu düşünülmektedir.
Sosyal hizmet uzmanı evlat edinme hizmetinde; çocuk ve öz ailesiyle ilgili çalışmaları,
evlat edinecek aile ile ilgili çalışmaları, inceleme, değerlendirme, çocuğun seçimi ve
yerleştirilmesi, deneme ve işlemleri sonuçlandırma gibi çalışmaları yürütmektedir. Ailedeki
evlat motivasyonunun belirlenmesi ve çocuğun ihtiyaçlarının ortaya konması önemlidir. Evlat
edinmenin çocuğun yararına olup olmadığını araştırmak, uygulamada hakim adına bu yönde
bilimsel ve mesleki yöntemlerle çocuk ve ailesi ile evlat edinecek aile hakkında bilgi
toplamak, inceleme ve değerlendirme yaparak sosyal inceleme raporu hazırlamak ve hakime
sunmak bu hizmet türünde sosyal hizmet uzmanının temel görevleridir.
Sosyal hizmet uzmanının kurum bakım hizmeti ve çocuk evlerinde; kurum bakımı eve
yerleştirme öncesi hazırlıklar, çocuğun kurum bakımına ve ev yerleşimine hazırlanması ve
gelişi ile ilgili işlemler, kurumda, evde kalış ve ayrılış ile ilgili görevleri bulunmaktadır.
Çocuk refahı alanında kurum bakımı vazgeçilmez bir hizmet olmaya devam etmiştir. Çocuk
hizmetlerinin gelişmesiyle kurum bakımına ihtiyaç duyanların sayısında azalma olmuştur.
Barındırma ve bakım işlevleri rehabilite ve tedavi amaçlarıyla birleşmiştir. Kurumlar
çeşitlenmiş ve çocuğun ev ortamında bakılmasına ve toplumsal rehabilitasyonuna geçilmeye
başlanmıştır. Çocuk evleri de böyle bir düşünceyle ortaya çıkmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk refahı alanının genel özelliklerini, korunmaya ve bakıma muhtaç
çocukların özelliklerini, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin neler
olduğunu ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarını öğrenmiş olduk.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’na göre korunmaya
muhtaç çocuk kapsamında yer almaz?
a)

Ana veya babasız

b)

Ana ve babasız

c)

Ana ve babası boşanmış

d)

Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen

2)
Aşağıdakilerden hangisi korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara verilen
hizmetlerden biri değildir?
a)

Çocuğun ailede bakımı ve korunması

b)

Koruyucu aile hizmeti

c)

Kurum bakımı hizmeti

d)

Geçici barınma hizmeti

3)
Çocuğun gerçek ailesinin yerine geçerek ebeveynlik rolünün hemen hemen
bütün yönleriyle üstlenilmesini içeren gönüllülüğe dayalı hizmet türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Geçici aile hizmeti

b)

Koruyucu aile hizmeti

c)

Evlat edindirme hizmeti

d)

Kalıcı aile hizmeti

4)
Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklar için kurum bakımının olumsuz
özelliklerinden dolayı kurum bakımına alternatif olarak planlanan proje
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çocuk evleri (sevgi evleri)

b)

Şefkat evleri

c)

Gündüz bakımevleri

d)

Çocuk ve gençlik merkezleri
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5)
Çocuk refahı alanında sosyal hizmet uzmanının görevleri ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Bakıma muhtaç çocuğun ailesinin güçlendirilmesi ve sorunlarla baş etme
mekanizmalarının geliştirilmesi için teşvik edilmesi
b)

Koruyucu aile bulma ve seçme ile ilgili çalışmalar

c)
Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk için en iyi hizmet türüne hakimle birlikte
karar vermesi
d)

Çocuğun kurum bakımına veya çocuk evi yerleşimine hazırlanması

Cevaplar
1) c, 2)d, 3)b, 4)a, 5)c
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