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ÖNSÖZ
Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de okul sosyal hizmetine olan
gereksinim giderek artmaktadır. Çocukların özellikle kentsel alanlarda, aile içi şiddete
maruz kalması, suça yönelme, madde bağımlılığı, akran ve aile içi sorunlardan
kaynaklı okul başarısının azalması ve bakım sorunları giderek daha görünür hale
gelmektedir.
Genç nüfus oranındaki belirgin artış, okul sosyal hizmetine ihtiyaç duyan
çocuk sayısını da artırmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak çocukların okul
ortamlarında ihtiyaç duydukları sosyal hizmete ulaşabilmeleri için hizmet veren
kişilerin de uzmanlaşmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde okul sosyal hizmetine
yönelik uygulamalarının diğer ülke örnekleri de dikkate alınarak oluşturulması
gerekmektedir. Zira ülkemizdeki genç nüfus artış oranı dikkate alındığında mevcut
sosyal hizmet politika ve uygulamalarının yetersizliği göze çarpmaktadır. Ayrıca
sosyal hizmet mesleğinin en önemli uygulama alanlarından biri olmasına rağmen,
sosyal hizmetlerin gelişmesine paralel olarak okul sosyal hizmeti alanında yetişmiş
sosyal hizmet uzmanlarının yok denecek kadar az olması da önemli bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Okul ve sosyal hizmet kavramlarını tanıtmayı ve çocuklara yönelik sosyal
hizmet müdahalesinin mikro, mezzo ve makro yöntemler kapsamında nasıl yapılması
gerektiğini hedefleyen bu kitap 14 bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Okul Sosyal Hizmetinin Tarihsel Gelişimine yer verilmiştir.
Sonraki altı bölümde, sırasıyla Okul Sosyal Hizmeti ve Kapsamı, Okulun Çevresel
Kültürü ve İklimi, Çocuklarda Çevresine Dönük Davranışsal Sorunlar, Çocuklarda
Kendine Yönelik Davranışsal Sorunlar, Çocukların Karşı Karşıya Kaldığı Sosyal
Sorunlar, ve Çocuklara Yönelik Öğrenme Programları, üzerinde durulmuştur.
Sonraki 7 bölümde ise sırasıyla Hassas Öğrenci Grupları Yararına Yapılan
Müdahaleler, Krize Müdahale Planının Oluşturulması, Krize Müdahale
Yaklaşımının Uygulanması, Okul Sosyal Hizmetinde Aileler ve Toplum İle
Çalışma, Engelli Çocuklarla Sosyal Hizmet, Okul Çağı Hastalıkları ve Okul Sağlığı,
Sistem ve Ekolojik Yaklaşım Temelinde Bir Vaka Analizi Örneği ana başlıkları
üzerinde durulmuştur.
Bu kitap, sosyal hizmet öğrenci ve mezunları için bir başvuru kitabı olarak
tasarlanmıştır. Burada elde edilen bilgilerle okul sosyal hizmetine yönelik sosyal
hizmet müdahale süreçlerini daha iyi anlamak ve uygulamak mümkün olacaktır.
Dr. Öğr. Üyesi Taner Artan
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1. OKUL SOSYAL HİZMETİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Emel Yeşilkayalı

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, okul sosyal hizmetinin ilk uygulanmaya başladığı Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki tarihsel gelişimini, Dünya’daki durumunu ve Türkiye’deki
durumunu inceleyerek; okul sosyal hizmetinin hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya
çıktığını ve nasıl geliştiğini öğreneceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Okul sosyal hizmetinin hangi ihtiyaçlardan kaynaklanmış olabileceğini
düşününüz.
2) Okul sosyal hizmetinin amaçlarının neler olabileceğini düşününüz.
3) Ülkemizde okul sosyal hizmetinin gelişiminin okul sorunlarının çözümünde
nasıl bir etkisi olabilir? Düşününüz.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Okul sosyal hizmetinin Okul sosyal hizmetinin
ABD’deki tarihsel gelişimi hangi
ihtiyaçları
karşılamak için ortaya
çıktığını açıklayabilme.

Öğretim Yöntemi
Tüm
yöntemler
(düz
anlatım, tartışma, örnek
olay, problem çözme)

Okul sosyal hizmetinin Okul sosyal hizmetinin Tüm
yöntemler
(düz
Dünya’daki durumu
kapsamının ve okul sosyal anlatım, tartışma, örnek
hizmet
uzmanının olay, problem çözme)
rollerinin ülkelere göre
farklılaşma
nedenlerini
açıklayabilme.
Okul sosyal hizmetinin Okul sosyal
Türkiye’deki durumu
Türkiye’deki
anlatabilme.

hizmetinin Tüm
yöntemler
(düz
durumunu anlatım, tartışma, örnek
olay, problem çözme)

4

Anahtar Kavramlar
•
•
•

Ziyaretçi öğretmen
Çocuk hakları
Okul sosyal hizmet uzmanı

5

Giriş
Çocukların eşit bir şekilde kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanması, Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nde yer alan tüm çocuk haklarının uygulanması,
yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve korunmasında önemli bir koşuldur. Ancak,
çocukların yalnızca okula kayıt olmaları eğitimden eşit bir şekilde yararlanmaları için
yeterli olmamaktadır. Eğitim sistemine giriş yapan tüm çocukların aynı zamanda
sistemde kalmaları ve tüm potansiyellerinin en üst seviyede geliştirilmesi
gerekmektedir. Bu gereklilik, okul sosyal hizmeti uygulamalarının da amacıdır. Okul
sosyal hizmetinde eğitimsel düzenlemelerde ayrım gözetmeksizin “tüm öğrencilerin
potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmaları” (Constable, 2009’dan akt. Richard &
Sosa, 2014), amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmanın önündeki her türlü engel okul
sosyal hizmetinin konusu ve müdahale alanına girmektedir.
Okul sosyal hizmetinin, tüm çocukların potansiyellerinin en üst seviyesine
ulaşmalarındaki rolü ve önemini anlayabilmek için hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını
bilmek gerekmektedir. Bu nedenle, bu kitabın ilk bölümünde, okul sosyal hizmetinin
tarihsel gelişimi, üç alt başlıkta ele alınmıştır.
İlk alt başlıkta, okul sosyal hizmetinin ilk başladığı ülke olan Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki (ABD) tarihsel gelişimi, sosyo-çevresel ve yasal bağlamdaki
gelişmeler ve mesleki bağlamdaki gelişmeler olarak ayrı ayrı ele alınmıştır.
İkinci alt başlıkta, okul sosyal hizmeti uygulamalarının Dünya’daki gelişimi,
bazı ülke örneklerinden yola çıkılarak incelenmiştir.
Son alt başlıkta ise, okul sosyal hizmeti uygulamalarının ülkemizdeki gelişimi
ele alınmıştır.

1.1. Okul Sosyal Hizmetinin ABD’deki Tarihsel Gelişimi
Okul temelli sosyal hizmet uzmanlığının bir meslek olarak kabul edilip
edilmeyeceği bir yüzyıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) (Allen-Meares,
1996) tartışılmaya başlamış ve son 20 yılda uluslararası varlığında önemli bir büyüme
gerçekleşmiştir.
Bu nedenle, okul sosyal hizmeti uygulamasının ABD’deki tarihsel gelişimi ele
alınırken, öncelikle okul sosyal hizmetine ihtiyaç duyulmasına neden olan sosyoçevresel bağlam ve bu bağlamla birlikte ortaya çıkan yasal gelişmeler gözden
geçirilmiştir.

1.1.1. Sosyo-Çevresel Bağlamda Yasal Gelişmeler
Geçmişi 20. yüzyılın başlarına dayanan okul sosyal hizmet birimlerinin
ABD’deki gelişimini üç temel sosyo-çevresel bağlam etkilemiştir. Bunlardan ilki,
1600’lü yılların başında başlayıp 300 yıl süren (Amerikan Tarihinin Ana Hatları,
http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Tarih.htm) benzeri görülmemiş
göçmen akımının neden olduğu yoksul, eğitimsiz halkın sorunlarının, onları eğitmekle
çözülebileceğinin görülmesidir. Bu nedenle Costin (1969’dan akt., Allen-Mears,
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1996), bu amaca ulaşmak için 20. Yüzyılın başlarında yapılan, çocukların zorunlu
okula kayıt ve devamıyla ilgili yasal düzenlemeleri ilk sosyo-çevresel bağlam olarak
ele almaktadır. Okul sosyal hizmetinin gelişimini etkileyen diğer sosyo-çevresel
bağlamları ise, çocuğun bireysel farklılıklarının eğitimciler ve diğer hizmet
sağlayıcılar tarafından tanınması ve; çocuk ve gençlerin yaşamında okulun stratejik
öneminin toplumsal gerçeklik olarak kabulü olarak belirtmektedir.
20. yüzyılın başında ABD’de bulunan devlet okullarındaki binlerce yoksul,
işçi sınıfı ve göçmen çocuğun yarattığı benzeri görülmemiş sosyo-ekonomik, kültürel
ve dilsel çeşitlilik eğitimciler tarafından karşılanması imkânsız talepler meydana
getirmiştir. Kentleşmeye geçiş sürecinin sorunsuz gerçekleşmesinde, çocukların okula
kayıt ve devamının sağlanması gerekli görülerek (Broom ve Trowbridge, 1926:655;
akt., Phillipo ve Blosser, 2013), 1852-1918 yılları arasında zorunlu eğitim yasaları
getirilmiştir (Jarolmen, 2014, 17).
Ancak eğitimciler, bu yasalara rağmen, özellikle göçle gelen halkı ve
çocuklarını eğitime dâhil etme ve devamını sağlamada başarısız olmuşlardır (Broom
ve Trowbridge, 1926:655; akt., Phillipo ve Blosser, 2013). Eğitimcilerin bu
başarısızlığı, hem yoksul bireyleri hem de tüm toplumu eğitmeyi amaçlayan toplum
merkezi (yerleşim evleri) çalışanlarının, okul ile aile arasında bir köprü kurucu gibi
çalışmaya başlamasına neden olmuştur. Toplum merkezi çalışanlarının çocuklar ve
aileleriyle geliştirdiği ilişkiler, öğretmenlerin desteklenmesine ve bazı çocukların
durumunun daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur (National Association of Visiting
Teachers and Home and School Visitors, 1921’den akt. Stanley, 2011). Toplum
merkezi çalışanları, bu çalışmaları sonucunda, “ziyaretçi öğretmen” olarak anılmaya
başlamıştır (Levine&Levine, 1992’den akt. Stanley, 2011).
1906’da ilk kez, ABD’nin kuzeyindeki dört kentsel okul bölgesinde ve
Chicago’da, okuldan kaçan öğrencilerle ve okul kaynaklarına nasıl ulaşacağını
bilmeyen ebeveynlerle çalışmak üzere, okullardaki ilk sosyal hizmet sağlayıcıları olan
“ziyaretçi öğretmen”ler istihdam edilmiştir (Kelly, at all, 2010, 2). Ancak bu
öğretmenler, okul sisteminin içine dahil edilmeden, dışarıdaki acentalardan süreli
olarak istihdam edilmişlerdir.
1913’de New York Eğitim Kurulu’nun sağladığı fon desteği ile
(Levine&Levine, 1992’den akt. Stanley, 2011), okulların kendi bünyesindeki ilk
“ziyaretçi öğretmen”ler, Rochester’da istihdam edilmiştir (Dupper, 2003,12;
Jarolmen, 2014, 17).
1923 yılında başlatılan Çocuk Suçluluğunu Önleme Genel Refah Programı ile,
ABD’nin 30 şehrinde, 3 yıl ziyaretçi öğretmenler finanse edilmiştir. Bu finansman
ziyaretçi öğretmenlerin görünürlüğünü ve sayısını arttırmış ve pozisyonlarının eğitim
kurumları tarafından uzun vadeli desteklenmesini sağlamıştır. Bu programın
değerlendirilmesi çalışmaları, araştırma bulgularını oluştururken aynı zamanda
ziyaretçi öğretmenlerin temel görevlerini açığa çıkarmıştır (Phillipo ve Blosser,
2013).
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Aynı dönemdeki, Ruh Sağlığı Hareketi de, okullardaki sosyal hizmet
sağlayıcıları için terapötik rolün başlangıcı olmuştur (Allen-Mears, 1996). Bu rol,
ziyaretçi öğretmenlerin vurgusunun, sosyal reformdan, önlemeye ve psikolojik
uyumsuzluk tedavisine kaymasına ve okul sosyal hizmetinin, bireyleri tedavi etme
üzerine odaklanan meşru bir kimlik edinmesine neden olmuştur.
1930’lardaki “Büyük Buhran” sırasında muhtaç ailelere yiyecek, giysi ve
barınak gibi temel ihtiyaçların karşılanması hizmeti sağlanmasında (Allen-Meares,
1996; Jarolmen, 2014, 15) okul sosyal hizmet uzmanlarının kaynak sağlayıcılık ve
aracılık rolleri öne çıkmıştır. Böylece, 1918’deki zorunlu eğitim yasaları ile sadece
öğrenim çağındaki çocukları eğitime katma ve okul devamını sağlama amacıyla
başlayan okul sosyal hizmeti uygulamaları, 1930’larda “öğrencilerin ailelerini de
içine alarak” (Richard ve Sosa, 2014) yeni bir yön kazanmıştır. .
Okul sosyal hizmet uzmanları, 1930 ve 40’larda, Sedlak’ın, “orta sınıf banliyö
gençliğinin duygusal sorunlarının azaltılmasına adanmışlık” olarak tanımladığı(1997;
akt., Phillipo ve Blosser, 2013), öğrencilerin intrapsişik ve kişilerarası sorunlarına
yönelen (Jarolmen, 2014, 15) klinik rolü benimsemişlerdir.
1950’ler boyunca mahkemeler, eğitimde önemli değişimler meydana getiren
pek çok karar vermiştir. Bu kararlardan en önemlisi, 1954’de, ABD Yüksek
Mahkemesi’nin, ırk ayrımcılığının Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğu
gerekçesi ile, 1896’daki ayrımcılık yanlısı bir mahkeme kararını bozması olmuştur
(Jarolmen, 2014, 18).
1960’lı yıllarda, okul sosyal hizmet uzmanlarının klinik rolüne vurgu,
öğrencilerin bireysel ve motivasyonel sorunlarıyla ilgili çalışmalara doğru kayış ile
devam etmiştir (Allen-Mears, 1996; Corbin, 2005).
Ancak, 1960 ve 70’lerde ırkçılık, çocuk istismarı ve ihmali, uyuşturucu gibi
daha fazla insancıl yaklaşımı gerektiren yeni sorunlar (Jarolmen, 2014, 15), okul
sosyal hizmeti uygulamalarına, ebeveynler ve topluluklarla çalışmaların artarak dahil
olmasına neden olmuştur (Corbin, 2005).
Bu dönemde, okullar ve içinde
bulundukları topluluklarla ilişkileri birincil endişe kaynağı haline gelmiştir. Okullarda
çalışan birçok sosyal çalışmacı, uygulama çerçevesi olarak klinik rolü vurgulayan
vaka çalışmalarına devam etmesine rağmen, okullar ve okulların birbirleriyle
ilişkilerinin yapılandırılması vurgusu artmıştır. Bu durum, okullarda çalışan sosyal
çalışmacıların spesifik rollerinin bulanıklaşmasına neden olmuştur (Peckover, at.all,
2013).
ABD’de okul sosyal hizmetinin gelişiminde önemli rol oynayan ikinci sosyoçevresel bağlamın, çocukların bireysel farklılıklarının eğitimciler tarafından tanınması
olduğu belirtilmişti. Bu tanıma, İnsan hakları hareketi ve hak arama çabaları ile
başlamıştır. Bu çabaların ilk sonuçları, 1950’lerdeki çeşitli mahkeme kararlarında
görülse de, eğitimde çocukların bireysel farklılıklarının tanınması, 1965 ve 1975’de
kabul edilen eğitim yasaları ile gerçekleşmiştir.
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1965’de İlköğretim ve Ortaöğretim Yasası, 1975’de Tüm Engelli Bireylerin
Eğitimi Yasası (IDEA), çocukların geçmişlerine, sosyal çevrelerine, farklılıklarına
bakılmaksızın, her çocuk için eşit eğitimsel fırsatlar yaratmayı amaçlamıştır (AllenMears, 1996).
1965’deki İlk ve Ortaöğretim Yasası 2002’de revize edilerek, “Hiçbir Çocuk
Geride Kalmasın” olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bu Yasanın ana amacı, zorlu
akademik değerlendirme ve başarı kriterleri karşısında tüm çocukların, kaliteli
eğitime erişimdeki önemli fırsatlara adil ve eşit şekilde ulaşmasını sağlamak olmuştur.
Okul sosyal hizmeti uzmanlarının görevleri arasında bulunan, ebeveynlerin kararlara
katılımının sağlanması, okul seçiminde bilgilendirme ve destek sağlanması da bu
Yasa’da yer almıştır (Jarolmen, 2014, 18).
1990, 1997 ve 2004’de revize edilen 1975’deki IDEA ise, okul sosyal hizmeti
uzmanlarının rollerini, bireysel ve grup danışmanlığı sağlamak, toplum kaynaklarını
harekete geçirmek, öğrenci uyumunu sağlamak için ev ve okul bağlantısını kurmak
olarak tanımlamıştır. Yasa aynı zamanda, engelli bireyin fonksiyonel
değerlendirmesinde okul sosyal hizmet uzmanlarına da görev vermiştir (Humes ve
Hohenshil, 1987; Jarolmen, 2014, 19). Bu nedenle 1970’ler, okullarda çalışan sosyal
çalışmacıların rol ve sorumluluklarının arttığı ve aynı zamanda açıklık getirildiği
yıllar olmuştur (Peckover, at all., 2013)
1970’ler okul sosyal hizmeti uzmanlarının, artık özel eğitim hizmetlerinin
sunulmasında görevli ekibin içinde de yer aldığı; özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
ve ebeveynler için danışmanlık, diğer mesleklerdeki elemanlardan oluşan ekip üyeleri
ile birlikte öğrenci değerlendirme ve öğrenci yerleştirmede görüş bildirmeden de
sorumlu olduğunun kabul edildiği bir dönem olmuştur. Bu sorumluluklar bugün de
devam etmektedir.
1990’lardan bugüne, yoksulluk, cinsiyet, tek ebeveynli aileler, teknolojinin
gelişimi, kurumsal bakım hizmetlerindeki değişimler, okul temelli şiddet, içinde
bulunduğu topluluk üyelerinin okulları kontrolünü içeren sosyal değişimler, başlıca
eğitim sorunlardır (Jarolmen,2014, 324-328).
Okul sosyal hizmetinin ABD’deki tarihsel gelişimi sosyo-çevresel bağlamda
ele alınırken, okul ortamlarında görev yapan sosyal çalışmacıların mesleki
gelişimlerine de yer verilmiştir. Ancak okul sosyal hizmeti uzmanlarının meslek
örgütlerinin ve çekirdek uygulama bilgisinin gelişiminin daha ayrıntılı biçimde ele
alınması gerekli görülmüştür.

1.1.2. Mesleki Gelişim
Okul ortamlarında görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının ABD’deki mesleki
gelişimi, 1900’lerin başlarında “ziyaretçi öğretmen” olarak isimlendirildikleri
günlerden, okul sosyal hizmeti uygulamaları için ulusal standartlar oluşturulduğu
günlere doğru evrilmiştir.
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İlk yıllarda okullarda çalışan sosyal hizmet uzmanları, okul dışındaki bağımsız
acentalardan karşılanmıştır. ilk kez 1913’de, New York, Rochester’da okulların kendi
bünyesinde sosyal çalışmacılar istihdam edilmeye başlanmıştır (Dupper, 2003, 17;
Jarolmen, 2014, 15). Günümüzde ise, okul ortamlarında görev yapan sosyal hizmet
uzmanları, yalnızca orta dereceli okullarda değil, okulöncesi okullarda da hizmet
vermektedir (Kelly, at.all., 2010).
“Ziyaretçi öğretmenler” olarak isimlendirilen ilk okul sosyal hizmet
uzmanlarının ev ziyaretleri yapması, öğretmen ve okul yöneticilerine danışmanlık
vermesi gibi o zamanki çoğu uygulamaları bugün bile hala meslek elemanları
tarafından uygulanmaktadır (Kelly, at.all., 2010).
Costin (1978; akt., Corbin, 2005), bu dönemde “ziyaretçi öğretmen”lerin çift
yönlü iki rolü olduğunu vurgulamaktadır. Bu roller, çocuklarının okula devamının
önemi hakkında aileleri eğitmek ve desteklemek ile, çocukların sınıf içindeki
deneyimleri ve koşulları hakkında eğitimcilere bilgi sağlamaktır. Stuart, bu nedenle
bu dönemi “karşılıklı uyum” yönelimi olarak isimlendirmiştir (Corbin, 2005). Bu
dönem aynı zamanda, çocukların okula devamına ve akademik başarılarına
odaklanıldığı dönem olmuştur (Jarolmen, 2014, 15).
Ziyaretçi öğretmenler ilk kez 1921 yılında (Dupper, 2003, 17), sonradan (1955
yılında) Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW) ile birleştirilecek olan
kendi derneklerini kurmuştur. NASW, Okul Sosyal Hizmeti Uzmanları Derneği’nin
(SSWA) kuruluşuna kadar, okul sosyal hizmeti uzmanlarının başlıca sesi olmuştur
(Kelly, at. all., 2010).
1923 yılında başlatılan Çocuk Suçluluğunu Önleme Genel Refah Programı,
ziyaretçi öğretmenlerin görünürlüğünü ve sayısını arttırmış ve pozisyonlarının eğitim
kurumları tarafından uzun vadeli desteklenmesini sağlamıştır. Bu programın
sonuçlarının değerlendirilmesi ziyaretçi öğretmenlerin temel görevlerini açığa
çıkarmış; okul sosyal hizmetinin yapılanması için meslek örgütlerinin gelişimini ve
çekirdek uygulama bilgisini biçimlendirerek desteklemiştir (Phillipo ve Blosser,
2013).
1920’li yılların sonlarında, ziyaretçi öğretmenler arasında, sınıf öğretimine
ayrılan zaman ve sosyal kişisel çalışma deneyiminin gerekliliği gibi konularda görüş
ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde okul sosyal hizmetinin meşruiyet
kazanmasında, sosyal çalışma lideri Editt Aboot’ın (1931/1942), ziyaretçi
öğretmenlerin mesleki bilgi, anlayış ve deneyime sahip olmalarının zorunlu olduğunu,
bunu da sadece iyi donanımlı bir sosyal çalışma meslek okulunun verebileceğini
savunması etkili olmuştur (Phillipo ve Blosser, 2013).
1945’de Amerikan Eğitim Bürosu, sosyal çalışmacıların okullarda görev
yapabilmesi için sosyal çalışma alanında en az yüksek lisans derecesine sahip
olunması önerisinde bulunmuştur (Dupper, 2003).
1955’de NASW, okul sosyal hizmetini uzmanlık alanı olarak tanıyıp, kabul
etmiştir. Daha fazla mesleki hakka sahip olan okul sosyal hizmet uzmanları,
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geçmişteki ziyaretçi öğretmen etiketinden yavaş yavaş sıyrılmaya başlamıştır
(Jarolmen, 2014, 18).
1969’da “Sosyal Değişim ve Okul Sosyal Hizmeti” adlı ulusal çalışma
atölyesinde yapılan sunumlar, “Toplumda Okul” (The School in Community-1972)
adlı kitapta yayınlanmıştır. 1970-80 li yıllarda, eğitimsel konferanslar, okul sosyal
hizmeti ile ilgili yasal düzenlemeler güçlü bir büyüme getirmiştir. NASW, 1973’de
Okullarda Sosyal Çalışma Konseyi’ni ilk kez toplamış ve 1975’de de, okul sosyal
hizmeti için ilk standartları oluşturmuştur (Allen-Meares, 1996).
1970 ve 1980’ler süresince okul sosyal hizmeti uzmanlarının mesleki
gelişimleri, engelli öğrencilerin değerlendirme, danışma ve tedavilerinde yardımcı
olma yönünde devam etmiştir. Günümüze kadar geçen yıllar boyunca, okul sosyal
sosyal hizmeti uzmanlarına duyulan ihtiyaç daha da artmıştır(Jarolmen, 2014, 17).
Bu arada 1978 yılında, eğitim alanındaki sosyal hizmet uygulamalarına rehber
olması, bu uygulamaların geliştirilmesi ve uygulamacıların deneyim paylaşımlarını
sağlamak üzere, NASW tarafından, “Social Work in Education” adlı süreli dergi,
yayınlanmaya başlanmıştır. Bu dergi halen “Children and Schools” adıyla
yayınlanmaya devam etmektedir.
1990’larda okul sosyal hizmetini destekleyen ulusal örgütler, eğitimin daha
fazla çeşitlilik ve dezavantajlı öğrenci içermesiyle birlikte büyüyerek, uygulama için
ulusal standartların ve okul sosyal hizmeti uygulamaları için yeterlilik
gereksinimlerinin oluşturulmasını teşvik etmiştir (Richard ve Sossa, 2014).
NASW, 1992’de okul sosyal hizmet uzmanı olma sınavını ilk kez uygulamıştır
(Dupper, 2003). İlaveten 1994’de NASW tarafından Ulusal Okul Sosyal Hizmet
Uzmanları Birliği’ni (SSWA) kurularak, okul sosyal hizmetine ve okullarda çalışan
sosyal hizmet uzmanlarına kimlik kazandırılmıştır (Dupper, 2003, 8; Allen-Maers,
2004’den akt. Jarolmen, 2014,19).
SSWA, okul sosyal hizmetini geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan birisi, ulusal ve uluslararası konferanslar
düzenlemektir. Birlik tarafından en son düzenlenen Uluslararası Okul Sosyal Hizmeti
Konferansı, 2015 yılında, “Çocuk Dostu Okul” ana teması ile Mongolia da
gerçekleştirilmiştir. Konferansta dört alt tema yer almıştır. Bu alt temalar: olumlu
ilişkiler yaratmak, çocuk koruma, çocuk katılımı ve işbirliği’dir. Konferansa ev sahibi
ülke dışında, 14 ülke katılım sağlamış ve 7. Uluslararası Okul Sosyal Hizmeti
Konferansının 2017 ya da 2018 yılında, Çin Beijing’de düzenlenmesi kararı
alınmıştır.
SSWA, Ulusal Okul Sosyal Hizmeti Konferanslarının en sonuncusu olan 19.
Konferansı ise 2016 yılında Baltimore’da gerçekleştirmiştir. Bu konferansta okul
sosyal hizmeti alanında çeşitli atölyeler yer almıştır.
ABD’de okul sosyal hizmeti alanındaki tüm bu gelişmelere ve 2002 ve 2012
yıllarında NASW tarafından gözden geçirilerek yeniden düzenlenen okul sosyal
hizmet servisleri standartlarına rağmen, Richard ve Sossa (2014), okul sosyal hizmeti
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alanında, yeterlilik gereksinimleri ve ulusal standartların tutarlılığının halen
sağlanmadığı görüşündedir.

1.2. Okul Sosyal Hizmetinin Dünyadaki Durumu
Okul temelli sosyal hizmet, 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında ilk
uygulanmaya başladığı ABD, Kanada ve İngiltere’de olduğu gibi, çoğu ülkede
zorunlu eğitim yasaları ile birlikte başlamıştır (Jarolmen, 2014, 310). Ancak zorunlu
eğitim yasalarına ihtiyaç duyulmasının nedeni, yoksulluk ve eğitimsizlik kısır
döngüsünü aşma gereksinimi olmuştur.
Okul sosyal hizmetinin uygulandığı ülkelerde okul sosyal hizmet uzmanının
rolleri ve görevleri ülkenin ihtiyaçlarına, politikalarına, öğrencilerin çoğunlukla
yaşadıkları sorunlara göre farklılaşmaktadır.
Örneğin Kanada’da, çoğu okul sosyal hizmet uzmanının görevi vaka yöneticisi
olarak çalışmak olup, temel rolü krize müdahaledir. Kanada’da öğrenci sorunları ve
okullarda görevli sosyal hizmet uzmanlarının görevleri ABD ile çok benzerlik
göstermektedir (Loughborough, Shera, & Wilhelm, 2002’den akt. Jarolmen, 2014,
312).
Almanya’da, sosyal hizmet toplum temellidir ve okullarda görevli sosyal
hizmet uzmanı da, bireysel müracaatçılardan daha çok, bulunduğu yerleşim
birimindeki çocuklar, gençler ve aileleri kapsayan tüm nüfusa karşı sorumludur. Bu
hizmetleri sağlayabilmek için kent ve ülke refah birimiyle birlikte çalışır. Ayrıca
Almanya’da ABD ve Kanada’daki uygulamadan farklı olarak, özel eğitim ihtiyacı
olan çocuklar için karar vermede, sosyal çalışmacılardan çok psikologlar etkilidir
(Pennekamp & Porscke, 2002’den akt. Jarolmen, 2014, 319).
Okul sosyal hizmetinin uygulandığı ülkelerden olan Gana’da ise, 1950 yılında
“dezavantajlı çocukların kaliteli eğitime erişimini sağlamak misyonuyla” okul sosyal
hizmeti başlamış (Government of Ghana, 2012); okullarda gıda dağıtımı, okul sosyal
hizmetinin bir parçası olmuş ve çocukların okula devamını arttırmıştır.
Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, okul sosyal hizmetinin kapsamı
ve okullarda görevli sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri, ülkelere göre bazı
farklılıklar gösterebilmektedir.
Okul temelli sosyal hizmet, halen 53 ülkede uygulanmaktadır. Bu ülkelerden
bazıları, ABD, Almanya, Bahamalar, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Danimarka,
Fransa, Gana, Hollanda, Hindistan, İngiltere, Kanada, Kuzey Afrika, Lüksemburg,
Pakistan, Rusya, Siri Lanka, Suudi Arabistan ve Yunanistan’dır (International
Network for School Social Work, 2016).
ABD’nin ardından, 1940 ve 1970’li yıllarda okul sosyal hizmetine geçen
İskandinav ülkelerine; 1980’lerde Avusturya, Yeni Zelanda, İsviçre, Suudi Arabistan,
Sri Lanka, Makedonya, Rusya, Letonya, Macaristan, Estonya; 1990’ların sonunda
Japonya katılmıştır (Huxtable & Blyth 2002’den akt. Jarolmen, 2014, 310-311). Son
15 yılda okul sosyal hizmetinin uygulandığı ülke sayısında büyük bir artış olmuş ve
40’a yakın ülkede daha okul sosyal hizmeti uygulanmaya başlamıştır. Bu hızlı
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gelişme, aynı zamanda Dünya genelinde okul sosyal hizmetine duyulan ihtiyacı
yansıtmaktadır.

1.3. Türkiye’de Okul Sosyal Hizmeti
Dünya’daki okul sosyal hizmeti uygulamalarına bakıldığında, okul öncesi
çağından başlamak üzere lise dengi devlet okullarına devam eden öğrenim çağındaki
çocukları kapsadığı görülmektedir. Bununla birlikte Ritter, Vakalahi ve Kiernan
Sitern (2009, 62), üniversite kampüslerinde de sosyal hizmet uzmanının görev
yapmasını okul bağlantılı/temelli sosyal hizmetler içinde ele almıştır.
Ülkemizde de, Özbesler ve Duyan (2009), okul sosyal hizmeti uygulaması ile
ilgili çabaları, 1961’de İstanbul Üniversitesi’nde öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel,
ekonomik vb. sorunları ile ilgilenilmesi amacıyla, mediko-sosyal merkezi
kurulmasına ve 1966 yılında, bu merkezde psikiyatri uzmanının, sonraki yıllarda
psikolog ve sosyal çalışmacıların da istihdam edilmesine dayandırmaktadır.
Bununla birlikte, ülkemizde okul sosyal hizmeti uygulaması ile ilgili ilk
girişimin, 1968 yılında Ankara’da bulunan Gazi Lisesi Müdürlüğü’nün rehberlik
servisinde görevlendirilmek üzere Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet
Akademisi’nden sosyal çalışmacı talep edilmesi olduğu belirtilebilir (Dönümcü,
2004:115-116).
Bu adımdan on beş yıl sonra, 1983 yılında, V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel
İhtisas Komisyonu Raporu’nda, öğrenci sorunlarının önlenmesi için öğrencilere
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesinin önemine dikkat çekilmiş; bu amaçla,
Batı’da örnekleri görülen okul sosyal hizmeti ekibinin ülkemizde de kurulması
hazırlıklarının başlaması gerektiği öngörüsünde bulunulmuştur (Gökçe, 1984’den akt.
Duman, 2001: 14 ).
Ancak eğitim mevzuatına sosyal hizmetin girmesi için, tekrar on beş yıldan
fazla sürenin geçmesi gerekmiştir. 17.04.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği’nde sosyal hizmet birimlerinden söz edilmese de, “sosyal çalışmacı”
kavramı tanımlanmış (Madde 4); İl ve İlçelerde kurulan Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde görev alacak uzmanlar arasında, “sosyal çalışmacı” (sosyal hizmet
uzmanı) da sayılmıştır (Madde 40). Bununla birlikte; sosyal çalışmacılar halen,
eğitim-öğretim kurumlarında (okullarda) kurulan, rehberlik ve psikolojik danışma
servisinde görev alacaklar arasında sayılmamaktadır.
Halen, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 673 “sosyal çalışmacı” kadrosu bulunmakta
olup bu kadroların sadece 3’ü doludur. Bir türlü hayata geçirilemeyen okul sosyal
hizmeti alanında, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan
yönetmelikle, var olan mevzuatta da gerileme olmuştur. Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, sosyal çalışmacı tanımı yapılırken
“üniversitelerin sosyal hizmetler alanında lisans eğitimi almış” ifadesi bulunmakta
iken; 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği’nde, sosyal çalışmacı olarak
atanabilmek için 2 yıllık bölüm mezunu olma ibaresi konulmuş ve 2014 yılında
yapılan duyuruyla, 2015 yılında Unvan Değişikliği sınavı yani MEB’in kendi
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bünyesinde görev yapıp 2 yıllık sosyal hizmetler bölüm mezunlarının girebileceği 600
kişilik sosyal çalışmacı kadrosu açılmıştır. Ancak Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
tarafından yargı yoluna gidilerek Yönetmeliğin ilgili maddesi iptal edilmiş ve ancak 4
yıllık sosyal hizmet bölümü mezunlarının “Sosyal Çalışmacı” olarak atanabilmesi
hükmü yönetmeliğe konulmuştur. Bu kapsamda 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümü
mezunu olan sadece 5 Milli Eğitim Bakanlığı personeli Sosyal Çalışmacı kadrosuna
atanabilmek için başvurabilmiştir (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2016).
2013 yılında okul sosyal hizmeti ile ilgili mevzuattaki gerilemeye rağmen,
2013 yılı sonunda kabulüne karar verilerek Resmi Gazete’de yayınlanan “Ulusal
Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nında 2016 yılında okul sosyal hizmet
sisteminin kurulması hedefi yer almıştır. Ancak bu hedefin, “Okullarda çocuk, aile ve
okul yönetimi arasında gerekli işbirliğini sağlamak ve şiddet öyküsü olan çocukları
tespit ederek psiko-sosyal yönden desteklemek” biçiminde ifadelendirilmesi, okul
sosyal hizmetinin daha başlangıcından itibaren önünü kapatacak, sınırlandıracak ve
sorunlu başlamasına neden olacaktır. Bunun nedeni, çocuk, aile ve okul arasında
gerekli işbirliğinin ne için sağlanacağının belirtilmemesi olduğu kadar; çalışma birim
amacının da sadece şiddet öyküsü olan çocukları psiko-sosyal olarak desteklemek ile
sınırlandırılmış olmasıdır.
2013 yılında okul sosyal hizmeti alanında meydana gelen bu gelişmeler Sosyal
Hizmet Uzmanları Derneği’ni harekete geçirmiş ve 2014 yılından itibaren, okul
sosyal hizmeti alanında çalışma gerçekleştirmek üzere “Okul Sosyal Hizmeti
Komisyonu” kurulmuştur. Komisyon halen çalışmalarına devam etmektedir.
Okul sosyal hizmeti alanı, 2000 yılından itibaren akademik olarak da ilgi
çekmeye başlamıştır. Duman’ın (2000), Ankara liselerinde çeteye katılma potansiyeli
olan bir grup öğrenciyle sosyal grup çalışması yaparak sonuçlarını değerlendirdiği
araştırma ile okul sosyal hizmetinin kapsamını ve sosyal mesleği içindeki yerini ele
aldığı çalışması (Duman, 2001); Özbesler ve Duyan’ın (2009), okul sosyal hizmet
uzmanlarının rollerini ortaya koydukları makale; Aykara’nın (2010), “kaynaştırma
eğitiminde yer alan bedensel engelli öğrencilerin sosyal uyumlarını etkileyen
etmenlerin belirlenmesi” amacıyla gerçekleştirdiği araştırma; Karakaya’nın (2012),
“ilköğretim düzeyinde ailenin eğitime katılımını etkileyen etmenlerin belirlenmesi ve
sosyal çalışmacı ihtiyacının ortaya çıkarılması” amacıyla gerçekleştirdiği araştırma;
Kılıç’ın (2014), aile danışmanlığı hizmetlerinin okul temelli olarak sunulmasını
incelendiği ve okul sosyal hizmeti için bir model önerisinde bulunduğu araştırması,
Yeşilkayalı’nın (2016), okul sosyal hizmeti uygulamalarında benimsenen temel
yaklaşım ve bazı model örneklerini incelediği makalesi bu çalışmalardandır.
Ayrıca, Özkan ve Çiftçi, David Dupper’ın “School Social Work, Skills &
Interventios for Effective Practice” isimli kitabını Türkçeye çevirerek yayına
hazırlamış ve kitap 2013 yılında basılmıştır. 2016 yılında, Yeşilkayalı ve Giray
Sözen’in, okul sosyal hizmeti alanındaki pilot bir projeden yola çıkarak yazdığı
“Yoksulluk Bağlamında Okul Sosyal Hizmeti Uygulama Modelleri” isimli kitap
yayınlanmıştır.
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“Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer alan, okul
sosyal hizmetinin 2016 yılında hayata geçirilmesi planı, 2013 yılında Resmi
Gazete’de yayınlanarak kabul edilmiştir. Bu kararla birlikte, meslek örgütünün,
akademik camianın ve yerel yönetimlerin okul sosyal hizmetine ilgisi artarak devam
etmiştir. Artan ilginin sonucu olarak, Ankara Üniversitesi (2014) ve Hacettepe
Üniversitesi’nin (2015) Sosyal Hizmet bölümleri okul sosyal hizmeti alanında
çalışmalar yapmak üzere birim ve merkez kurmuştur.
Halen çalışmalarına devam eden bu Okul Sosyal Hizmeti Komisyonu,
çalışmalarının ürünü olarak, Şubat 2016’da “Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı”nı
yayınlamıştır.
Aynı yıl, “okul sosyal hizmeti”nin uygulamaya geçirilmesine yönelik, yerel
yönetimlerin ana kurum ya da işbirlikçi olarak içinde yer aldıkları bazı projeler hayata
geçirilmeye başlanmıştır.
Bu projelerden yerel yönetimin destekleyen/işbirlikçi kurum olarak yer aldığı
“Kanarya Hayat Buldu” isimli okul sosyal hizmeti pilot projesi, İstanbul Gelişim
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Dr.
Öğr. Üyesi Emel Yeşilkayalı tarafından geliştirilmiş, Türkiye Çocuklara Yeniden
Özgürlük Vakfı ortaklığı ile hayata geçirilmiştir. Yoksul, çok göç alan ve terör
olaylarının sık yaşandığı bir mahallede bulunan ortaokulda yürütülen bu pilot proje,
2015-2016 eğitim öğretim dönemi boyunca devam etmiş ve projenin içinde yer alan
Sosyal Hizmet bölümü son sınıf öğrencileri, okul sosyal hizmet uzmanlarının bağlantı
kuruculuk ve kaynak sağlayıcılık rollerini üstlenmişlerdir.
Bu projelerden yerel yönetimlerin ana kurum olarak yer aldığı okul sosyal
hizmeti projesi, Ankara İlinde, Keçiören Belediyesi ile Keçiören İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir. Ancak medya aracılığı
ile, kamuoyuna “okul sosyal hizmeti” pilot projesi olarak duyurulan bu çalışmada,
sosyal çalışmacıların da yer aldığına dair hiçbir bilgi paylaşımına rastlanmamıştır.
Proje bu haliyle, okuldaki rehberlik hizmetlerinin daha işlevsel hale getirilmesi için
yapılan bir çalışma olmaya daha uygun görünmektedir.
Türkiye’de okul sosyal hizmetinin başlaması ile ilgili ilk girişim yaklaşık 50
yıl önce gerçekleşmiş, bu alandaki mevzuat düzenlemeleri, akademik çalışmalar ve
meslek örgütünün çabaları son yıllarda hız kazanmıştır. Ancak tüm bu gelişmelere
rağmen, ülkemizde okul sosyal hizmeti birimleri ve sistemi halen kurulamamıştır.
Aynı zamanda “Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nda yer
alan okul sosyal hizmet birimlerinin kurulma amacının ifadelendirilmesinde, sadece
bir sorun alanına (şiddet öyküsü olan çocuklar) vurgu yapılması göz önünde
bulundurulduğunda, okul sosyal hizmetinin ne olduğu, kimleri/neyi kapsadığı,
kapsamına aldığı konu ve sorunları nasıl ele aldığı ve hangi hizmetlerin verildiğinin
halen tam olarak anlaşılamadığı görülmektedir.
Bu nedenle, bundan sonraki başlık altında okul sosyal hizmetinin tanımı,
kapsamı ve okul ortamlarında görev yapan sosyal çalışmacıların rol ve sorumlulukları
üzerinde durulacaktır.
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Sonuç Olarak:
Bu bölümde, okul sosyal hizmetinin ilk uygulanmaya başladığı Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki tarihsel gelişimini, Dünya’daki durumunu ve Türkiye’deki
durumunu inceleyerek; okul sosyal hizmetinin hangi ihtiyaçları karşılamak için ortaya
çıktığını ve nasıl geliştiğini ele almaya çalıştık.
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Bölüm Soruları
1.
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Okul sosyal hizmetinin ilk uygulanmaya başladığı ülke aşağıdakilerden
Hindistan
Gana
Kanada
ABD
Almanya

2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde, okul sosyal hizmetinin amacı en
doğru belirtilmiştir?
a)
Çocukların yalnızca okula kayıt olmaları
b)
Çocukların eşit bir şekilde kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanması
c)
Ayrım gözetmeksizin çocukların tümünün eğitimsel potansiyellerinin
en üst seviyede geliştirilmesi
d)
Eğitim sistemine giriş yapan tüm çocukların aynı zamanda sistemde
kalmaları
e)
Tüm çocuk haklarının uygulanması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi
ve korunması
3.
Okul sosyal hizmet birimlerinin ABD’deki gelişimini etkileyen sosyoçevresel bağlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)
Çocukların zorunlu okula kayıt ve devamıyla ilgili yasal düzenlemeler
b)
Çocuğun bireysel farklılıklarının eğitimciler ve diğer hizmet
sağlayıcılar tarafından tanınması
c)
Çocuk ve gençlerin yaşamında okulun stratejik öneminin toplumsal
gerçeklik olarak kabul edilmesi
d)
Göçmen akımının neden olduğu yoksul, eğitimsiz halkın sorunlarının
eğitimle çözülebileceğinin görülmesi
e)
Çocuk haklarının kabulü
4.
Ziyaretçi öğretmenler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Toplum merkezi çalışanları olarak da anılmışlardır.
b)
Okullardaki ilk sosyal hizmet sağlayıcıları olarak istihdam
edilmişlerdir.
c)
Okul sisteminin içine dahil edilmeden önce süreli olarak acentalardan
istihdam edilmişlerdir.
d)
Yalnızca Chicago’da istihdam edilmişlerdir.
e)
1913’de New York Eğitim Kurulu’nun sağladığı fon desteği ile ilk kez
okullarda istihdam edilmişlerdir.
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5.
ABD’deki İlköğretim ve Ortaöğretim Yasası ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a)
Çocukların
geçmişlerine,
sosyal
çevrelerine,
farklılıklarına
bakılmaksızın, her çocuk için eşit eğitimsel fırsatlar yaratılması amaçlanmıştır.
b)
2002’de revize edilerek Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın olarak yeniden
isimlendirilmiştir.
c)
Bu yasanın ana amacı, zorlu akademik değerlendirme ve başarı
kriterleri karşısında tüm çocukların, kaliteli eğitime erişimdeki önemli fırsatlara adil
ve eşit şekilde ulaşmasını sağlamak olmuştur.
d)
Ebeveynlerin kararlara katılımının sağlanması, okul seçiminde
bilgilendirme ve destek sağlanması Yasa’da yer almıştır.
e)
Bu yasa, 1970 yılında yürürlüğe girmiştir.
6.
a)
b)
c)
d)
e)

IDEA’nın açık ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Tüm Engelli Bireylerin Eğitimi Yasası
Öğrencilerin Eğitim Hakkı Yasası
İlk ve Ortaöğretim Yasası
Ulusal Sosyal Çalışmacılar Derneği
Özel Eğitim Yasası

7.
IDEA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Çocukların
geçmişlerine,
sosyal
çevrelerine,
farklılıklarına
bakılmaksızın, her çocuk için eşit eğitimsel fırsatlar yaratılması amaçlanmıştır.
b)
1990, 1997 ve 2004 yıllarında revize edilmiştir.
c)
Okul sosyal hizmeti uzmanlarının rolleri tanımlanmıştır.
d)
Sadece bireysel danışmanlık ile öğrenci uyumunu sağlamak
amaçlanmıştır.
e)
Engelli bireyin fonksiyonel değerlendirmesinde okul sosyal hizmet
uzmanına görev vermiştir.
8.
Ülkemizde okul sosyal hizmeti uygulaması ile ilgili ilk girişim, 1968
yılında Ankara’da bulunan Gazi Lisesi Müdürlüğü’nün rehberlik servisinde
görevlendirilmek üzere…………………………..’den sosyal hizmet uzmanı talep
edilmesidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede belirtilen boşluğu doğru
tamamlamaktadır?
a)
Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Akademisi
b)
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Akademisi
c)
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Akademisi
d)
Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Akademisi
e)
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Akademisi
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9.
Okul sosyal hizmetine meşruiyet kazandıran ve ziyaretçi öğretmenlerin
mesleki bilgi, anlayış ve deneyime sahip olmalarının zorunlu olduğunu savunan
sosyal hizmet lideri aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Editt Aboot
b)
William Scwartz
c)
Carol Anderson
d)
JoAnn Jarolmen
e)
Joseph Dupper
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
Okul sosyal hizmetinin uygulandığı ülkelerden biri de Gana’dır.
b)
Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda 2016 yılında
okul sosyal hizmet sisteminin kurulması hedefi yer almıştır.
c)
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, 2014 yılından itibaren “Okul
Sosyal Hizmeti Komisyonu”nu kurmuştur.
d)
Okul sosyal hizmet uzmanlarının görevi ebeveynlere yardımcı
olmaktır.
e)
SSWA’nın sosyal yardımları organize etme görevi vardır.

Cevaplar:
1- d, 2- c, 3- e, 4- d, 5- e, 6- a, 7- d, 8- b, 9- a, 10- e
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2. OKUL SOSYAL HİZMETİ VE KAPSAMI
Dr. Öğr. Üyesi Emel Yeşilkayalı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, okul sosyal hizmeti alanının hangi konu ve sorunları içerdiğini;
okul sosyal hizmetinin nasıl tanımlandığını; okul sosyal hizmetinin kapsamına giren
hizmetleri ve okul sosyal hizmet uzmanının rol ve görevlerini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Uyandıran Sorular
1. Okul sosyal hizmeti hangi konu ve sorunları içermelidir?
2. Okul sosyal hizmet uzmanları, konu ve sorunları ele alırken hangi bakış
açısını benimsemelidir? Nedenini açıklayınız.
3. Sizce okul ortamlarında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri neler
olmalıdır? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Okul sosyal hizmetinin
tanımı

Kazanım
Okul sosyal hizmetini
tanımlayabilme.

Öğretim Yöntemi
Tüm yöntemler (düz
anlatım, tartışma, örnek
olay, problem çözme)

Okul sosyal hizmetinin
kapsamı

Okul sosyal hizmetinin
kapsamını açıklayabilme.

Tüm yöntemler (düz
anlatım, tartışma, örnek
olay, problem çözme)

Okul sosyal hizmet
uzmanının rol ve görevleri

Okul sosyal hizmet
uzmanının rol ve
görevlerini açıklayabilme.

Tüm yöntemler (düz
anlatım, tartışma, örnek
olay, problem çözme)
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Okul sosyal hizmeti
Okul sosyal hizmet uzmanı
Ekolojik bakış açısı
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Giriş
Bu bölümde, okul sosyal hizmetinin amacı, ele aldığı konu ve sorunlar, bu
konu ve sorunları çözümlerken hangi bakış açısını benimsediği, okul sosyal hizmet
uzmanlarının rol ve görevleri ve bu rol ve görevleri yerine getirirken nasıl çalıştıkları
ve hangi düzeylerde müdahalelerde bulundukları açıklığa kavuşturularak, okul sosyal
hizmeti tanımlanacaktır.

2.1. Okul Sosyal Hizmeti
Okul sosyal hizmeti, ayrım gözetmeksizin bütün “öğrencilerin eğitimsel
potansiyellerinin en üst seviyesine ulaştırılmasını amaçlamaktadır” (Constable,
2009’dan akt. Richard & Sosa, 2014).
Bu nedenle okul sosyal hizmeti uzmanları, okuldan kaçma (Dube & Orpinas,
2009; Flaherty, Sutphen & Ely, 2012), risk altındaki çocuklar ve aileleri (Duyan, vd.,
2008:32), sokakta yaşayan çocuklar (Canfield, 2014), özel eğitime ihtiyaç duyan
öğrenciler (Sabatino, 2009), LGBT öğrencilerin sorunları (McCormick, Schmidt,
Clifton, 2015), dini-etnik azınlık ve mülteci konumundaki öğrencilerin sorunları
(Dupper, Forrest-Bank & Lowry-Carusillo, 2015; Greenberg, 2013), kuruluş bakımı
altında olan çocukların sorunları (Day, Somers, Darden & Yoon , 2015), istismar
mağduru çocuklar ve sorunları gibi, çok geniş bir yelpazede hizmet sağlamaktadır.
Okul sosyal hizmet uzmanlarının hizmet verdiği çocuk gruplarının özellikleri
göz önüne alındığında, “marjinalize olmuş ve ezilen popülasyona hizmet” vermenin,
okul sosyal hizmetini diğer okul temelli mesleklerden ayırdığı anlaşılmaktadır.
Richard ve Sosa (2014), okul sosyal hizmeti uygulamasını diğer okul temelli
mesleklerden ayıran diğer vurgunun, alan uygulamasının teoriksel temelinin ekolojik
sistem perspektifi üzerine oturması olduğunu belirtmektedir. Konunun önemi
nedeniyle, ekolojik sistem perspektifi üzerinde daha sonra ayrıntılı olarak
durulacaktır.
Ancak, ekolojik bakış açısını temel alan sosyal hizmet uzmanı, çocuğu, bir
sınıf, okul, okul bölgesi, aile ve toplumla iç içe olarak görmeli, incelemeli; bu
sistemlerin her birinin daha büyük sosyal ve tarihsel bağlamını göz önünde
bulundurmalıdır (Richard & Sosa, 2014). Bu bağlamda, okul sosyal hizmet uzmanları
mikro, mezzo ve makro düzeylerde müdahalelerde bulunmaktadır.
Dolayısıyla okul sosyal hizmet uzmanlarının, okul iklimini geliştirmek, özel
ihtiyaçları olan öğrencilere hizmet sağlamak, öğrenciler için savunuculuk yapmak,
ebeveyn katılımını sağlamak ve toplum kaynaklarıyla öğrencileri bağlantılandırmak
için yardım sağlamak (Alvarez, vd., 2013) gibi görevleri, farklı düzeylerde
müdahaleleri içermektedir.
Öte yandan, okul temelli ve okul bağlantılı hizmetler anında ve kapsamlı
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu hizmetlerin içinde, bireysel, grup ve aile
danışmanlığı ve terapisi; ergen grup çalışması; akademik destek, boş zaman
değerlendirme etkinlikleri yanında; açlığı ve yetersiz beslenmeyi engellemek için
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ücretsiz ya da indirimli sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vermek de bulunmaktadır.
Aynı şekilde lise öğrencileri için, üniversiteye hazırlık kursları vardır.
Bu hizmetlerin çoğu, bir okul sosyal hizmet uzmanını, okul danışmanını, okul
psikoloğunu, okul sonrası program danışmanını, gündüz bakımı ve okula hazırlık
programı çalışanını ya da yetişkin okuma yazma programı çalışanını içeren
bireylerden oluşan bir ekip tarafından sağlanır (Ritter, Vakalahi & Kiernan-Stern,
2009) . Bu ekibin içinde yer alan her meslek elemanı, kendi disiplinine özgü bilgi
tabanını, becerilerini ve güçlerini getirir ve her biri için diğerlerinin rol ve
yeteneklerini anlamak çok önemlidir (Dupper, 2003). Bu nedenle okul sosyal hizmet
uzmanları için, disiplinlerarası bir ekiple işbirliği içeren bir çevre içinde faaliyet
yapmak önemlidir.
Tüm bu bilgilerden yola çıkarak, okul sosyal hizmetini şöyle tanımlayabiliriz:
Okul sosyal hizmeti, ayrım gözetmeksizin bütün “öğrencilerin eğitimsel
potansiyellerinin en üst seviyesine ulaştırılmasını amaçlayan” (Constable, 2009’dan
akt. Richard & Sosa, 2014); bu amaca ulaşmaya engel oluşturan her türlü konu ve
sorunu kapsamına alan; eğitimsel düzenlemelerde öğrenciye, okul, aile ve topluluk
yaşamında destek sağlayan kapsamlı hizmetler bütününün ve çeşitli düzeylerdeki
müdahalelerin, ekolojik sistem perspektifi üzerine oturtulduğu ve disiplinler arası
ekip çalışmasıyla sunulduğu, bir sosyal hizmet alanıdır.
Buraya kadar anlatılanlar, School Social Work Association Work (SSWA,
2016) tarafından çerçevelendirilen okul sosyal hizmetinin (Tablo:1), örgütsel
çerçevedeki insan unsuru ile hizmet alanları ve örnek etkinliklerle ilgilidir. Ancak
okul sosyal hizmetini ve kapsamını anlayabilmek için bunlar yeterli değildir.
Okul sosyal hizmetini ve kapsamını tam olarak anlayabilmek için, okul sosyal
hizmet uzmanlarının görevleri ve bu görevlerin yerine getirilmesinde üstlenilen çoklu
roller hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmesi gerekmektedir.
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Örgütsel Çerçeve
Etkinlikler

Hizmet Alanları

Örnek

DOĞRUDAN HİZMET
•

Bütçe
Tanım ve Felsefe
Olanaklar
Kaynaklar

•

İnsan

•
•
•

YÖNETİCİLER
DAİRE PERSONELİ
İŞ ve İŞ GÜCÜ
PERSONELİ
TOPLUM PERSONELİ
EBEVEYNLER
PROFESYONEL OKUL
DANIŞMANLARI
OKUL HEMŞİRELERİ
OKUL PSİKOLOGLARI
OKUL SOSYAL
HİZMET UZMANLARI
ÖĞRENCİLER
ÖĞRETMENLER

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Finansal

•

Politik

•
•
•

YASALAR
POLİTİKALAR
KURALLAR

Personel Yapılanması
Tamamlayıcı Destekler

•
•

AKADEMİK BAŞARI
BİYOPSİKOSOSYAL
DEĞERLENDİRME
KRİZ YANITI
VAKA YÖNETİMİ
SAĞLIK
BİREYSEL DAVRANIŞ
YÖNETİMİ PLANLARI
RUHSAL SAĞLIK
POLİTİKA VE
PROGRAM
GELİŞTİRME
BAĞLANTI İLGİ
ALANLARI
OKULLA İLİŞKİLİ İLGİ
ALANLARI
HİZMETLERLE İLGİLİ
ÖZEL EĞİTİM
TERAPÖTİK
MÜDAHALE

•
•
•
•

BİYOPSİKOSOSYAL
MÜDAHALE
KRİZ MÜDAHALESİ
AİLE
DANIŞMANLIĞI/DESTE
K/EV/
OKUL/TOPLUM
BAĞLANTISI
BİREYSEL
TERAPİ/DANIŞMANLIK
MEDİTASYON
KÜÇÜK GRUP
TERAPİSİ/DANIŞMANLI
K

DOLAYLI HİZMET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAVUNMA
VAKA YÖNETİMİ
İŞBİRLİĞİ
KONSÜLTASYON
KOLAYLAŞTIRMA
BURS YAZISI
EV/OKUL/TOPLUM
BAĞLANTISI
MÜDAHALE PLANI
GELİŞTİRME
DİSİPLİNLERARASI
TAKIMLAR
DIŞ AKTÖRLER
EBEVEYN EĞİTİMİ
PROBLEM ÇÖZME
ÖNLEME/SOSYAL
BECERİLER EĞİTİMİ
YÖNLENDİRME
KADRO GELİŞTİRME
ÖĞRENCİ ÖĞRENMESİNİ
DESTEKLEME
SİSTEM DESTEĞİ

30

2.2. Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri
Okulların temel amacı öğrencileri eğitmektir. Okullarda çalışan sosyal hizmet
uzmanları da bu amaca hizmet ederler ve temel amaçları sosyal hizmet sağlamak
değil, öğrencilerin okuldaki işlevini yerine getirmesini ve öğrenmesini sağlamak için
olanak oluşturmak ve önündeki engelleri kaldırmaktır. Öğrencinin işlevini yerine
getirmesine engel olacak bireysel, ailesel, okul ve toplum düzeyinde pek çok sorun
olabilir. Bu bağlamda, sosyal hizmet uzmanlarının da, bu sorunlara ve müdahale için
benimsenen hedef sisteme göre değişebilen ve çok yönlü rolleri olabilir.
Sosyal hizmet uzmanlarının, çalıştıkları ülkenin, bölgenin, okulun
ihtiyaçlarına göre farklılaşan ve bağlam bağımlı olarak değişen rol ve görevleri olsa
da, temel bazı görevler ve bu görevlere bağlı olarak roller tanımlanmaktadır.
Özbesler ve Duyan (2009), okul sosyal hizmet uzmanının görevlerini:
öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme, program planlama ve değerlendirme,
direkt hizmet etme, konsültasyon/liyezon, savunuculuk, koordinasyon ve işbirliği,
yönetim / organizasyon olmak üzere yedi temel başlık altında sınıflandırmıştır.
Openshaw (2012, 58), okul sosyal hizmet uzmanının görevleriyle ilgili bu
sınıflamayı daraltmış gibi görünse de, aslında yukarıdaki başlıkları da içine alan 4
temel görev tanımlamıştır. Bunlar:
- Doğrudan müdahale, konsültasyon ve program geliştirme rollerinden
birisini uygulamaya karar vermek için değerlendirme
- Bir ekibin üyesi olarak, okul sistemindeki diğer üyelerle
konsültasyon/görüş alış verişi/birlikte hareket etme.
- Birey, grup ya da ailelerle çalışma yöntemleriyle, çocuk ya da ailelere
Doğrudan müdahale
- Program geliştirmeye yardımdır.
SSWAA (2016), okullarda sosyal hizmet servislerinde sağlanan hizmetleri,
dolayısıyla okul sosyal hizmet uzmanının görevlerini altı temel başlık altında
sınıflamıştır. Bu başlıklar, ilişkili hizmetleri, öğrenci hizmetlerini sağlama,
ebeveyn/öğrenci hizmetleri, okul personeli hizmetleri, okul-toplum bağlantısı, bölge
hizmetleri hizmetleridir. Bu hizmetlerin kapsamı aşağıda açıklanmıştır.
İlişkili Hizmetler
1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) toplantılarına olduğu kadar özel
eğitim değerlendirme toplantılarına katılım sağlamak
2. Çocuğun okula uyumunu etkileyen yaşam koşullarından kaynaklanan
sorunlarla çalışmak (ev, okul ve topluluk)
3. Engelli bir çocuğun sosyal ya da gelişimsel tarihini hazırlamak
4. Danışmanlık (birey, grup ve/veya aile)
5. Çocuğun, eğitimsel programına uygun olarak etkili bir şekilde
öğrenmesi için mümkün olan aile, okul ve topluluk kaynaklarını
harekete geçirmek
6. Olumlu davranış müdahalesi stratejilerini geliştirmede yardımcı olmak
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Öğrenci Hizmetleri
1. Krize müdahale sağlamak
2. Akademik başarıyı arttırmak için müdahale stratejileri geliştirmek
3. Çatışma çözme ve öfke kontrolüne yardım etmek
4. Uygun sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek için çocuğa yardım
etmek
5. Kendisini ve başkalarını kabulde çocuğa yardımcı olmak
Ebeveyn/Öğrenci Hizmetleri
1. Çocuğun okula uyumunda ailelerin desteğini kolaylaştırmak için,
ailelerle çalışmak
2. Okulun çocuğa daha etkili hizmet vermesini sağlamak için aile stresini
hafifletmek
3. Özel gereksinimli öğrenciler için mevcut programları kabulde ailelere
yardım etmek
Okul Personeli Hizmetleri
1. Öğrencilerin performans ve davranışlarını etkileyen faktörleri
(kültürel, sosyal, ekonomik, ailesel, sağlık, vb.) daha iyi anlamaları
için temel bilgileri personele sağlamak
2. Personel için hizmet-içi eğitim programı geliştirmek
3. Davranış yönetimiyle öğretmenlere yardım etmek
4. Personele doğrudan destek sağlamak
Okul-Toplum Bağlantısı Hizmetleri
1. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için toplum kaynaklarını
koordine etmek ve sağlamak
2. Okul çevresine yardım için, sosyal ve ruh sağlığı kuruluşlarından
yeterli desteği almak
3. Öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için topluluk/okul
hizmetlerini geliştirmek ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi için
savunuculuk yapmak
4. Her bir çocuğun ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verecek sistemi
oluşturma ve geliştirmeye yardım
Bölge Hizmetleri
1. İstisnai çocuklar dahil olmak üzere tüm çocuklar için eğitimsel
programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yardım
2. Okul terki, okul devamsızlığı, suça yönelme gibi sorunlar için
alternatif programlar geliştirme
3. Çocuk istismarı ve ihmalinin belirlenmesi ve raporlanması
4. Özel eğitimle ilgili konular dahil olmak üzere okul kuralları ve
politikaları hakkında görüş bildirme
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5. Birden fazla kaynak/çözüm gerektiren durumlarda öğrenciler ve
aileleri için vaka yönetimi sağlamak
Okul sosyal hizmet uzmanının yukarıda sınıflandırılan hizmetleri sağlamak
için yerine getirdiği görevler, farklı rollerin bazen ayrı ayrı, bazen birlikte
uygulanmasını gerektirir. Bu rollerin, okul sosyal hizmet servislerinde yerine getirilen
hizmetlerle birlikte ele alınması; verilecek hizmete uygun rollerin neler olduğunun
daha kolay anlaşılmasını, hizmet-rol ilişkisinin kurulmasını sağlayacaktır.

2.2.1. Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri

Okul sosyal hizmet servislerinin unsurlarını oluşturan hizmetler, SSWAA
(2016) tarafından, doğrudan hizmetler ve dolaylı hizmetler olarak ikiye ayrılmış ve
detaylandırılmıştır (Tablo 2). Bu tabloda ayrıca okul ortamlarında görev yapan sosyal
hizmet uzmanlarının üstlendiği roller de belirtilmiştir.
Okul Sosyal Hizmetinin Unsurları
Doğrudan Hizmetler
Risk altındaki öğrencilerin endişelerini
acil olarak gidermek için doğrudan
müdahale
Amaç
Önleme, Müdahale, Kriz müdahalesi
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stresle Başa Çıkma
Aile Sorunları
* Boşanma
* Aile içi Şiddet
* Mali
*Ebeveynlik
Keder/ Kayıp Sorunları
Tıbbi Sorunlar
Ruh Sağlığı Sorunları
Anne-Baba Eğitimi
Fiziksel / Eğitim İhmali
Fiziksel / Cinsel / Duygusal Taciz
Gebelik
Psikiyatrik Sorunlar
İlişki Endişeleri
Okulla İlgili Endişeler
* Devamsızlık ve Okuldan
Kaçma
* Akademik Başarı

Dolaylı Hizmetler
Risk altındaki öğrencilerin endişelerini gidermek için okul,
toplum ve kurum personeli ile çalışma
Amaç
Önleme, Müdahale, Toplum / Kurum geliştirme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toplum İşbirliği
Toplum Desteği
Disiplinlerarası Takım Problem Çözme
Müdahale Planı Geliştirme
Politika ve Bütünleyici Program Geliştirme
Halkla ilişkiler
Araştırma ve Yayıncılık
Okul Gelişimi Planlama
Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Gelişimi
Özel Eğitim
*Durum Yönetimi
* Konsültasyon
*Süreç Koordinasyonu
*İlgili Hizmetler
- Biyopsikososyal Değerlendirme
- Danışmanlık (grup, bireysel ve / veya aile)
- Fonksiyonel Davranış Değerlendirmeleri
-Çocuğun eğitim programında mümkün
olduğunca etkili bir şekilde öğrenmesinin
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•
•

*Zorbalık
* Bırakma Önleme
* Taciz
*Hatalı Davranış
*Okuldan Kaçma
*Özel Eğitim
*Geç Kalma
*Başarısızlık
Cinsellik Sorunları
Madde Bağımlılığı

Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
Biyopsikososyal Değerlendirme
Krize Müdahale
Aile Danışmanlığı
Ev/ Okul/ Toplumla Bağlantı
Bireysel Terapi / Danışmanlık
Arabuluculuk
Küçük Grup Terapisi / Danışmanlık

•
•

sağlanabilmesi için aile, okul ve toplum
kaynaklarının harekete geçirilmesi
- Pozitif Davranış Müdahale Planları
- Sosyal Gelişimsel Geçmişler
-Çocuğun yaşamında onun okul içindeki
durumunu etkileyen problemler ile çalışma
Eğitimciler için Personel Geliştirme
Öğretmen/ Yönetici Konsültasyonu

Okul Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
Savunuculuk;
Durum Yönetimi;
İşbirliği;
Konsültasyon;
Koordinasyon;
Kolaylaştırma Hibe yazımı;
Multidisipliner Takımlar;
Dış
Kaynaklı
Ajans
Anne-Baba Eğitimi;
Önleme;
Tavsiye;
Öğrenci Öğrenimi Desteği;
Ev/ Okul/ Toplumla Bağlantı;

Bağlantısı;

Doğrudan Hizmetler, risk altındaki öğrencilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak
için doğrudan öğrencilere ve ailelerine yapılan müdahaleleri içeren hizmetlerdir. Bu
hizmetlerin amacı önleme, müdahale ve kriz müdahalesidir.
Aile içi şiddet, ekonomik sorunlar, boşanma gibi ailevi sorunlar, yas
durumları, ihmal ve istismar, tıbbi ve ruh sağlığı sorunları, okuldan kaçma, akran
zorbalığı, akademik başarısızlık, madde bağımlılığı gibi konu ve sorunlar, doğrudan
hizmetleri gerekli kılan durumlardır.
Okul sosyal hizmet uzmanları, öğrencilere ve ailelerine doğrudan müdahaleyi
içeren hizmetlerde, biyopsikososyal değerlendirmeci, kriz müdahalecisi, aile
danışmanı, bağlantı kurucu(ev-okul-toplum), bireysel danışman, arabuluculuk, küçük
grup danışmanlığı rollerini üstlenir.
Okul sosyal hizmet uzmanları, doğrudan hizmetlerin önleme amacına uygun
olarak, duygusal ve davranışsal sorunları olan öğrencilere yardım edebilir. Bu yardım,
öğrencilere kendi davranışlarını yönetmeyi öğreterek; ebeveynlere ve öğretmenlere de
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bir çocuğun duygusal ve davranışsal problemleri ile baş etmeyi ve yönetmeyi
öğreterek olabilir (Openshaw, 2016: 23). Bu çalışmalar danışmanlık rolünün
üstlenilmesini ve birey, grup, ailelerle çalışma becerilerini gerektirmektedir. Okul
sosyal hizmet uzmanları, ev ziyaretleri yaparak hazırladıkları sosyal inceleme
raporları ile muhtaç çocuklar ve ailelerine de yardım edilmesini sağlar. Bunun için evokul-toplum bağlantısını kurarak, bağlantı kurucu rolünü üstlenir.
Okul sosyal hizmet uzmanı doğrudan hizmetlerin müdahale amacına yönelik
olarak, okuldan kaçma, okul devamsızlığı, madde bağımlılığı, akademik başarısızlık,
aile-içi şiddet gibi sorunlara müdahale eder ve öğrencilerin gereksinimlerini
değerlendirir. Bunun için çok disiplinli değerlendirmenin parçası olarak biyopsikososyal değerlendirmeci rolünü üstlenir. Akran zorbalığı, öğrenciler arasındaki
sorunlardan kaynaklanan aileler arası ve aile içi sorunlarda, arabulucu rollerini
üstlenir. Okul sosyal hizmet uzmanları ayrıca öğrencilere doğrudan tedavi sağlar.
Böylece bireyle, aileyle, küçük grupla çalışma becerilerini içeren danışmanlık/terapist
rolünü üstlenir.
Bazı okullardaki sosyal hizmet uzmanları, tüm okulu ilgilendiren kriz
durumlarına (Dupper, 2003:8) ve ciddi ruhsal sorunlara yardım etmek için kriz
müdahalesi ekibinin bir parçası olarak çalışır. Okul kriz ekibinin üyeleri bir psikolog,
sosyal hizmet uzmanı, okul hemşiresi ve bazen bir okul polis memurunu
kapsamaktadır. Bu kriz müdahale ekibinin amacı intihar tehditleri, şiddet, istismar,
ciddi davranış problemleri, öğrenciler veya öğretmenlerin ölümleri ve diğer okul kriz
durumlarına müdahale etmektir. Sosyal hizmet uzmanlarından desteğe genellikle bir
kriz süresince ve sonradan yas danışmanlığı ve bilgilendirme veya etkilenen aileleri
dışarıdan bir kuruma yönlendirme ile yardım etmek için ihtiyaç duyulur (Openshaw,
2016: 28).
Okul sosyal hizmet servislerinin diğer unsuru dolaylı hizmetlerdir. Dolaylı
hizmetler, risk altındaki öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için, okul, toplum ve bağlı
bulunan kurum personeli ile yapılan çalışmaları kapsar. Bu çalışmaların amacı,
önleme, müdahale ve toplum/örgütsel müdahaledir.
Toplumla işbirliği, toplum desteğinin sağlanması, program ve müdahale planı
geliştirme, disiplinlerarası ekiple problem çözme, özel eğitim hizmetleri kapsamında
vaka yönetimi, konsültasyon, süreç koordinasyonu, biyo-psikososyal değerlendirme,
çocuğun yaşamındaki onun okul içindeki durumunu etkileyen problemlerle çalışma,
eğitimciler için geliştirme faaliyetleri gibi çalışmalar, dolaylı hizmetler
kapsamındadır.
Okul sosyal hizmet uzmanı, dolaylı hizmetler kapsamına giren çalışmaları
gerçekleştirirken, savunuculuk, vaka yöneticisi, konsültan, bağlantı kurucu (ev-okultoplum arasında), koordinasyon ve işbirliği sağlayıcısı, tavsiye veren, önleyici,
destekleyen, eğitimci, kolaylaştırıcı, ekip üyesi rollerini üstlenir.
Sonuç olarak okul ortamlarında çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından
sağlanan hizmetler ve bu hizmet bağlantılı olarak üstlenilen roller, öğrenci, okul, okul
bölgesi, ülkenin öne çıkan sorunları ve ihtiyaçları ve politikalarına göre bazı
farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak, Altshuler ve Reid Webb’in (2009) belirttiği
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gibi, sosyal hizmet uzmanları, genel olarak öğrencilerin akademik başarısını
destekleyerek sistemik değişimi kolaylaştırmaya odaklanmaktadır.
Bununla birlikte, okul temelli sosyal hizmet uygulamasının ilk başladığı
ABD’de dahi, halen okul sosyal hizmet uzmanlarının rolleriyle ilgili sorunların devam
ettiği anlaşılmaktadır. Bu sorunlardan bazıları: okul sosyal hizmeti belirsiz, bağlam
bağımlı ve sürekli değişmeye devam ettiği için okul sosyal hizmet uzmanlarının
uygulama rollerinin de belirsiz olması ve hala görevlerinin yeniden tanımlanmaya
ihtiyaç duyulması; okul sosyal hizmet uzmanlarının, okul psikoloğu ve okul
danışmanın üst üste binen ve ayrılan rollerinin anlaşılması ve ayrışması ihtiyacı; okul
yöneticilerinin okul hizmet uzmanlarının ne yaptığını bilmediği; okul sosyal hizmet
uzmanlarının eğitimlerinin yeterliliği; sosyal hizmet okullarının müfredatının
okullarda yaşanan sorunlara özgü yeniden düzenlenmesi gerekliliği tartışmalarıdır
(Richard ve Sosa, 2014; Corbin, 2005; Agresta 2004; Altshuler & Webb, 2009;
Cosner ve O’Connor, 2010 ).
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde, okul sosyal hizmetinin amacı, ele aldığı konu ve sorunlar, bu
konu ve sorunları çözümlerken hangi bakış açısını benimsediği, okul sosyal hizmet
uzmanlarının rol ve görevleri ve bu rol ve görevleri yerine getirirken nasıl çalıştıkları
ve hangi düzeylerde müdahalelerde bulundukları açıklığa kavuşturularak, okul sosyal
hizmeti tanımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmetinin amacının doğru
ifadesidir?
a)
Ayrım gözetmeksizin bütün “öğrencilerin eğitimsel potansiyellerinin
en üst seviyesine ulaştırılması”.
b)
Yoksul öğrencilere burs sağlanması
c)
Engelli öğrencilerin eğitimsel potansiyellerinin en üst seviyesine
ulaştırılması
d)
Okul ortamının öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracak şekilde
düzenlenmesi
e)
Okul şiddetinin engellenmesi
2)
Aşağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmetinin kapsamının en doğru
ifadesidir?
a)
Yoksul öğrencilerin eğitim sorunları
b)
Okuldan terki, okuldan kaçma ve okul başarısızlığı
c)
Korunma ihtiyacı olan öğrenciler
d)
Okul iklimi
e)
Öğrencilerin eğitimsel potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmasına
engel olan her türlü konu ve sorun
3)
Okul sosyal hizmetinde, hizmet sunumu ve müdahaleler hangi mesleki
bakış açısı üzerine temellenir?
a)
Ekolojik sistem bakış açısı
b)
Medikal bakış açısı
c)
Sosyal bakış açısı
d)
Ahlaki bakış açısı
e)
İnsancıl bakış açısı
4)
Aşağıdaki sorunlardan hangisi okul sosyal hizmeti ile sağlanan
doğrudan hizmetler kapsamında değildir?
a)
Okuldan kaçma
b)
Akran zorbalığı
c)
Aile içi şiddet
d)
Madde bağımlılığı
e)
Eğitimciler için geliştirme faaliyetleri
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5)
Aşağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmeti ile sağlanan dolaylı
hizmetler kapsamına girmemektedir?
a)
Toplumla işbirliği
b)
Program ve müdahale planı geliştirme
c)
Ekonomik sorunlar
d)
Disiplinler arası ekiple problem çözme
e)
Özel eğitim hizmetleri kapsamında vaka yönetimi, konsültasyon, süreç
koordinasyonu
6)
Okul sosyal hizmet uzmanları dolaylı hizmetler kapsamına giren
çalışmaları gerçekleştirirken aşağıdaki rollerden hangilerini üstlenmektedir?
a)
Savunuculuk
b)
Vaka yöneticisi
c)
Konsültan
d)
Bağlantı kurucu (ev-okul-toplum arasında), koordinasyon ve işbirliği
sağlayıcısı
e)
Hepsi
7)
Okul sosyal hizmet uzmanları, öğrencilere ve ailelerine doğrudan
müdahaleyi içeren hizmetlerde aşağıdaki rollerden hangilerini üstlenmektedir?
a)
Kriz müdahalecisi
b)
Aile danışmanı
c)
Bireysel danışman
d)
Arabuluculuk
e)
Hepsi
8)
etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan hizmetlerin amacını en doğru ifade

9)
etmektedir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı hizmetlerin amacını en doğru ifade

Önleme
Müdahale
Önleme, müdahale
Önleme, müdahale, kriz müdahalesi
Önleme, kriz müdahalesi

Önleme, müdahale, toplum-kurum geliştirme
Önleme, toplum-kurum geliştirme
Müdahale, toplum-kurum geliştirme
Önleme, müdahale
Müdahale
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10)
Aşağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmet uzmanının bölge
hizmetleri kapsamına giren görevlerindendir?
a)
Çocuk istismarı ve ihmalinin belirlenmesi ve raporlanması
b)
Öğrencilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için topluluk/okul
hizmetlerini geliştirmek ve yeni hizmetlerin geliştirilmesi için savunuculuk yapmak
c)
Çocuğun okula uyumunda ailelerin desteğini kolaylaştırmak için,
ailelerle çalışmak
d)
Engelli bir çocuğun sosyal ya da gelişimsel tarihini hazırlamak
e)
Krize müdahale sağlamak

Cevaplar
1-a, 2- e, 3- a, 4- e, 5- c, 6- e, 7-e, 8-d, 9-a, 10-a
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3. OKULUN ÇEVRESEL KÜLTÜRÜ VE İKLİMİ
Araştırma Görevlisi Fatih Altun
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde okulun çevresel kültürü ve ilkimi üzerinde durulacaktır. Okul
kültürünü anlayabilmek için öncelikle kültür kavramı ele alınacaktır. Daha sonra
genel olarak örgüt ve örgüt kültürü kavramı incelenecektir. Son olarak ise okul
kültürü ele alınarak güçlü ve etkili bir okul kültürünün nasıl oluşturulabileceği
tartışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kültür kavramını açıklayınız, özellikleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi
veriniz.
2) Örgüt kavramını açıklayınız, örgüt kültürü ve örgüt iklimi hakkında bilgi
veriniz.
3) Okul ve okul kültürü kavramlarını açıklayınız.
4) Güçlü ve etkili okul kültürünün temel ögelerini yazarak kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrencinin örgüt ve kültür
kavramlarını
öğrenerek,
Okulun çevresel kültürü ve okul ve okul kültürü
iklimi
hakkında bilgi edinmesi

Öğrenme Yöntemi
Kavramlar arasındaki ilişki
kurarak, yeni kavramların
ve tanımların oluşumunu
kavrama, tartışma
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Kültür
Örgüt
Örgüt Kültürü
Okul
Okul Çevresi
Okul Kültürü
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Uygulama Soruları
1) Okul kültürünün oluşturulmasında yöneticinin rol ve önemini açıklayınız.
2) Örgüt iklimi ile örgüt kültürü kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

48

Giriş
Okul Sosyal Hizmeti uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için okul
kültürünün Sosyal Çalışmacı tarafından iyi kavranması gerekmektedir. Okul bir
organizasyon olarak toplumun temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Toplumların
gelişmesi ve kalkınmasının eğitim ile sıkı sıkıya ilişkili olduğu bilinmektedir bu
açıdan bireylerin toplumsal rol ve sorumluluklarını öğrendiği temel kurum olarak
karşımıza okullar çıkmaktadır. Farklı bakış açıları mevcut olsa da okulu içinde
bulunduğu toplumun kültüründen ayrı düşünmek mümkün olmamaktadır. Bu
bölümde kültür kavramı, örgüt, örgüt kültürü, okul kültürü ve okul çevresi gibi
kavramlar ele alınacaktır.

3.1. Kültür Kavramı

Kültür kavramı Türkçe’ye Fransızca’dan geçmiş olup etimolojik olarak ele
alındığında “bakmak” ve “yetiştirmek” gibi anlamlara sahiptir Latince “cultura”
fiilinden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme
süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin
ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars ve ekindir” (TDK).
Farklı disiplinler açısından değişik biçimlerde tanımlanan kültür kavramı
üzerine sosyal bilimlerde bir uzlaşı olmasa da düşünce biçimi, davranış tarzları,
duygular, ortak tüketim eğilimleri ve bireyin kendini gerçekleştirme biçimlerine kadar
kapsamlı bir çerçeveye sahip olduğu kabul görmektedir (Borlandi, 2011). Kültür
kavramına yönelik farklı yaklaşımların olmasının temel nedeni döneme, topluma ve
bölgeye göre farklı algılayış biçimleri sonucu oluşan bu geniş içeriktir.
Toplumlar bir düzen üzere yaşarlar, geliştirdikleri normlar, teknolojiler,
düşünceler ve inançlar ve düzeni oluşturur. Bu düzenin oluşturduğu yaşama biçimi de
kültürü oluşturur (Doğan B. , 2007). Kültür toplumun sahip olduğu birikimleri hem
arttıran hem de nesilden nesile aktaran sosyal bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.1.1. Kültürün Özellikleri
Şişman (2007) kültürü uygarlık ile eşdeğer görmekte ve toplumun tüm beceri
ve davranış biçimlerini içeren kompleks bir yapı olarak ele almaktadır. Toplumun
edindiği bilgi, sanat, ahlak ve geleneklerden yola çıkarak kültürle ilgili yaptığı
tanımlar bazıları şöyledir:
• Bireyin içinde yaşadığı gruptan/ toplumdan edindiği sosyal miras
• Bireyin düşünme, hissetme ve inanma biçimi
• Bir toplumun yaşama biçimi
• Problemlerin çözüm biçimi
• Öğrenilen davranışlar bütünü
• Davranışları düzenleyen normatif bir sistem
• Doğada var olana karşılık insanları oluşturduğu her şey
• Bir egemenlik ve meşruiyet aracı
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3.1.2. Kültürün Sınıflandırılması
Oluşum biçimi, yaygınlık durumu, bölgesel ve ekonomik durumlara göre
farklı kültür sınıflamaları karşımıza çıkmaktadır. Literatürde en sık kullanılan kültür
sınıflandırmaları yaygınlıklarına göre "Genel Kültür-Alt Kültür" somut ve
soyutluğuna göre ise "Maddi Kültür-Manevi Kültür" şeklindedir (Erdoğan, 1983).
Yaygınlık durumuna göre ele alındığında kültür; genel kültür ve alt kültür
olarak sınıflandırılmaktadır. Genel kültür toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen
temel değerler olup bir ülkenin ya da milletin gelenek, inanç ve yaşam biçimlerini
kapsayan ulusal kültür olarak nitelendirilmektedir (Berberoğlu, 1991). Alt kültür
kavramı ise daha küçük gruplar tarafından paylaşılan değerleri ifade eden azınlık
kültürlerini ifade etmektedir. (Vural & Coşkun, 2007).
Kültür somut veya soyutluğuna göre maddi kültür ve manevi kültür olarak
sınıflandırılmaktadır. Maddi kültür insan tarafından üretilen somut kültürdür, insan
yapımı eserleri ifade etmektedir (Erdoğan, 1983). Örneğin; binalar, köprüler, yollar,
heykeller her türlü araç-gereç, giyişiler maddi kültürün öğeleridir. Manevi kültür ise
inançlar, değerler ve semboller gibi öğeleri içermektedir.

3.2. Örgüt Kavramı

İnsan sosyal bir varlık olup yaşamını devam ettirebilmek için diğer insanlarla
işbirliği içerisinde olması gerekmektedir örgütlerin doğuş sebebi bu gereksinimdir.
Örgütlerin temel işlevi mensuplarının ortak hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı
olmaktır. Birden çok bireyin bir araya gelip işbirliği yapması ile örgütler
kurulabilmektedir (Aydın, Gençliğin Değer Algısı: Konya Örneği, 2003).
İçinde bulunduğumuz ve çalıştığımız kurumlar, mal veya hizmet aldığımız
şirketler aslında birer örgüttür. Günlük hayatımızın her alanına yayılmış olan
örgütlere, hastane, okul, devlet kurumu, siyasi parti, vakıf gibi yapılar örnek
verilebilir. Çok yaygın ve etkin konumda olan örgütler ve örgüt kavramına yönelik
çok farklı yaklaşımlar mevcuttur (Türkoğlu, 2008).
Ortak amaçlar için bir araya gelen insanlar tarafından kurulduğunu
belirttiğimiz örgütler ile üyelerinin kişisel amaçlarının örtüşmesi örgütün varlığı ve
devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. Örgüt ile üyelerin amaçları
arasındaki uyumun güçlü olması örgütün başarı düzeyini çok fazla etkilemektedir.
Eğer bu bağlamda uyumsuzluklar ortaya çıkarsa örgüt yöneticilerinin devreye girerek
bir denge unsuru olmaları gerekmektedir (Dinçer & Fidan, 1996).

3.2.1. Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi

Farklı anlamlara gelen iki kavram olmasına karşın Örgüt İklimi ve Örgüt
Kültürü kavramları sık sık birbirinin yerine kullanılmaktadır. Örgüt kültürü örgüt
iklimini etkileyen bir unsurdur, bir başka ifadeyle örgüt iklimi örgüt kültürüne göre
şekillenmektedir. Bir örgütün iklimi ve kültürü geleneklerden, toplumsal normlardan,
ahlak kurallarından etkilenerek oluşturulmakta olup örgüte hâkim olan özelliklerin
bütününü ifade etmektedir (Aydın, 1998). Örgüt kültürü örgüt iklimine göre daha
50

uzun ömürlüdür, örgüt kültürü daha çok sosyoloji temellidir örgüt iklimi ise temel
nitelikleri itibariyle psikoloji ilkeleriyle ilişkili bir kavramdır (Karcıoğlu, 2001)
Örgüt kültürü kavramı literatürde örgütün işleyişi ve yapısını anlamak,
açıklamak ve değerlendirmek için incelenmektedir. Örgüt kültürü örgüt tarafından
ortaya konulan düşünce, görüş ve felsefe ile örgüt üyelerinin benimsediği inançlar,
sembol ve hedefleri ifade etmektedir (Demir, 2005).
Örgüt kültürünün oluşması belli süreçlere tabidir, öncelikle örgütün kurucusu
yeni bir girişim başlatır ve bir fikir ortaya koyar. Daha sonra bu girişim ve fikirlerini
çekirdek bir grupla paylaşır, grup mensupları bu fikrin değerli olduğunu kabul ederler.
Üyeler bu girişme maddi ve manevi olarak destek olmanın gerekli ve faydalı
olduğunu kabul ederler. Son aşamada kurucu ve grup, örgüt için gerekli maddi
unsurları sağlamaya başlarlar, bina, mekân, kaynak vb. Örgüt oluşturulduktan sonra
çok sayıda kişi örgüte üye yapılır ve örgüt kültürü oluşmaya başlar. (Doğan , 1997).
Örgüt kültürünün oluşumu farklı biçimlerde gerçekleşebilmektedir, örgüt
kültürü zaman içerisinde kendiliğinden ortaya çıkabilir ya da sonradan oluşturulur.
Çalışanların inanç ve yaşam tarzlarına göre örgüt kültürü şekillenerek kendiliğinden
oluşabilir. Ortak semboller ve ifadeler örgüt kültürünün oluşumu açısından son derece
önemlidir. Örgüt kültürü eğitim ve öğretim gibi süreçler ile sonradan da
oluşturulabilmektedir (Hofstede, 1984).
Örgüt kültürünün birçok işveli vardır, en önemli işlevi bir örgütü başka
örgütlerden farklılaştırması yani sınırlayıcı rolüdür. Örgüt kültürünün diğer önce
çıkan işlevleri aşağıdaki gibi sayılabilir: (Özkalp & Kırel, 2003).
 Örgüt kültürü örgütlerin ayırt edici bir özelliği olup bir örgütü diğer
örgütlerden ayırır.
 Bireyler ile örgütü bütünleştirerek bir kimlik kazandırır.
 Üyelerinin bağlılığını arttırarak daha özverili çalışmalar yapılmasını
sağlar.
 Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracak birleştirici bir
rol üstlenir.
 Üyelerin tutum ve davranışlarına yönelik bir rehber niteliğindedir,
üyeler için kontrol mekanizması gibidir.

3.3. Okul Kavramı ve Okul Kültürü
Okul, planlı süreçlere sahip olan ve süreçler dâhilinde birtakım hazırlıklar
sonucu elde edilmiş eğitim hedeflerine yönelik bilgi, beceri ve davranışları belli bir
zaman zarfında kazandırmayı amaçlayan örgüt olarak tanımlanmaktadır. Örgüt
kültürü hakkında değinilen tüm nitelikler kendisi de bir örgüt olan okul için de
geçerlidir. Okul kültürü okul mensuplarının (öğretmen, öğrenci ve yönetici gibi)
ortaklaşa paylaştıkları ilkeleri ifade etmektedir (Balcı, Eğitim ve Okul Yöneticiliği,
2004).
Okullar milletlerin geleceği açısından son derece önemli kurumlardır, toplumu
oluşturan bireylerin bilgi, yetenek ve davranış biçimlerini elde ettiği kurumlar
51

okullardır. Bu açıdan okullar güçlü bir kültüre ihtiyaç duyarlar. Okullar belli olan bir
program çerçevesinde faaliyet yürütürler ve bu faaliyetlerin temel kaynağını kültür
oluşturmaktadır, zira eğitimin önemli bir işlevi de toplumun kültürel mirasını nesilden
nesile aktarmaktır. Okullar topluma yönelik bu uygulamaları yaparken kendilerine ait
bir kültür de oluştururlar. Okul kültürünün oluşturulmasında en önemli görev
yöneticilere düşmektedir çünkü özellikle kuruluş yıllarında yöneticilerin liderlik
özellikleri ve sahip oldukları kişisel özellikler okulun sahip olduğu kültür üzerinde
büyük etkiler bırakmaktadır (Çelik, 2011).
Yöneticilerden okul çalışanlarına, öğretmenlerden öğrencilere okulun tüm
mensuplarının bilgi ve becerileri, davranış biçimleri, inançları ile okul atmosferine
yaptıkları katkılar zaman içerisinde okul kültürünü oluşturmaktadır. Oluşan bu kültür
aynı zamanda okul çalışanlarını da etkileyebilmektedir. Farklı kültürden öğretmen ve
öğrenciler üzerinde okul kültürünün birleştirici etkisi bulunmaktadır (Şişman &
Turan, 2004). Kurum kültürüne benzer olarak okul kültürü de üyelerin paylaştığı
değerler, inançlar, davranış biçimleri, okulun tarihi ve gelenekleri etrafında
şekillenmektedir (Alemdar & Köker, 2013).
Okul yöneticisi okul kültürünün oluşturulmasında en önemli görevler düşen
kişidir. Eğer okul yöneticisi kültürel yönden liderlik yapabilecek bilgi birikimi ve
donanıma sahipse okul kültürünün oluşturulmasından çevreye tanıtılmasına, ayrıca
öğretmenlerin ve öğrencilerin aidiyet duygusunun güçlenmesine büyük katkılarda
bulunabilecektir. Lider özelliklerine sahip bir okul yöneticisi çeşitli sportif, sosyal ve
kültürel faaliyetler ile bütün okul mensuplarını ortak değerler etrafında toplayarak bir
aile haline getirip birlik ve beraberliği sağlayabilir (Başaran, 1991).
Okul kültürünü geliştirilmesi ve güçlendirmesi için birtakım faaliyetlerin
yapılması önem arz etmektedir. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Aytaç, 2002)
 Okulun sembol veya ambleminin yapılması,
 Okulun bir şarkısı, marşı veya sloganının olması,
 Okulla veya okulda yaşanan bir olayla ilgili hikâyenin olması,
 Okul tarihinin oluşturulması, okulun geçmişi ile geleceği arasında
köprü oluşturacak yazılı bir arşiv oluşturulması,
 Öğrencilerin doğum günlerinin belirlenmesi, birlikte kutlamalar
yapılması,
 Okul içi etkileşimi sağlamak ve çevreyi etkileme gücünü yükseltmek
için yıldönümleri, yemek, çay partileri, piknik, pilâv günleri gibi
toplantılar yapılması,
 Okul yönetimi ve öğretmenlerin, velilerin evlerini ziyaret etmesi,
çünkü öğrenci velileri okul kültürünü tanıdıkları ölçüde okula sahip
çıkarlar.
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3.3.1. Güçlü ve Etkili Okul Kültürünün Temel Ögeleri
Okul kültürünü oluşturan unsurlar, törenler, inançlar, semboller ve okula özel
hikâyelerdir. Yazılı olamayan bu kültür öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler
tarafından zaman içerisinde oluşturulur (Peterson & Deal, 1999).
Okulun tüm mensupları öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve yardımcı
personel hep birlikte okul kültürünün parçalarıdır. Pozitif bir şekilde oluşturulmuş
okul kültürü ile bu mensuplar okul kültürünün tanıtılması ve geleceğe taşınmasında
önemli roller üstlenirler. Böylece oluşturulan okul kültürü ile hem çalışanların
verimliliği artmakta hem de öğrencilerin okula olan bağıllıkları artmaktadır. Bu
şekilde eğitimin kalitesi ve öğrencilerin başarıları da artmaktadır (Dolunay, 2007).
Etkili okul araştırmalarına göre güçlü ve etkili bir okul için etkili ve
öğrenmeye elverişli olumlu bir okul kültürü gerekmektedir. Okul pozitif yönde bir
kültüre sahip olmadıkça değişmesi ve gelişmesi mümkün olmamaktadır. Bir nevi
okulun yaşam tarzı olarak görülen okul kültürü okulun tarihi, personelin bilgi ve
becerileri, etkileşimleri sonucunda gelişen bir dinamiktir. Böylece personel arasında
ortak paydalar gelişir, davranış ve beklentiler buna göre şekillenir (Balcı, 2002).
Güçlü okul kültürü, yönetici ve öğretmenlerin ortak değer, norm ve inançlar
etrafında ortak bir payda da buluşmaları halinde ortaya çıkar. Güçlü ve etkili okul
kültürünün temel ögeleri aşağıdaki şekilde sırlanabilir: (Özdemir, 2006).
1)
Paylaşılan Değerler: Okul mensuplarının tümüne açık olan değerlerdir,
kurumun bütün etkinliklerinde belirgin olarak mevcuttur. Değerler yazılı
olmadıkları için ancak okul faaliyetleri ile kendini göstermektedir.
2)
Mizah: Mizah bir öğrenme metodu olarak okulda karşılaşılan güçlükleri aşma
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Mizah ve neşe ancak güçlü bir okul
kültüründe yüksek düzeyde olabilir.
3)
Hikâye Anlatımı: Her örgütün ve okulun kendi özgü hikâyeleri mevcuttur, bu
hikâyeler efsane formunda da olabilmekte ve örgütün tarihsel yapısı hakkında
bilgiler vermektedir. Hikâyeler eğitici ve öğretici nitelikte olup okul
mensupları arasında birleştirici bir role sahiptir.
4)
İletişim Ağı: Güçlü okul kültürünün temel öğelerinden biri etkili iletişim
ağıdır. Her örgüt ve kültür kurumda neler olduğuna dair bilgileri yaymak için
bir iletişim ağına sahip olmalıdır.
5)
Ritüeller ve Seremoniler (Törenler, Merasimler): Seremoniler okul
kültürünü ortaya koyan etkinliklerdir. Okul faaliyetleri ritüelleri oluşturur.
Seremonilerin etkileri uzun sürelidir ve resmilikleri vardır.
Okul yöneticileri güçlü ve pozitif bir okul kültürünün oluşmasında kilit role
sahiptirler. Okul yöneticilerinin kültürü şekillendirirken kullandıkları yöntemler
mevcuttur bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: (Peterson & Deal, 1999)
 Çevreleri ile iletişim kurarken söylemleri ve eylemleri temel değerlerle
uyum içindedir
 Öğrenciler ve okulun amaçları için hizmet etmeyi kabul etmiştir
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Okul ruhu ve kalbi için gelenek ve ritüelleri dikkate almaktadır
Okul misyonuna uygun açık sözlü konuşma biçimine sahiptir
Çalışanlarının, öğrencilerinin başarılarını tebrik eder
Başarı hikayelerinin öğrencileri nakledilmesini ve korunmasını sağlar
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde kültür, örgüt ve okul gibi kavramların tanımlarını ve özelliklerini
öğrenerek aralarındaki ilişkiyi inceledik. Ayrıca örgüt kültürü ve okul kültürü
kavramlarını ele alarak etkili ve güçlü bir okul kültürünün nasıl oluşturulabileceğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Kültür kavramı hangi dilden Türkçe ’ye geçmiştir ?
a)
Farsça
b)
İngilizce
c)
Arapça
d)
Fransızca
e)
Rusça
2. Aşağıdakilerden hangisi kültürle ilgili yapılmış tanımlardan biri değildir?
a)
Bireyin düşünme, hissetme ve inanma biçimi
b)
Bir toplumun yaşama biçimi
c)
Durağan bir sosyal sistem
d)
Öğrenilen davranışlar bütünü
e)
Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi literatürde kullanılan kültür sınıflandırmalarından
biri değildir?
a)
Yaşam Kültürü
b)
Alt Kültür
c)
Maddi Kültür
d)
Manevi Kültür
e)
Hiçbiri
4. Aşağıdakilerden hangisi örgüt olarak nitelendirilemez?
a)
Okul
b)
Park
c)
Hastane
d)
Vakıf
e)
Hiçbiri
5. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün işlevlerinden biri değildir?
a)
Bireyler ile örgütü bütünleştirerek bir kimlik kazandırır
b)
Üyelerinin bağlılığını arttıracak daha özverili çalışmalar yapılmasını
sağlar
c)
Üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı arttıracak birleştirici bir
rol üstlenir
d)
Üyelerin maddi refahını arttırmalarına yardımcı olur
e)
Hepsi
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6. Okul kültürünün oluşturulmasında en önemli rol aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Öğretmen
Öğrenci
Yönetici
Veli
Okul Aile Birliği

7. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin kültürü şekillendirirken
kullandıkları yöntemlerden biri değildir?
a)
Öğrencileri sıkı bir disiplin kontrolü altında tutmak
b)
Okul ruhu ve kalbi için gelenek ve ritüelleri dikkate almak
c)
Okul misyonuna uygun açık sözlü konuşma biçimine sahip olmak
d)
Çalışanlarının, öğrencilerinin başarılarını tebrik etmek
e)
Hiçbiri
8. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ve etkili okul kültürünün temel ögelerinden
biri değildir?
a)
Paylaşılan Değerler
b)
Mizah
c)
Hikâye Anlatımı
d)
Okul Gezileri
e)
Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi okul kültürünü geliştirilmesi ve güçlendirmesi için
yapılması gereken faaliyetlerden biri değildir?
a)
Okulun sembol veya ambleminin yapılması,
b)
Okulun bir şarkısı, marşı veya sloganının olması,
c)
Okulun merkezi bir konumda olması
d)
Okulla veya okulda yaşanan bir olayla ilgili hikâyenin olması,
e)
Hiçbiri
10. Okul mensuplarının (öğretmen, öğrenci ve yönetici gibi) ortaklaşa
paylaştıkları ilkeleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Okul aile birliği
b)
Okul kültürü
c)
Okul yapısı
d)
Okul çevresi
e)
Hepsi

Cevaplar
1-d, 2-c, 3-a, 4-b, 5-d, 6-c, 7-a, 8-d, 9-c, 10-b.
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4. ÇOCUKLARDA ÇEVRESİNE DÖNÜK DAVRANIŞSAL
PROBLEMLER
Araştırma Görevlisi: Sena Öksüz
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; sınıf içi problemlerin doğası, okulda zorbalık davranışları,
okullarda akran cinsel tacizi, okuldan kaçma, çeteleşme, çocukların dışa yönelik
davranışsal problemlerine odaklanan müdahale plan örneklerine ve dışa yönelik
davranışsal problemlerini çözme yollarına ilişkin konular ele alınmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sınıf içi problemlerin doğasını açıklayınız ve hakkında bilgi veriniz?
2) Çeteleşme kavramını açıklayınız ve hakkında bilgi veriniz?
3) Çocuklarda dışa yönelik davranışsal problemlere odaklanan müdahale plan
örneklerini açıklayınız?
4) Çocuklarda dışa yönelik davranışsal problemleri çözme yollarını tartışınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenme Yöntemi

Çocuklarda Çevresine
Dönük Davranışsal
Problemler

Öğrencinin
çocuklarda
dışa yönelik davranış
problemlerini öğrenerek,
gerekli müdahale planı
oluşturabilmesi hakkında
bilgi edinmesi

Kavramlar arasındaki ilişki
kurarak, yeni kavramların
ve tanımların oluşumunu
kavrama, tartışma
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Anahtar Kavramlar
•
•
•

Çeteleşme
Okuldan Kaçma
Akran Cinsel Tacizi
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Uygulama Soruları
1) Çeteleşme karşısında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tartışınız?
2) Öğrencilerde dışa dönük davranış problemleri ve bu sorunlara karşı gerekli
müdahale planlarının oluşturulmasını değerlendiriniz?
3) Okuldan kaçma durumlarında neler yapılması gerekir mesleki olarak
değerlendiriniz?
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Giriş
Okul çağına erişmiş olan çocukların vakitlerinin çoğunu okul ortamındaki
arkadaşları, öğretmenleri ve diğer profesyonellerle geçirmektedirler. Pek çok aile
çocukları okula başladığı dönemde davranış sorunlarının da ortaya çıktığından
şikâyetçi olup, yardım veren meslek elemanlarına başvurmaktadır. Bu bölümde
çocukların okul çağında tecrübe ettikleri sorunların doğasını anlamak üzere, sınıf içi
akran ilişkileri, zorbalık, cinsel taciz, okuldan kaçma ve çeteleşme üzerinde
durulacak; okul ortamlarında çalışan profesyonellere konunun doğasını anlamalarına
yönelik geniş bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.

4.1. Sınıf İçi Problemlerin Doğası ve Kapsamı

Basında yer verilen dikkat çekici okul içi şiddet olaylarına bakıldığında göze
silahlı saldırı türündeki olaylar çarpsa da, çocukların maruz kaldığı saldırgan davranış
biçimleri bununla sınırlı değildir. Bu tür rahatsızlık verici davranışlar; sınıf içi
davranış problemleri, tehdit ve cinsel taciz gibi konuları bünyesinde barındırmaktadır.
(Dupper, 2003)

4.1.1. Sınıf İçi Davranışlar
Çocuk anne karnındayken annesiyle başlayan sosyalleşme süreci, daha
sonrasında bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte aileleri ve akranlarıyla girdikleri
etkileşimle devam eder. Bebeklerin birbirlerini fark edip ağlamalarına karşılık
vermeleri ile daha yaşamın ilk haftalarında akran ilişkileri ortaya çıkmaktadır (Hay,
Caplan, & Nash, 2009). Sosyal etkileşimler dış dünyayla olan bağımızı, yaşamımızı
idame ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz iletişim bağımızdır. Sosyal etkileşimlerimiz
bu derece önemliyken aile, iş hatta akademik başarımıza yön verecek düzeyde önemli
olmaları şaşılacak bir durum değildir.
Son zamanlarda çocukların akademik başarıları söz konusu olduğunda
dikkatleri üzerine çeken konular müfredat, öğretim stratejileri ve güçlük yaşayan
öğrenciler için müdahale ve hizmet konularıdır. Bu konular gerçekten önem verilmeyi
hak eden konulardır ancak bahsi geçen tüm hususlar göz önünde bulundurulsa bile
bazı öğrencilerin önlerindeki engeller varlıklarını sürdürmektedir. Bu engeller,
çocukların yeteneklerini ve eğitim aktivitelerine katılmalarını kesintiye uğratan, psiko
sosyal sorunlardır (Adelman ve Taylor, 2005). Problemli davranışlar sergileyen
çocukların psiko sosyal durumları, onların derslere katılmasına, eğitim aktivitelerinde
başarı sergilemelerine, öğretmenlerinden yeterince faydalanmalarına ve sınıf
ortamında uyum içerisinde eğitim almalarına engel teşkil edebilmektedir.
Her ne kadar dikkatsizlik, bağırma, diğer öğrencileri rahatsız etme ve uyumsuz
davranışlar sergileme en sıklıkla rapor edilen sınıf içi davranış problemleri olsa da
sınıf içerisinde uygunsuz olarak nitelendirilebilecek davranışın tanımı, “Çocuğun
kendi öğrenme sürecini, diğer öğrencilerin öğrenme sürecini ve tepkilerini veya
öğretmenin sınıfı etkili biçimde idare etmesini kesintiye uğratacak her türlü davranış,”
şeklinde yapılabilir (Merrett ve Wheldall, 1984). Sınıf içerisinde öğrencilerin
birbirleriyle etkileşiminin akademik başarı, toplumsallaşma ve gelişim üzerindeki
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etkisi, diğer faktörlerin hepsinin etkisinden üstündür (Johnson ve Johson, 1994). Bu
etkileşim öyle önemlidir ki sınıfların, öğrencilerin iş birliği içerisinde olacakları,
paylaşımda bulunacakları ve birbirlerinin öğrenimlerini destekleyecekleri şekilde
düzenlenmeleri, göz ardı edilemeyecek kadar mühim bir konudur. Akranlarla
kurulacak sosyal ilişkiler çocuğun toplumsal gelişimi açısından yüksek öneme
sahiptir. Akranların birbirleriyle olumlu ilişkiler içerisinde bulunmaları onları
eğitimsel açıdan her anlamda ileriye taşıyacak ortamlar oluşturacak, beklenen
sonuçlara ulaşmak için gereken adımların daha kolay atılmasına yardımcı olacaktır.
Birçok kültürde, saldırgan davranışlar yetişkin-çocuk etkileşimlerinden çok
çocuk-çocuk etkileşimlerinde görülür (Galanaki ve Kalantzi, 1999). Bundan
anlaşılacağı üzere çok sayıda akranın bir arada bulunduğu yerler olan sınıflarda
saldırgan davranışlar görülmesi muhtemeldir. Dolayısıyla sınıf içi davranış
problemleri, öğretmenlerin sıklıkla baş etmek durumunda kaldıkları sorunlardandır.
Geçmişte yapılan araştırmalar, sınıfı en etkili biçimde yönetebilen
öğretmenlerin, yetenekleri konusunda kendisine en çok güvenen öğretmenler
olduklarını göstermiştir. Sınıf yönetimi oldukça önemli bir konudur çünkü sınıf içi
davranış problemleri söz konusu olduğunda, sınıf yönetiminin problem çözümündeki
rolü büyüktür. Sınıf içi davranış problemleri hem yeni hem de tecrübeli öğretmenler
için başlıca bir stres ve moral çöküntüsü kaynağıdır (Griffith, Steptoe, &Cropley,
1999; Martin, Linfoot, & Stephenson, 1999; Parkay, Greenwood, Olejnik, &Proller,
1988).Sınıf içerisinde problemli davranışlar sergileyen öğrenciler, öğretmenin etkin
yönetimiyle kontrol altına alınabilir. Aksi takdirde bu tip öğrenciler öğretmenin sınıf
içerisindeki otoritesini sarsar, diğer öğrencilerin de öğrenimine engel teşkil ederek
hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine zorluk çıkarırlar.
Öğretmenler; bilgi verme ve akademik aktivitelere ayrılan zamana kıyasla
sınıf içi davranış problemleriyle başa çıkmak için aşırı miktarda zaman harcadıklarına
inanmaktadırlar (Cains&Brown, 1996). Yapılan çalışmalarda, sınıf içi davranış
problemlerinin öğretmenin omuzlarına yük bindirdiği; öğretmenlerin, sınıf içerisinde
problemli davranışlar sergileyen çocuklara karşı yaklaşımının isteksiz ve
tahammülsüz olduğu görülmektedir (Brochner ve Peiterse, 1989; Cartledge ve
Johnson, 1996; Harvey, 1992) Sınıf içi davranış problemlerinin üzerine gidememe,
beraberinde tamamlanamayan müfredat programı, yarıda kesilen akademik aktiviteler,
sınıf içi öğretmen otoritesinin olumsuz yönde etkilenmesi, azalan öğrenme fırsatları
gibi önemli sorunları beraberinde getirir.
Bu problemlerin çeşitli ortaya çıkış nedenleri vardır ve öğrencilerin
birbirleriyle etkileşimleri, bu problemleri tetikleyebilmektedir. Bunlara örnek olarak
öğretmenin öğrenciye karşı takındığı alaycı tavırlar, öğrencinin evde yaşanlardan
etkilenip sınıf içi çalışmalara odaklanmaması ve akademik beklentisinin düşük olması
gibi durumlar verilebilir (Dupper, 2003)

4.2. Okulda Zorbalık Davranışı
Zorbalık davranışı akranlar arasında yaşanan dışa dönük problemlerden,
üzerinde titizlikle durulması gereken bir diğeridir. Norveçli psikolog Dan Olweus’un
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1970 ve 80’lerde zorbalık davranışını önleme üzerine yaptığı öncü çalışmalar, bizlerin
bu konuya dair sahip olduğumuz bilgiyi zenginleştirmiştir. Olweus; akran
çatışmasının yaygınca yaşanan bir olay olduğunu ve bu davranışın meydana çıkardığı
sonuçların hepsinin aynı ciddiyet düzeyinde olmadığını fark etmiştir (Finkelhor,
2007) O yıllardan beri zorbalık ve kurban etme davranışları üzerine araştırmalar
yapılmaya devam edilmiştir. Araştırmalarda, zorbaların akranlarına karşı agresif,
muhalif ve düşmanca davranan; öğretmenleri içinse onlara zorluk çıkaran türden
kişiler oldukları öne sürülmektedir. (Leff, Power ve Goldstein, 2004).
Zorbalık davranışının tanımı konusunda farklı görüşler vardır. Dalga geçme,
taciz etme, tehdit etme, hırsızlık yapma, vurma gibi doğrudan davranışlar veya
hakkında dedikodular yayarak bir öğrenciyi yalnızlaştırmak, zorbalık davranışının
kapsamına girmektedir (Smith&Sharp, 1994).Olweus’un zorbalık formülasyonuna
göre zorbalıkla eylemi, tekrarlanan ve zorbalığa maruz kalan öğrencinin kendisini
savunmasının zor olduğu eylemlerdir. Olweus’a (1993) göre tekrarlanan, acı verici ve
zalimce dalga geçilen bir öğrencinin zorbalığa uğradığı söylenebilirken aynı eylemin
arkadaşça ve şaka yollu gerçekleştirilmesi zorbalık kapsamına girmez. Yani, aynı
güçteki iki öğrenci münakaşaya girer ya da kavga ederse bu da zorbalık kapsamına
girmez.
Zorbalığa maruz kalan çocukların bazı ortak özelliklerine dair farklı tespitler
mevcuttur. Bir tespite göre bu çocuklar yaşça daha küçüktürler ve kendilerini
güvensiz hissederler (Smith ve Monks, 2008). Diğer bir tespite göre ise genel olarak,
akranları arasında diğerlerinden daha farklı fiziksel özelliklere sahip olanları (daha
uzun, daha kısa, daha şişman, daha farklı göz yapısı olan, daha farklı saçları olan,
daha zayıf, farklı hastalıkları olan, değişik giyinen vb.) zorbalığa maruz kalırlar. Bu
çocuklar sosyal anlamda diğerlerinden soyutlanmıştır ve zorbalık tehdidine daha
açıktırlar. Örnek vermek gerekirse, genel görünüş itibariyle diğer akranlarından
belirgin bir farkı olmayan bir öğrencinin akran zorbalığına maruz kalma olasılığı,
sınıftaki en kilolu öğrencinin akran zorbalığına maruz kalma olasılığından çok daha
düşüktür çünkü görünüş açısından farklı çocukların gerek fiziksel gerekse sözel
olarak zorbalık görmesi, okullarda sıklıkla karşılaşılan bir davranış problemidir.
Zorbalık davranışına cinsiyetler açısından bakıldığında, erkekler arasında daha
yaygın olarak yaşandığı görülmektedir ancak tür bazında bakıldığında fiziksel
zorbalık erkekler arasında daha yaygınken, sözel zorbalık kızlar arasında daha
yaygındır (Smith ve Sharp, 1994). Anlaşılacağı üzere erkekler fiziksel güçlerini
kullanma yoluna giderken, kızlar daha kuvvetli olana sözel yanlarını zorbalık
davranışında ortaya koymaktadır.
Zorbalık davranışının sonuçları son derece ağır; ardında bıraktığı etkilerse
önlemler gerektiren, oldukça derin etkilerdir. Akran zorbalığı çocuklarda çok ciddi
düzeyde akademik, sosyal ve duygusal problemlere yol açmaktadır. Zorbalığa maruz
kalan çocuklar, gördükleri muameleden kurtulacaklarını düşündükleri için güvenli
alan olarak gördükleri evlerinden çıkmak istememekte ve okula gitmekten
kaçmaktadırlar. Bazı çocuklarda ise kabus görme, karın ağrısı, baş ağrısı, anksiyete
atakları belirtileri görülebilmektedir (Sharp&Smith, 1993).
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Tüm bu sebeplerden ötürü zorbalığın meydana çıkmasını en başından
engelleyecek her türlü önlemin alınması; sosyal hizmet çalışanları ve diğer okul
görevlilerinin zorbalığa maruz kalan çocukları korumak adına ellerinden gelen tüm
çabayı sarf etmeleri, zorbalık davranışı yaşandığında uygun şekilde müdahale
edilmesi son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar okul psikologlarının, okulda
yaşanan zorbalık olaylarının değerlendirilmesinde ve önlenmesinde önemli rol
oynayabileceklerini ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar psikologlar okullarda
değerlendirme ve kişiye özel tedavi odaklı çalışsalar da, uygun değerlendirme
araçlarını belirleme konusunda ve müdahale planlaması, uygulama ve değerlendirme
konusunda okula yardımcı olacak önleyici uzmanlar olarak faaliyet gösterebilmeleri
için harika bir fırsata sahiptirler (Leff ve diğerleri, 2004).

4.3. Okullarda Akran Cinsel Tacizleri
Akran cinsel tacizi, bir öğrenci diğer bir öğrenciyi taciz ettiğinde meydana
gelir. Bu terim birçok kişinin aklına, sınıftaki kız arkadaşlarını öpen ilkokul öğrencisi
erkek çocuklarını getirebilir ancak ne yazık ki akran cinsel tacizi vakalarının çoğu
alay etmek maksadıyla isim takmak ve cinsel içerikli şakalardan, istenmeyen cinsel
temas ve tecavüze varan korkunç olayları içermektedir. (Leenaars ve diğerleri, 2008).
Beklendiği üzere akran cinsel tacizleri kurbanın eğitim hayatı ve psikolojik sağlığı
üzerinde şiddetli bir etki bırakabilmektedir.
Akran cinsel tacizi, dışa dönük davranış problemleri çatısı altında karşılaşılan
önemli bir problemdir (Dupper, 2003). Konu hakkında yapılan ve sayıları giderek
artan araştırmalar, orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin önemli bir kısmının,
öğrenimlerinin bir döneminde akran cinsel tacizi olarak gözlemlenebilecek,
istenmeyen davranışların sonuçlarına maruz kaldıklarını öne sürmektedir (Bal, 2013;
Cantón-Cortés,2010; Bonomi ve diğerleri, 2008). Bu araştırmalar, akran cinsel
tacizinin okullarda sıkça karşılaşılan, önemli bir problem olduğunu gözler önüne
sermektedir.
Akran cinsel tacizi, kurbanların strese girmeleri ve rahatsızlık yaşamaları
dolayısıyla arzu edilmeyen ve hoş karşılanmayan; okuldaki öğrencinin normal
hayatını engelleyebilen türden cinsel davranışlardır. Cinsel taciz; isim takma,
dedikodu yayma, cinsel içerikli konuşmalar yapma, rahatsız edici şekilde bakma,
cinsel içerikli mimikler yapma, kişisel iletişim kurma ve fiziksel saldırıda bulunma
teşebbüsleri şeklinde olabilir. Anlaşıldığı üzere hem sözel hem de fiziksel olabilen
akran cinsel tacizini tek bir davranışa indirgemek mümkün değildir.
Akran cinsel tacizi ergen nüfusu arasında endişe verici bir yaygınlıktadır; öyle
ki prevalans oranları %20ila %84’e varan oranlarda erkeklerin kızlara oranla
saldırganlık davranışına daha çok fazla dahil olduğunu ortaya koymaktadır. ve aynı
oranlar zorbalık davranışlarında da benzerlik göstermektedir. Çocuklara gelince ise
Amerika’da çocuklara yönelik fiziksel istismarın yıllık verilerine göre 1992 ve 2007
yılları arasında oran %52’ye düşerken aynı yıllar içerisinde çocuklara yönelik cinsel
istismar oranı %53’e çıkmıştır (Attar-Schwartz, 2013)
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Okullarda cinsel tacize müdahalede bulunma sıklığı düşüktür
(Batsche&Knoff, 1994). Hem cinsel taciz davranışında bulunanlar hem de okul
çalışanları bir takım vurdumduymaz davranışlar sergileyebilmektedir. Yapılan bir
Amerikalı Üniversiteli Kadınlar Derneği (AUWW) çalışmasında, cinsel taciz eylemi
gerçekleştiren çocukların, yaptıkları eylemi önemsiz, herkesçe yapılan ve okul
hayatının bir parçası olan davranışlar olarak gördükleri ifade edilmektedir. Çocukların
bu bakış açıları, ilgisiz ve etkili müdahale sergileyemeyen okul çalışanlarının
tutumlarıyla birleşince, bu problemli davranışın hacminin artması işten bile değildir.
Akran cinsel tacizi, kurbanların hayatlarında birbirinden farklı izler bırakabilir.
Bu izler fiziksel olduğu gibi ruhsal da olabilmekte, aşağıda görüleceği üzere
kurbanların okul ve iş de dahil olmak üzere tüm hayatlarını olumsuz
etkileyebilmektedir. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerin depresyon ve
distimi, sınırda kişilik bozukluğu, somatizasyon, madde kullanımı rahatsızlıkları, post
travmatik stres bozuklukları, çoklu kişilik bozukluğu ya da bulimia nevroza
yaşamaları; intihara teşebbüs etmeleri, erken hamile kalmaları, HIV virüsü riski
taşıyan cinsel davranışlarda bulunmaları, okulda başarısız olmaları, cinsellik
suçlarından tutuklanmaları ya da diğer suçları işleme olasılıkları, cinsel tacize
uğramayanlara oranla daha yüksektir.

4.4. Okuldan Kaçma
Okuldan kaçma, dışa dönük davranış problemlerinden bir diğeridir. Okuldan
kaçma, diğer bir deyişle mazeretsiz olarak devamsızlık yapma, öğrencilerin sıkça
ortaya koyduğu problemli bir davranıştır. Okuldan kaçma davranışı, suç teşkil eden
davranışlara yöneltmesi açısından bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu davranışın
madde suiistimali, çeteleşme, soygunculuk, otomobil hırsızlığı ve vandallık gibi suç
eylemleri ile arasında ilişki bulunmaktadır (Chang ve diğerleri; 2008; Heilbrun, 2003;
Henry, 2007).
Okuldan kaçma davranışının, akademik başarı olasılıklarını azaltma
potansiyeli vardır. Okuldan kaçma ergenlerin çoklu sağlık problemleri
yaşayabileceklerinin sinyallerini veren, problemli bir davranıştır. Okuldan kaçan
öğrencilerin riskli cinsel deneyimlere, yasadışı madde kullanımına, alkol ve sigara
kullanımına karıştıkları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur (Dreyfoos,1990).
Okuldan kaçma; gençliğin suç eylemlerine, sosyal izolasyona veya eğitimsel
başarısızlığa doğru yol aldıklarının erken habercisi olarak tanımlanmaktadır; yapılan
çeşitli araştırmalarda okula ilgisizliğin madde kullanımı, suç işleme, erken yaşta
hamile kalma ve okuldan atılma gibi sorunlar açısından risk faktörü oluşturmaktadır.
Çocuklar okul dışında oldukları zaman diliminde yetişkin gözetiminde değildirler,
dolayısıyla sağlıksız davranışları deneyimleyebilecekleri ve bu davranışları okuldan
kaçtıkları süreç içerisinde sürdürebilecekleri öne sürdürmeleri olasıdır. Günümüzde
okul saatleri içerisinde derste olmak yerine kafeteryalarda, kahvehanelerde,
sinemalarda hatta barlarda vakit geçiren gençleri sıkça görmekteyiz. Bu gençler bu
süre zarfında yetişkin gözetiminde olmadıklarından ötürü problemli davranışlar
sergileyebilmekte, zararlı alışkanlıklara adım atabilmektedirler.
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Okuldan kaçma oranları en yüksek olan öğrenciler, akademik başarı
bakımından da en düşük oranlara sahip olan öğrencilerdir ve okuldan kaçan
öğrenciler, okuldan atılması en olası olan grupta yer aldıklarından ötürü, en yüksek
okuldan atılma oranlarına da sahiptir (Gleason ve Dynarski, 2002). Okuldan atılan
çocukların da iş bulma olasılıkları azdır ve maaşları düşüktür; okuldan atılmayan
öğrencilere oranla işsiz kalma oranları daha yüksektir. Okuldan atılan bir öğrenci,
öğreniminin yarıda kesilmesi sebebiyle eğitim hayatını sekteye uğratır; ilerideki
dönemlerde okula devam etmek istese bile birçok nedenden ötürü kaldığı yerden
devam etmesi güçleşir. Örneğin okuldan atıldığı için ortaokul eğitimini
tamamlayamayan bir öğrenci yaşı ilerlediğinde eğitimine devam etmek istese de belki
çalışma hayatının güçlüğü, belki ailenin omzuna yüklediği sorumluluklar, belki de
sadece geç kalmışlık hissi yüzünden bu isteğini hayata geçirmekten çekinecek,
çabalamak istemeyecektir. Ayrıca okuldan atılan öğrenciler gerekli eğitimleri
almadığı için büyük ihtimalle istedikleri meslekleri icra edemeyecek, açıkta
kalmamak adına çok düşük ücretli işlere girmek zorunda kalacak ve kariyerlerinde
arzu edilen yükselişi elde edemeyeceklerdir.
Çocukluk dönemlerinde gerçekleştirilen okuldan kaçma davranışının olumsuz
sosyal ve sağlık etkileri ile, hayatın ilerideki dönemleri arasında ilişki kurulabilir.
Ergenlik döneminde okuldan kaçan öğrencilerin yetişkinlik dönemlerinde evlilik ve iş
hayatlarında instabilite ve psikolojik uyumsuzluk yaşadıkları bilinmektedir. Suç teşkil
eden problemli davranışlara yol açan etkenler konusunda yapılan araştırmalar, bu tip
problemli davranışların etkilerinin çocukluk ve ergenlikle sınırlı kalmadığını
göstermektedir. Araştırmalara göre bu tip problemli davranışların olumsuz sonuçları
gittikçe artarak yetişkinlik döneminde artanı şiddet davranışı eğilimi de dahil olmak
üzere çocukluk ya da ergenliktekinden daha ciddi davranış ve uyum problemlerini
şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Okuldan kaçma problemiyle arasında ilişki kurulan durumlar:
Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı Gençlik Ceza Adaleti ve Suçu Önleme
Bürosu’nun konuya dair yaptığı bir araştırmada (TRDP) okuldan kaçma davranışı
dört Genel kategoriye ayrılmıştır.
*Aile Faktörleri: Ailenin çocuğa yeterince kılavuzluk etmemesi, aile içi
şiddet, yoksulluk, ailede uyuşturucu ya da alkol suistimali, devamsızlık konusunda
bilgisizlik, eğitime karşı farklı bakış açılarına sahip olma gibi faktörler bu kapsamda
ele alınabilir.
*Okul Faktörleri: Okulun boyutu; yönetimin, öğretmenlerin ya da diğer
öğrencilerin tavırları; farklı öğrenim biçimleri ve farklı kültürlere karşı katı tutumlar
gibi faktörler bu kapsamda ele alınabilir.
*Ekonomik Etkiler: Çalışan öğrenciler, tek ebeveynli evler, sık aralıklarla
taşınma, birden fazla işte çalışan ebeveynler, ulaşımın maddi olarak karşılanamaması
gibi faktörler bu kapsamda ele alınabilir.
*Öğrenci Değişkenleri: Uyuşturucu ve alkol suistimali, okula devam
kurallarını bilmemek, sosyal beceri eksikliği, akıl sağlığı sorunları, fiziksel sağlık
sorunları gibi faktörler bu kapsam ele alınabilir.
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Sonuç olarak, tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda, okuldan
kaçma davranışının çok ciddi sonuçlar doğurabilen, gerçekleşmemesi için önlemler
alınması gereken oldukça kritik bir öneme sahip bir dışa dönük davranış problemi
olduğu açıkça görülebilmektedir.
Şiddet uygulama potansiyeline sahip öğrencileri belirleme rehberi:
*Şiddet içeren çizim veya yazılar: Şiddet eğilimi olan öğrenciler, şiddet
davranışını sergilemeden önce niyetlerini yazı veya çizimlerle gösterirler. Şiddet
içerikli şiirler, arkadaşlara ya da hedefteki kurbana yazılan şiddet içerikli mektuplar,
öğrencinin şiddete başvurma potansiyelinin açık göstergeleridir.
*Etrafındaki kişileri şiddet göstermekle tehdit etme: Etraftakilere yönelik her
türlü şiddet tehdidi, derhal ele alınmalı ve uygun müdahalelerde bulunulmalıdır.
Tehditler, “seni öldüreceğim” cümlesindeki gibi doğrudan ya da “okuldan sonra
başına büyük bir felaket gelecek” gibi üstü kapalı türden olabilir. Bunlar, uygunsuz
cümlelerdir ve derhal tespit edilip duruma el konulmalıdır. Yapılan tehditler, 3
maddeye göre ele alınmalıdır (Dupper,2003):
a) Zarar verme düzeyi
b) Yapılan tehdit planının hangi ölçüde gerçekleştirilebilir olduğu
c) Öğrencinin, ima ettiği silahı ya da zarar verici aleti (örn. zehir, otomobil)
ele geçirme becerisi
Öğrenci tarafından ima edilen her türlü iyi planlanmış, gerçekçi ve yüksek
düzeyde zarar verici tehdidin, hayata geçirilebilme olasılığı göz önünde
bulundurulmalıdır.
*Geçmişteki şiddet davranışları ve öğrencinin saldırganlık geçmişi:
Geçmişte şiddet içerikli davranışlar sergilemiş ve etrafındakilere karşı saldırganlıkta
bulunmuş öğrencilerin, bu davranışları yeniden gerçekleştirme olasılıkları yüksektir.
Bu sebepten ötürü bu öğrencilerin gelecekte benzer davranışları tekrarlama risklerinin
yüksek olduğu hususuna önem verilmelidir.
*Yakın zamanda son bulan ilişkiler: Yakın zamanda bir ilişkisi son bulan
(kız arkadaşı ya da en yakın arkadaşı tarafından terk edilme vb.) bir öğrencinin şiddet
gösterme olasılığı, buna benzer bir deneyim yaşamamış olan bir öğrenciye göre daha
yüksektir.
*İzolasyon: Etrafında arkadaşı yokmuş gibi görünen veya kendisini
akranlarından soyutlayan öğrencilerin büyük çoğunluğu genellikle hemen şiddete
başvuran türden kişiler değildir. Ancak okulda akranlarına şiddet gösterme davranışı
ile arasında güçlü bir ilişki kurulan yüksek risk faktörlerinden biri de izolasyondur.
Bu yüzden, kendilerini akranlarından soyutlayan ya da akranlarınca soyutlandığını
belirten öğrencilerin, şiddet gösterme konusunda diğerlerinden daha yüksek risk
taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.
*Alay etme ya da alay edildiğini, taciz edildiğini veya “kendisiyle
uğraşıldığını” düşünme: Şiddet davranışı sergileyen öğrenciler çoğunlukla, eleştiriye
aşırı duyarlı yapıdadır. Bu öğrenciler, şiddet uyguladıkları öğrencilerin kendileriyle
alay ettiklerini, tacizde bulunduklarını ya da kendileriyle uğraştıklarını ifade
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etmektedirler. Bu sebepten ötürü, yukarıda belirtilen muamelelere maruz kaldığını
bildiren öğrencilerin, başkalarına şiddet gösterme niyetinde olup olmadıklarını ya da
başkalarına zarar verme fantezileri kurup kurmadıklarını belirlemek için
değerlendirmeye alınmaları gereklidir.
*Hayvanlara işkence etme: Hayvanlara işkence eden öğrenciler ile şiddet
davranışı arasında güçlü bir korelasyon mevcuttur. Bu yüzden, hayvanlara düzenli
olarak işkence eden ya da kasten zarar veren öğrencilerin, insanlara şiddet gösterme
düşüncesine sahip olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
*Madde kullanımı :Her ne kadar madde kullanımı, öğrencilerin şiddet
göstermesine sebebiyet vermese de, psikoaktif maddelerin etkisi altındaki öğrenciler
mantıklı düşünemez ve aşırı impulsivite davranışı gösterirler. Bu sebepten ötürü,
madde kullanımı ile şiddet davranışları sergileme arasında güçlü bir bağ vardır.
*Ailevi stres etkenleri: Strese sebep olan ailevi etkenler yetişkinleri olduğu
gibi çocukları da etkiler; hayal kırıklığı, sinir ve çaresizlik duygularını meydana
çıkarır.
*Okula ilgi düzeyinin düşük olması: Bu risk faktörü, tek başına şiddet
davranışına sebebiyet vermeyen çoklu sebeplerden doğabilir ancak şiddetle ilgili, bu
sakalda yer alan diğer muhtemel risk faktörlerinin bir araya gelmesiyle beraber,
öğrenciler istedikleri okul başarısını sağlayamadığında ve hayal kırıklığı
yaşadıklarında şiddete başvurabilirler. Başarı düzeylerini yükseltemeyen ve daha
başarılı öğrenciler tarafından rahatsız edilen öğrenciler, şiddet davranışı
sergileyebilirler. Bu sebepten ötürü bu risk faktörü de listeye dahil edilmiştir.
*Sosyal olarak kendini geri çekme: Akranlarından ya da ailenin desteğinden
kendini geri çekmesi, öğrencinin bir takım endişe verici durumlar (depresyon,
çaresizlik vb.) yaşadığını işaret ediyor olabilir. Bu durumda müdahale etmek gerekli
olabilir. Sosyal olarak kendini geri çekme davranışı, diğer risk faktörleriyle bir araya
geldiğinde, insanlara şiddet uygulama potansiyelinin sinyallerini veriyor olabilir.
*Ateşli silahların uygunsuz kullanımı/ Ateşli silahlara kontrolsüz erişim:
Öğrencilerin ateşli silahları insanlara, evlere ya da araçlara ateş etmek suretiyle ve
denetimsiz olarak kullanmalarının, diğer insanlara zarar verme ve şiddet uygulama
potansiyelini yükselttiği açıktır. Hiçbir öğrencinin okul içerisinde ya da dans, spor
müsabakaları gibi okul etkinliklerinde silah taşımasına izin verilmemelidir.
Öğrencilerin ani tepkiler vermeleri ve öldürücü silahlara kolaylıkla ulaşabilmeleri bir
arada düşünüldüğünde, bunun ele alınması gereken en önemli faktör olduğu
görülmektedir.
*Akranlar tarafından “farklı” olarak tanımlanmak: Şiddet davranışı
sergilemesinden sonra, suçu işleyen öğrencinin akranları ya da diğer kişilerce sıklıkla
“garip”, “tuhaf”, “uyumsuz” ve benzeri şekillerde etiketlendiği görülmektedir. Bu
durum, onları şiddet davranışı sergileme riski yüksek gruba dahil edebilir.

4.5. Çeteleşme

Çete kavramı, 10 ila 22 yaşları arasındaki gençlerin oluşturduğu sınırları iyi
belirlenmiş grup şeklinde tanımlanmaktadır ancak ABD’de yapılan araştırmalar, çete
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mensuplarının genel olarak 14- 24 yaşları arasında kişiler olduklarını, hatta aynı
aileden jenerasyonlar boyu çete üyeliği olan ve 30’lu yaşlarında hâlâ çete mensubiyeti
bulunan kişilerin var olduğu ortaya çıkmıştır (Spergel, 1995). Çeteleşmenin
ülkemizdeki boyutuna bakmak gerekirse, durumun hiç iç açıcı olmadığı
görülmektedir. Öyle ki, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi (2012)
tarafından
okullardaki çeteleşmeyi gözler önüne sermek için yapılan bir anket çalışmasının
sonuçları, ülkemizde bu sorunun önünün kesilmesi adına ciddi adımlar atılması
gerektiğinin altını çizer niteliktedir.
Söz konusu anket Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Denizli, Elazığ, Kars,
Mersin, Ordu ve Yozgat illerinde; ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıfta
okuyan 780 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların yüzde 55,9’u erkek,
yüzde 44,1’i kız öğrencilerden oluşmakta; yüzde 36’sı meslek lisesi, yüzde 32,8’i
genel lise, yüzde 31,2’si Anadolu lisesinde eğitim-öğretim görmektedir.
Katılımcıların yüzde 31,3’ü 9. sınıf, yüzde 35’i 10. sınıf, yüzde 33,7’si de 11. sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 13,3’ü
okulda ya da okul çevresinde fiziki bir saldırıya maruz kalmış, yüzde 86,7’si fiziki
saldırıya maruz kalmadığını ifade etmiştir, fiziki saldırıya maruz kaldığını ifade
edenlerin çoğunluğu saldırının okul içinde yer alan güç kullanmaya meyilli gruplarca
gerçekleştirdiğini belirtiyor. Kalanları ise fiziksel saldırının okullarında okumayan ve
okullarının çevresine gelen öğrenciler(%30’luk bir grup); güç kullanmaya eğilimli
sokak grupları(%10) ve uyuşturucu satıcıları, tinerciler gibi problemli davranışlar
sergileyen gruplarca gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdir.
Yine aynı anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 35,4’ü okullarında
gruplaşmalar olduğunu ve bu gruplaşmaların tehdit boyutunda olduğunu
belirtmişlerdir ve bu beyanda bulunanların yüzde 66’sı, bu tür gruplarınen çok sözlü
şiddet uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Gruplaşmaların ortaya koyduğu suçlar
sorulduğunda yüzde 66’lık bir grup tehdit, hakaret, aşağılama ya da alay etme gibi
sözlü şiddet; yüzde 17,5’lik bir grup saldırıda bulunma gibi fiziksel şiddet; yüzde
11,2’lik bir kısmı zorla para toplama; yüzde 3,4’lük bir kısmı taciz; yüzde 1,9’luk
kısmı da şantaj cevabını vermişlerdir.
Bir çetenin mensubu olmak, suç mahiyetindeki davranışları uygulamaya
koymayı kolaylaştırır. Konuya dair yapılan araştırmaların en eskisinden tutun da en
yenisine kadar kriminologların ulaştığı ortak bir sonuç vardır; Bu sonuç, bir çeteye
mensup olmayan gençlerle karşılaştırıldığında çete mensubu gençlerin suça bulaşma
olasılıklarının daha yüksek olduğudur. Çete mensubu olan gençler, suça meyilli
gençlerle daha yoğun bir ilişki içerisinde olur; bu durum, suça itme noktasında katkı
sağlayıcı bir etkendir.
Gençlerin şiddete başvuracaklarının erken habercilerini doğru zamanda tespit
etmek, şiddeti önleme konusunda muazzam düzeyde önemlidir. Bazı gençler bir
çeteye mensupken, bazı gençlerin çetelere mensubiyeti söz konusu değildir. Gençleri
çete mensubu olmaya iten etkenlerin önceden tahmin edilebilmesi, bu problemli
davranışın önüne geçmede kritik bir yere sahiptir.
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Battin ve arkadaşları (1998) bir çeteye mensup olmanın suç teşkil eden
davranışları gerçekleştirmeye katkıda bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Seattle
Sosyal Gelişim Projesi (SSDP)’nin yaptığı bir çalışma, bir çeteye mensup olan
gençlerin, herhangi bir çeteye mensup olmayan gençlere oranla çok daha sıklıkla
saldırı, hırsızlık, haneye tecavüz, aşırı alkol alma, uyuşturucu madde kullanımı ve
uyuşturucu madde ticareti suçlarına bulaştıklarını ve tutuklandıklarını ortaya
koymuştur (Karl ve diğerleri, 2001).

Yapılan diğer çalışmalarda çete mensubu gençlerin şiddet suçlarını ile
mülkiyet suçlarını işleme ve uyuşturucu kullanma olasılıklarının daha yüksek
olduğunu (Spergel, 1995; Thornberry, 1998); silah taşıma olasılıklarının çete
mensubu olmayan gençlere göre iki kat, uyuşturucu madde satma olasılıklarınınsa üç
kat fazla olduğu ortaya koyulmuştur (Bjerregaard and Lizotte, 1995).

4.6. Çocuklarda Dışa Yönelik Davranışsal
Odaklanan Müdahale Örnekleri

Problemlere

4.6.1. Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitimi
Yüzlerce öğrencinin zamanlarının çoğunu geçirdiği okul ortamlarında,
kişilerarası anlaşmazlık ve çatışmaların yaşanılması kaçınılmazdır. Genellikle bu
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çatışmalar öğrenciler tarafından yönetilirken, kimi zaman tarafların birbirlerine karşı
tahammülünün kalmadığı noktalarda, ciddi şiddet eğilimleri ortaya çıkabilir.
Okul ortamlarında gerçekleşen şiddet olaylarının genellikle hafif münakaşalar
ve sözlü rahatsız edici davranışlarla başladığı bilinmektedir (Johnson ve Johnson,
1994; Turnblom,1995). Yaşanan gerginliklerin önleminin önceden alınması
durumunda okullarda yaşanan şiddet olaylarının da azalacağı söylenebilir.
Okullarda yaşanan anlaşmazlık çözme ve akran arabuluculuk eğitim
programının amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir: (Akt. Türnüklü ve diğ.,2009)
- Çocukların güvenliğini ve sosyalleşmelerini sağlamak,
-Okul çalışanları ve öğrencilerin kişilerarası anlaşmazlıklara karşı pozitif
tutumlara sahip olmalarını sağlamak
-Okul çalışanlarına ve öğrencilerine müzakere becerileri kazandırmak
-Öğrenci merkezli disiplin yöntemlerinin gelişmesini sağlamak
-Okulda, evde ve sosyal yaşamda yapıcı anlaşmazlık çözüm yollarının
kullanılmasını sağlamak.
Anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk eğitim programları yukarıda
sıralanmış olan amaçlar çerçevesinde, öğrencilerin yaşamış oldukları problemleri
çatışmaya dönüşmeden saptayıp barışçıl bir yol izleyerek çözmeyi hedefler. Bu
program çerçevesinde öğrencilerin kendi aralarında ya da okul çalışanları ile tecrübe
ettikleri sorunların, cezayı öngören geleneksel disiplin anlayışı ile değil, okullarda
kurulan, tarafların bir masa başında oturarak yaşanılan problem ayrıntılarıyla ele
alınıp çözüm üretmeleriyle üstesinden gelinmesi öngörülmektedir.

4.6.2. Olumlu Ergen Tercihleri Eğitimi

Olumlu Ergen Tercihleri Eğitimi, kültürel özellikleri dikkate alan, özellikle
yüksek risk grubundaki öğrencilerde saldırganlığı ve kurban olmayı azalmayı
hedefleyen bir eğitim programıdır. Amerika’da 12-16 yaşları arasında geçmişlerinde
ciddi davranış problemleri sergileyen, şiddete maruz kalmış veya şiddet uygulamış
olan gençlerle yürütülen çalışmalar sonrasında ilgili okullarda yaşanan şiddet
olaylarının sayısında ve şiddetinde azalma olduğu gözlemlenmiştir. En az 10’ar kişilik
öğrenci gruplarıyla yapılan ve 19 hafta süren bu eğitim süresince, katılımcılara
olumlu geri bildirimlerde bulunma becerileri kazandırılmaktadır.

4.6.3. Çeteye Karşı Direnç Eğitimi (G.R.E.A.T)

İlk kez 1991 yılında Arizona Eyaleti’nde Phoenix Emniyet Müdürlüğünde
geliştirilip uygulanan Çeteye Karşı Direnç Eğitimi, polis memurlarının okul
ortamlarında uyuşturucu, çeteleşme, suç ve şiddet gibi konularda eğitim vermesini
öngören bir eğitim programıdır. Bugün, tüm Amerika’nın tüm eyaletlerinde
uygulanan bu eğitim öğrencileri yapılandırılmış egzersizler yoluyla çeteler ve
gençlerin gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerinin sonuçları ile ilgili olarak
bilgilendirirler. Yapılan araştırmalar bu eğitimi almış olan öğrencilerin, almamış olan
öğrencilere göre daha fazla sosyal davranışlar ile ebeveynlere bağlılık sergilediğini
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gösterirken; uyuşturucu kullanımında ve suça karışmada azalma göstermektedir. (Akt.
Dupper, 2003).

4. 7. Çocuklarda Görülen Dışa Yönelik Davranışsal Problemler
için Çözüm Yolları
Çocukların okul dönemlerinde sergiledikleri uyumsuz davranışlar her ne kadar
okul ortamı ile direkt ilintilendirilse de, esasında okul öncesi dönemi dikkatlice
incelemek gerekmektedir. Her insan yeganedir, ancak ebeveynler için çocukları çok
özeldirler. Dolayısı ile pek çok anne babanın dünyasında bilinçli olarak ifade
edilmese de kendi çocuklarının ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaları gerektiği inancı
yatar. Çocuklar kendi evlerinde küçük “ prens” / “prenses” olarak saltanat sürmekte
iken, okul çağı geldiğinde bir anda diğer akranları ile eşit şekilde
konumlandırıldıklarında dehşete düşer ve farklı olumsuz davranışlar sergilemeye
başlarlar. Bu olumsuz davranışlar kimi zaman içe kapanma gibi pasif patternler takip
etse de, kimi zaman diğer çocukları da etkileyen zorbalık gibi davranışlar şeklinde
tezahür eder.
Okul ortamlarında sıklıkla karşılaşılan ve ilerleyen zamanlarda çocukları suça
yöneltecek kadar ciddi durumlara sebebiyet verebilen okuldan kaçma, çeteleşme,
akran cinsel tacizi gibi dışa yönelik davranış sorunları ile çalışırken gerek
ebeveynlerin, gerek okul çalışanlarının önleyici çalışmalar gerçekleştirmeleri oldukça
elzemdir. Bu konuda çocuklar ve ergenlerle çalışan okul psikolog, psikolojik
danışman ve rehber ile okul sosyal çalışmacılarına büyük sorumluluklar düşmektedir.
Gerek öğrencilere, gerek velilere yönelik çeşitli eğitim seminerleri ile bu tür olumsuz
davranış sorunlarına dikkat çekilmeli ve muhakkak surette bu gibi vakalarda uzman
desteği alınmalıdır.
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde çocukların okul çağında tecrübe ettikleri sorunların doğasını
anlamak üzere, sınıf içi akran ilişkileri, zorbalık, cinsel taciz, okuldan kaçma ve
çeteleşme üzerinde durularak; okul ortamlarında çalışan profesyonellere konunun
doğasını anlamalarına yönelik geniş bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi davranış problemlerinin sebep olduğu
sorunlar arasında yer almaz?
a)
Tamamlanamayan müfredat
b)
Öğretmen otoritesinin zayıflaması
c)
Karşıt gelme-karşı olma bozukluğu
d)
Yarıda kesilen akademik aktiviteler
e)
Hepsi
2)
Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi davranış problemlerinin
nedenlerinden biri değildir?
a)
Öğretmenin öğrenciye karşı takındığı alaycı tavırlar,
b)
Öğrencinin evde yaşananlardan etkilenip sınıf içi çalışmalara
odaklanmaması
c)
Okul yönetimi ile rehberlik servisi arasındaki iletişimsizlik
d)
Öğrencinin akademik beklentisinin düşük olması
e)
Hiçbiri
3)
Yapılan araştırmalar, zorba kişilerin akranlarına karşı agresif, muhalif
ve düşmanca davranan; öğretmenleri içinse onlara zorluk çıkaran türden kişiler
olduklarını göstermektedir.
a)
Doğru
b)
Yanlış
4)
Olweus’a göre aşağıdakilerden hangisi zorbalık davranışı olarak
değerlendirilemez.
a)
Şaka yapma amaçlı dalga geçme
b)
Taciz etme
c)
Arkadaşının dedikodusunu yayarak yalnızlaştırma
d)
Eşyasını çalma
e)
Hepsi
5)
Aşağıdakilerden
hangisi
akran
değerlendirilebilir?
a)
Cinsel içerikli konuşmalar yapma,
b)
Rahatsız edici şekilde bakma,
c)
Cinsel içerikli mimikler yapma
d)
Hepsi
e)
Hiçbiri

cinsel

tacizi

kapsamında

6)
Aşağıdakilerden hangisi okullarda cinsel taciz müdahalelerinin zayıf
olmasında bir etken değildir?
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a)
Cinsel taciz eylemi gerçekleştiren çocukların, yaptıkları eylemi
önemsiz bulması
b)
Cinsel taciz eylemi gerçekleştiren çocukların bunu, herkesçe okul
hayatının bir parçası olan davranışlar olarak algılamaları
c)
Okul çalışanlarının bu konuya ilişkin ilgisiz tutumları
d)
Yasal boşluklar
e)
Hiçbiri
7)
Aşağıdakilerden hangisi okuldan kaçma davranışının beraberinde
getirdiği sorunlardan biri değildir?
a)
Çeteleşme
b)
Akademik başarıyı engelleyecek sanatsal faaliyetlere yönelme
c)
Uyuşturucu kullanımına başlama
d)
Suç işleme
e)
Hepsi
8)
söylenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi okuldan kaçma davranışıyla ilişkili olduğunu
Ailenin çocuğa yeterince rehberlik etmemesi
Yoksulluk
Okul çalışanlarının farklı kültürlere duyarlı olması
Sosyal beceri eksikliği
Hiçbiri

9)
Öğrencilerin müzakere becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim
programı aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Olumlu Ergen Tercihleri Eğitimi
b)
Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Arabuluculuk Eğitimi
c)
Çeteye Karşı Direnç Eğitimi
d)
Hiçbiri
e)
Hepsi
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)
Geçmişte şiddet içerikli davranışlar sergilemiş ve etrafındakilere karşı
saldırganlıkta bulunmuş öğrencilerin, bu davranışları yeniden gerçekleştirme
olasılıkları yüksektir.
b)
Yakın zamanda bir ilişkisi son bulan bir öğrencinin şiddet gösterme
olasılığı, buna benzer bir deneyim yaşamamış olan bir öğrenciye göre daha yüksektir.
c)
Şiddet davranışı sergileyen öğrenciler çoğunlukla, eleştiriye aşırı
duyarlı yapıdadır.
d)
Hayvanlara işkence eden öğrenciler genellikle insanlara karşı şiddet
davranışında bulunmazlar.
e)
Hiçbiri
10)
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Cevaplar
1-c, 2-c, 3-a, 4-a, 5-d, 6-d, 7-b, 8-c, 9-b, 10-d
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5. ÇOCUKLARDA KENDİNE YÖNELİK DAVRANIŞSAL
SORUNLAR

Öğretim Görevlisi: Sena Öksüz
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde; okul çağında çocukların sıklıkla tecrübe ettikleri içe dönük
davranışsal problemler üzerinde durulacak, bu popülasyonlarla çalışan
profesyonellere geniş bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Davranış Bozukluğu nedir ve çocukların okul ortamındaki ilişkilerine
ne tür olumsuz etkileri olabilmektedir?
2.
Çocuklarda sıklıkla görülen davranış problemleri hakkında genel bir
değerlendirme yapınız?
3.
İnatçılık nedir?
4.
Yalan söylemenin çocukların okul yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenme Yöntemi

Çocuklarda Kendine
Yönelik Davranışsal
Sorunlar

Çocuklarda kendine
yönelik davranışsal
sorunları öğrenerek,
uygulama hakkında bilgi
edinmesi

Kavramlar arasındaki ilişki
kurarak, yeni kavramların
ve tanımların oluşumunu
kavrama, tartışma
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Yalan
Öfke
Saldırganlık
İnatçılık
Karşıt Gelme
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Uygulama Soruları
1.
İnatçılık davranışı gösteren bir çocuğa nasıl bir mesleki yaklaşım
sergilenmelidir?
2.
Yalan söyleme davranışını içselleştiren bir öğrenci ile nasıl bir mesleki
çalışma yapılmalıdır?
3.
Çalma eyleminde bulunan bir öğrenciye nasıl yaklaşılmalıdır?
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Giriş
Her çocuğun ruhsal ve fiziksel gelişimi kendine özgüdür. Bu sebeple her
çocuk birbirinden farklıdır. Anne- babaların ve çocukların eğitiminde önemli rolleri
bulunan öğretmen ve okul çalışanlarının fark ettikleri çocukları diğerlerinden ayıran
özellikler önemli olup, üzerinde durulmalıdır. Bu bölümde okul çağında çocukların
sıklıkla tecrübe ettikleri içe dönük davranışsal problemler üzerinde durulacak, bu
popülasyonlarla çalışan profesyonellere geniş bir çerçeve çizilmeye çalışılacaktır.

5.1. Davranış Bozukluğu
Davranış bireylerin dışardan gözlemlenebilir tüm eylemlerini ifade etmektedir.
Uyum ise kişilerin sahip olduğu özelliklerinin kendi iç dünyasıyla ve ait olduğu
çevreyle arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi anlamına gelmektedir. Çocukların
yakın ve uzak çevreleriyle dengeli ilişkiler geliştirebilmesin yolu bebekliklerinden
itibaren başlayan ve okul çağlarında devam eden tutarlı ve doğru eğitimle
gerçekleşebilir. Şayet doğuştan gelen genetik problemler söz konusu değilse, çocuklar
genellikle gelişim evrelerinin kendine özgü doğurduğu sorunları tutarlı davranış
örüntüleri kendi doğallıklarında çözmektedirler. Ancak, zaman zaman farklı
gelişimsel dönemlerin beraberinde getirdiği sorunlar olumsuz çevresel koşullarla
birleştiğinde bir takım davranışsal problemlerden bahsetmek kaçınılmaz olur.
Çocuklarda gözlemlenen toplumsal normların dışındaki davranışların
tamamını davranış bozukluğu sınıfında değerlendirmek doğru olmaz. Söz konusu
olumsuz davranışların, davranış bozukluğu sınıfına girebilmesi için bazı ölçütler esas
alınmaktadır.
1. Yaşa Uygunluk: Her yaşın kendine özel bazı gelişimsel karakteristik
özellikleri bulunmaktadır. Her bir dönem çocuklar ve aileleri için farklı şartları,
zorlukları ve güçlükleri beraberinde getirir. Bir dönemden bir diğer gelişimsel
döneme geçiş aşamasında çocukların uyum sorunu yaşaması gayet olağan olsa da,
uzun süre geçmiş uyum sağlayamama ve yaşının getirdiği yeni bilgi, beceri ve rollere
adapte olamama söz konusu olduğunda davranış problemlerinden bahsetmek doğru
olabilir. Örneğin, 2 yaşındaki bir çocuğun süpermarkette annesinden almasını istediği
çikolata kendisine verilmediğinde ağlayıp sızlanması gelişimsel dönemine göre
normal karşılanabilirken, aynı davranışı 8 yaşında bir çocuğun yapması normal
karşılanamaz.
2. Yoğunluk: Çocuğun sergilediği duygu ve davranışların şiddetinin normalde
olması gerekenden ve akranlarından fazla olması gerekir. 8 yaşındaki bir çocuğun eve
misafir geldiğinde uyuması gereken saatten daha geç bir saate uyumak istemesi ve
ebeveynleri tarafından uyarılması canını sıkabilir ve yaşamının yetişkinlerden daha
sıkıcı olduğuna dair söylemlerde bulunabilir. Ancak uyumamak için öfke nöbeti
geçirmesi beklenilen bir davranış değildir.
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3. Sıklık: Çocuğun çevresi ile uyumsuz olan davranışının uzun süre ısrarla
devam ettirmesi gerekir. Öğretmenin verdiği ödevi yapmayı unutan bir çocuğun
korku, endişe vb sebeplerle gerçeği yanıltıcı bir bahane sunması çocukluk döneminde
normal karşılanabilirken, yalan söylemek bir alışkanlık halini almışsa bir davranış
probleminden bahsetmek mümkündür (Peacock and Holland,2003).
Ayrıca davranış bozukluklarının tanı kriterleri Amerikan Psikologlar Derneği
tarafından 2013 yılında revize edilen DSM-V de aşağıdaki gibi listelenmiştir:
En azından bir tanı ölçütünün son 6 aydır bulunması koşuluyla aşağıdaki tanı
ölçütlerinden üçünün ( ya da daha fazlasının) son 12 aydır bulunuyor olması ile
kendini gösteren, başkalarının temel haklarına saldırıldığı ya da yaşa uygun başlıca
toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici bir biçimde ya da
sürekli olarak görülen bir davranış örüntüsü:
İnsanlara ve hayvanlara karşı gösterilen saldırganlık
(1) çoğu zaman başkalarına kabadayılık eder, gözdağı verir ya da gözünü
korkutur
(2) çoğu zaman kavga başlatır
(3) başkalarının ciddi bir biçimde fiziksel olarak yaralanmasına neden olacak
bir silah kullanmıştır (örn. Bir değnek, taş, kırık şişe, bıçak, tabanca)
(4) insanlara karşı fiziksel olarak acımasız davrannr
(5) hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranır
(6) başkasının gözü önünde çalmıştır (örn. Saldırıp soyma, çanta kapıp kaçma,
göz korkutularak alma, silahlı soygun)
(7) birisini cinsel etkinlikte bulunması için zorlamıştır
Eşyalara zarar verme
(8) ciddi hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkarmıştır.
(9) İsteyerek başkalarının malına mülküne zarar vermiştir (yangın çıkarma
dışında).
Dolandırıcılık ya da hırsızlık
(10) bir başkasının evine, binasına ya da arabasına zorla girmiştir
(11) bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerinden
kaçınmak için çoğu zaman yalan söyler (yani başkalarını “atlatır”)
(12) hiç kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır (örn. Kırmadan ve içeri
girmeden mağazalardan mal çalma, sahtekarlık)
Kuralları ciddi bir biçimde bozma (ihlal etme)
(13) 13 yaşından önce başlayarak, ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman
geceyi dışarıda geçirmektir.
(14) anababasının ya da onların yerini tutan kişilerin evinde yaşarken en az iki
kez geceleyin evden kaçmıştır (ya da uzun bir süre geri dönmemişse bir kez)
(15) 13 yaşından önce başlayarak çoğu zaman okuldan kaçmıştır.
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5.2. Çocuklarda Sıklıkla Görülen Davranış Problemleri
Bu bölümde öfke, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, karşı gelme ve çalma
gibi çocuklarda sıklıkla görülen davranış problemlerinin doğası incelenecek ve
ebeveynler ile çocuklarla çalışan profesyonellere bu davranışların
doğasını
anlamalarına ve uygun yöntemleri kullanmalarına yardımcı olunmaya çalışılacaktır.

5.2.1. Öfke ve Saldırganlık
Öfke her insanın doğasında var olan temel duygulardan biridir. Lazarus (1991)
öfkeyi bireylerin bir tehdit karşısında ya da birileri tarafından maruz kalacakları tehdit
algısına karşı geliştirdikleri tepki olarak tanımlamaktadır. Çocuklarda ve ergenlerde
öfke ve saldırganlık davranışı son yıllarda özellikle okul ortamlarında en sık tartışılan
konuların başında gelmektedir.
Stresle ve hayal kırıklıklarıyla baş etme yöntemi insanların karakterlerin özünü
ortaya çıkarır. Öfke belki de en yıkıcı duyguların başında gelir. Öfke söz konusu
olduğunda ekseriyetle en az iki kişi ya da bir kişi ve bir nesne öfke çemberinin
içerisine hapsolmuş demektir. Öfkelenen ve öfkelenilen kişi farklı tutumlar
sergilerler.
Doğuştan itibaren tüm insanların sahip olduğu öfke duygusu ilk olarak kriz
şeklinde ağlamalarla tezahür eder. Zamanla bebeklikten çocukluğa, çocukluktan
ergenliğe ve yetişkinliğe adım atıldıkça öfkenin dışavurumu biçim değiştirir. 2
yaşında bir çocuğun öfkelendiğinde kendini yere atma ya da etrafındakilere vurma
davranışı ile 12 yaşında bir çocuğun etrafındaki kişi ya da nesnelere zarar verme
davranışı arasında farklar vardır. Yaş ilerledikçe bireylerden toplumsal normlara
uygun hareket etmeleri ve öfkelerini kontrol edebilmeleri beklenir.
Öfkenin sağlıklı bir şekilde tecrübelenmesi öfkenin tanınması, kabul edilmesi,
doğru bir şekilde ifade edilmesi ve saldırganlığa dönüşmemesi demektir. Çocuklar
genellikle cezalandırıldıklarında, reddedildiklerinde, kendilerine ayrımcılık
yapıldığını hissettiklerinde ve yanlış anlaşıldıklarında öfkelenirler. Sıklıkla
gözlemlenen tepkiler ise kendilerine ya da başkalarına zarar vermek, tehdit savurmak
ya da karşılarındakini incitici sözler söylemek olur. Ebeveynler ve okul ortamlarında
çocuklarla çalışan
profesyoneller çocukların öfkelendikleri konuyu isabetlice
saptayıp kendileriyle paylaşmalıdır. Örneğin, çocuğun öfkelenmesine sebep olan şey
kibritle oynadığı için ceza alması ise, kibritle oynarken meydana gelebilecek yıkıcı
sonuçlar daha önce konuşulmuş olsa da yeniden tek tek çocuğa anlatılmalıdır. Aksi
takdirde, masum bir oyun oynadığını düşünen çocuk ceza aldığı için haksızlığa
uğradığını düşünecektir.
Bazı durumlarda yetişkinler de farklı meşgaleler arasında çocukların eylem ve
söylemlerini yanlış ya da eksik anlayabilirler. Çocuklarla iletişime geçen her yetişkin
kendisinin de hata payına sahip olabileceğini kabul edip, meseleleri derinlemesine
konuşup doğru anlamış olduğuna dair onay alması gerekmektedir.
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Öfkenin uygun yollarla ifade edildiğinde sağlıklı ve doğal bir duygu
olduğundan bahsetmiştik. Saldırganlık başkalarının
incinmesine ya da zarar
görmesine neden olan davranışsal eylemlerdir (Larson ve Lochman, 2002). Özellikle
küçük çocuklarda saldırganlık sık gözlemlenen bir tepki biçimidir. Duygularını tam
olarak tanıyamayan ve ifade etmekte zorlanan çocuklar olumlu ya da olumsuz
duygularını saldırgan tepkiler yoluyla ifade etmeye çalışır. Örneğin televizyonda en
sevdiği çizgi film başladığında mutlu olan ve heyecanlanan 2 yaşındaki bir çocuk
sevinçten kendini hızla yere atıp yuvarlanabilir. Ancak bu tepkilerin şiddetinin
artması, çocuğun eşyaları fırlatması ya da etrafındakilere vurması gibi olumsuz
davranışlara sebep olabilir. Böyle bir durumda ebeveynin ya da bakım veren kişinin
yapması gereken “Bu çizgi filmi çok seviyorsun, değil mi? Çok mu mutlu oldun?
Hadi alkışlayalım ve oturup izleyelim” demek olabilir. Böylece çocuk mutluluğunu
huzurla dizginlemesi ve tecrübe etmesi gerektiğini öğrenecektir.
Werner ve Crick (2004) çocuklarda saldırgan davranışları besleyen ve öfke
kontrolünün önünde engel teşkil eden etmenleri şu şekilde sıralamıştır:
1. Katı aile tutumu: Her çocuk onay almaya ve sevgiye ihtiyaç duyar.
Sevildiğini hissetmeyen ya da ihmal edilen çocuklar duydukları bu yoğun ihtiyaç
eksikliğini saldırgan davranışlarla ikame etmeye çalışır ve saldırganlığı
çevresindekilerle bir iletişim yöntemi haline dönüştürür.
2. Saldırgan bir kişinin model alınması: Çevresinde saldırgan tutumlara sahip
olan bir yetişkin (anne, baba, ağabey, abla, öğretmen vb.) ile büyüyen bir çocuk bu
davranışları taklit etme eğilimine sahiptir. Bilhassa aile içi şiddetin hakim olduğu bir
ortam çocuğun saldırgan davranışlar geliştirmesi için kaçınılmazdır.
3. Saldırgan davranışların ödüllendirilmesi: Ebeveynler ya da bakım
verenler zaman zaman çocukların saldırgan davranışlarını farkında olmadan
ödüllendirebilirler. Örneğin el hareketi yapmayı öğrenen ya da öfkelendiğinde saçını
çeken küçük bir çocuğun bu davranışları çevresindeki kişilerce eğlenceli bulunup, ilgi
odağı olursa, çocuk bu olumsuz davranışların yetişkinlerce onaylandığını düşünerek
tutumunu devam ettirebilir.
4. Otorite eksikliği: Uygun olup olmadığı değerlendirilmeksizin
her
davranışına koşulsuz izin verilen çocuklar saldırgan tutum geliştirebilirler. Sehpanın
üzerinde duran vazoyu alıp yere atıp kıran bir çocuğu güvenli bir yere alıp, davranışı
üzerine konuşmaksızın temizleyen bir ebeveyn/bakım veren, çocuğun saldırgan
davranışını beslemiş olur. Çocuğun dünyasında vazoyu kırmak o yetişkinle eğlenceli
bir oyun oynama şeklini alır.
Sonuç olarak öfkenin doğası uygun bir dille çocuğa anlatılmaz ve kontrolü
sağlanmaz ise saldırganlık gibi davranışlarla ifade edinilmesi kaçınılmaz olur. Bu
nedenle bilhassa yetişkinlerin gerek kendi öfkeleri kontrol yöntemleri ile gerek eğitim
yolu ile sağlıklı öfke kontrolünü çocuklara öğretmeleri oldukça önemlidir. Öfke de
dahil olmak üzere tüm duyguların sözcüklerle ifade edilmesi gerektiği çocukluktan
itibaren öğretilmelidir.
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5.2.2. İnatçılık
Birkan (2002) çocuk kendisine bir davranışın
yapılmaması gerektiği
söylendiğinde yapmamayı başarabilecek yeterlilikte olduğu halde ısrarla yapıyorsa
davranış sorunundan bahsedilebilir der. Çocukluk dönemi çocukların ebeveynlerinden
ayrılmaya başlayıp bağımsız bireyler olduklarının farkına vardıkları dönem olarak
tanımlanır. Dünyaya dair her şeyin merakla keşfedileceği, benliklerini ortaya koyup
diğerlerinden farklı, yegane kişilik özellikleri geliştirdikleri bu dönemde inatlaşma
süreci de başlamış olur.
Genellikle 2 yaşında başlayan inatçılık, okul çağına kadar yoğun bir şekilde
devam eder ve çocuğun dünyasında benliğini oturtma mücadelesinin en etkin
silahlarından biridir. Çocuk kendisine yöneltilen pek çok isteği ya da direktifi kendi
benliğine ve gücüne saldırı niteliğinde algılayıp, direnç gösterme eğilimindedir.
Okul çağındaki çocuklarda inatçılık davranışını devam ettiren en sık rastlanan
etmenler şunlardır:
 Çocuğun dinlenmemesi, anlaşılmaması
 Cezalandırmalar,
 Engellemeler,
 Kardeş çatışmaları
 Çocuğun ayrı bir birey olarak kabul edilmemesi
İnatçı çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
inatçılık davranışı ile ilgili olsun olmasın her konuda aşırı ısrarcı olmaktan kaçınmak
ve çocuğun anlayabileceği düzeyde mantıklı açıklamalar yapmaktır. Bu sayede, çocuk
iletişimde esas olanın “anlayış” olduğuna dair bir içgörü geliştirebilecektir. Çocuğun
hangi zamanda, hangi koşulda nasıl inatlaştığının farkına varılması, bu olumsuz
davranışı tetikleyen durumları keşifte yardımcı olacaktır.
Ayrıca çocukları sürekli eleştirmek, başkalarıyla kıyaslamak, başarısızlıklarını
gündeme getirmek de onların “ne yaparsak yapalım yeterince iyi olamayacağız”
fikrine kapılmalarına sebebiyet vereceğinden, umutsuzluk içinde daha fazla
inatlaşmalarına sebep olabilir. Bunun yerine olumlu davranışlar takdir edilip
çocukların özsaygısı artırılırsa, sağlıklı iletişimin yolları açılmış olur.
Çocuklar inatlaştığında katı bir şekilde engellemek, yasaklar koymak direncin
katlanmasına sebep olacağından durumun yetişkinlerce daha sakin ele alınması ve
çatışmadan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca yetişkinlerin çocukların yanında
birbirleri ile inatlaşma davranışından kaçınıp davranışı modellemelerinin önüne
geçmeleri gerekmektedir.
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5.2.3. Yalan Söyleme
Yalan yanlış doğru olmadığı bilinmesine rağmen yanlış bir bilgiyi, üçüncü kişi
ya da kişilere doğruymuş gibi aktarılması ve kasıtlı olarak yanıltılması anlamına
gelmektedir. Hemen herkes zor durumda kalmamak, elde etmek istediği şeye daha
zahmetsizce ulaşmak ya da karşısındaki kişiyi üzmemek için zaman zaman yalan
söylemektedir. Ancak çocukların yalan söylemeleri anne-babalarını en çok
endişelendiren ve öfkelendiren konuların başında gelir.
Çocukların farklı gelişim dönemlerinde farklı karakteristik özellikler
sergilemesinin doğal olduğundan söz etmiştik. Yalan söyleme davranışı da çocukların
yaşına göre farklı anlamlar içermektedir (Talwar ve diğerleri, 2007). Buna bağlı
olarak da çocuğun yaşı ile söylediğini yalanın içeriği ve sebebi isabetlice irdelenmeli
ve çözüm yolu aranmalıdır.
Evans ve Lee (2013) küçük yaşlardaki çocukların hayatında oyunun ve
kurgunun duyguların dışavurumunu sağlamada çok önemli bir yere sahip olduğundan
söz etmektedir. Özellikle okul çağına değin çocuklar kendi hayal dünyalarında ya da
gerçekte gözlemledikleri şeyleri değiştirerek yarattıkları hikayeler ya da karakterlerle
yaşarlar. Örneğin, 3 yaşındaki bir çocuğa niçin oyuncaklarını toplamadığı
sorulduğunda, kendisinin topladığını ama dev pandanın gelip her şeyi yeniden
dağıttığını söyleyebilir. Burada çocuk zihninde yarattığı panda karakterini ve
yaptıklarını ebeveynleriyle paylaşarak bir nevi oyununa devam etmektedir. Pandanın
başka neler yaptığını, bir ailesi olup olmadığını sorarak çocuğun yaratıcılığını
güçlendirmek olumlu bir davranış olabilir. Bu davranışın “yalan” olarak
nitelendirmekten ve çocuğa ceza vermekten kaçınılmalıdır. Aksi takdirde çocuğun
kendini gerçekleştirdiği dünyasını yıkan ebeveynle arasına set çekmesi kaçınılmaz
olur.
Ebeveynler ve çocuklarla çalışan profesyoneller için çocukların yalan söyleme
sebeplerini keşfetmek oldukça elzemdir. Çocuklar farklı sebeplerle yalan
söyleyebilirler. Okul çağından önce söylenen yalanlar genellikle iç dünyalarında
kurdukları oyunların parçaları olabildiği gibi, ilgi çekme ya da ailenin tepkisini ölçme
amaçlı olabilir. Okul çağındaki çocukların yalan söylemelerinin altında yatan sebepler
ise daha çok anne-babanın, öğretmenin ya da başka bir otoritenin tepkisinden korkma,
sorumluluklardan kaçma ya da kendini özünde değersiz hissetme olabilir.
Örneğin beden dersine katılmamak için hasta olmadığı halde hasta söyleyen
çocukların bedeni ile ilgili mutsuzluk duyuyor olması oldukça olağan bir durumdur.
Ya da ödevini yapmayan öğrencileri sınıf içerisinde rencide eden bir öğretmene
ödevini hafta sonunda dedesini kaybettikleri için yapamadığını söyleyen çocuk
arkadaşlarının gözü önünde aşağılanmamak için yalana başvurmuştur.
Yavuzer’e (2012) göre çocukların söyledikleri yalanlar, “sözde yalanlar”,
“alışkanlık haline gelen yalanlar” ve “patolojik yalanlar” olmak üzere 3 gruba ayrılır.
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Sözde yalanlar daha çok küçük yaşlarda görülen yalandan ziyade aldatma amacı
gütmeyen “uydurmalar” anlamına gelirken; alışkanlık haline gelen yalanlar
çocukların isteklerini gerçekleştirmek amacıyla karşısındaki bilinçli bir şekilde
aldatmasıdır. Patolojik yalan ise daha çok duygulanım bozukluğunun belirtisi olacak
nitelikte çocuğu belli bir hedefe ulaştırmaksızın yinelediği, bazen kendisinin de
inandığı yalan türüdür.
Ebeveynler ve çocuklarla çalışan profesyoneller yalan söyleyen çocuklarla
iletişime geçerken suçlayıcı olmaktan uzak durmalı ve yalanın doğasını anlamaya
çalışmalıdır. Belirli durumlarla ilgili ya da belirli kişilere söylenen yalanların altında
yatan sebepler araştırılmalı ve yapıcı bir şekilde müdahale edilmelidir.

5.2.4. Karşı Gelme
Karşıt olma- karşı gelme bozukluğu (KO-KGB) DSM V’de bireyin toplumsal
normlara, çevresine, ailesine, arkadaşlarına ve otoriteye en az 6 süreyle devam eden
olumsuz, düşmanca tutumlar ve karşı gelme davranışıyla görülen bir davranış
bozukluğudur. Tanı ölçütleri aşağıdaki gibi olup, bu davranım bozukluğundan söz
edebilmek için en az dördünün ya da daha fazlasının bulunması gerekmektedir.
1) sık sık hiddetlenir
2) sık sık büyükleriyle tartışmaya girer
3) yetişkinlerin isteklerine ya da koydukları kurallara uymaya sık sık karşı
gelir ya da bunları reddeder
4) çoğu zaman, kasıtlı olarak başkalarını kızdıran şeyler yapar
5) çoğu zaman kendi olumsuz eylemleri için başkalarını suçlar
6) çoğu zaman alıngandır , çabuk küser ya da başkaları tarafından
kolaylıkla kızdırılır
7) çoğu zaman içerlemiş, kızgın ve gücenmiş olur
8) çoğu zaman kincidir ve intikam almak isteği ile doludur
Yukarıda sıralanan davranışların KO-KGB sınıfında değerlendirilebilmesi için
çocuğun yaşıtlarında ya da kendi gelişim düzeyindeki çocuklarda gözlemlenen benzer
davranış örüntülerinde daha sık ve şiddetli gözlemlenmesi gerekmektedir.
Yapılan araştırmalar KO-KGB’nin olası nedenleri arasında çocukların
çevrelerinde şahit oldukları olumsuz etkileşim, aşırı otoriter ebeveyn tutumları, aile ya
da diğer otoriteler tarafından konulan kuralların aşırı sert, çok gevşek ya da tutarsız
olması sıralanmaktadır. (Connor, 2002; Olweus, 1994) Örneğin sıkı bir disiplin
içerisinde yetiştirilen çocuk okul çağına gelip sosyalleşmeye başladığında, kendisini
akranları ile kıyaslayarak önce ebeveynlerine sonra da kendisi üzerinde otorite sahibi
olan tüm kişi ve kurumlara nefret geliştirmesi oldukça olağandır. Aileler ve
çocuklarla çalışan profesyoneller çocuklara koydukları kuralları sebepleri ve
sınırlılıkları ile anlatmalı ve asıl amacın çocukların maksimum yararı için olduğunun
altını çizmelidir. Çocuklar kendilerinden yapılmaması istenen davranışın hangi
sebeple sakıncalı olduğunu bilmezler ise bir süreliğine otorite korkusu ile yapmamayı
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başarsalar da, bu ya özgüvenlerini kaybedip içlerine kapanmalarına ya da yukarıda
bahsettiğimiz gibi tüm otorite ve kurallara karşıt bir tutum geliştirmelerine sebebiyet
verebilir. Yolda yürürken çocuğunun sonu gelmeyen sorularından bunalan bir
ebeveyn oradan geçmekte olan bir polisi işaret ederek, “Bak polis amca kızıyor, seni
alıp götürecek şimdi” diyerek çocuğunu susturmayı başardığında çocuğun aldığı
mesajın “suçsuz da olsam bir otoritenin benim üzerimde sonsuz yetkisi var” olduğunu
çoğu zaman hesaba katmaz. Ancak bu ve benzeri durumlar çocukların ileride
geliştirecekleri olumsuz davranışların temelinde yatan sebeplerdir.
KO-KGB tanı ölçütlerini karşılayan çocuklarla çalışırken muhakkak surette bir
uzmana başvurulmalıdır. Tedavi sürecince ailelerin rolü oldukça önemli olup,
çocukları için koydukları kurallar ve bu kurallardaki tutarlılığı konusunda
bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

5.2.5. Çalma
Çalma davranışı özellikle erken çocukluk döneminde hemen herkesin
sergilediği bir davranıştır. Çünkü ilk çocukluk yıllarında mülkiyet kavramının
zihinlerde bir karşılığı yoktur. Annesi ile markete giden 2 yaşındaki bir çocuk için
raftaki çikolatalardan birini alıp hemen orada yemek kadar doğal bir davranış yoktur.
Bebeklikten itibaren hoşuna giden ya da gereksinim duyduğu her şeyin kendisine ait
olduğunu düşünür ya da hiç düşünmeden doğallıkla kullanır.
Mülkiyete ve diğer insanların haklarına saygı gösterilmesi gerektiği küçük
yaşlardan itibaren çocuğa öğretilmelidir. Bu da ilk olarak ebeveyn ya da bakım veren
kişilerin sorumluluğundadır. Çocuk markette iken bir şey istediğinde, o şeyin alınması
uygun görülse bile önce kasaya gidip ödemesinin yapılması gerektiği çocuğa
anlatılmalıdır. Hatta kendi evlerinin içinde bile ailenin her üyesinin bazı özel eşyaları
olduğu ve kendilerinden izin alınmaksızın o eşyaların kullanılmaması gerektiğinin altı
çizilmelidir. Bu sayede çocuk başkalarının haklarına saygı duymayı ve herkesin
hakkını koruyan bazı kurallarla yaşaması gerektiğini öğrenecektir.
Çocuğun mülkiyet duygusu genellikle okul çağı ile birlikte başlar ancak yine
bu yaşlarda başkasına ait olan bir şeyi izin almanın uygun bir davranış olmadığını
bilse de kendisinde olmayan bir şeyin eksikliğini hissettiğinden çalma davranışını
sergileyebilir. (Wolpe, 1958) Özellikle arkadaş edinmekte güçlük çeken çocukların
ailelerine ait eşyaları ya da parayı izinsiz alıp, arkadaşları için harcaması okul
çocuklarında karşılaşılan çalma davranışın en genel sebeplerinden biridir.
Bunun dışında çocuğa yetersiz ya da gereğinden fazla harçlık verilmesi de
çocuğun çalma davranışını besleyen sebepler arasındadır. Çocuk ihtiyaçlarını
karşılayacak kadar harçlık almıyorsa, akranlarının yanında küçük düşmemek ve eksik
hissetmemek için ya da ya yetişkinlerden izinsiz olarak para alır, ya da ihtiyaç
duyduğu şeyleri izinsiz alır. Yine, çocuk ihtiyacı olduğundan fazla harçlık alıyorsa,
parasını yönetme davranışını geliştiremez ve savurgan özellikler geliştirir. Kendisine
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verilen paranın sınırsız olduğu düşüncesiyle çok harcama yapar ve nihayetinde parası
bittiğinde, çalma davranışına yönelebilir.
Ayrıca başkalarına ait olan şeylerin onların izni olmaksızın alındığına sık sık
şahit olan çocuklar, benzer davranışı geliştirmekte sakınca görmezler. Bu sebeple
ebeveynler oldukça hassas davranmalıdır. İhtiyaç duyduğunda eşinden para alacak
olan anne ya da baba, parayı direk eşinin cüzdanından almamalı, eşinden rica
etmelidir. Böylece çocuk insanların birbirlerine ne kadar yakın olsalar da, kendi
mülkiyetleri üzerinde tek söz sahibi kişiler olduklarını kanıksayacaktır. Yine benzer
şekilde, çocuğa ait olan eşyalar da çocuğun izni olmadan başkalarına verilmemeli,
bağış yapmak isteniyorsa, insanın başkalarına yardım etme davranışının çok güzel
olduğu çocuğa anlatılarak ve rızası olarak yapılmalı. Bu sayede çocuk hem kendi
haklarının ve bunlara saygı duyulduğunun bilincinde olacak hem de cömertliği
tadacaktır.
Çalma davranışı genellikle anne-babalarca diğer rahatsız edici davranışlarla
kıyaslandığında daha sert tepkiyle karşılanır. Çünkü çalma davranışının toplumsal
kotasyonları daha farklıdır. Hırsızlık, ilk çağlardan beri pek çok kültürde ve tüm
dinlerde yasaklanmış kötü ve utanç verici bir davranıştır. Dolayısı ile çocuklarının
başkalarına ait eşyaları izinsiz aldıklarını öğrenen ebeveynler hiddetlenir ve ne
yapacaklarını bilemezler. Her şeyden soğukkanlı olup, sergilenen olumsuz davranışı
çocukla müzakere etmek gerekmektedir. Çocuğu “hırsız” olarak damgalayıp,
caydırıcı olabileceği düşünülen tehditlerle önlem almaya çalışmak verimli sonuçlar
doğurmaz. Aksine, “nasılsa suçlandım ve damgalandım” düşüncesiyle izinsiz aldığı
şeyi artık hakkettiğini düşünür, çünkü onun için bir bedel ödemiştir.

5.3. Çocuklarda Kendine Yönelik Davranış Problemlerine
Sebep Olan Etkenler
Çocuklar her yeni gelişim döneminde yeni beceriler kazanırlar. Kazanılan her
becerinin de beraberinde getirdiği farklı sorunlar vardır. Henüz konuşma becerisi
kazanmamış bir çocuğun yalan söyleme, küfür etme gibi davranışlarından söz
edilemezken, artık kendisinin birey olduğunun farkına varan çocuğun çevresiyle
girdiği olumsuz etkileşimler ev ve okul ortamlarında istenmeyen davranışlar
geliştirmesine sebebiyet verebilir. Önceki bölümlerde ayrıntıları ile bahsettiğimiz
çocukların kendilerine yönelik davranış problemlerine sebep olan başlıca etkenleri
sıralamak gerekirse:
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Dikkat çekme arzusu
Savunma
Yanlış model alma
Olumsuz davranışların ödüllendirilmesi
İntikam alma duygusu
Çevresindekileri cezalandırma isteği
Medyanın olumsuz etkisi
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m) Olumsuz anne-baba tutumları
n) Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması
o) Temel ihtiyaçların karşılanmaması
p) Yoksunluk
q) Kardeş kıskançlığı
Bu sebeplerden bazıları ailenin farkında olduğu sebepler olabilirken, bazıları
gözden kaçabilir ya da ailenin içinde bulunduğu durum, olumsuz davranışlar sergilen
çocuğun koşullarını iyileştirmeye uygun olmayabilir. Bilhassa okul ortamlarında
çocuklarla çalışan profesyonellerin tüm bu olumsuz davranışların doğasına hakim
olması ve çocukların sağlıklı iletişim kurabilen bireylere dönüştürülebilmesi için
ailelerle işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.

5.4. Çocuklarda Görülen
Problemlerine Çözüm Yolları

Kendine

Yönelik

Davranış

Ailelerin ve çocuklarla çalışan yetişkinlerin çocukların farklı gelişim
dönemlerine ait becerileri ve sorunlara hakim olması, olumsuz davranışların ortadan
kaldırılması için gerekli olan zeminin temelini oluşturur. Bu noktada, özellikle
öğretmenlere ve okullarda çalışan uzmanlara büyük görevler düşmektedir. Gerek
sorunların tespiti ve müdahale çalışmaları, gerek ailelerle yürütülmesi gereken
önleyici eğitim programları ile çocuklara ve ailelerine destek olmaları gerekmektedir.
Önceki kısımlarda bahsettiğimiz çocuklarda sıklıkla görülen olumsuz
davranışları ortadan kaldırmak için en etkili yöntemlerin şiddetten uzak sözlü uyarıda
bulunma, alternatif sunma ve müzakere etme sıralanabilir (DePaulo ve Kashy, 1998).
Araştırmalar çocukların rahatsız edici davranışlarının altında yatan temel sebebin
ilgisizlik ve sevgisizlik olduğunu gösteriyor. Çocuk büyürken ve benliğini
geliştirirken her kazandığı yeni beceriye karşı, katı kurallarla karşılaştığında ailesinin
ve çevresindekilerin kazandığı yeni becerileri ve oturmaya başlayan benliğini
onaylamadığını düşünür. Örneğin kendi kendine yemek yeme becerisini kazanan
çocuğa kaşığındaki yemeği yere döktüğünde kızılır ve belki de ceza verilirse, çocuk
daha az gelişmiş halini ailesinin daha çok sevdiğini düşünür.
Sürekli eleştirilen çocuklar hem kendilerinden hem de çevrelerinden
memnuniyetsizlik duyar ve intikam alma isteği ile daha yoğun rahatsız edici
davranışlar sergilerler. Önemli olan çocukların olumlu yanlarını keşfedip ortaya
çıkarmak suretiyle özgüvenini ve olumlu davranış geliştirmesini desteklemektir.
Çocuklarda sıklıkla gözlemlenen olumsuz davranışları değiştirmek için ailelerin ve
diğer yetişkinlerin takınmaları gereken tutumları listeleyecek olursak:
1) Hiçbir zaman ceza şiddetle verilmemeli,
 Olumsuz davranışla ilgili olay anında öfkeyle değil, daha sonra
sakinken konuşulmalı,
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 Her çocuğa yaşına uygun sorumluluklar verilmeli ve başarma duygusu
yaşatılmalı,
 Çocuğa duygularını ifade etmesinin yolları öğretilmeli
 Ebeveynler ya da bakımverenler çocuğa olumlu rol model olmalı,
 Çocuk yalnızca olumsuz davranış sergilediğinde değil, bu davranışları
göstermediğinde ilgilenilmeli ve cesaretlendirilmeli,
 Çocuğa dürüstlük ve özel mülkiyet kavramları öğretilmeli,( Örneğin
ebeveynler çocuğa verdikleri sözleri yerine getirmeli, ya da ona ait bir
şeyi alırken izin istemelidir)
 Diğer çocuklarla veya kardeşlerle kıyaslama yapılmamalıdır,
 Çocuğun olumsuz davranışlar ödüllendirilmemeli (Örneğin, çocuk
arkadaşının istediği televizyon kanalını açtırmak için kendine zarar
veriyorsa, bunun sonucunda kanal değiştirilmemelidir.
 Çocuk yaratıcılığa teşvik edilmeli, olumlu bir faaliyete yönlendirilmeli,
 Anne baba ile rahat konuşabilmesi için uygun ortamlar hazırlanmalı ve
demokratik yaşam kültürü benimsenmeli
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde; okul çağında çocukların sıklıkla tecrübe ettikleri içe dönük
davranışsal problemler üzerinde durulmuştur. Çocuklarda çalma, yalan söyleme, karşı
gelme ve inatçılık vb. davranış eğilimleri ele alınmıştır. Bu popülasyonlarla çalışan
profesyonellere geniş bir çerçeve içerisinde vakalara yaklaşım olanağı sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi okul çağındaki çocuklarda inatçılık davranışını
devam ettiren en sık rastlanan etmenler biri değildir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Engellemeler
Kardeş çatışmaları
Çocuğun dinlenmemesi anlaşılmaması
Çocuğun ayrı bir birey olarak kabul edilmesi
Hiçbiri

2. Bireyin toplumsal normlara, çevresine, ailesine, arkadaşlarına ve otoriteye
en az 6 süreyle devam eden olumsuz, düşmanca tutumlar ve karşı gelme davranışıyla
görülen davranış bozukluğuna ne denir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Çalma
Yalan Söyleme
İnatçılık
Karşı Gelme
Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi Yavuzer tarafından yapılan sınıflamaya göre
çocukların söyledikleri yalanlardan biri değildir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Beyaz yalanlar
Sözde yalanlar
Alışkanlık haline gelen yalanlar
Patolojik Yalanları
Hepsi

4. Çocuklarda sıklıkla gözlemlenen davranışları değiştirmek için
aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
a)
Olumsuz davranışla ilgili olay anında öfkeyle değil, daha sonra
sakinken konuşulmalıdır.
b)
Çocuk yalnızca olumsuz davranış sergilediğinde değil, bu davranışları
göstermediğinde ilgilenilmeli ve cesaretlendirilmelidir.
c)
Çocuk yaratıcılığa teşvik edilmeli, olumlu bir faaliyete
yönlendirilmelidir.
d)
Diğer çocuklarla veya kardeşlerle kıyaslama yapılmalıdır.
e)
Hiçbiri
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5. Aşağıdakilerden hangisi çocukların kendilerine
problemlerine sebep olan başlıca etkenlerden biri değildir?
a)
Dikkat çekme arzusu
b)
Savunma
c)
Yanlış model alma
d)
Olumsuz davranışların cezalandırılması
e)
Hepsi

yönelik

davranış

6. Aşağıdakilerden hangisi Werner ve Crick ‘e göre çocuklarda saldırgan
davranışları besleyen ve öfke kontrolünün önünde engel teşkil eden etmenlerden biri
değildir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Demokratik aile tutumu
Saldırgan bir kişinin model alınması
Saldırgan davranışların ödüllendirilmesi
Otorite eksikliği
Hiçbiri

7. Davranışların, davranış bozukluğu sınıfına girebilmesi için bazı ölçütler
esas alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yaşa uygunluk
Sıklık
Herkes tarafından yapılıyor olması
Yoğunluk
Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi insana ve hayvana yönelik şiddetin özelliklerinden
biri değildir ?
a)
Çoğu zaman başkalarına kabadayılık eder, gözdağı verir ya da gözünü
korkutur
b)
Çoğu zaman kavga başlatmaz
c)
Başkalarının ciddi bir biçimde fiziksel olarak yaralanmasına neden
olacak bir silah kullanmıştır
d)
insanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranır.
e)
Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık veya hırsızlık ile ilgili davranış
bozukluğunun özelliklerinden biri değildir ?
a)

Bir başkasının evine, binasına ya da arabasına zorla girmiştir
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b)
Bir şey elde etmek, bir çıkar sağlamak ya da yükümlülüklerinden
kaçınmak için çoğu zaman yalan söyler (yani başkalarını “atlatır”)
c)
Hiç kimse görmeden değerli şeyler çalmıştır (örn. Kırmadan ve içeri
girmeden mağazalardan mal çalma, sahtekarlık)
d)
İsteyerek başkalarının malına mülküne zarar vermiştir (yangın çıkarma
dışında).
e)
Hiçbiri
10. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kendine
problemlerine sebep olan etkenler arasında gösterilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

yönelik

davranış

Dikkat çekme arzusu
Savunma
Anne-babayı model alma
Olumsuz davranışların ödüllendirilmesi
Hepsi

Cevaplar
1-d, 2-d, 3-a, 4-d, 5-d, 6-a, 7-c, 8-b, 9-d, 10-c
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6. ÇOCUKLARIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI SOSYAL
SORUNLAR

Araştırma Görevlisi: Fatih Altun
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çocuklar okulda ya da okul dışında birçok sosyal sorun ile
karşılaşabilmektedirler. Bu sorunlar ile mücadele etmek için öncelikle tespit etmek
gerekmektedir. Bu bağamda bu bölümde sırasıyla, okul devamsızlığı, okuldan
ayrılma, sokakta yaşama ve çalıştırılma, ihmal ve istismar, madde bağımlılığı, suç ve
suça itilme konuları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Okul devamsızlığı nedir? Tanımlayarak yol açtığı sorunları sıralayınız.
2) Okuldan ayrılmanın öne çıkan nedenleri nelerdir?
3) Çocukları sokağa iten nedenler nelerdir?
4) Çocuk istismarının tanımını yaparak türleri nelerdir?
5) Madde bağımlılığını tanımlayarak, çocukların madde kullanma nedenlerini
anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çocukların Karşı Karşıya Çocukların okul, aile ve
Kaldığı Sosyal Sorunlar
çevrelerinde
karışılabildikleri
sosyal
sorunları hakkında bilgi
edinilmesi

Öğrenme Yöntemi
Kavramlar arasındaki ilişki
kurarak, yeni kavramların
ve tanımların oluşumunu
kavrama, tartışma
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Anahtar Kavramlar







Okuldan ayrılma
İhmal
İstismar
Madde bağımlılığı
Sokakta yaşama
Suça itilme
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Uygulama Soruları
1) Çocukların karşılaştığı sosyal sorunları nelerdir bir tanesini açıklayınız.
2) Okuldan ayrılma nedenleri kuramsal olarak kaç farklı kategoride
incelenmektedir, anlatınız.
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Giriş
Çocuklar okul içerisinde ve dışarısında çok sayıda sosyal risk ile karşı
karşıyadır. Bu risklerin tespit edilmesi ve tanımlanması çözüm yolları
geliştirilmesinde önem arz etmektedir. Sosyal problemler kimi zaman çocuğun
ailesinin sosyo-kültürel yapısı, gelir durumu, yaşanılan çevrenin sosyal ve ekonomik
özellikleri ile ilişkili olurken kimi zaman bunların dışında sebeplere bağlı olarak
gelişebilmektedir. Çocukların yaşadığı sosyal problemler yeni sosyal problemlere
neden olabilmektedir, örneğin aile içi şiddete maruz kalan bir çocuk evini terk
edebilir, okuldan ayrılabilir, sokakta yaşamaya başlayabilir, böylece madde
bağımlılığı ve suça itilme gibi yeni sosyal problemlere hazır hale gelir. Bu çerçevede
bu bölümde çocuğun maruz kalabileceği sosyal problemler ele alınacaktır.

6.1. Okul Devamsızlığı
Toplumda “okulu kırmak” , “okulu asmak” ve “okuldan kaçmak” gibi farklı
şekillerde söz edilen okul devamsızlığı (Reid, 1999, s. 2) çocukların bazı sosyal
sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilmektedir. Okula devam etmeme
nedenleri bölgesel ve kültürel farklılıklar içermekte olmasına karşın ortak bazı
nedenler mevcuttur. “Okul korkusu” okul devamsızlığının en önde gelen nedenidir.
Okulu sevmemek ve devamsızlık öğrenciden kaynaklı bireysel nedenlerle olabileceği
gibi, öğretmenden, okul yönetiminden ve çevreden kaynaklı da olabilmektedir.
Devamsızlığın bir başka sebebi ise “zorbalıktır”. Zorbalık okul devamsızlığı için
önemli ve evrensel bir neden olarak görülmektedir (Reid, 1999, s. 3).
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Okul devamsızlığının en önemli sonuçlarından biri öğrencinin öğrenme
becerilerinin zayıflatmasıdır. Bunun sonucu olarak öğrencinin başarı düzeyini
düşürmesidir. Okul devamsızlığının diğer sonuçları şöyle sıralanabilir (Margaret,
1997, s. 86)






Çocukta disiplin ve sorumluluk bilicinin gelişmemesi,
Gelecekte iş yaşamında ve aile yaşamında düzenini kuramaması,
Davranış bozuklukları oluşması,
İletişim sorunları ve sağlıklı ilişkiler kuramaması,
Çocuğun eğitimini tamamlayamaması.

6.2. Okuldan Ayrılma
Okuldan ayrılma devamsızlıktan farklı olarak okulu tümüyle bırakmak, mezun
olmadan okulu terk etmek anlamına gelmektedir (Garrison, 1985, s. 26). Okulu
bırakma kuramsal olarak 5 farklı kategoride ele alınmaktadır (Taylı, 2008, s. 93)
 Genel Uyumsuzluk Kuramı: Öğrencinin okula uyum sağlayamaması,
 Uyumsuz Grup Üyeliği Kuramı: Okulu bırakan öğrencilerin yakın
arkadaşları da bu riskle karşı karşıyadır,
 Okul Sosyalleşme Kuramı: Okul yönetimi ve öğretmenlerden
kaynaklanan sorunlardır, şiddet, adaletsiz ve tutarsız davranışları
kapsar,
 Aile-Yetersiz Sosyalleşme Kuramı: Ailede okulu terk etmiş
bireylerin olması, aile için iletişimsizlik ve problemler,
 Yapısal Özellikler Kuramı: Ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler,
Okuldan ayrılmanın birden çok nedeni olabilmektedir bunlardan en çok öne
çıkanları söyle sıralanabilmektedir (MEB, 2013, s. 38-39).

Kişisel Nedenler: Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin okulu terk
etme eğiliminin daha yüksek olduğu görülmektedir, sosyal uyumsuzluk,
kendini değersiz hissetme, engellilik durumu, ebeveynlerinin hayatta olma
durumu,

Akranlarla İlgili Nedenler: Öğrencinin arkadaş grubunda uyumsuz,
başarı seviyesi düşük, daha önce okulu terk etmiş kişilerin olması,

Toplumsal Nedenler: Sosyal ve ekonomik düzey düşüklüğü, kırdan
kente göç, küçük yaşta çalışma zorunluluğu, toplumun eğitime bakışı,
özellikle kız çocuklarının eğitimine devam etmesi önündeki engeller,

Aile ile İlgili Nedenler: Ailenin sosyo-ekonomik durumu, aile içi
şiddet, ailenin çocuğun eğitime verdiği önem ve takip, aile bireylerinin eğitim
düzeyi,

Öğretmenlerle İlgili Nedenler: Öğretmen kaynaklı iletişimsizlik,
öğretmenin kurallarının net olmaması, öğrenciye saygı göstermemesi,

Okulla İlgili Nedenler: Okulun bulunduğu bölge, okulun güvenliği,
şiddete maruz kalma, okulun sahip olduğu imkânlar gibi nedenlerdir.
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Okuldan ayrılma çocuklar üzerinde çok fazla olumsuz etki doğurmaktadır.
Çocuğun duygusal durumuna ve sosyal yaşamına olumsuz etkileri olmaktadır. Okulu
terk eden çocukların ilerde düşük ücretli işlerde çalışmaları, işsizlik, sosyal
uyumsuzluk gibi sonuçlarla karşılaşma ihtimalleri ile intihara ve suça eğilimleri
artmaktadır (MEB, 2013, s. 39,).

6.3. Sokakta Yaşama ve Çalıştırılma
Çocukların sokakta yaşaması/çalıştırılması tarih boyunca görülen bir olgudur.
Altında çoğunlukla ekonomik sebepler yatmakta yoksulluk ve gelir dağılımındaki
adaletsizlikler bu sorunu büyütmektedir. Çarpık kentleşme, kırsaldan kentlere göç ve
sosyal hizmetlerde yetersizlikler de çocukların sokakta yaşaması/çalıştırılmasında
önemli rol oynamaktadır. Bunlarla birlikte bu sorunu sadece ekonomik temelde
değerlendirmek eksik olacaktır, birey, aile, grup ve toplum boyutlarında farklı
faktörler de dikkate alınmalı ve çözüm yolları kapsamlı olmalıdır (Acar, 2010, s. 8).
Çocukları sokağa iten nedenler genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir
(Kasatura, 2002, s. 214).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anne ve/veya babanın hayatta olmaması,
Üvey anne veya üvey babasından kötü muamele görmesi,
Göçün getirdiği sorunlar,
Davranış bozuklukları,
Aile bireylerin kötü alışkanları ya da ahlaki problemleri olması,
Anne-babaların da sokakta büyümüş ya da suça bulaşmış olması,
Örgütler ya da çeteler tarafından kandırılmış ya kaçırılmış olması,
Ailenin ekonomik durumunun çok kötü olması,
Aile bireyleri tarafından istismara uğramak.

UNICEF sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların aileleriyle ilişkilerine göre üç
boyutta ele almaktadır bunlar; aileleriyle sürekli ilişkide olan çocuklar, aileleriyle
zaman zaman ilişki kuran çocuklar ve aileleriyle hiç ilişkisi olmayan çocuklar
şeklindedir (Şener, 2015, s. 104).
Sokakta
yaşayan/çalıştırılan
çocukların
tümü
aynı
kategoride
değerlendirilemez, her çocuğun farklı özellikleri olabilir. Bu çocuklara yardımcı
olabilmek için önce çocukların içinde bulundukları durumun iyi ayırt edilmesi
gerekmektedir. Kimi çocuklar ailesine maddi destek olmak için çalışmakta olup ailesi
ile bağını yitirmemiştir, kimileri ise ailesinden bütünüyle kopmuştur. Ailesinden
kopmamış çocuklar ile ailesinden kopmuş, suça itilmiş, madde bağımlısı çocukları
aynı grup içinde değerlendirmemek gerekir. Farklı boyutlarda müdahale gerekebilir,
örneğin madde bağımlısı bir çocuğu Amatem’e, suça itilmiş bir çocuğu ıslahevine
göndermek gerekebilir (Kasatura, 2002, s. 218).
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6.4. İhmal ve İstismar
Dünya Sağlık Örgütü çocuk istismarını, “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve
psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından
bilerek ya da bilmeyerek gerçekleştirilen tüm davranışlar çocuğa kötü muamele”
şeklinde tanımlamaktadır. Şiddet, istismar ve ihmal çocuklar üzerinde derin izler
bırakmakta, çocukların akıl ve ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir. Şiddet erken
yaşlarda öğrenilen bir olgudur, şiddetin sorun çözme veya ceza verme yöntemi olarak
kullanıldığı ortamlarda yetişen çocukların, yetişkinliklerinde şiddet uygulama ihtimali
yüksektir (UNICEF Türkiye, 2010, s. 10).
Her yaştan, milletten ve gelir düzeyinden çocuk istismara maruz
kalabilmektedir. İstismar çoğunlukla çocuğun tanıdığı ve güvendiği kişiler (bir
ebeveyn, akraba, komşu, bakıcı vb.) tarafından yapılmaktadır. Çocuk istismarı dört
ayrı kategoride ele alınmaktadır, bunlar; fiziksel, cinsel ve duygusal istismar ile ihmal
olarak ifade edilmektedir (İnsan Hakları Derneği, 2008, s. 6)
Fiziksel istismar, yetişkinlerin çocuğun bedensel sağlığına ve vücut
bütünlüğüne zarar vermek suretiyle bilinçli bir şekilde çocuk üzerinde fiziksel şiddet
uygulamasıdır (Eğitim Sen, 2015, s. 12). Açıklanamayan yara bere ve darbe izleri,
yanıklar, kırıklar/çıkıklar, kafa derisinde saç kaybı fiziksel istismarın göstergeleridir.
İstismar ile ve kazara yaralanma benzerlik gösterse de aralarında önemli farklılıklar
bulunmaktadır bunlardan önemlileri şöyledir: (İnsan Hakları Derneği, 2008, s. 7)
a) Eğer kesikler ve yara bereler kaza sonucu oluşmuşsa vücudun kemikli
alanlarında olur (kollarda, dizlerde vs). Yumuşak ve korunaklı bölgelerdeki
yaralanmalarda (karın, kalçalar) kaza olasılığı düşüktür.
b) Eğer bir yaralanma sıklıkla tekrarlıyorsa, bunun bir kaza olma ihtimali
zayıftır.
c) Eğer çok fazla yara bere varsa, özellikle iyileşmenin farklı süreçlerinde
oluyorsa, bunun kaza olma olasılığı düşüktür.
d) Bir nesne ile yapılan (elektrik kablosu, odun sopa vs) yaraların kaza sonucu
olma olasılığı düşüktür.
e) Eğer çocuğun ifadeleri ve ailesinin/bakıcısının yaralanma nedenini
açıklamaları arasında bir farklılık varsa istismar şüphesi vardır.
Cinsel istismar, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “çocuğun tam olarak
anlayamadığı, onay vermesinin mümkün olamayacağı, gelişimsel olarak hazır
olmadığı ya da toplumun yasalarına, sosyal normlarına aykırı olacak şekilde bir cinsel
etkinliğe dâhil edilmesidir. Cinsel istismar bir çocukla bir yetişkin ya da kendisinden
yaşça ve gelişimsel olarak büyük olan başka bir çocuk arasında gerçekleşen;
sorumluluk, güven veya güç ilişkisini kullanarak istismarcının cinsel tatminine neden
olan davranıştır” (Eğitim Sen, 2015, s. 14)
Çocuk cinsel istismarının en sık görüldüğü dönem 6-10 yaş arasıdır. Kız
çocukları erkek çocuklarına oranla daha fazla cinsel istismara maruz kalmaktadır.
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Çoğunlukla mağdurun tanıdığı kimseler tarafından gerçekleştirilmektedir. Cinsel
istismar, maruz kalan çocuk mağdurlar açısından karmaşık olsa da belli göstergeleri
vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: (İnsan Hakları Derneği, 2008, s. 8-10)
“• Yürüme ve oturmada zorluk çekme
• Cinsel yolla bulaşan hastalığın tespiti
• Uygun olmayan cinsel oyunlar veya ileri derecede cinsel bilgi sahibi
olma ve rastgele cinsel ilişki kurma.
• Histeri, duygularını kontrol edememe
• Okulda beklenmedik zorlanmalar
• Uzaklaşma ve depresyon
• Akranlarla ilişkilerde zorluk ve onlarla ilişkiden çekinme
• Kendi kendine sosyal tecrit oluşturma
• Fiziksel temas veya yakınlıktan kaçınma
• Belli yerlerden ve kişilerden çok fazla korkma
• Tanıdık bir yetişkinden kaçma ya da kaçınma davranışı sergileme
• Çocuğun ifadesi
• Uyku bozuklukları
• İçe kapanma”

6.5. Madde Bağımlılığı
İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan uyuşturucu kullanımı çeşitli nedenlerle
kullanılmaktadır. Geçmişte kimi zaman ayinlerde kimi zaman tedavi amacıyla
kullanıldığı bilinmektedir. Ancak uyuşturucu kavramı sadece uyuşturma niteliği ile
bilinmemektedir, keyif veren, yatıştıran, hayal gördüren maddeleri de kapsayan geniş
bir anlamı ifade etmektedir. Dünya’da ve Türkiye’de toplumun tüm kesimleri için risk
oluşturan uyuşturucu madde kullanımı özellikle gençleri ve çocukları daha çok
etkilemektedir. Uyuşturucu madde kullanımı hukuk, tıp, sosyal ve güvenlik gibi tüm
açılardan ele alınması gereken önemli bir konudur. Uyuşturucu ile mücadelede en
etkili yöntemin önleme stratejisi olduğu bilinmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığı
oluştuktan sonra yapılabilecekler oldukça sınırlıdır (Emniyet Genel Müdürlüğü, 2013,
s. 17-18).
Dünya nüfusunun çok küçük bir bölümü uyuşturucu madde bağımlısıdır.
Uyuşturucu madde kullanan insanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal
anlamda büyük yıkımlar meydana getirir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin
uyuşturucu maddeyi denemesinden birçok faktör rol oynayabilir. Bunlar merak,
asilik, farklı olma çabası, gruba uyum sağlama gibi nedenler olabilmektedir. Ayrıca
kimi insanlar yaşadıkları sorunlardan kaçma onları unutma düşüncesi ile de
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uyuşturucuya yönelebilmektedir ancak madde kullanımı sorunları içinden çıkılmaz bir
hale getirdiği gibi yeni ve büyük sorunlara yol açar. Oysa benzer sorunlara sahip
birçok insan farklı yollardan sorunlarını gerçekten çözebilmektedirler. Bağımlılık
yapıcı madde kısa bir süreliğine kaydı ve sorunları unuttursa da çok daha büyük
sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca uyuşturucu madde kullanmanın hukuki
sonuçları da vardır (Yeşilay, 2014, s. 9).
Ergenlik süreci bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde önemli bir
aşamadır. Bu dönemde çocuklar yetişkin davranışlarına geçiş ve cinsiyet
farkındalıklarının kazanıldığı bir dönemdir. Bu geçiş dönemi kriz ve bunalımlara yol
açabilmektedir. Uyuşturucu madde kullanma riski bu dönemde daha yüksek
olmaktadır. Kimi zaman ergenler bir özerklik göstergesi aileden bağımsızlık
göstergesi olarak uyuşturucu maddeye yönelebilmektedirler. ABD’de yapılan
araştırmalarda 12-17 yaş arası gençlerin yaklaşık dörtte biri yasadışı hap ve ilaç
kullandığı, 17 yaşındaki gençlerin üçte birinin sigara içtiği, 13 yaşındaki erkeklerin
üçte birinin kızların ise dörtte birinin en az bir kez alkol kullandığı ortaya çıkmıştır.
Bu yönde Türkiye’de yapılmış pek fazla araştırma bulunmamakta ancak Türkiye’de
de madde, sigara ve alkol kullanımının küçük yaşlara kadar düştüğü bilinmektedir
(Dilbaz, 2013, s. 26-27).
Çocukların madde kullanma nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: (Dilbaz,
2013, s. 31-32).
a) Merak: Çocuklar maddenin üzerlerinde bırakacağı etkiyi merak
ettikleri için maddeleri deneyebilmektedirler. Çocukların maddeleri
özendirici
konuşmalara,
davranışlara
maruz
bırakılmaması
gerekmektedir.
b) Arkadaş (Ortamı) Baskısı: Arkadaş ortamı ve bu ortamda yaşanan
baskı en sık görülen madde kullanma nedenlerindendir, arkadaşlarının
ısrarına
dayanamayan
çocuklar
madde
kullanımına
başlayabilmektedirler. Bu nedenle çocuklara “hayır” demenin
öğretilmesi gerekmektedir. Çocuk istemediği bir şeyi yapmayı
reddetmeyi bilmelidir.
c) Kişisel Yatkınlık: Kimi çocuklar özellikle ergenlik sürecinde dalgalı
bir ruh haline sahip olabilmekte, duygusal iniş çıkışlar
yaşayabilmektedirler. Bu gibi çocukların madde kullanımına daha
yatkın oldukları bilinmektedir.
d) Sorunlarıyla Baş Etme Yöntemi Olarak: Özellikle ergenlik
döneminde ortaya çıkan sorunlarla baş edemeyen bazı çocuklar madde
kullanımına yönelebilirler. Bu nedenle ailelerin çocukları ile
iletişiminin iyi olması onları dinlemeleri gerekmektedir. Çocuklara
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sorunlarla başa çıkma yöntemlerini öğretilmesi gerekmektedir.
Kendilerini çaresiz hissetmelerine izin verilmemelidir.
e) Kendini Kanıtlamak, Farklı Görünmek İçin: Kimi çocuklar madde
kullanımına kendini kanıtlama, farklı olma gibi sebeplerle de
başlayabilmektedirler.

6.6. Suç ve Suça İtilme
Tarih boyunca tüm toplumlarda ortaya çıkan bir olgu olan suçun
tanımlanması, algılanışı, hangi davranışların suç sayılacağı, suçluların nasıl
cezalandırılacağına yönelik farklı düşünceler ve çözümler üretilmiştir. Geçmişte suç
işleyenler toplumdan tecrit edilerek cezalandırılırken günümüzde insan hakları
çerçevesinde suç işleyen bireyin topluma kazandırılması amaçlanmaktadır
(SALDIRIM, 2002, s. 279).
Çocuk suçluluğu açısından değerlendirildiğinde çocuğun suçlu olmasında öte
suça sürüklenmiş olması durumu karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda çocuk aslında
suçlu değildir, suça sürüklenmiştir bu sebeple cezalandırılmak yerine topluma
kazandırılması hedeflenmelidir. Çocuğun suça sürüklenmesinde çevrenin, okulun,
arkadaş grubunun, medyanın, iletişim araçlarının rolü olabilmektedir. Çocuk
suçluluğu çocuğun sosyal çevresinden bağımsız düşünülemez (DANIŞ &
ŞAHKİBAN, 2014, s. 633).
Çocuk suçluluğu "Birleşmiş Milletler Çocukların Yargılanması İle ilgili
Uyulması Gereken Standart Asgari Kurallar" (Beijing Kuralları) ile ilgili
deklarasyonun "Kurallar ve Tanımların Çerçevesi" olarak verilen 2. bölümünde şu
şekilde tanımlanmıştır.
“Kuralların amacı uyarınca, aşağıdaki tanımlamalar üye devletler tarafından
kendi hukuk sistemleri ve kavramları uyarınca kullanılacaktır.
a) Çocuk, ilgili hukuk sistemleri uyarınca, bir suçu işlemesi ile ilgili olarak
yetişkinlerden farklı şekilde muamele edilen küçük veya gençlerdir.
b) Suç, ilgili hukuk sistemleri uyarınca, kanuna göre cezalandırılabilir olan
(ihmal veya hareket ile işlenen) her türlü davranıştır.
c) Çocuk suçlu ise, suç işlediği ortaya çıkan veya suç işlediği iddia edilen
küçük veya gençtir.”
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde çocukların karşı karşıya kaldığı sosyal sorunlardan, okul
devamsızlığı, okuldan ayrılma, sokakta yaşama ve çalıştırılma, ihmal ve istismar,
madde bağımlılığı, suç ve suça konularını öğrendik. Bu sorunların tespiti, yol açtığı
sorunlar ve kimi zaman çözüm önerilerine değindik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki kavramlardan hangisi “okul devamsızlığı” kavramı yerine
kullanılan kavramlardan biri değildir.
a) Okulu kırmak
b) Okulu asmak
c) Okuldan kaçmak
d) Okulu çekmek
e) Hiçbiri
2) Çocukların okula devam etmemesinin en önemli nedeni hangisidir?
a) Ders çalışmak istememek
b) Hiç arkadaşı olmamak
c) Okul korkusu
d)Aile korkusu
e) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi okul devamsızlığının sonuçlarından biri değildir?
a) Çocukta disiplin ve sorumluluk bilicinin gelişmemesi
b) Çocukta sağlık problemlerinin ortaya çıkması
c) Gelecekte iş yaşamında ve aile yaşamında düzenini kuramaması,
d) Davranış bozuklukları oluşması
e) Hepsi
4) Okulu bırakma kuramsal olarak 5 farklı kategoride ele alınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kategoriler arasında yer almaz?
a) Genel devamsızlık kuramı
b) Genel uyumsuzluk kuramı
c) Okul sosyalleşme kuramı
d) Yapısal özellikler kuramı
e) Hiçbiri
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5) Aşağıdakilerden hangisi çocukları sokağa iten nedenler arasında yer almaz?
a) Ailenin ekonomik durumunun çok kötü olması
b) Göçün getirdiği sorunlar
c) Sağlık sorunları
d) Davranış bozuklukları
e) Hepsi
6) Çocuk istismarı dört ayrı kategoride ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri değildir?
a) Fiziksel istismar
b) Pedagojik istismar
c) Cinsel istismar
d) Duygusal istismar
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi çocukların madde kullanma nedenlerinden biri
değildir?
a) Merak
b) Arkadaş baskısı
c) Aile baskısı
d) Kişisel yatkınlık
e) Hepsi
8) Çocuk suçluluğu "Birleşmiş Milletler Çocukların Yargılanması İle ilgili
Uyulması Gereken Standart Asgari Kurallar" ile ilgili deklarasyon başka hangi adla
anılmaktadır?
a) Paris kuralları
b) Beijing(Pekin) Kuralları
c) İstanbul kuralları
d) Lozan kuralları
e) Ankara kuralları
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9) Dünya Sağlık Örgütü’nün, “Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal
gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya
da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muamele” şeklinde tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çocuk sağlığı
b) Çocuk zorbalığı
c) Çocuk istismarı
d) Çocuk hastalığı
e) Çocuk refahı
10) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sokakta yaşaması/çalıştırılmasının
altında yatan nedenlerden biri değildir?
a) Ekonomik nedenler
b) Çarpık kentleşme
c) Okul korkusu
d) Kırdan kente göç
e) Hiçbiri

Cevaplar
1-d, 2- c, 3- b, 4- a, 5- c, 6- b, 7- c, 8- b, 9- c, 10-c
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7. ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖĞRENME PROGRAMLARI
Bekir Cenikli (Sosyal Hizmet Uzmanı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Günümüzde gelişen ve değişen dünyada çocukların eğitimi ve kişisel
gelişimleri açısından yaşadıkları sorunlarla baş etme becerileri kazanmalarını
sağlamak amacıyla çocuklara yönelik öğrenme programları geliştirilmiştir. Bu
bölümde okullarda şiddeti, zorbalığı, madde kullanımını, devamsızlığı, cinsel tacizi,
genç kızlarda gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için tasarlanmış
programları yer verilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çocuklara yönelik öğrenme programları deyince aklınıza neler geliyor?
2) Şiddeti önlemek için neler yapılabilir?
3) Madde bağımlılığını engellemek için neler yapılabilir?
4) Çocuklara yönelik öğrenme programları neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
ÖĞRENME YÖNTEMİ

KONU

KAZANIM

Çocuklara Yönelik
Öğrenme Programları

Okullarda istenmeyen
Okuyarak, not alarak ve
davranışların önlenmesi
gözlem yaparak hayalen
için kullanılan çeşitli
irdelemek.
programları öğrenir. Okultemelli önleme
programlarının okul sosyal
hizmeti uygulamalarında
kullanımını kavrar. Şiddet
eylemeni yakından
tanıyarak, şiddeti
engelleme programını
öğrenir. Maddeyi ve madde
kullanımıyla mücadeleyi
öğrenir. Cinsel eğitimin
önemini kavrar.
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Anahtar Kavramlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Öğrenme
Program
Çocuk
Zorbalık
Madde bağımlılığı
İstismar
Cinsel eğitim
Sorun çözme
Öfke kontrolü
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Uygulama Soruları
1) Temel eğitim destek programının hedefi nedir?
2) Okullarda şiddeti önleme programları nelerdir?
3) Akran zorbalığı nedir?
4) Aile ve öğretmen ilgilerini bağlama programı nasıl işler?
5) Okullarda cinsel eğitim programlarının hayata geçirmesinin önemi nedir?
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Giriş
Günümüzde ekonomik ve sosyal kalkınmanın en önemli bileşeni olan eğitim,
tüm dünyada hızlı ve sürekli bir değişim içindedir. Gelişmiş tüm ülkeler, özellikle
son yıllarda yoğun bir şekilde eğitimde reform çalışmaları başlatmışlardır. Bütün
bunların sonucunda; ülkemizde de eğitime olan talep farklılık göstermekte, eğitim
sistemimizde çeşitli değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır.
Bu kapsamda yürütülen “Program Geliştirme” çalışmalarında; eğitim sistemi
bir bütün olarak ele alınmış ve “nasıl bir insan modeli?” sorusu
cevaplandırılmaya çalışılmıştır.
Yarının gençleri olacak çocuklara ulaşmak bakımından önemli bir kaynak
olması nedeniyle sorunlu yada istenmeyen davranışları önleme programlarını
planlanması uygulanması ve verilerin toplanması için uygun kurumlardır. Okullarda
sıklıkla gördüğümüz istenmeyen davranışları önlemeye yönelik tercihleri değiştirmesi
oldukça sık kullanılan bir yöntemdir.
Dupper’e göre bireysel değişim stratejilerinin tek yönlü iletişimden ziyade
etkileşimsel öğretme tekniklerinin kullanıldığı öğrencilerin bilgi beceri tavır inanç ya
da davranışlarını değiştirme yolu ile psiko-sosyal yetilerinin geliştirilmesidir. Bu okul
temelli değişim programının başarısında önemli bir unsurdur.
Bu bölümde okullarda şiddeti, zorbalığı, madde kullanımını, devamsızlığı,
cinsel tacizi, genç kızlarda gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için
tasarlanmış programları irdeleyeceğiz.

7.1. Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı

Mesleki gelişim öğretmenin, okul ya da sistem içinde mesleki bilgi ve beceri
bağlamında bireysel gelişimini sağlamaya ya da öğrenenlerin öğrenmeyi
geliştirmelerine yönelik çeşitli etkinliklerini içeren geniş kapsamlı bir terimdir (Owen,
2003). Etkinlik olarak, çalışanların mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik
bilimsel süreç becerilerini kullanabilme, sınıf ve okul içinde veya okul dışında
çeşitli durum araştırmaları yapma, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına cevap
verebilme ve performanslarını arttırma adına okul yöneticileri, aile, psikologlarla ve
sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte çalışma, konferanslara katılma vb. gibi çok çeşitli
örnekler verilebilir. Mesleki gelişimde sürekliliğin sağlanması, hızla değişen
dünyada çalışanların bilgi, beceri ve yeteneklerini üst düzeylere çıkarabilmeleri ve
dolayısıyla eğitimin niteliğini çeşitlendirilmesi, yükseltilmesi önemlidir.
Milli Eğitim Bakanlığı, sürdürmekte olduğu eğitim reformu kapsamında,
Temel Eğitime Destek Programı (TEDP)‟ de yer almıştır. Temel Eğitime Destek
Programı, Avrupa Birliği Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında
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8 Şubat 2000 tarihinde imzalanan finansman anlaşmasıyla yürürlüğe girmiş ve proje
faaliyetlerine de 2002 yılı Eylül ayında başlanılmıştır. Projenin genel amacını;
"Yoksulluğu azaltma perspektifinde, eğitim seviyesini artırarak, eğitim kalitesini ve
eğitime erişimi iyileştirmek, dezavantajlı kırsal, şehirsel bölgeler ve gecekondularda
nüfusun hayat şartlarını geliştirmek, eğitim dışında kalan çocukların, gençlerin ve
yetişkinlerin temel eğitim kapsamına alınması ve öğretmen arzının iyileştirilmesini
desteklemek" oluşturmaktadır.
Temel Eğitime Destek Programı;
Öğretmen Eğitimi,
Eğitimin Kalitesi,
Yönetim ve Organizasyon,
Yaygın Eğitim,
İletişim
olmak üzere 5 bileşenden oluşmaktadır.
Okul temelli mesleki gelişim modeli, dünyada birçok ülke tarafından
denenmiş ve halen uygulamada olan bir modeldir. Bu model, meslektaşların okul
gelişimi ile uyumlu hedefler doğrultusunda, gelişim alanlarını ya da konuları okul
ortamında sürdürülebilir bir biçimde ele almalarına izin verecek fırsatlar tanıması
açısından özellikle etkili bulunmuştur (Owen, 2003).
Okul Temelli Mesleki Gelişim ile;
 Okuldaki insan ve materyal kaynaklarının etkili kullanımının
sağlanmasıyla çalışanların mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul
ortamında karşılanması,
 Öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılması,
 Çalışanların kendi gelişimleri için daha fazla sorumluluk almaları ve
öz değerlendirmelerini yaparak eksik gördükleri yönleri ya da
geliştirmek istedikleri yeterlik alanları ile ilgili Mesleki Gelişim Planı
hazırlaması ve uygulaması,
 Çalışanların deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli
meslektaşlarına rehberlik etmesi,
 Öğretmenlerin öğretme- öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar
konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri,
 Meslektaşlarının yardım ve desteği ile bu yaklaşım ve stratejileri kendi
uygulamalarına yansıtmaları,
 Okulların gelişim planları doğrultusunda çalışanların deneyim ve
uzmanlığından yararlanılması,
 Okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak
okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının
çözümlenmesi beklenmektedir.
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7.2. Şiddet Önleme Programları
“Şiddet sözcüğü dilimize Arapçadan giren bir sözcüktür. “Peklik”, “sertlik”,
“sıkılık” anlamları vardır.” (Bilgi Yayınevi tarafından 1977’de basılan “Osmanlıca
Türkçe Sözlük) İngilizce “Cebri, kuvvetli, hiddetli, sert, zorlu, taşkın anlamlarına
gelen ilki Wade’e göre “bir şeyin yapılma tarzını” vurgularken, diğeri yani violare,
incitmek, zarar vermek, bozmak, lekelemek, tecavüz etmek, zorlamak, çiğnemek,
ihlal etmek anlamlarına gelip “yapılan şeyi” vurgular.” (Wade Francis C. “On
violence”, The Journal of Philosophy, vol 68, No:12, 369-377, s.370.) Yunancasına
baktığımızda, bia sözcüğünün kullanımının da bu etimolojiye paralel bir kökte yer
aldığını görüyoruz. Platon Yasalar’da şiddet eylemlerini sıraladığı yerde biayı
kullanır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne baktığımızda “Bir devinimin, bir gücün, bir
davranışın derecesi, yeğinlik, sertlik.bir devinimden doğan güç. “
olarak
tanımlamaktadır (TDK Sözlüğü)
“Şiddet veya yeğinlik, temel dürtü ve varoluş gereği savunma veya karşı
savunma harici daha çok insanlarda ve topluluk halinde yaşayan hayvanlarda grup içi
otorite sağlamak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve onu bu konuda
denemek daha doğrusu sindirmek için karşı tarafa uygulanılan zarar vermeye yönelik
psikolojik davranış türüdür.”
Yukarıda şiddetin farklı anlamlarının olduğunu gördük. Ancak tüm bu
anlamların ortak bir noktasını ele alacak olursak şiddet, en genel tanımıyla gücün
kullanılma derecesi diyebiliriz.

7.2.1. Şiddetin Nedenleri

Şiddetin nedenlerini biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere üç ana
başlıkta inceleyebiliriz.
Biyolojik faktörler: Şizofreni gibi bazı akıl hastalıkları ile kişilik bozuklarını
biyolojik faktörlü şiddet nedenleri arasındadır.
Psikolojik Faktörler: Sorumluluklardan ve hayal kırkılıklarından kaçış yolu
bulmak ve üzerinde hissettiği baskıyı azaltmak psikolojik faktörlere örnek verilebilir.
Sosyolojik Faktörler: Şiddet öğrenilebilen bir eylemdir. Dolayısıyla ailede ve
toplumda şiddet eylemine şahit olmak sosyolojik faktörlere örnek verilebilir.

7.2.2. Okullarda Şiddet Önleme Programları

Okullarda meydana gelen şiddet olaylarını engellemek için oluşturulan
programlara şu örnekleri verebiliriz.
“1. Öğrenci Yönelimli Programlar: Kişiler arası sorun çözme becerileri
eğitimi, karakter eğitimi, akran danışmanlığı, çatışma çözme ve arabuluculuğu eğitimi
vb.
2. Öğretmenlere Yönelik Programlar: Kendini savunma eğitimi, saldırganlık
yönetimi, kavgaya müdahale edebilme, bireysel öğretim stratejileri kazandırma,
olumlu disiplin yöntemleri, öğretmen ana baba etkileşimi.
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3. Öğretim Programına Yönelik Uygulamalar: Programa sanat. Müzik
derslerinin eklenmesi, hukuk ile ilgili derslere yer verme, çift anadal uygulaması,
çocukları iş hayatına hazırlamaya yönelik kısa süreli kurslar.
4. Yönetim İle İlgili Programlar: 24 saat kesintisiz yönetim, polisle işbirliği,
okul yönetiminin demokratikleştirilmesi, sert kuralların esnetilmesi.
5. Okullarda Alınabilecek Fiziksel Önlemler: İyi bir aydınlatma sistemi, okul
ve sınıfların büyüklüğünü azaltma, gözetmenlerin sayısını artırma, kamera sistemi,
kullanılmayan alanları kapalı tutma.
6. Ana babalara Yönelik Programlar: Eğitime ana baba katılımını özendirmek
için kampanyaların düzenlenmesi, ana babaları misafir konuşmacı olarak davet etmek,
ana babaları meslekleri tanıtmak için okula davet etmek.
7. Güvenlik Personeline Yönelik Uygulamalar: Güvenlik personelinin sayısını
artırmak, istihbarat toplama sistemi, aile ziyaretleri.
8. Topluma Yönelik Programlar: Okula uyum programları geliştirme,
Vandalizm karşıtı programlar, mesai saatleri dışında okulun toplum hizmetine
açılması.
9. Merkezi ve Yerel Yönetimlere Yönelik Programlar: Olayları kaydetmek
için tek tip form geliştirme, silahsızlanma kampanyaları, çocukların çalıştırılmasına
karşı yasal düzenlemeler.” (Öğünç,1998)

7.2.3. Zorbalığı Önlemek

“Zorbalık saldırganlık sınıfında yer alan görece yeni bir çalışma alanıdır.
Davranış bilimlerinde saldırganlık, kasıtlı olarak zarar verme veya acıtma amacıyla
gerçekleştirilen davranışların ortaya çıkardığı durum olarak tanımlanmıştır.
Saldırganlığın iki temel grupta ele alınabileceğine dair genel bir kabul vardır. Birinci
grubu düşmanlık içeren, duygusal ve öc alma biçimindeki saldırganlık oluştururken,
bunun karşıtı olan ikinci grubu araçsal, amaçlı ve yağmalama yönelimli saldırganlık
oluşturmaktadır” (Behar, Hunt, Ricciuti, Stoff, & Vitiello, 1990). En sık kullanılan
tanım Olweus’un (1987) tanımıdır: “Bir kişi, diğer bir kişi veya kişiler tarafından
kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlarla karşı karşıya
bırakılıyorsa bu kişinin zorbalığa uğradığı söylenebilir”. Olumsuz davranışlar niyetli
olarak bir kişiyi inciten, rahatsız eden veya bunu yapmaya çalışan davranışlar olarak
açıklanmıştır. Bu tanım rastgele saldırgan davranışı zorbalıktan ayırmamızı sağlar
(Griffin and Gross, 2004). Özetle zorbalık belli bir kişiye ya da guruba yönelik uzun
süreli saldırgan davranışların sergilenmesidir.

7.2.3.1. Zorbaların Özellikleri
Zorbaların anne-babaları hakkında yapılan kimi çalışmalara göre zorbalar sert
disiplin teknikleri aracılığı ile ve bedensel ceza alarak yetiştirilmişlerdir (Corney &
Merrill, 2001). Zorbalar düşmanlık hisleriyle dolu, saldırgan, atak ve genellikle
popüler kişilerdir. Olweus (1980) anne- babaların kullandığı saldırgan disiplin
tekniklerinin ve ailelerin saldırganlığa gösterdiği esnekliğin çocukta saldırgan
davranışın ortaya çıkma riskini arttırdığını savunmuştur (Akt: Bidwell, 1997).
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Bernstein ve Watson (1997) anne-babaların, çocuklarının tepkisel ve baskın
karakterlerine ek olarak model olma yoluyla saldırgan davranışın artmasına neden
olduklarını öne sürmüştür. Ayrıca bu çocukların empati güçlerinin de zayıf olduğu
bilinen bir gerçektir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere zorba kişiler aile yaşantılarını
çevresindeki bireylere yansıtırken bir kısmı da bastırılmış kin ve öfkelerini dışa
vurmaktadır.

7.2.3.2. Kurbanların Özellikleri

Kurbanların fiziksel olarak zayıf, kendine güvenlerinin düşük, diğer
çocuklardan daha duyarlı, kaygılı, mutsuz ve çekingen olduğuna inanılır (Marano,
1995). Kurbanların içine kapanık olması, özgüveninin düşük olması, savunma
mekanizmalarını etkin kullanamaması ve korkularını dışa vuramamaları zorbalığa
maruz kalmalarına sebep olmaktadır.

7.2.3.3. Akran Zorbalığı ve Baş Etme Stratejileri

Zorbalığı önlemek için bazı müdahale stratejileri mevcuttur. Bazı programlar
sadece zorba ya da sadece kurban üzerinde odaklanırken; diğer bazı programlar ise,
sistematik bir yaklaşımla zorbalık davranışını çok boyutlu olarak ele almaktadır.
Ayrıca genel anlamda gençler arasındaki şiddete müdahale etmek de önemlidir. Bu
müdahaleler, aile ve okul gibi pek çok bileşeni dikkate almaktadır (Smokowski ve
Kopasz, 2005).
Zorbalığın önlenmesine yönelik temel ilkelerden biri; bir yandan sıcak,
samimi, pozitif, yetişkinlerin katılımının olduğu, diğer taraftan kabul görmeyen
davranışların uygun yöntemlerle sınırlandırıldığı bir okul, hatta ev ve aile ortamı
yaratmaktır. Konulan kurallar ve sınırlamalar, düşmanca olmayan bir tarzda olmalı,
fiziksel yaptırımlar ya da cezalar uygulanmamalı ve mümkün olduğunca tutarlı
olunmalıdır. Öğrencilerin gerek okul içinde, gerekse okul dışındaki faaliyetleri gizlice
izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Hem okulda, hem de evde yetişkinler en azından
bazı yönlerden bir otorite gibi davranmayı başarmalıdır (Olweus, 1995).

7.3. Çatışmaları Yaratıcı Bir Biçimde Çözme Programı

Çatışmaları Yaratıcı Bir Biçimde Çözme Programı (RCCP) en yaygın bir
biçimde araştırılmış okul şiddeti önleme programıdır ve kamu sağlığı uzmanları
tarafından günümüzde var olan en ümit verici şiddeti önleme programlarından birisi
olarak kabul edilmektedir (Dejong, 1999; akt: Dupper, 2013).
Bu program ilk kez New York Devlet Okulları ve Eğitimciler için Sosyal
Sorumluluk New York Bölümü (ESR) işbirliği ile 1985 yılında kullanılmaya
başlamıştır (Selfridge, 2004).
RCCP’nin temel amacı okulda, evde ve toplumda günlük olarak gençlerin
yaşamlarını etkileyen yetişkinler aracılığıyla onlara ulaşarak sevecen ve işbirliğine
dayalı öğrenme ortamlarını teşvik etmektir (Roerden,2001).
Çocuklar arasında yaşanan şiddeti azaltmak ve önlemek amacıyla geliştirilmiş
olan “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” çatışma çözümü eğitim programı; yapıcı
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çatışma çözümü, empati, öfke kontrolü ve sosyal bilgi işleme kuramları üzerine
temellendirilmiştir. Eğitim süresince çocuklara sempatik gelen nesneler, öyküler,
fotoğraflar, karikatürler, posterler, çizgi filmler gibi materyaller kullanılmakta, kalemkağıt aktiviteleri, sınıf tartışmaları, oyun, rol oynama, drama gibi farklı tekniklerden
yararlanılmaktadır.

7.4. Aile ve Öğretmenlerin İlgilerini Bağlamak

Aile ve Öğretmenlerin İlgilerini Bağlamak iletişim bozukluklarını azaltmak
için bireysel olarak çocukları, okulları, sınıfları, arkadaş gruplarını ve evleri hedef
alan çok bileşenli bir programdır (Greenberg vd., 2000; akt: Dupper, 2013).
LIFT ebeveynlerin eğitilmesini, sınıf-temelli sosyal beceri programını, oyun
alanı davranışı programını ve rutin okul-ebeveyn iletişimini içeren on haftalık bir
müdahaledir. Okul bileşeni unsurları şunlardır:
1. Sosyal ve problem çözme becerileri hakkında gelişimsel olarak uygun olan
sınıf eğitimi
2. Büyük ve küçük grup ortamlarında sosyal ve problem çözme becerilerini
uygulamak için fırsatlar
3. Grup işbirliği gerektiren bir oyun bağlamında serbest oyun
4. Becerilerin tekrarlanması ve ödüllerin verilmesi
Okul-ebeveyn iletişimi bileşeni her bir sınıf için telefon ve yanıt verme
makinesinden oluşmaktadır. Öğretmenler bu makineye yapılacak sınıf aktiviteleri, ev
ödevleri ve özel olaylar ile ilgili günlük mesajlar bırakırlar. Ebeveynler bu mesajları
dinlemek için telefon edebilirler. Bu yöntemle okul ve aile iletişiminin sağlıklı ve
doğru bir biçimde gelişmesi ve çocuk için pozitif anlamda gelişimine katkı sağladığı
söylenebilir.

7.5. Metropolitan Alanı Çocuk Çalışması
Metropolitan Alanı Çocuk Çalışması (MACS) “çocuğun düşünmesini ve
davranışını etkilerken aynı zamanda gelişim üzerindeki temel etkileyicileri olanları (
öğretmenler, arkadaşlar ve ebeveynler) da değiştirmeye çalışır” (Amerikan Eğitim ve
Adalet Departmanı, 1999; akt: Dupper, 2013). Bu program ilkokullarda uygulanmak
için tasarlanmıştır. Bir versiyonu ikinci ve üçüncü sınıflar için, diğer bir versiyonu da
beşinci ve altıncı sınıflarda uygulanmak üzere geliştirilmiştir. En temel program iki
yıllık süre içinde 20 hafta boyunca uygulanır ve sınıf içinde davranış konusunda
öğretmene verilen eğitimi, sınıf temelli sosyal beceriler ile eğitim tekniklerini, sosyal
problem çözme müfredatını birleştirir. Saldırganlık gösterme riski yüksek olan
çocuklar için 20 seanslık küçük grup bileşeni altı ila sekiz çocuk için haftalık temelde
eklenebilir. Bu program çok kültürlü ve ekonomik açıdan dezavantajlı olan bir evren
kullanılarak dikkatli ve kapsamlı bir biçimde değerlendirilir (Dupper, 2013).
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7.6. Madde Bağımlılığının Engellenmesi İçin Kullanılan
Programlar
Okullarda uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik pek çok program
kullanılmaktadır. Bu programlar aracılığıyla genellikle öğrencilere madde, alkol ve
sigara kullanımının yaratabileceği olumsuz etkiler anlatılmaktadır. Bu yaklaşımlar
uyuşturucu sorununa mantıklı bir yaklaşım gibi görünüyor olmasına rağmen, çok
sayıda çalışma bu tür çalışmaların gençlerin uyuşturucu kullanımını azaltmak ya da
önlemeye yönelik değil işe yaramadığını açıkça göstermektedir (Schaps, Bartolo,
Moskowitz, Palley, & Churgin, 1981; akt: Botvin, 2000).

7.7. Yaşam Becerileri Eğitimi (LST)
Yaşam Becerileri Eğitimi (LST) 1970’lerin sonlarında Gilbert Botvin
tarafından geliştirilen ve madde bağımlılığını önlemeye yönelik bütüncül bir yaklaşım
oluşturan bir programdır (DiGiovanni, 2006:247). Yaşam Becerileri Eğitimi ortaokul
öğrencilerine uyuşturucu kullanma yönünde arkadaş ve medyanın baskılarına karşı
koymak için gerekli motivasyon ve becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır (U.S.
Departments of Education and Justice, 1999:42, akt; Dupper, 2013:111). Bu program
öğrencilere genel kendini yönetme becerilerini ve uyuşturucu madde kullanımından
kaçınmak için kullanılabilecek bazı teknikleri öğretmektedir (Dupper, 2013).

7.8. Okul Bakım Topluluk Programı
Okul Bakımı Topluluk Programı madde kullanım riskini azaltmak ve ilkokul
çocukları arasında koruyucu faktörleri desteklemek için evrensel bir aile-artı-okul
programıdır. Bu program öğrencilerin güçlü yanları, “topluluk hissi” veya okula
bağlılık üzerinde durmaktadır. Araştırma, bahsedilen topluluk hissinin akademik
motivasyon ve başarıyı geliştirirken madde kullanımını, şiddeti, ruhsal sağlık
problemlerini azalttığını göstermektedir. Program, sınıf, aile ve okul katılımını
karşılıklı güçlendirmeyi içermektedir. Bu, olumlu akran, öğretmen-öğrenci ve ev-okul
ilişkileri ve sosyal, duygusal ve karakter ile ilgili becerilerin geliştirilmesini teşvik
etmektedir (NIDA, 2003: 26). Özet olarak bakıldığında madde kullanımını önleme
programıdır.

7.9.
(PATHS)

Alternatif

Düşünme

Stratejilerinin

Geliştirilmesi

PATH ortaöğretim öğrencileri arasında duygusal sağlık, sosyal yeterlilik
geliştirilmesine karşılık saldırganlığın ve davranış problemlerinin azaltılmasını
sağlamaya çalışan kapsamlı bir programdır.
Program öncelikle okullarda ve sınıflarda kullanılması için tasarlanmışsa da,
program dâhilindeki bilgi ve faaliyetler ailelerde de kullanımı içermektedir (NIDA,
2003). Özet olarak saldırganlık davranışının engellenmesi amaçlanan bir programdır.
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7.10. Tetikte Olma Projesi
Ellicson ve Bell (1990)’a göre, Uyanık Olma Projesi alkol, tütün, marihuana
ve diğer duman çekilen madde kullanımını önleme ya da azaltmak için tasarlanmış 14
dersten oluşan bir programdır. Bu programda deneyimsel aktiviteler ve videoları
uyuşturucunun olmadığı bir yaşam kurma, uyuşturucu kullanmamanın faydalarını
anlama, çoğu insanın uyuşturucu kullanmadığını fark etme, madde kullanımının
alternatiflerini farkında olma, reklamların çekiciliğine kapılmama, uyuşturucu
kullanma yönünde içsel ve sosyal baskılara dayanma ve kullanmama kararlarında
diğerlerine destek sağlamak için yardımcı olmak amacı ile kullanılmaktadır (Dupper,
2013).
Türkiye’de “Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği” 2001 yılında itibaren,
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle işbirliği içinde madde kullanımı ve bağımlılık
konusunda çeşitli eğitim programları yürütmektedir.
2002 yılında okullarda alkol ve madde bağımlılığını önlemek amacıyla eğitim
programı geliştirme çalışmalarına başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışında yapılmış benzer
çalışmalar gözden geçirilerek konu ile ilgili geniş bir materyal taraması yapılmıştır.
Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile odak grup çalışmaları yapılarak beklentileri,
ihtiyaçları dikkate alınarak program bu yönde geliştirilmiştir. Madde bağımlılığını
önlemek amacıyla anne, baba ve öğretmen eğitimi kitabı hazırlanmıştır.
2002 – 2003 eğitim öğretim yılında İstanbul İl Milli Eğitim’e bağlı görev
yapan rehber öğretmenlerden oluşan bir merkezi grup oluşturulmuştur. Merkez
grubun eğitimci eğitimleri yapılmıştır. Merkezi grup kendi illerindeki rehber
öğretmenleri eğiterek eğitilmiş öğretmen sayısını artırmıştır. Bu proje kapsamında
eğitici rehber öğretmenler tarafından 27 bin anne ve babaya, 34440 bin öğretmene
eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eğitimin etkinliği araştırmayla
gösterilmiştir.
2003 – 2004 yılları arasında madde bağımlılığına müdahale programı, İstanbul
İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde kullanılmak üzere
“Ergenlerde Madde Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım Kılavuzu” isimli bir kitap
hazırlanmıştır. Yaklaşık bir yıl boyunca her ay eğitim toplantılarına katılarak
okullarda temel müdahale eğitimlerini almışlardır. Bu çalışmada görev alan rehber
öğretmenlere okullarda tespit edilen ve riskli davranış gösteren çocuklar
yönlendirilmiştir. Farklı ilçeleri temsil eden rehber öğretmenlerimizle, iki ayda bir
süpervizyon çalışmaları yapılmıştır.
2003 yılında madde bağımlılığını önlemek amacıyla çocuk ve ergenlere
yönelik olarak bir eğitim filmi oluşturulmuştur. Bunun yanında eğitimlerde kullanmak
amacıyla bir saydam seti ve eğitim kılavuzu olan “Madde Bağımlılığını Önlemede
Öğrenci Eğitimi Notları Kitapçığı” hazırlanmıştır. Eğitimler, eğitici olarak yetişen
öğretmenler tarafından her yıl yürütülmektedir.
Madde bağımlılığını önlemek amacıyla psiko-sosyal becerileri de geliştirecek
kapsamlı bir eğitim programı “Günebakan” oluşturulmuştur. Programın eğitimleri
devam etmektedir. Ayrıca MEB’in uyuşturucu madde kullanımını önleme amacı ile
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oluşturduğu bir modül programı şu şekildedir.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü “Çocuk Ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı
Kursu Modül Programı”okul/kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri
“Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı” konusunda bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
Bu programda; eğitim görevlisi olarak, madde bağımlılığı konusunda uzman
akademisyenler, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları, bu konuda çalışmaları olan ve
eğitimler veren rehber öğretmenler veya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Narkotik
Şube çalışanları görevlendirilecektir. Faaliyet uygulanırken katılımcıları aktif kılan
öğretme-öğrenme yöntem, teknik ve stratejiler kullanılacaktır. Ayrıca katılımcı
özellikleri, ortam ve çevre etkenleri göz önünde bulundurulacaktır.
Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer için;
Bağımlılığı kavrama
Madde bağımlılığının oluşma sürecini kavrama
Risk etmenlerini ortadan kaldırıcı çalışmalar yapma
Madde bağımlılığı yapan maddelerin zararlarını bilme
Madde bağımlılığında yasal sürecin nasıl işlediğini bilme ve
Madde bağımlılığının önlenmesine yönelik yapılacak çalışmaları bilme
hedeflenmektedir.

7.11. Okula Devamsızlığın Önlenmesi İçin Programlar
“Okula devamsızlık sosyal bir problem olup, yalnızca öğrenci ve okulu
ilgilendirmemekte, aileler ve toplumu içine alan çok yönlü bir bakışla ele alınmalıdır
(Kim ve Streeter, 2006). Okul ortamı öğrencinin okula devamında ve performansında
önemli bir unsurdur. Okul sosyal hizmet uzmanları öğrenci devamını artırmaya
yönelik okulda çekici bir hava yaratmalıdır. Devamsızlığı önlemek için okul çapında
uygulanan bazı programlar geliştirilmiştir. Garry (1996) bu programlardan bazılarını
şu şekilde tanımlamaktadır:
Okulda, Zamanında Çalışmaya Hazır Programı devamsızlık sorunu olan
çocukların evlerinden uzaklaştırılmasının engellenmesi üzerine odaklanmaktadır.
Yardım Eden El Projesi erken teşhis ve müdahale programıdır ve ebeveynlere
ve devamsızlık sorunu geliştirme riski olan ilkokul öğrencilerine danışmanlık
sunmaktadır.

7.12. Cinsel İstismarın Engellenmesi İçin Programlar

Neredeyse tüm gençler doğrudan ya da dolaylı olarak akranlarının cinsel taciz
ya da saldırısına maruz kalmaktadır. Diğer yaş gruplarına kıyasla ergenlerin cinsel
saldırı suçlarının mağduru olma olasılığı daha yüksektir (American Academy of
Pediatrics [AAP], 2001; akt: Casey ve Nurius, 2006). Özetle cinsel istismar ile ilgili
okullarda önleyici hizmet bağlamında çalışmaların yapılması gerekmektedir .
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7.13. Kime Söylersiniz? Programı
Bu program anaokulundan altıncı sınıfa kadar olan öğrencilere istenmeyen
temasları bildirmeleri için bilgilendirme yapmak amacı ile tartışmalardan,
resimlerden, kısa videolardan ve gelişimsel olarak uygun olan rol oynamalardan
yararlanan bir programdır (Tutty, 1995). Ard arda iki gün içinde 10 ila 20 çocuktan
oluşan gruplar iki lider ile 45 ile 60 dakika süren iki senaslık bir çalışma yaparlar. Bu
çalışmaların ardından öğrencilere liderler ile özel olarak konuşma yapabilmek için
uygun zaman fırsatı verilir. Kime Söylersiniz? Programının bir değerlendirmesinde
katılımcıların katılımda bulunmayanlara göre uygun dokunma ile uygun olmayan
dokunma arasındaki farkı iyi bildiklerini ortaya koymuştur (Tutty, 2000; akt; Dupper,
2013).

7.14. Genç Kızlarda Hamileliğin ve Cinsel Yollar İle Bulaşan
Hastalıkların Önlenmesi İçin Programlar
Birçok ebeveynin korkularının aksine, cinsellik üzerine odaklanan
programların hiçbirisi (HIV eğitim programları, okul temelli klinikler) cinsel
aktiviteyi hiçbir biçimde artırmamaktadırlar (Kirby, 1997; akt: Dupper, 2013).
Bu programın son yıllarda öneminin giderek attığı bilinmektedir. Genç
kızlarda gebeliğin ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların bilgilendirilmesi yapılarak
çocukların bilgilenmesi ve yaşanabilecek durumlara karşı önlem almaları bağlamında
önemlidir.

7.15. Cinsel Eğitim Programları
Bu program cinsel aktivitede bulunmayı geciktirmek ya da cinsel aktiviteyi
azaltmaya odaklanmaktadır. Program 10 saatten az kısa veya 40 saatlik kapsamlı
dersleri içermektedir. Önleme üzerindeki cinsel eğitim programlarının odak noktası
değişmektedir. Bazıları korunmaya yönelik bilgi ve dağıtımı (örneğin prezervatif ya
da doğum kontrol haplarının dağıtılması) kapsarken, bazı programlar bunu içeriğe
dâhil etmemektedir (Harris, 2006). Cinsel eğitim programları genellikle aşağıda
belirtilen içeriği kapsamaktadır:
1. Kişilerarası karar verme ve kendine güven gibi becerilerin geliştirilmesi,
2. Değerlerin aydınlatılması,
3. İlgili bilginin sağlanması,
4. Gençlerin diğer gençleri eğitebileceği akran eğitimi
5. Dramatik senaryoların katalizör olarak kullanılabileceği gençlik tiyatro
projeleri
6. Ebeveynler ve ergenlerin bilgisayar destekli öğretimi
7. Gün boyu konferans ve eğitimler
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7.16. Okulları Dönüştürmek İçin Düzenlenmiş Yenilikçi
Programlar
Gençler kendilerini okula ne kadar bağlı hissederlerse, o kadar az anti-sosyal
davranış gerçekleştireceklerdir. Bu nedenle okulları güvenli sığınaklar haline
getirmek risk altında olan bir çocuğun olumsuz ev ve toplumsal tecrübelerini
azaltmak için bizlere oldukça yardım sağlayacaktır (Garbarino vd., 1992; akt; Dupper,
2013). Yarının büyüklerini oluşturan çocukların gelişimi için okulları psiko sosyal
olarak birer sığınak haline getirilmesini amaçlayan programlardır.

7.17. Okul Gelişim Programı

Okul Gelişim Programı (SDP) ilkokullarda okul kültürünü değiştirmeyi
amaçlayan programlardır. Bu hedefe ulaşmak için okul yöneticilerinden,
öğretmenlerinden, destek personelinden ve ebeveynlerden oluşan bir yönetim takımı
oluşturulur. Bu okul yönetim takımı okul için hedefler belirler, bu hedeflere ulaşmak
için aktiviteler planlar, aktiviteleri gözlemler ve aktivitelerin istenilen hedeflere
hizmet etmesini sağlamak için gerektiğinde düzeltici önlemler alırlar (Gottfredson,
2001). Özetle kuru kültürü bağlamında çalışmaların yapılmasını hedefler.

7.18. Okul Dönüşümü Çevre Projesi

Okul Dönüşümü Çevre Projesi (STEP) ilkokuldan ortaokula ya da ortaokuldan
liseye geçerlerken öğrenciler için daha az tehdit edici okul kültürü oluşturmaya
odaklanan bir programdır. STEP’in ana bileşenleri şunlardır (Greenberg vd. 2000; akt.
Dupper, 2013):
1. Temel dersler esnasında bir grup olarak toplanmaya devam eden geçiş
aşamasındaki öğrenci grupları yaratmak.
2. Büyük bir okul içinde küçük öğrenme grupları yaratmak için sınıfları
yeniden yapılandırmak.
3. Danışman öğretmenlerin rolünü grup içinde öğrenciye danışmanlık yapan
ve öğrenci, aile ve okulun geri kalanı arasında ilişkileri düzenleyen şeklinde yeniden
tanımlamak

7.19. Seattle Sosyal Gelişim Projesi

İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan sosyal etkileşim bireyin mutlu
ve uyumlu olmasında çok önemlidir (Bilbay, 1999; Çetin, Bilbay ve Kaymak, 2003).
Sosyal yeterliliği olan çocuklar kendilerini dünyada bir fark
yaratabileceklerine inanan değerli insanlar olarak görürler (Kostelnik, Whiren,
Soderman ve Gregory, 2006). Bizler sosyal etkileşimler sonucunda kendimizi tanır
toplumun ihtiyaçlarını fark eder ve kendimizi bu doğrultuda geliştiririz. Bundan
dolayıdır ki sosyal becerileri erken yaşlarda geliştirebilmek, yeteneklerini fark etmek
ve toplumda daha fazla kabul görmek açısından oldukça önemlidir.
Dowrick’e göre sosyal beceri, bireylerin hem kendileri hem de başkaları için
yararlı olacak şekilde hareket edebilme kabiliyetleridir (akt. Çetin ve ark., 2003).
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Matson ve Ollendick (1988) sosyal becerileri olan çocuğun çevresine kolay uyum
sağladığını, çatışma durumlarında saldırganlığa başvurmadığını, sosyal becerisi az
olan kişilerin ise akranları arasında popülerliklerinin çok olmadığını, arkadaşları ile
daha sık kavga ettiklerini, öğretmenleri ile de iyi geçinemediklerini öne sürmüşlerdir.
Tüm bunlardan hareketle topluma yararlı olabilmenin ön koşullarını; kişinin kendini
tanıması, kendini topluma ait hissetmesi ve toplum içinde kendini değerli görebilmesi,
sosyal becerilere sahip olarak özgüvenin yüksek olmasını sayabiliriz.
Yaşamın ilk yıllarında sosyal becerilerin desteklenmesinin yetişkinlikte
olumlu işlevsellik sergilemeye ve suç işlemeyi önlemede olumlu sonuçlara yol açtığı
belirlenmiştir (Dekovic, Slagt, Asscher ve Boendermaker, 2011).
Seattle Sosyal Gelişim Projesi, Seattle’deki ilk ve ortaokullar da
uygulanmıştır. Bağımsız testler ve nesnel standartlar kullanılıp programsız okullarla
kıyaslanarak değerlendirme yapılmıştır. Sonuçlar; Aileye ve okula daha olumlu
bağımlılık, Başarı düzeyi düşük çocukların okuldan uzaklaştırılma ve kovulma
oranlarında azalma, daha az suç işleme ve standart başarı testlerinde daha yüksek
puanlar (Ergin, 2000:s.32) ortaya çıkmaktadır. ilkokul yıllarında uygulanan müdahale
programının ergenlik ve yetişkinlikte sağlıklı işlevselliği geliştirip geliştirmediğini ve
ruh sağlığı problemleri, suç ve madde kullanımını engelleyip engellemediğini
incelemiştir (Hawkins, Kosterman, Atalano, Hill ve Abbott, 2008). Araştırma
bulguları, müdahale programının 15 yıl sonrasında katılımcıların kontrol grubuna
göre daha iyi ruhsal sağlığa, eğitimsel ve ekonomik kazanımlara sahip olduklarını,
ayrıca, toplumsal, okul ve iş hayatında daha iyi işlev sergilediklerini ortaya
koymuştur.
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde Okullarda şiddeti, zorbalığı, madde kullanımını, devamsızlığı,
cinsel tacizi, genç kızlarda hamilelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için
tasarlanmış pek çok program bulunduğunu, yaşam becerileri eğitimi ortaokul
öğrencilerine uyuşturucu kullanma yönünde arkadaş ve medyanın baskılarına karşı
koymak için gerekli motivasyon ve becerileri kazandırmak için tasarlandığını,
zorbalığı önleme programı temel bileşenleri okul sınıf ve bireysel düzeylerde
uygulandığını, okul bakımı topluluk programı madde kullanım riskini azaltmak ve
ilkokul çocukları arasında koruyucu faktörleri desteklemek için evrensel bir aile-artıokul programı olduğunu, bu program öğrencilerin güçlü yanları, “topluluk hissi” veya
okula bağlılık üzerinde durduğunu, devamsızlığı önlemek için okul çapında
uygulanan bazı programlar geliştirildiğini. yardım eden el projesi erken teşhis ve
müdahale programı olduğunu ve ebeveynlere ve devamsızlık sorunu geliştirme riski
olan ilkokul öğrencilerine danışmanlık sunduğunu, kime söylersiniz? Programı
okullarda cinsel istismarın önlenmesine yönelik kullanılan bir program olduğunu, bu
programda anaokulundan altıncı sınıfa kadar, öğrencilere istenmeyen temasları
bildirmeleri için bilgilendirme yapmak amacı ile tartışmalardan, resimlerden, kısa
videolardan ve gelişimsel olarak uygun olan rol oynamalardan yararlandığını okul
gelişim programı ve okul dönüşümü çevre projesi okulları dönüştürmek için
düzenlenmiş programlar arasında yer aldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi temel eğitime destek programının amaçları
arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Eğitim seviyesini artırmak
Dezavantajlı bölgelerde nüfusun hayat şartlarını iyileştirmek
Yardıma muhtaç ailelere maddi yardım sunmak
Eğitim çağı dışında kalan bireyleri eğitim kapsamına almak
Öğretmen arzının iyileştirilmesini desteklemek

2. “Kişiler arası sorun çözme becerileri”, “karakter eğitimi”, “akran
danışmanlığı”, “çatışma çözme ve akran ara buluculuğu eğitimi” gibi kavramlar
okullarda şiddeti önleme programından hangisine aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Öğretmene yönelik programlar
Öğretim programına yönelik programlar
Öğrenciye yönelik programlar
Yönetim ile ilgili programlar
Topluma yönelik programlar

3. Aşağıdakilerden hangisi zorba bireylerin özellikleri arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

Özgüvenleri sağlamdır
Sert disiplin kurallarıyla yetiştirilmişlerdir
Fiziksel cezaya maruz kalmışlardır.
Empati güçleri zayıftır
Düşmanlık hisleri yoğundur

4. Aşağıdakilerden hangisi zorbalığa maruz kalan bireylerin özellikleri
arasında yer almaz?
a)
b)
c)
d)
e)

İçine kapanıklardır
Özgüvenleri düşüktür
Kaygılı mutsuz çekingendirler
Kendilerini savunmada yetersizlerdir
Yardımseverlik güdüleri ağır basmaktadır

5. Aşağıdakilerden hangisi zorbalıkla baş etme stratejileri arasında yer almaz?
a)
Sıcak, samimi bir okul ortamı oluşturmak
b)
Kabul görmeyen davranışların sınırlandırıldığı bir okul ortamı
yaratmak
c)
Konulan sınırlandırmaların düşmanca tarzda olmamasına özen
göstermek
d)
Zorbalık alışkanlığını gösteren öğrenciye fiziksel yaptırımda bulunmak
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e)

Öğrencilerin okulda ve okul dışındaki faaliyetlerini gizlice izlemek

6. Çocuklar arasında yaşanan şiddeti azaltmak ve önlemek amacıyla
geliştirilmiş olan “Anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz” programının temellerini oluşturan
kuramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yapıcı çatışma çözümü
Öfke kontrolü
Duyarsız kalma
Sosyal bilgi işleme
Empati kurma

7. Aşağıdakilerden hangisi “aile ve öğretmenlerin ilgilerini bağlamak”
kapsamında oluşturulan okul bileşenleri arasında yer almaz?
a)
Sosyal ve problem çözme becerileri hakkında gelişimsel olarak uygun
sınıf eğitimi
b)
Büyük ve küçük grup ortamlarında sosyal ve problem becerilerini
uygulamak
c)
Grup işbirliği gerektiren bir oyun bağlamında serbest oyun
d)
Becerileri yerine getiremeyenler için ayrı bir program oluşturmak
e)
Becerilerin tekrarlanması ve ödüllerin verilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığını önlemek içineğitim alan
bireylerin yeterliliklerinden değildir?
a)
Uygun ceza yöntemlerini kullanabilme
b)
Bağımlılığı kavrama
c)
Madde bağımlılığının oluşma sürecini kavrama
d)
Madde bağımlılığı yapan maddelerin zararlarını bilme
e)
Madde bağımlılığında yasal sürecin nasıl işlediğini bilme
9. Aşağıdakilerden hangisi cinsel eğitim programının kapsaması gereken
içerikler arasında yer almaz?
a)
Kendine güven becerilerinin geliştirilmesi
b)
Öğüt vermek
c)
Değerlerin aydınlatılması
d)
Gençlerin diğer gençleri eğitebileceği akran eğitimi
e)
İlgili bilginin sağlanması
10.Aşağıdakilerden hangisi “Seattle gelişim projesi” kapsamında ulaşılan
kazanımlar arasında yer almaz?
a)
Aileye ve okula olumlu bağlılık
b)
Başarı seviyesi düşük çocukların okuldan uzaklaştırılma oranında
düşüş
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c)
d)
e)

Daha az suç işleme
Madde kullanımında azalış
Gelecekteki mesleği hakkında karar verme

Cevaplar
1-c, 2-c, 3-a, 4-e, 5-d, 6-c, 7-d, 8-a, 9-b, 10-e
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8. HASSAS ÖĞRENCİ GRUPLARI YARARINA YAPILAN
MÜDAHALELER
Bekir Cenikli (Sosyal Hizmet Uzmanı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde hassas öğrenci grupları hakkında bilgi edinebilecek, hassas
öğrenci gruplarının okullarda yaşadığı problemleri bilebilecek, okul sosyal hizmet
uzmanının önemini kavrayacak, konu hakkında okullarda yapılabilecek sosyal hizmet
müdahaleleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hangi öğrenci grupları hassas olan öğrenciler sınıflamasına girer?
2) Etnisite nedir?
3) Okullarda ırkçı davranışlar nasıl değişir?
4) Cinsel eğilimleri farklı bireyler hakkında ne biliyorsunuz?
5) Üstün zekâlı çocuklarla iletişim nasıl kurulmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
KONU

KAZANIM

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Hassas Öğrenci Grupları
Yararına Yapılan
Müdahaleler

Hassas öğrenci gruplarını
öğrenir. Hassas öğrenci
gruplarının okullarda
yaşadığı problemleri
kavrar. Okul sosyal hizmet
uzmanının önemini kavrar.
Konu hakkında okullarda
yapılabilecek sosyal
hizmet müdahaleleri
hakkında bilgi sahibi olur.
Cinsel eğitimin önemini
kavrar.

Okuyarak, not alarak ve
gözlem yaparak hayalen
irdelemek.

158

Anahtar Kavramlar













Suça Sürüklenme
Suç
Ceza
Çocuk
Zorbalık
Madde bağımlılığı
Sorun çözme
Okul Sosyal Hizmeti
Cinsel eğitim
Cinsel Eğilim
Üstün Zekalı Çocuklar
Mentörlük
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız bölgede etnisite nedeniyle okul çağında bulunan çocuklara
ilişkin bir gözleminiz var mıdır?
2) Daha fazla sınırlayıcı ortamlardan daha az sınırlayıcı olan eğitim
ortamlarına gelen bir öğrencinin bu dönüşümü gerçekleştirmesini zorlaştıran durumlar
nelerdir?
3) Herkes İçin Başarı (SFA) dezavantajlı olarak görülen öğrencilere hizmet
veren bir reform programı hakkında tartışınız?
4) LGBTİ meselesiyle ilgili temel kavramlar hakkında neler biliyorsunuz?
5) Üstün Zekalı çocuklar ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
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Giriş
Bu bölümde okullarda çeşitli özelliklerinden dolayı hassas konumda olan
öğrenciler ve yapılabilecek müdahaleler hakkında bilgi verilecektir. Bu müdahaleleri
kavramak ve reel bir biçimde uygulamaya çalışmak mesleki olarak
görevlerimizdendir.
Sosyal hizmet mesleğinin birincil amacı, insanların iyi olmasını sağlamak ve
tüm insanların temel insani gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmaktır.
Ancak sosyal hizmet uzmanları hassas ve baskı altında olan insanların gereksinimleri
ve güçlendirilmeleri konusunda özel çaba sarf eder (S.H.U. Etik Kodları, 1996).
Hassas durumda olan grupların özelliklerini inceleyecek olursak; Suça
sürüklenen çocuk kapsamında olan çocukların okula tekrar entegrasyonu (uyumu),
farklı cinsel eğilimleri nedeniyle toplum tarafından ötekileştirilen gey ya da lezbiyen
yönelimden dolayı zarar gören çocuklar, ırkçılık mağduru çocuklar, renklerinden
dolayı zarar gören çocuklar, hassas gruplarda olan öğrenciler sınıflamasına
girmektedir.
Ülkemizde hassas durumda olan çocuklar ağırlıklı olarak suça sürüklenen ve
mahkemece hakkında eğitim, bakım, danışmanlık, sağlık tedbirleri verilen çocuklar
olarak düşünülebilir. Bu bölümde öncelikle suça sürüklenmiş çocuklara, daha sonra
ise diğer hassas gruplarda yer alan çocuklara değinilecektir. Aynı zamanda bu öğrenci
gruplarının her birisinin karşılaştığı problemler ve bu öğrencilerin okul başarılarını
artırmak için okullarca geliştirilmiş olan müdahaleler ele alınacaktır.
Bir diğer hassas durum ise üstün yetenekli bireylerin mümkün olan en erken
dönemde tanılanması kadar onları bu yeteneklerini geliştirecek düzeyde desteklemek
önem taşımaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de üstün yetenekli bireylerin tanılama ve
desteklenmesinde farklı uygulamalar göze çarpmaktadır. Üstün yetenekli çocuklar
genellikle ilk yıllarda yeterli tanılanamama, uygun olmayan sınıflara yerleştirilme
veya uygun olmayan müfredat programlarını takip etme riski altındadırlar. Bunun
yanında, bireylerin yeteneklerini saklama, öğretmenlerin durumlarını göz ardı etmesi
gibi riskler de söz konusudur. Bu sebeple üstün zekalı çocukların tespit edilmesi ve
uygun eğitim modellerinin değerlendirilmesi ele alınacaktır.
Bu bölümde ayrıca, okul sosyal hizmet uzmanlarının önemi ve bu hassas
öğrenci gruplarının pozitif bağlamda değişimleri gerçekleştirmede okul sosyal hizmet
uzmanlarının üstlenmeleri gereken roller ele alınacaktır. Ülkemizde okul sosyal
hizmeti uygulamaları henüz bulunmamaktadır. Okullarda rehberlik servislerinde
sadece rehber öğretmenler görev almaktadır. Türkiye’de çocuklara yönelik politika ve
uygulamalar incelendiğinde henüz okul sosyal hizmeti alanının resmen
uygulamalarına başlayamadığı için eğitim alanında çocuğa yönelik yürütülebilecek
psiko-sosyal çalışmaların sınırlı bir ekip ve sınırlı bir perspektifle yapıldığı
görülmektedir. Fakat okullarda yaşanan sorunlarla baş etmek amacıyla okul psikososyal servisinde pek çok meslek elemanın multi-disipliner bir ekip çalışması
yürütmekte ve bu servislerde başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere pek çok
meslek elemanı da çalışmaktadır. Dünyadaki geçmişi 100 yıl öncesine dayanan ve
günümüzde de 49 ülkede uygulamalarına devam edilen okul sosyal hizmet sistemi,
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ülkemizde henüz uygulama alanı bulamayan okul sosyal hizmeti uygulamalarına
özellikle hassas gruplar açısından değinilecektir. Dünya örnekleri incelenirken,
ülkemizde uygulama örneği olmaması nedeniyle maalesef örnekler yabancı
kaynaklardan kullanılmıştır.

8.1. Suça Sürüklenen Çocukların Okula Tekrar Entegrasyonu
(Uyumu)

Günümüzde, toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri için yapabilecekleri en
güvenli yatırımın, çocuğa yapılan/yapılacak yatırım olduğu anlaşılmıştır. Bu
paralelde, çağdaş, demokratik ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için çocuğu
fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim yönünden, bir bütün olarak ele alabilen
politikalara ihtiyaç duyulmaktadır (BIYIKLI L.1995 ). Suça sürüklenen çocukların
okullar ile teması 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan Tedbir kararları
yolu ile olmaktadır.
Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usül ve
esasları düzenlemektir. Okullarda ne tür önlemler alındığından bahsetmeden önce
Çocuk Koruma Kanunu hakkında bilgi verilecektir.
Suça sürüklenen çocuklara yönelik 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nu
kapsamında çeşitli tedbir kararları alınmaktadır. Suça sürüklenen çocuk, kanunlarda
suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya
kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar
verilen çocuktur.
Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında
korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma
konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk
yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının
çözümünde yol göstermeye,
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak
devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna
gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait
iş yerlerine yerleştirilmesine,
c) Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir
nedenle görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu
ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara
yerleştirilmesine,
d) Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi
için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan
maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına,
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı
tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yöneliktir.
Bu Kanunun uygulanmasında;
162

Çocuk: Daha erken yasta ergin olsa bile, on sekiz yasını doldurmamış kişiyi
ifade eder.
1. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç
mağduru çocuğu,
2. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği
iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı
hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade eder.
Çocuğun işlediği suç, aile özellikleri, yaşı vb. faktörler dikkate alınarak
verilmektedir. Eğer çocuğun aile özellikleri uygun değilse, aile çocuğun tekrar suça
sürüklenmesinin önüne geçemeyecek ise koruma ve bakım tedbiri verilmekte, eğer
çocuğun bakımından sorumlu aile üyeleri çocuğun davranışları ve özellikleri
konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorsa danışmanlık tedbiri, eğer çocuk herhangi bir
eğitim almıyor ya da zorunlu eğitimini tamamlamış bir meslek edinmesi kendisi için
uygun ise eğitim tedbiri verilmekte, madde kullanımı veya başka bir sağlık sorunu var
ise sağlık tedbiri verilmektedir.
Suça sürüklenen çocuk için eğitim tedbiri verilmiş ise ülkemizde takibi Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Suça sürüklenen çocuk hakkında koruma
tedbiri verilmiş ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
koordineli bir şekilde çalışmalarını yapmaktadırlar. Bu özellikte olan çocuklar
rehberlik araştırma merkezlerine başvurmaktadır. Bu başvuru sonucu bir meslek
elemanı çocuğa danışmanlık yapmakta ve okula devamını ve diğer sorunlarını takip
etmektedir.
Bahsedilen uygulamalar, Türkiye’de tedbir kararlarının nasıl uygulanacağı
konusunda yeterince bilginin olmaması ve meslek elemanlarının bu konuda
eğitilmemesi nedeniyle iyi bir şekilde yürütülememektedir. Suça sürüklenen çocuk
hakkında koruma tedbiri verilmemiş ise bu anlamda öğrenci doğrudan okulda
muhatap olacağı bir meslek elemanı bulamadığı için okula uyumunda pek çok sorun
ile karşılaşmaktadır. Ülkemizde okullarda psiko-sosyal servislerin bulunmaması ve
sosyal hizmet disiplininin olmaması nedeniyle okullarda rehberlik uygulamalarından
farklı olarak mevcut ya da olabilecek sorunların tespiti ve çözümü için sağlık, eğitim,
çocuk ve aile refahı, göç, yaşlılık, yoksulluk gibi geniş bir uygulama alanına sahip
olan sosyal hizmet mesleğinin müdahalesine gereksinim vardır. Gelişmiş ülkelerde
eğitim tedbirin uygulanması ile ilgili olarak yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.
Ingersoll ve LeBoeuf (1997) ruh sağlığı birimlerinin, sosyal hizmetlerin,
çocuk koruması birimlerinin ve eğitim kurumlarının bu türden gençlere ve onların
ailelerine bütünleşik hizmetler sunmak ve bilgi paylaşımında bulunmak için düzenli
olarak bir araya gelmesini önermektedir. Avrupa’da, gençlerin cezaevlerinden,
doğrudan okula geçiş yerine, geçici okulların kullanılması alternatifini de
savunulmaktadır. Tablo 1’ de ana hatları verilmiş olan ilave bazı adımlar bu türden bir
alternatif okul ortamından daha az sınırlayıcı olan gerçek okul ortamına gençlerin tam
olarak geçişini sağlamak için kullanılabilirler.
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Tablo 1’ de gösterileceği gibi öğrenciler okul politikalarından ve izleklerinden
haberdar edilmelidirler ve özellikle de ihlal etmeleri durumunda uzun süreli
uzaklaştırma ya da okuldan atılma ile sonuçlanacak olan sıfır toleranslı disiplin
politikalarından haberdar edilmelidir ve ayrıca bu gençlerin ebeveynleri ya da velileri
sorumluluklarının farkına vardırılmalıdır.
Tablo 1. Daha fazla sınırlayıcı ortamlardan daha az sınırlayıcı olan eğitim
ortamlarına gelen bir öğrencinin bu dönüşümü gerçekleştirmesi için atılacak
adımlar
• Öğrenci kabul görüşmesi yürütün.
• Politika ve izlekleri gözden geçirin.
• Madde kullanımı ve diğer davranışlar için okulun sıfır tolerans politikalarının
net bir açıklamasını yapın.
• Şiddeti engelleme anlaşması yapın.
• Ebeveynlere sorumluluklarını hatırlatın.
• Grup ya da aracı temsilcisi(arabulucu) atayın.
• Öğrenci için akademik, davranışsal ve mesleki hedefleri belirleyin.
“1996 yılında, Genç Suçluları Islah Etme Eğitim Sistemi, Arizona Bürosu 12
ile 17 yaş arasında yer alan suça sürüklenmiş gençlerin uygun devlet okulu ya da
çalışma ortamına uyum sağlanması için etkin ve verimli bir yaklaşım geliştirdi. Buna
göre bu yaklaşım tam zamanlı olarak geçişe yardımcı olacak meslek elemanlarının işe
alınmasını ve bu meslek elemanlarının bireyselleştirilmiş mesleki eğitim planlarının
geliştirilmesi ile sorumlu kılınmasını ve bu kişilerin gençler serbest bırakılmadan en
az 30 gün önce işe katılması ve gençler serbest bırakıldıklarında onlar için uygun
eğitimsel ya da mesleki programları hazırlamış olmalarını gerektirmektedir” (akt.
Gökcearslan Çifci E.).
Wright (1996) genellikle akademik olarak iki ya da üç yıl geride olan bu
türden programlara katılan gençlerin daha öncesine kıyasla hazır bulunurluk, yazma
ve matematik testlerinden ortalama yüzde 40 daha fazla başarı sağladıklarını
bildirmiştir.
Almanya’da suça sürüklenmiş ve madde kullanım sorunları olan gençlerin
rehabilite edildiği “PARCEVAL” adlı bir kurumda, çocuklar olumsuz yaşam koşulları
nedeniyle zorunlu eğitimden uzaklaşmıştır ve bu çocukların tekrar örgün eğitime
devam etmesi için kuruma dışarıdan öğretmenler (millî eğitimden aldıkları özel bir
sertifika ile eğitmen olmuş sosyal hizmet uzmanları) getirtilmek suretiyle şimdiye
kadar kaçırmış oldukları eğitimi tekrar yakalayabilmeleri amacıyla dersler
verilmektedir. Bu çocuklar uzunca bir süre eğitim sisteminden ayrı kaldığı için diğer
öğrencileri rahatsız edebilmekte veya okul kurallarının dışına çıkabilmektedir. Bu
nedenle okula gelen eğitmenler bu çocukları eğitim sistemine tekrar ısındırmaya ve
uyum sağlamaları için ön hazırlık yapmaya çalışmaktadırlar. Belirtilen kurumdaki
uygulamanın, çocukların tekrar eğitim sistemine dahil olmaları ve eğitim sisteminden
uzaklaşmamaları amacıyla oluşturulmuştur.
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Ülkemizde çocukların eğitim tedbiri kapsamında okullar ile bağlantılarının
kurulması sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerindedir. Mahkeme kararı geldikten sonra bu merkezde çalışan psikolog,
öğretmen veya rehber öğretmen çocuğun okul sistemine dahil olması amacıyla
danışmanlık hizmeti vermektedir. Ancak bu uygulamayı, üzerinde çalışılmış ve
öğrencinin eğitim sistemine adaptasyonu amacıyla ayrıntılı bir şekilde kurgulanmış
bir uygulama olarak tanımlamak son derece zordur. Öğrenciye danışmanlık yapan
meslek elemanları suça sürüklene çocuklara ilişkin bilgilerini ancak bu çocuklar ile
çalışmaya başladıktan sonra edinmektedirler. Bununla birlikte sistemin hassas
durumda yer alan çocukları kapsayıcı özelliğinin olmaması da suça sürüklenen
çocukların sistemden kopmasına neden olabilmektedir.

8.2. Farklı Renkten ve Etnisiteden Çocuklar

Etnisite: Genel anlamda bir sosyal gurubun ırk, dil veya millî kimliğidir.
Kolektif kimliğin dini, millî, kültürel ve alt-kültürel gibi çeşitli formlarını bünyesinde
toplayabilir.
Okulların farklı renkten, ırktan veya etnik kökenden olan çocuklar
konusundaki politikaları, bu öğrencilerin okul başarılarını etkilemektedir. Okulun bu
konudaki politikası, farklılığa karşı genel tavrı ve müfredatın farklı kültürlerin
gereksinimlerine ne düzeyde karşıladığı ile belirlenmektedir (Burnette, 1999).
Avrupa Konseyi, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu
(ECRI) tarafından 2007 yılında Strasburg’da Okul Eğitiminde Irkçılık ve Irk
Ayrımcılığına Karşı Mücadeleyle ilgili ECRI Genel Politika Tavsiyesi yayımlamıştır.
Bu tavsiyeler incelendiğinde;
Okulda ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karsı mücadele amacıyla:
1. Okullara, ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karsı mücadeleyi kendi isleyiş
biçimlerine içselleştirme zorunluluğu getirilmesi ve bunun için:
a) İster öğrencilerden ister eğitim kadrosundan kaynaklansın, okullarda bu tür
olgulara karşı mücadelenin kalıcı bir politikanın parçası haline getirilmesi;
b) Okulda ırkçı olayların izlenmesi için bir sistem kurulması ve karşı
mücadelede uzun erimli politikalar geliştirilebilmesi için bu tür olgularla
ilgili veriler toplanması;
c) Fiziksel zarara yol açmayan ırkçılık veya ırk ayrımcılığı olaylarına karsı
mücadele için, örneğin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı mağduru kişilerle ilgilenen
kuruluşlarda örgün olmayan eğitim etkinliklerinde yer alma gibi eğitsel
önlemlere başvurulması;
d) Okullarda ırkçı nefreti körükleme veya şiddet kullanma, tehdit, mala zarar
verme dahil ırkçı mahiyette ciddi herhangi bir eylemin okuldan uzaklaştırma
veya ihraç veya uygun bir yaptırım nedeni sayılması;
e) Okullarda tüm personelin ırkçılık ve ırk ayrımcılığına karsı davranış
kurallarını benimsemesinin özendirilmesi;
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f) Gerek öğrencilerin gerekse velilerin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı konularında
ve bunlarla ilgili okul politikalarında bilinç ve duyarlılıklarının gelişmesini
sağlayacak önlemler alınması (örneğin özel ırkçılık karşıtı günler veya
haftalar, kampanyalar, yarışmalar gibi);
2. Okul eğitiminin, toplumda ırkçılığa ve ırk ayrımcılığına karsı mücadelede
önemli bir rol oynamasının sağlanması:
a) İnsan hakları eğitiminin, anaokulundan başlayarak her kademede ve her
derste müfredatın ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi;
b) Hangi eğitim yaklaşımında olursa olsun, öğrencilere verilen dinsel bilgilerin
bilimsel yansızlıkla bağdaşır hale getirilmesi;
c) Kamu okullarının mezheplere atıflı dinsel eğitim verdikleri durumlarda, bu
derslerde muaf olması istenilen öğrencilerin ayrılma işlemlerinin
kolaylaştırılması;
d) Irkçı materyallerin veya kalıpçılığı, hoşgörüsüzlüğü veya herhangi bir
azınlık gruba karsı önyargıları körükleyici unsurların okul ders kitaplarından
çıkartılması;
e) Öğrenciler arasında eleştirel düşüncenin özendirilmesi ve öğrencilerin
kullandıkları materyallerde yer alan kalıplara veya hoşgörüsüzlük içeren
ögelere duyarlı olup tepki verecekleri becerilerle donatılması;
f) Okullarda kullanılan ders kitaplarının, toplumda var olan çeşitlilik ve
çoğulculuğu daha iyi yansıtacak ve bu amaçla azınlık grupların topluma
katkılarını da içerecek şekilde gözden geçirilmesi;
g) Okullardaki ders kitaplarının niteliğinin ilgili tüm taraflarla birlikte düzenli
olarak izlenmesi ve böylece ırkçı veya ayrımcı ögelerin temizlenmesi;
h) Bir yandan ırkçı mesajlardan korunmaları için filtre yazılımı gibi gerekli
kaynakları sağlarken, diğer yandan öğrencilere ırkçılık ve ırk ayrımcılığına
karsı mücadelede internetin bir araç olarak nasıl kullanılabileceğinin
öğretilmesi;
i) Eğitim Bakanlıkları ve/veya Okul Müfettişlikleri gibi eğitimin kalitesinden
sorumlu mercilerin kendi çalışmaları sırasında ırkçılık ve ırk ayrımcılığı gibi
meseleleri de izleyip değerlendirmelerinin sağlanması;
Yapılan bazı çalışmalar çok kültürlü eğitim ile gelişen akademik başarı
arasında bağlantılar bulmuşlardır (Webb, 1990). Spears, Oliver, ve Maes (1990)
farklı köken ve kimliklere sahip öğrenciler için çok kültürlü bir eğitimin, okulu
bırakma oranlarında azalmaya yol açtığını belirtmektedir. Oliver ve Howley (1992)
de, bu türden bir ortamda ırksal gruplaşmaların oluşmasında azalma ve öğrenciler
arasında iyi ilişkiler kurulmasında ise bir artış olduğunu bildirmektedirler. Ayrıca
farklı renklerden öğrenciler arasında kültürel bir zemin oluşumunun gerçekleştiği ve
aidiyet duygusu da geliştiği ileri sürülmektedir.
Öğretim kadrosunun tamamının çok kültürlü ortamlarda görev yapma
konusunda eğitilmesi ve bu amaçla:
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1. Öğretim kadrosunun farklı kökenlerden öğrencilere eğitim ve ihtiyaçlarına
karşılık verebilecek şekilde hazırlanması amacıyla bu kadroya her kademede
başlangıç eğitimi ve sürekli eğitim verilmesi;
2. Öğretim kadrosuna verilecek başlangıç eğitiminde ve sürekli eğitimde,
ırkçılık ve ırk ayrımcılığı ile ilgili konuların da yer alması; bu tur olguların
yol açtığı sonuçların bunlara maruz kalan çocukların okul başarıları
üzerindeki zararlı etkiler konusunda duyarlılık geliştirilmesi;
3. Öğretim kadrosunun ayrımcılığa karşı ülke ölçeğindeki yasal düzenlemeler
konusunda eğitim almasının sağlanması;
4. Dolaylı ve yapısal ayrımcılık dahil olmak üzere öğretim kadrosunun
okullarda ırkçılığın ve ırk ayrımcılığının ortaya çıkmasını önleyecek, bu
bağlamda sorunlarla karşılaştıklarında hemen ve etkili yollara başvuracak
şekilde eğitilmesinin sağlanması;
5. İnsan hakları ve ırk ayrımı ile ilgili konularda kendilerine başlangıç eğitimi
ve sürekli eğitim verilmesi ve bu eğitimlerin diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki
hususları da gözetmesi;
a) İlgili uluslararası standartlar ve Avrupa standartları;
b) Eşitlik hakkı dahil olmak üzere özel olarak insan hakları eğitimi
için hazırlanmış materyallerin kullanılması;
c) Eğitimlerde interaktif ve katılımcı yöntemlere başvurulması;
6. Eğitim mesleğinde olanların, eşitlik hakkı dahil, insan hakları eğitiminde
edinilen
deneyimleri
paylaşabilecekleri
ve
kullanılan
yöntemleri
güncelleştirebilecekleri bir çerçeve sağlanması;
Çok kültürlü eğitmenler olarak okul hizmet uzmanları tüm öğretmenler ve
okul çalışanları için sürekli olarak kültürel farkındalık ve duyarlılık eğitimi
sunmaktadırlar.
Örneğin, Okul yılı devam ederken sosyal hizmet uzmanları yapacakları ev
ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmeleri için öğretmenleri davet edebilirler.
(Ülkemizde okul sosyal hizmeti uygulamasının bulunmaması nedeniyle ev ziyaretleri,
her sınıfın öğretmeni tarafından gerçekleştirilmektedir).
Çok kültürlü eğitmenler olarak sosyal hizmet uzmanları sınıflarda ve okul
koridorlarında sergilenen resim ve posterlerde, sınıfta kullanılan ders materyallerinde
ve sınıflarda öğrencilerin nasıl gruplandırıldıkları bağlamında farklı kültürel grupların
ne oranda dâhil edildiklerini sürekli olarak incelemelidirler (Bennett, 1990; First,
1988).
Sosyal hizmet uzmanları ayrıca kültürel köken ile ilgili olarak yapılan bazı
genellemeler ve yanlış yorumlamalar temelinde öğretmen ve öğrenciler arasında
ortaya çıkacak yanlış algılamaları da takip etmelidirler (Bennett, 1990; First, 1988).
Bu uzmanlar dikkat çekme stratejileri, sorulara yanıt verme biçimleri ve
etkileşimde bulunma biçimleri gibi öğrenci davranışlarının genellikle kültürel köken
tarafından etkilenen eylem örnekleri olduğunun anlaşılmasında öğretmenlere yardımcı
olmalıdırlar. Geleneksel eğitimin yerine tüm öğrencilerin fayda sağlayabileceği farklı
türlerden oluşan eğitim yaklaşımı benimsemeleri yönünde cesaretlendirmelidirler.
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Ayrıca eğitim aldığı okulun resmî dilini kullanma yönünde güçlükler yaşamakta olan
ebeveynler için her iki dilde de yazılmış olan yazılı notlar sağlanarak farklı dilsel
kökene sahip olan öğrenciler ile olan etkileşimi geliştirme yönünde öğretmenler
yardım sağlamalıdırlar (Field & Aeber-sold, 1990).
Okul kültürüne çok kültürlü eğitimin ilkelerini yerleştiren gelecek vaat eden
bir program “Herkes İçin Başarı Programı” dır.
Herkes İçin Başarı (SFA) dezavantajlı olarak görülen öğrencilere hizmet veren
en kapsamlı bir biçimde değerlendirilmiş, ilköğretim kapsamlı bir reform programıdır.
Özünde, SFA müfredatta ve öğretimde araştırma temelli yenilikleri kullanır ve üçüncü
sınıfa kadar tüm öğrencilere okumayı öğretmek için öğretimi yeniden organize eder.
SFA beş ana bileşenden oluşmaktadır:
1. Hikâye anlatma- yeniden anlatma (StaR) okuma müfredatı: Bunun içinde
öğrencilerden anlamayı geliştirmek için hikâyeyi yeniden anlatmaları ya da
oynamaları istenir.
2. İşbirlikçi bütünleşik okuma ve kompozisyon (CIRC): Bunun içinde öğrenciler,
takımlar halinde çalışırlar ve takımlarının başarıları için bireysel olarak takdir
edilirler.
3. Öğrencilerin var olan okuma düzeyleri ile daha iyi bir uyum sağlamak için
öğrencileri daha üst ya da alt gruplara kaydırmak amacıyla testlerin
kullanıldığı okuma eğitimini yeniden yapılandırmak
4. Okuma ile ilgili yapılan değerlendirmelerde iyi performans sergileyemeyen
öğrencilere bire bir eğitimin verildiği okuma programı planlamak
5. Gerekli olması durumuna bağlı olarak ailelere hizmet sunan bir okul sosyal
hizmet uzmanlarının yer aldığı aile desteği
SFA ile ilgili yapılan değerlendirmeler genellikle SFA’nın dilsel gelişimde ve
okuma becerisinde olumlu gelişmelere yol açtığı sonucuna ulaşmışlardır.

8.2.1. Okullarda Irkçı Davranışlar Nasıl Değiştirilebilir?

 Irkçılık ile ilgili beklentilerin net bir açıklamasını yapın.
 Bu beklentilerin ihlal edilmesi durumunda karşılaşılacak bir dizi yaptırım
uygulayın.
 Irkçılık olaylarına yeterli kanıtları topladıktan sonra hızlı ve adil bir biçimde
müdahale edin. Yapılan müdahaleler iyileştirme amaçlı olmalıdır.
 Öğrencileri okul alanlarında ırklarına göre bir araya gelme eğilimlerinden
vazgeçirmeye çalışın.
 Entegrasyonu sağlamaya yönelik oturma düzenleri oluşturun.
 Mümkün olduğunca diğer öğrencilerden yardım talep edin.
 Ebeveynlerin ve öğrenci danışmanlarının yardım ve desteğini isteyin.
 Uygun olduğu zamanlarda toplumda bulunan önde gelen azınlık liderlerini
öğretmen çalışma atölyelerine, birliklerine davet edin ve ırkçılık vakalarında
onları arabulucu olarak kullanın.
 Okullarında ve sınıflarında ırkçılığı ortadan kaldırmak için çaba sarf edenleri
ödüllendirin.
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8.2.2. Irkçılık İle Mücadelede Uluslararası Dayanaklar
Irkçılığa karşı mücadele bağlamında uluslararası dayanaklar incelendiğinde
yararlanılabilecek kaynaklar aşağıda verilmiştir.
• İnsan Hakları evrensel Bildirgesi’nin 26. Maddesi;
• Irk ayrımcılığının Her Biçimine Son Verilmesine ilişkin Uluslararası
Sözleşmesi
• Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmesi
• Eğitimde Ayrımcılığa dair UNESCO Sözleşmesi
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni, özellikle bu Sözleşme’nin 14. maddesini
ve 1. Sözleşme Protokolü’nün 2. maddesi
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayrımcılığı yasaklayan hüküm içeren 12
sayılı Protokolü
• Avrupa Sosyal Şartı’nı (değişik hali) ve özellikle 17. maddesi
• Bakanlar Komitesi’nin Avrupa’daki Roman çocukların eğitimiyle ilgili olarak
üye Devletlere Yaptığı (2000) 4 sayılı Tavsiyesi
• Bakanlar Komitesi’nin Avrupa’da 21. yüzyılda tarih öğretimiyle ilgili olarak
üye Devletlere Yaptığı (2001) 15 sayılı Tavsiyesi
• Bakanlar Komitesi’nin demokratik yurttaşlık için eğitimle ilgili olarak üye
Devletlere yaptığı (2002) 12 sayılı Tavsiyesi
• Parlamento Asamblesinin göçmen çocuklarının eğitimiyle ilgili 1093 (1989)
sayılı Tavsiyesi
 Parlamento Asamblesinin insan hakları eğitimiyle ilgili 1346 (1997)
sayılı Tavsiyesi
 Parlamento Asamblesinin eğitim ve dinle ilgili 1720 (2005) sayılı
Tavsiyesi

8.3. Cinsel Eğiliminden Dolayı Zarar Görme
8.3.1. Cinsiyet
Biyolojik cinsiyeti ifade eder; kadın ve erkeğin sahip olduğu genetik,
fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Canlı türlerinin neredeyse tamamının, özellikle
üreme organları ve sistemleri üzerinden dişi ve erkek olarak iki temel biçimde
farklılaşması “cinsiyet” olarak tanımlanır.

8.3.2. Cinsel Kimlik
Kişinin biyolojik olarak cinsel özelliklerini yansıtır. Bunlar kromozomlar,
cinsel hormonlar, dış ve iç cinsel organlar, üreme hücrelerinin geliştiği dokular ve
ikincil cinsiyet özellikleridir. Kişinin kendini hangi cinsiyetle özdeşleştirdiğini ifade
etmek için de kullanılır. Ayrıca, kimi zaman cinsel kimlik kavramı cinsel yönelimi
ifade etmek için de kullanılabiliyor.
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8.3.3. Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet kadının ve erkeğin rollerini, sorumluluklarını, güç
ilişkilerini ve toplumsal konumlarını belirleyen bir kavramdır. Yaşanılan zaman,
coğrafya ve kültüre göre değişen, farklı cinsiyetlere sahip insanlardan beklenen sosyal
rol, davranış ve fiziksel görünüşün bütününü ifade eder.

8.3.4. Cinsiyet Rolü
Toplumsal cinsiyetin bir parçasıdır ve kişinin kendisini bir oğlan çocuk/erkek
veya kız çocuk/kadın konumunda göstermek için yaptığı ve söylediği şeylerin tümü
olarak tanımlanmaktadır.

8.3.5. Cinsiyet Kimliği

Kişinin kendini hangi toplumsal cinsiyet kimliği üzerinden tanımladığı ve ya
diğer insanlar tarafından hangi toplumsal cinsiyet kimliği üzerinden tanımlandığını
ifade etmek için kullanılır. Kültürümüzün herhangi bir cinsiyete ait olma durumunda
bireyden beklediği nitelik veya karakterdir. Bu, toplumun cinsiyetlere atfettiği
özelliklere göre kültürden kültüre değişebilir. Örneğin kıyafet, davranış tarzı kişinin
cinsiyet kimliğini oluşturabilir.

8.3.6. Cinsiyet Geçiş Süreci

Cinsiyet geçişi veya inşası, bireyin toplumsal cinsiyetini biyolojik cinsiyeti ile
uyumlu hale getirdiği bir süreçtir. Bu süreç genellikle kişisel, sosyal ve medikal
yönleri gerektirmektedir.
LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans)
Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (travesti ve transseksüel); zaman zaman
“cinsel azınlıklar” diye de anılan grup ve kimliklerin tümünü kapsayan terimdir.

8.3.7. Cinsel Yönelim
Kişinin cinsel dürtülerinin hangi cinse yönlendiğini belirler. Belli bir
cinsiyetteki bireye karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekim olarak
tanımlanabilir. Heteroseksüellik, eşcinsellik, biseksüellik gibi. Cinsel yönelim,
cinselliği oluşturan dört unsurdan biridir. Diğer üçünden belli bir cinsiyetteki bireye
karşı süregelen duygusal, romantik ve cinsel çekimle ayrılır. Cinsellikle ilgili diğer üç
unsur da biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet (gender) kimliği (erkek ya da kadın
olmaya ilişkin psikolojik duyum) ve sosyal cinsiyet rolü (eril ya da kadınsı
davranışları belirleyen kültürel normlara uyum). Tanınmış üç cinsel yönelime göre;
kişinin kendi cinsiyetinden birine yönelmesi eşcinsellik, kişinin karşı cinsiyetten
birine yönelmesi heteroseksüellik, kişinin her iki cinsiyete de yönelmesi
biseksüelliktir. Eşcinsel yönelimli bireyler “gey” ya da “lezbiyen” olarak da
adlandırılırlar. Cinsel yönelim, duyguları ve kendilik kavramını (self-concept) içerdiği
için cinsel davranıştan farklıdır. Bireyler davranışlarıyla cinsel yönelimlerini ifade
edebilecekleri gibi etmeyebilirler de.
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8.3.8. Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık
Türkiye’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı
mücadelenin gittikçe güçlendiğine tanık oluyoruz. Onur yürüyüşleri binlerce kişinin
katılımıyla gerçekleşiyor; LGBTİ’lerin kamusal alandaki görünürlüğü günden güne
artıyor. Buna paralel olarak yürüyüşlere şiddet içeren tepkiler de yükseliyor. Ayrıca
bulgular, LGBTİ’lere yönelik derin önyargıların sürdüğüne işaret ediyor. Nitekim
2011 Türkiye Değerler Araştırması, halkın %84’ünün eşcinsel komşu istemediğini
ortaya koyuyor.
Bilinen ya da varsayılan gey ya da lezbiyen cinsel eğilimden dolayı zarar
görme günümüzde başta Amerika ve diğer pek çok ülkede (Ülkemiz de bu sıralamaya
dâhildir) var olan en yaygın ön yargı temelli şiddettir (Pilkington S- D'Augelli, 1995).
Homoseksüellikte nefreti belirten ifadeler oldukça yaygın görülmektedir. Örneğin
1999 yılında yapılan 32 eyaletten 496 lezbiyen, gey ve biseksüel ve transeksüelin
(LGBT) katıldığı bir araştırma LGBT gençlerinin yüzde 91.4 ‘den daha fazla bir
kısmı bazen ya da sık sık aşağılayıcı ifadeleri duymaktadırlar (Gay, Lesbian and
Straight Education Network [GLSEN], 1999).
Türkiye’de yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Duyan,
2004). Diğer bir çalışma devlet liselerinde okuyan öğrencilerin rutin olarak diğer
öğrencilerin aşağılayıcı ifadelere maruz kaldıklarını bulmuştur (Massachusetts
Governor's Commission on Gay and Lesbian Youth, 1993). Ne yazık ki bu sataşma
sözlü ifadelerin de ötesine geçmektedir. Gey erkeklerin yüzde 22'sinin ve
lezbiyenlerinde yüzde 29' unun cinsel yönelimlerinden dolayı başka bir öğrenci
tarafından fiziksel olarak incitildiği görülmüştür.
Eğitim ortamlarında da ayrımcılığa karşı mücadele alanları açılmaya
çalışılıyor. Bu alandaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren kurumların başında
Kaos GL (Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği)
geliyor. Eğitimde cinsel yönelim ve cinsiyet ayrımcılığının ele alındığı ‘Eğitim Hakkı
Sempozyumu’ konulu uluslararası katılımlı etkinlik; Ankara’nın farklı
üniversitelerindeki derslere katılarak LGBT’lerin sorunlarını tartışmaya açan
‘ayrımcılığa karşı dersler’; Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği ve Bakış
Kişisel Gelişim Merkezi ortaklığıyla, İzmir’de, psikolojik danışman ve rehber
öğretmenlere yönelik gerçekleşen eğitim etkinliği; Pembe Hayat LGBTT Dayanışma
Derneği ile birlikte yayına hazırlanan ‘LGBTİ Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına
Karşı Nasıl Korumalı!’ başlıklı broşür Kaos GL’nin bu alanda yürüttüğü
çalışmalardan bazılarıdır.
Avrupa Konseyinin 2011 yılında yayımladığı rapor incelenmiş ve Avrupa
Konseyi üyesi 47 ülkedeki LGBT bireylerin insan hakları durumuna çeşitli tematik
alanlarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıktan korunmada ciddi
kusurların yansıra olumlu gelişmelerin de olduğunu belirtmiştir. Çok sayıda üye ülke
cinsel yönelim ve daha az olsa da cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı yasaklayan
yasal ve diğer önlemleri kanunlaştırmış bulunuyor. Üye ülkelerin çoğunluğu (38),
uluslararası standartlar ve Avrupa standartları doğrultusunda cinsel yönelimin,
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ayrımcılık karşıtı genel ve kısmî mevzuattaki ayrımcılık temellerinden biri olduğunu
kabul etti. Yaklaşık dokuz üye ülke LGB bireyleri ayrımcılığa karşı korumuyor gibi
görünüyor. 47 üye ülkenin daha azı, yani 20’si cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı,
ayrımcılık karşıtı mevzuatında cinsiyet kimliğini ya açıkça belirterek, ya da
“cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet” ya da “başka ayrımcılık temeli” terimlerinin yorumu
olarak tanıyarak kapsıyor. Diğer 27 üye ülkede ise, ayrımcılık karşıtı mevzuat trans
bireylerin korunması konusunda ya sessiz kalıyor ya da mevzuat bu konuda belirsiz.

8.4. Okullarda Neler Yaşanıyor?

Okul mekânının ne şekilde düzenlendiğinden, müfredatın ve ders kitaplarının
içeriğine, sınıflarımızda kullandığımız dilden, velilerle veya idareyle ilişkilenme
biçimimize kadar okuldaki pek çok pratik ikili cinsiyet rejimini kurmaya ve
kuvvetlendirmeye hizmet ediyor. İkili cinsiyet rejimi erkek ve kadın olmak üzere
sadece iki cinsiyetin bulunduğu varsayımına dayanır. Toplumsal yaşamın her alanı
sadece iki cinsiyetin var olduğu gözetilerek düzenlenir ve bu iki cinsiyetin dışında
kalan tüm cinsiyet kimlikleri yok sayılır. Normal ve olması gereken tek cinsel
yönelimin heteroseksüellik olduğunu dayatan anlayışaysa ‘heteronormativite’ denir.
Okul öncesi dönemde kurulmaya başlayan ikili cinsiyetçi sistem
çocuğun/gencin eğitim hayatı boyunca çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Örneğin,
okul tuvaletleri, bir başka deyişle ‘kızlar tuvaleti’ ve ‘erkekler tuvaleti’, cinsiyetleri
keskin ayrımlarla birbirinden ayırarak ikili cinsiyet rejimini pekiştiren mekânların
başında geliyor. Bu duruma başka bir örnek trans çocukların/gençlerin, istedikleri
tuvalete giremedikleri için teneffüslerde tuvalete gitmeyip, derste öğretmenden tuvalet
izni istemeleri sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Erkek ya da kadın eşcinsellerin, erkeklik ve kadınlıkla ilgili yaşadıkları
toplumda kabul görmüş, beklenen görünüm, davranışlardan farklı olmaları, örneğin
bir lezbiyenin diğer kadınlardan daha erkeksi olması gerekmez. Heteroseksüeller
arasında olduğu gibi eşcinsellerde de farklı erkeklik ve kadınlık özellikleri bir arada
görülebilir. Dolayısıyla eşcinsellik dışarıdan gözlenebilen toplumsal cinsiyet
özellikleriyle ayırt edilemez. Eşcinsellerle ilgili sık yanlış inanışlardan biri
erkeklerden hoşlandıkları için kadınsı, kadınlardan hoşlandıkları için erkeksi
davranışlar sergilemeleri gerektiğidir. Sonuç olarak kişinin eşcinsel olup olmadığının
anlaşılması sadece kendi ifadesi ile mümkündür

8.4.1. Stratejiler
Öğrenciyi gözeterek yapılabilecek müdahalelere ilişkin LİSTAG
aktivistlerinin önerileri şu şekildedir:
 Biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim kavramlarıyla ilgili
öğretmenler ve veliler bilgilendirilmeli
 Öğrenci açıldıysa aileler aile dayanışması için LİSTAG’a ve profesyonel
psikolog ve psikiyatr desteği için CETAD’a yönlendirilmeli
 Öğrenci açılmadıysa, öğretmen de veli de, öğrenciyi rahat ettirecek ve farklı
varoluş biçimlerini içerecek ortamlar yaratmak dışında bir şey yapmamalı.
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Öğretmenin kullandığı dilin, farklı varoluş biçimlerini içerecek ortamlar
yaratmakta ve çocukları/gençleri rahat ettirmekte oldukça etkili bir araç olduğu
görülüyor. “Kendini yakın hissettiğin, seni destekleyebilecek bir öğretmenin
varlığının ne kadar önemli olduğuna değinenler arasında Liseli LGBTİler, LGBTİ
bireylerle çalışan CETAD psikiyatrları, bazı öğretmenler, LİSTAG aileleri sayılabilir.
Anlaşılan o ki çocukların/gençlerin, kendilerini destekleyebileceğini düşündükleri
öğretmeni teşhis etmekteki başlıca aracı öğretmenin kullandığı dil oluyor.
 Örneğin, çocuklarla/gençlerle ilişkilenirken ‘oğlum’; ‘kızım’ hitap biçimlerini
kullanmamak, bunun yerine onlara isimleriyle hitap etmek öğretmenler
tarafından önerilen basit ve etkili stratejiler arasındadır.
 • Okullardaki pano görsellerine de bakılabilir. Mevsimler temasının görseli
olarak kırmızı paltolu kız çocuğu ile şemsiye tutan oğlan çocuğu resmi gibi
cinsiyet yüklü bir görsel yerine meyveler veya sebzelerin olduğu
cinsiyetlendirilmemiş görseller tercih edilebilir.
Bunların yanı sıra;
İkili cinsiyetçi anlayışı pekiştiren bir dil kullanmamayı alışkanlık haline
getirmek;
Farklı varoluş biçimlerini içeren bir dil kullanmak; öğrencilerle ve diğer
aktörlerle ilişkilenirken farklı varoluş biçimlerini içeren bir yaklaşım
benimsemek;
Farklı cinsiyet kimliklerinin ve aslında her türlü farklı kimliğin ortaklaşa
gruplaştığı karma etkinlikler düzenlemek;
Etkinliklerde öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine alan açmak;
Kimliklerin heterojenliğinin ve kesişimselliğinin kavranmasına yönelik
etkinlikler kurgulamak;
Varsaymamak; çocuğu/genci odağa alan bir yaklaşım benimsemek;
LGBTİ meselesiyle ilgili temel kavramlar ve yaklaşımlar konusunda
bilgilenmek ve bilgilendirmek;
Okulun her alanında (derslerde, aktörler arası ilişkilerde, öğretmenler odasında
vb.) görünürlüğü sağlamak; öte yandan kimliklere işaret etmediğimizden emin
olmak.

8.5. Üstün Zekalı Çocuklar
Üstün ve özel yeteneklilik; bireyin, genetik özelliklerle var olan ve çevresel
uyaranlarla gelişen, fiziksel büyüme ve gelişim, hareket gelişimi, algı–dikkat
kontrolü, analiz, sentez, problem çözme gibi bilişsel gelişim, dili anlama ve ifade
etme yeteneği, sosyal, duygusal ve estetik gelişim alanlarının birinde ve/veya
birkaçında veya hepsinde çeşitli gözlem ve ölçme araçlarıyla uzman kişiler tarafından
gözlenen ve/veya ölçülebilen, yaşıtlarından ileri düzeyde olma durumudur (Baykoç
Dönmez, 2009)
Ülkemizde üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk uygulama 1960’ta Ankara’da
açılan özel sınıflar ve türdeş yetenek sınıflardır. Özel sınıflarda 125 ve üzeri IQ
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düzeyinde olanlar bir araya getirilip ayrı bir eğitim programı uygulanmış, bu sınıflar
bir süre sonra kapatılmıştır (Davaslıgil, 2000).
Üstün yetenekli çocukların yetenek ve potansiyellerini geliştirebilmeleri,
uygun eğitim programı ve ortamlarının hazırlanması için zamanında ve doğru teşhis
koymak ilk adımdır (Kargı ve Akman, 2003; Tan, Soysal, Aldemir ve Işık, 2012).
Tanılama sürecinde tek bir bilgi toplama aracı yerine çok yönlü ve çok boyutlu bilgi
toplama araçlarının kullanılması, çocuklarla ilgili verilerin ayrıntılı ve güvenilir
olması, multi-disipliner bir yaklaşımın olması gerekmektedir (Dağlıoğlu, 2010; Sak,
2013). Üstün yetenekli çocuklar, tıbbi ve eğitsel tanılama modelleri ile
değerlendirilebilir. Tıbbi tanılama modeli Nöro-bilişsel değerlendirmeyi içermektedir
(Tarhan ve Kılıç, 2014). Eğitsel tanılama modelleri aday gösterme/yönlendirme, aile
görüşmeleri, çocuk ve akranlarıyla görüşme, grup ve bireysel zekâ testleri, yaratıcılık
testleri, güzel sanatlar ile ilgili özel testlerden vb. oluşmaktadır (Dağlıoğlu, 2010).
Ülkelerin üstün yetenekliliğe bakış açıları ve eğitim sistemlerindeki farklılıklar
nedeniyle üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda çok çeşitli modeller ve stratejiler
mevcuttur (Akarsu, 2004). Üstün yeteneklilerin eğitiminde genellikle hızlandırma,
gruplama ve zenginleştirme modelleri kullanılmaktadır. Üstün yetenekli çocukların
ilkokula erken başlama ve hızlı ilerleme, sınavlar aracılığıyla sınıf atlama veya üst
sınıflarla ders alma, dersi okumadan sınava girme, üniversiteden bazı dersler aldırma,
üniversiteye erken kabul etme gibi uygulamalar hızlandırma olarak tanımlanmaktadır.
İlgi ve yetenekleri benzer olan çocukların, bir arada olmaları, birlikte çalışmaları için
tam gün homojen sınıflar veya heterojen sınıflar, yarım gün veya geçici gruplamalar,
yarım gün özel sınıflar, “okul içinde okul” gibi sınıf içi ve sınıf dışı gruplamaların
yapılmasıyla uygulanan modeller “gruplama” olarak tanımlanmaktadır (Baykoç
Dönmez, 2011). Eğitim programlarının üstün yetenekli çocukların gereksinimlerine
göre düzenlenmesi ve akranlarıyla birlikte eğitim görmeleri ise zenginleştirme
modelidir (Ataman, 2003; Dağlıoğlu, 2010).

8.5.1. Dünya’da Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi

Üstün zekâlılık ve yetenek, erken gelişme ile kendini gösterir. Çocuklar farklı
genetik yeteneklerle dünyaya gelir ve bu becerilerini okul ve diğer öğrenme
ortamlarında geliştirmek için her birinin farklı girdilere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlar
doğrultusunda çocuklar şunları öğrenmeli ve elde etmelidirler (Feldhusen, 2005):
1. Kendini anlama ile beceri, motivasyon ve öğrenme biçimlerinin kişisel,
sosyal, akademik ve kariyer amaçları doğrultusunda birleşimi
2. Kendini mükemmeliyet, uzmanlaşma ve pratikleşme çabasıyla gösteren
yeterlilik hedefleri
3. Yetenek ve uzmanlık alanlarında yüksek akademik, artistik, teknik ve kişiselsosyal başarılar ve geniş bildirimsel bilgi
4. Problem çözme, sebep gösterme ve problemle başa çıkma becerileri
süreçlerinin bilgisi
5. Otokontrollü ve biliş ötesi beceriler
6. Akranlarla pozitif ilişkiler ve sosyal uyumluluk
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7. Uzmanlaşmanın doğal bir sonucu olan yaratıcı üretkenlik
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üstün yetenekliler eğitimi biçimleri şu
şekilde sınıflandırılabilir (Gallagher, 2000):
 Ayrı Sınıflar: Üstün yetenekli öğrenciler ya ayrı sınıflarda ya da ayrı
okullarda eğitim görürler.
 Montessori Metodu: Montessori metoduna göre çocuklar, üç farklı yaş grubu
için tasarlanmış sınıflarda bulunur. Bu, çocuklara kendi yaş grubundaki
çocuklar arasında bulunurken gelişim fırsatı verir. Montessori metodu,
öğrenme hızları ortalama bir çocuğun öğrenme hızının iki katı kadar olan
üstün zekâlı çocuklar için çok yararlı olan birçok özgürlük sağlar.
 Hızlandırma: Öğrenciler, kendi yeteneklerine daha fazla uyan üst düzey
sınıflara gönderilir. Bazı kolejler üstün zekâlı genç çocuklara koleje erken
başlama fırsatı sağlayan erken girişim programları sunarlar.
 Ayrılma: Öğrenciler zamanlarının bir kısmını yetenek sınıflarında, geri kalan
zamanlarını ise akranları ile birlikte geçirirler.
 Zenginleştirme: Öğrenciler tüm ders zamanlarını akranları ile geçirirler ancak
o konuda ekstra materyaller alırlar.
 Ev Eğitimi (Homeschooling): Üstün zekâlı çocuklar için çok sayıda eğitim
opsiyonunu içinde barındıran kapsamlı bir ifade: part time okul, evdeki okul,
sınıflar, gruplar, danışmanlar ve öğretmenler.
 Yaz Okulu: Yaz mevsiminde açılan John Hopkins Üniversitesi'nde kurulmuş
olan CTY (Center for Talented Youth) ve İrlanda da Dublin Üniversitesi'nin
mali desteği ile kurulan ICTY (Ireland Center for Talented Youth) gibi kurs
seçeneklerini kapsar.
 Hobi: Satranç gibi birtakım faaliyetler okul zamanından sonra ekstra zekâ
geliştirici uğraşlar olarak verilir.
Rusya’da üstün yeteneklilerle ilgili başarılı çalışmalarının kökenleri 1950'li
yıllarda o dönemin Nobel ödüllü bilim adamlarının öncülüğünde kurulan iki tür okula
dayanmaktadır. Birinci tür okullar bölgedeki tüm ortaokul öğrencileri arasından
matematik, fizik, kimya, biyoloji ve informatik dallarında ayrı ayrı seçilen ve lise
düzeyinde eğitim alan öğrencilere yöneliktir. İkinci tür okullar ise yabancı dil, müzik,
folklor, edebiyat ve felsefe eğitiminde yoğunlaşmıştır (Akarsu, 2004a).
Rusya'nın matematik ve bilimde üstünlere dönük eğitim programı 1980'lerin
sonundan bu yana büyük bir değişim yaşamıştır. Bir zamanlar genç üstünleri
dikkatlice seçen, eğiten ve yetiştiren merkezileşmiş bir program varken, şimdi
geleneksel ve yenilikçi formların bir mozaiği olarak nitelendirilebilir (Grigorenko,
2000).
İngiltere'de öğrencilerini seçerek alan ünlü ve geleneksel okullarda üstün
yetenekliler için ayrıca hızlandırma ve farklılaştırma uygulamaları yapılmaktadır.
Tamamen üstün yeteneklilere yönelik iki okul ile çok sayıda müzik ve güzel sanatlar
programları genel eğitime paralel yürütülmektedir. Ayrıca Kraliyet Balo Okulu ve
Koro okulları gibi bağımsız okullar da bulunmaktadır.
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Değişen felsefeler ve hedefler, ekonomik öncelikler ve üstünler hakkındaki
bilgiler Arap Ülkelerinde üstünler eğitimine dönük hedefleri ortaya koymaktadır.
Bunlar, üstün ve yetenekli öğrencileri mümkün olduğunca en erken dönemde
belirlemek üzere etkin ve kapsamlı bir prosedür geliştirmek, üstün ve yetenekli
öğrencilere yeteneklerini geliştirecek eğitim ortamı sağlamak, problem çözme
becerilerini, yaratıcı düşünme becerilerini, araştırma becerilerini, bireysel ilgi
alanlarını, bağımsız çalışma becerilerini, beşeri bilimlerde iletişim becerilerini (görsel,
sözel, yazılı), zihinsel öğrenme etkinliklerini geliştirmek olarak sıralanabilir (Subhi ve
Maoz, 2000).

8.5.2. Mentörlük
Mentörlük, deneyimli ve bilgili bir kişinin daha az deneyimli ve daha az bilgili
olan bir kişinin amaçlarını gerçekleştirilebilmesi için birebir ilişki içinde ona yardım
etmesi olarak tanımlanabilir (Goff & Torrance, 1999). Bir bilim insanının ona
hayranlık duyan üstün yetenekli bir öğrenciye rehberlik, danışmanlık, koçluk ve
arkadaşlık etmesi mentörlüğe iyi bir örnek olarak düşünülebilir. Bazıları için
mentörlük, rol modelliğini yada akıl hocalığını çağrıştırabilir ya da bu kavramlar eş
anlamlı olarak kullanılabilir. Mentörlük rol modelliğini ve akıl hocalığın da kapsayan
daha geniş bir kavramdır. Mentörler, bir konunun öğretimi konusunda üstün zekâlı
öğrencilere yardım etmelerinin yanı sıra, onlara danışmalık ederler, öğrenmeyi ve
motivasyonu artırıcı yeni ve ilgi çekici olanaklar yaratırlar, kariyer planlamaları
yaparlar ve onlarla paylaşan arkadaş olurlar.

8.5.2.1. Mentörlük Programlarının Amacı
Üstün zekâlı öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve akademik
gelişimlerini desteklemek, mentörlük programlarının ana amacı olmalıdır. Mentörlük
programları bu ana amacı gerçekleştirirken bireyi bir bütün olarak görmeli ve
aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi de hedef edinmeleridir (Siegle, 2005).
 Öğrencilere uzmanlarla çalışma olanakları sağlamak
 Özel yeteneklerin gelişimini desteklemek
 Öğrencilere mesleki ilgilerini ve tercihlerini keşfettirmek
 Öğrencilerin ilgi rezervuarları içinde olup da okulda ele alınmayan konularda
araştırma olanakları sağlamak
 İyi karakter gelişimini desteklemek

8.5.2.2. Mentörlerin Rolleri
Her bireyin yaşamına az da olsa yön veren başka bireyler vardır. Mentörlür, bu
tür yön veren kişiler olmalıdırlar. Üstün zekâlı öğrencilerin mentörler ile tanışmaları,
onlarla beraber çalışmaları ve onlarla arkadaşlık kurmaları yaşamlarında çok önemli
kilometre taşlarından biri olabilir. Bir mentör yaptığı rol modelliği ve ilham
kaynaklığı ile bir öğrencinin geleceğine tamamen şekil verebilir. Mentörlük, üstün
zekâlı öğrenciler içinde çok küçük bir dilimi oluşturan “deha” öğrenciler ve
potansiyellerini yeterince kullanamayan üstün zekâlı öğrenciler için eşsiz bir
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uygulama olabilir. Çünkü bu tür üstün zekâlı öğrenciler okul sisteminden en çok
şikayetçi olan ve genel eğitim programlarından en az yarar sağlayan öğrceni
gruplarını oluştururlar. Mentörlerin aşağıdaki rolleri yerine getirmeleri beklenmelidir
(Clasen & Clasen, 2003):
1. Öğretmen: Mentör; öğrencilere spesifik alanlarda bilgi ve beceri
kazandırmak amacıyla aktiviteler düzenleyen, öğrencilerin çalışmaları
hakkında geri bildirimler veren öğretmenler gibi olmalıdır.
2. Rehber: Mentör, öğrencilere başarıya giden yolları, bu yollarda
karşılaşabilecekleri engelleri ve bu engelleri aşmanın yollarını gösteren
rehberler gibi olmalıdır.
3. Danışman: Mentör, öğrencilere kişisel beklentileri, çalıştıkları alanların
standartları ve karar verme konularndıa yardımcı olan danışmanlar gibi
olmalıdır.
4. Uzman: Mentör, öğrenciler için eşsiz öğrenme olanakları yaratmalı, onlarla
uzman görüşlerini paylaşmalı ve onlara alan uzmanlığına giden yolları
göstermelidir.
5. Rol Modeli: Mentör, öğrencilerin ilham aldıkları, hayranlık duydukları,
onlar gibi olmak istedikleri kişiler gibi olmalıdır.
6. Arkadaş: Mentör, öğrencilerin duygularını, düşüncelerini paylaştıkları ve
duygusal destek aldıkları arkadaşları gibi olmalıdır.
7.

8.5.2.3. Mentörlerin Seçimi
Mentörlük programlarının başarısı önemli derecede mentörlere bağlıdır.
Mentörlük yapan kişinin alanında uzman ve yetenekli olması gereklidir ancak yeterli
değildir. Bunların yansıra mentörün aşağıdaki özelliklere de sahip olması önemlidir.
 “Üstün zekâ” ve “üstün yetenek” gerçeğini kabullenmiş olmalıdır.
 Üstün zekâlı öğrencilerin özel gereksinimleri olduğuna inanmalıdır.
 Uzmanlığını genç biriyle paylaşmaya arzulu olmalıdır.
 Öğrencinin duygu dünyasına karşı duyarlı olmalıdır.
 İyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 Mentörlük ettiği öğrenciye yeteri kadar zaman ayırmaya uygun olmalıdır.
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde sosyal hizmet uzmanları, "işledikleri bir suç için tutuklu kaldıktan
sonra yeniden okula uyumu yapılan öğrencilerin", "farklı renk, ırk ve etniğe sahip
olan öğrencilerin", "bilinen ya da tahmin edilen gey ya da lezbiyen cinsel yönelimleri
olan öğrencilerin", içinde yer aldığı hassas durumda olan öğrencilerin
gereksinimlerine önem vermelidirler. Bu öğrenci gruplarının her biri kırılgan bir
durumda bulunmaktadırlar ve okulda başarısız olma riski taşımaktadırlar.
Örneğin, gey ve lezbiyen öğrencilerin sözlü bazen de fiziksel saldırılara maruz
kalmaları kurbanların zihinsel sağlıkları ve okul performansları üzerinde olumsuz
etkilere yol açmaktadır. Özellikle farklı renk, ırk ve etnik kökene sahip olan çocuklar,
okulun bu gruplara yönelik tutumu ile ilişkili olarak akademik başarısızlık
yaşayabilmektedirler. Ayrıca eğitim sistemi ile adalet sistemi arasında var olan
koordinasyon eksikliğinden dolayı tutukluluk sonrası okul adaptasyon sürecinde bu
öğrencilerin eğitimsel gereksinimlerini karşılaması güç olmaktadır.
Üstünlük daha fazla farkındalık, daha fazla duyarlılık; anlama ve algıları
bilişsel ve duyuşsal deneyimlere aktarmakta daha büyük bir yetenek demektir. Üstün
çocuk normal zeki düzeyindeki çocuklardan daha farklı özellikler gösterir; daha
zekidir, parlak fikirlere sahiptir, karmaşık bilişsel faaliyetlerde daha başarılıdır ve
söyleneni çok çabuk kavrayabilir. Üstün bireylerin bu belirli özellikleri onlarla çalışan
sosyal hizmet uzmanlarını zorlayabilir bazı durumlarda da yanıltabilir, özellikle de
farklılığın alay konusu olduğu bir toplumda, üstünlük pek çok sıkıntıya neden
olabilmektedir.
Bu hassas öğrenci gruplarından her birini yeterli bir biçimde ele almak için
okullarda sosyal hizmet uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Okullarda istihdam
edilen okul sosyal hizmet uzmanları birkaç farklı düzeyde çalışmak durumundadırlar.
Öğrencilere destek eli sunmalıdırlar, okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin,
ebeveynlerin ve toplumun tavır ve inanışlarını değiştirmek için çalışmalıdırlar. Bu
kırılgan öğrenci grupları içinde yer alan öğrencileri olumsuz bir biçimde etkileyen
okul politika ve uygulamalarında değişiklikler yapılmasını desteklemelidirler.
Sonuç olarak okul sosyal hizmet uzmanları cinsel tercihleri, etnik durumları ve
daha önce suça karışma durumları ne olursa olsun tüm öğrencileri sıcak bir biçimde
kucaklayacak olan okullar yaratmak için çalışmalıdırlar.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve destekleyici tedbirlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Danışmanlık
Bakım
Eğitim
Sağlık
Denetimli Serbestlik

2. Suça sürüklenen çocuk için eğitim tedbiri verilmiş ise ülkemizde takibi hangi
bakanlık tarafından yapılmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Milli Eğitim Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

3. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla sınırlayıcı ortamlardan daha az sınırlayıcı olan
eğitim ortamlarına gelen bir öğrencinin bu dönüşümü gerçekleştirmesi için atılacak
adımlar arasında değildir?
a) Öğrenci kabul görüşmesi yürütün.
b) Madde kullanımı ve diğer davranışlar için okulun sıfır tolerans politikalarının
net bir açıklamasını yapın
c) Şiddeti engelleme anlaşması yapın.
d) Öğrenci için akademik hedeflerin belirlenmemesi
e) Ebeveynlere sorumluluklarını hatırlatın.
4. Aşağıdakilerden hangisi etnisite’nin genel anlamda çeşitli formlarını özellikleri
arasında yer almaz?
a) Millî Kimliği
b) Kültürel
c) Dil
d) Mensubiyet
e) Irk
5. Aşağıdakilerden hangisi okullarda ırkçı ayrımcılığa karşı mücadele kapsamında yer
almaz?
a) Okulda ırkçı olayların izlenmemesi ve karşı mücadelede geçici politikalar
geliştirilebilmesi için bu tür olgularla ilgili veriler toplanması
b) Fiziksel zarara yol açmayan ırkçılık veya ırk ayrımcılığı olaylarına karsı
mücadele için, örneğin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı mağduru kişilerle ilgilenen
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kuruluşlarda örgün olmayan eğitim etkinliklerinde yer alma gibi eğitsel
önlemlere başvurulması
c) Okullarda tüm personelin ırkçılık ve ırk ayrımcılığına karsı davranış
kurallarını benimsemesinin özendirilmesi
d) Gerek öğrencilerin gerekse velilerin ırkçılık ve ırk ayrımcılığı konularında ve
bunlarla ilgili okul politikalarında bilinç ve duyarlılıklarının gelişmesini
sağlayacak önlemler alınması
e) Okullarda ırkçı nefreti körükleme veya şiddet kullanma, tehdit, mala zarar
verme dahil ırkçı mahiyette ciddi herhangi bir eylemin okuldan uzaklaştırma
veya ihraç veya uygun bir yaptırım nedeni sayılması;
6. Aşağıdakilerden hangisi okullarda ırkçı davranışları değiştirmek için yapılabilecek
uygulamalardan değildir?
a) Öğrencileri okul alanlarında ırklarına göre bir araya gelme eğilimlerinden
vazgeçirmeye çalışın.
b) Entegrasyonu sağlamaya yönelik oturma düzenleri oluşturun.
c) Mümkün olduğunca diğer öğrencilerden yardım almayın.
d) Ebeveynlerin ve öğrenci danışmanlarının yardım ve desteğini isteyin.
e) Irkçılık olaylarına yeterli kanıtları topladıktan sonra hızlı ve adil bir biçimde
müdahale edin. Yapılan müdahaleler iyileştirme amaçlı olmalıdır.
7. Bilinen ya da varsayılan gey veya lezbiyen öğrencilerin cinsel eğilimden dolayı
zarar görmelerini engellemek için okullarda yapılması gereken davranış
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğretmenler ve diğer okul personelinin bu konuda bilinçlenip öğrencileri
kırmadan rencide etmeden sorunlara çözüm bulmak
b) Okulların düzenini korumak için bu tarz farklı öğrencileri okuldan
uzaklaştırmak
c) Diğer öğrencilerin desteği ile cinsel eğilimi farklı olan öğrencilerin
düzelmesini sağlamak
d) Öğretmenlerin bu tarz farklı öğrencilere psikolojik destek vermesini
engellemek
e) Gey veya lezbiyen cinsel eğilimi olan öğrencilerin toplum dışına itilmesi

8. Sosyal hizmet uzmanlarının okullarda oluşabilecek kültürel farkındalık ve
duyarlılık eğitime sağladıkları katkılar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tüm öğretmenler ve okul çalışanları için sürekli olarak kültürel farkındalık ve
duyarlılık eğitimi hazırlayabilirler.
b) Okul yılının başında, sosyal hizmet uzmanları tüm okul personelini
öğrencilerinin yaşadığı mahalleleri görmeleri için bir otobüs turuna
çıkarabilirler.
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c) Okul yılı devam ederken sosyal hizmet uzmanları yapacakları ev
ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmeleri için öğretmenleri davet edebilirler.
d) Farklı öğrenciler gruba uyum sağlayamadıkları takdirde grubun başarısını
düşürmemeleri için onları gruptan uzaklaştırmak gerekir.
e) Sınıfta kullanılan ders materyallerinde ve sınıflarda öğrencilerin nasıl
gruplandırıldıkları bağlamında farklı kültürel grupların ne oranda dâhil
edildiklerini sürekli olarak incelemelidirler.
9. Aşağıdakilerden hangisi öğrenciyi gözeterek yapılabilecek müdahaleler arasında
yer almaz?
a) Okul mekânını cinsiyetlendirmemek ve çeşitlendirmek.
b) İkili cinsiyetçi anlayışı pekiştiren bir dil kullanmamayı alışkanlık haline
getirmek.
c) Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri alanları kısıtlamak.
d) Farklı cinsiyet kimliklerinin ve aslında her türlü farklı kimliğin ortaklaşa
gruplaştığı karma etkinlikler düzenlemek.
e) Çocuklarla/gençlerle ilişkilenirken ‘oğlum’; ‘kızım’ hitap biçimlerini
kullanmamak, bunun yerine onlara isimleriyle hitap etmek.
10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mentör’ün sahip olması gereken özelliklerden
değildir?
a) “Üstün zekâ” ve “üstün yetenek” gerçeğini kabullenmiş olmalıdır.
b) Öğrencinin duygu dünyasına karşı duyarlı olmalıdır.
c) İyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
d) Mentörlük ettiği öğrenciye yeteri kadar zaman ayırmaya uygun olmalıdır.
e) Üstün zekâlı öğrencilerinde herkes gibi sıradan gereksinimleri olduğuna
inanmalıdır.

Cevaplar
1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-a, 6-c, 7-a, 8-d, 9-c, 10-e
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9. KRİZE MÜDAHALE PLANININ OLUŞTURULMASI
Bekir Cenikli (Sosyal Hizmet Uzmanı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde krize müdahale planının oluşturulması hakkında bilgi
edinebilecek, kriz durumlarında yapılması gereken çalışmaları profesyonel bir şekilde
yönetebilecek, Krize müdahale planının oluşturulması bağlamında kriz planlamasının
ne olduğu, belirli bir krizin parametrelerinin anlaşılması, kriz planının özellikleri,
planın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, okul düzeyinde kriz
yönetim ekibi, kriz yönetim ekibinin görevleri, krize müdahale takımının
sorumluluklarını öğreneceğiz. Okul sosyal hizmet uzmanının önemini kavrayacak,
konu hakkında okullarda yapılabilecek krize müdahale bağlamında sosyal hizmet
müdahaleleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Krize müdahale planının oluşturulmasında yöneticilerin rolü nelerdir?
2) Krize müdahale planlaması nedir?
3) Planın hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
4) Krizi önlemede ve müdahale de profesyonellerden nasıl yardımlar alınabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
KONU

KAZANIM

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Krize Müdahale Planının
Oluşturulması

Krize Müdahale Planının
oluşturulmasını öğrenir.
Krize Müdahale
bağlamında okullarda
yaşanan problemleri
kavrar. Okullarda
oluşturulması gereken
krize müdahale ekibinin
önemini kavrar. Konu
hakkında okullarda
yapılabilecek sosyal
hizmet müdahaleleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Okuyarak, not alarak ve
gözlem yaparak hayalen
irdelemek.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Kriz
Krize Müdahale
Müdahale Planı
Okul Sosyal Hizmeti
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Uygulama Soruları
1) Krize Müdahale Planı’nın örgütlere sağladığı yararlar nelerdir?
2) İyi bir kriz planında bulunması gereken özellikler nelerdir?
3) Kriz yönetim ekibinin görevleri nelerdir?
4) Kriz planlanması sürecinde gerçekleştirilmesi beklenen çalışmaların kontrol
aşamaları nelerdir?
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Giriş
Bu bölümde krize müdahale planlaması süreci, hazırlanmasına karar
verilmesinden uygulanması aşamasına değin katılımcı bir süreç olarak ele alınacaktır.
Planlı bir okulda kriz yönetimi yüksek düzeyde gerginlik altında bulunulan
zamanlarda okulun işleyişinin tıkanmasını, kararsızlığı önemli derecede azaltır ve
kontrol edilebilir olayların okul çapında kaosa yol açmasını önleyebilir. Oluşan kriz
durumunun bir an önce ortadan kaldırılması ve örgütlerin tekrar eski işleyişlerine
dönmelerini sağlamak için krize etkili ve anında müdahale büyük önem taşımaktadır.
Kriz yönetimi süresince örgütte meydana gelebilecek değişimlere hazırlıklı olmak,
yöneticinin önem vermesi gereken bir unsurdur. Dolayısıyla kriz sırasında yöneticinin
aldığı kararların esnek olması büyük önem taşımaktadır.
Küçük bir öğrenci ya da personel grubunu etkileyen bir durumda veya yasa
uygulayıcılarına geri planda yardımcı olunduğu durumlarda yetiştirilmiş bir takım
veya personelce verilecek yapılandırılmış ya da önceden kararlaştırılmış bir tepki
zararı en aza indirebilir ve normal, günlük yaşama dönmeyi sağlayabilir. Bununla
birlikte örgütlerin kriz durumlarına karşı kriz planlarının hazır olması, bu planların
gözden geçirilip güne uyarlanması ve sınanması örgütleri olası krizlere karşı ayakta
tutan en önemli unsurlardır.
Kriz yönetiminde örgüt yöneticilerinin önemini vurgulayan Demirtaş
(2000,359) kriz anlarında yöneticilerde önderlik nitelikleri arandığını savunmaktadır.
Bu önderlik niteliklerinin boyutlarından biri, ekibin bir bütün olarak ele alınmasını,
diğeri de kişiler arasında çıkan sürtüşmeleri çözmeyi içerir. Yani okul ortamında
meydana gelebilecek kriz durumlarında yöneticilerin liderlik gibi vasıflarının yanı sıra
iletişim bağlamında da beceri sahibi olması gerektiği vurgulanmıştır. Bir diğer açıdan
her yönetici için kendi deneyim ve becerilerini sınamaları açısından birer fırsattır.
Yaşanan krizi tüm yönleriyle ele almak ve örgütün bu kriz durumunu zarar görmeden
atlatmasını sağlamak önemlidir.
Krize müdahale planının oluşturulması bağlamında kriz planlamasının ne
olduğu, belirli bir krizin parametrelerinin anlaşılması, kriz planının özellikleri, planın
hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, okul düzeyinde kriz yönetim ekibi,
kriz yönetim ekibinin görevleri, krize müdahale takımının sorumlulukları
değerlendirilmiştir. Bir diğer açıdan krize müdahale planının geliştirilmesi ve
uygulanması, çevre kaynakları ile eşgüdüm, eğitim ve yetiştirme, programın gözden
geçirilmesi (etkililik değerlendirmesi) ele alınmıştır. Ekibi oluştururken dikkat
edilmesi gereken hususlar, kriz yönetim ekibinin örgüte sağladığı yararlar, kriz
yönetim merkezi, okulda kriz planlaması, kriz planlaması sürecinde gerçekleştirilmesi
beklenen çalışmaların kontrol listesi bu bölümde genel olarak değerlendirilmeye
çalışılmıştır.

9.1. Kriz Planlaması Nedir?

Olası bir kriz durumuna hazırlık, kriz planlamasının yapılması ile başlar.
Planlama, bir veya birden fazla amaç saptayarak, bunlara ulaşmak için gerekli araç ve
yolların önceden tayin ve tespitidir (Tutar,2000,112). Planlama önemli bir süreçtir ve
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bu süreçte neyin, ne zaman, kim tarafından yapılacağının belirlenmesi ve izlenecek
yolların açıkça ifade edilmesi gereklidir.
Şimşek’e (2002,121) göre planlama, ne yapılacağının önceden
kararlaştırılması sürecidir. Örgütlerin sağlıklı ve doğru kararlar verebilmesinde tek
başına sezgi gücü ve deneyim artık yeterli olmadığından planlamaya önem verilmesi
örgütlerin devamı açısından büyük önem taşımaktadır.
Planlama süreci, kısaca durumu saptama, geleceği kestirme ve yapılacakları
öncelik sırasına göre önermedir ve planlama sürecinin basamaklarını Başaran
(2000,105-106):
 hedef saptama
 hedefleri tanıma
 uygulama seçenekleri arama
 kararlaştırma
 planı yazma ve uygulama olarak ifade etmiştir.
Koçel’e (1998,71) göre planlama sayesinde, neyin, ne zaman, nasıl, nerede,
kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede yapılacağı sorularına cevap
aranmaya çalışılır. Bu soruların cevapları da plandır. Yönetici, yaptığı işle ilgili olarak
bu sorulara cevap verebiliyorsa planı var demektir.
Planlama sürecine biraz daha yakından bakıldığında, bunun sadece belirli
teknik veya metodları kullanmaktan çok farklı bir şey olduğu, bir çeşit düşünce ve
yaşam tarzı olduğu görülür. Çünkü planlama geleceğe bakmakla özdeştir
(Koçel,1998,72). Planlamanın örgütlere sağladığı başlıca yararlar şunlardır (Şimşek,
2002,123):
a) Zaman ve emek savurganlığını azaltır.
b) Örgüt yöneticilerinin dikkatlerini amaçlara yöneltir.
c) Örgüt faaliyetlerinin uyumlaştırılmasını mümkün kılar.
d) Tüm örgüt kaynaklarının amaca yöneltilip yöneltilmediğini izleme ve
denetleme olanağı sağlar.
e) Planlama, örgütte yetki devrini sağlamak suretiyle daha esnek yapıların
oluşmasına zemin hazırlar.
f) Daha akılcı ilke, yöntem ve kuralların geliştirilmesine olanak sağlar.
g) Denetim amacıyla kullanılacak standartların belirlenmesi ve temel
alınmasını sağlar.
h) Plansız çalışmanın belki de en kötü etkisi insan fizyolojisinde görülür.
Plansızlık, sinir sisteminin büyük ölçüde yıpranmasına yol açar. Planlama
sayesinde amir veya yöneticinin sinir sistemi daha az yıpranır.
Planlamanın örgüte sağladığı bu yararlar krizin etkili bir şekilde yönetilmesi
açısından son derece önemlidir. Örgütler kriz planı sayesinde kriz anında izlenecek
yolları belirlerler ve krizi atlatmak için harcanacak zamandan tasarruf etmiş olurlar.
Kriz anında örgütün gerekli önlemleri alabilmesi için yeterince zaman yoktur. Bu
nedenle kriz planlarıyla, krize ilişkin önlemler önceden, planlama aşamasında alınmış
olur.
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Kriz planlaması iki yönlüdür. Bir yandan kriz durumunun tekrarlanmaması
için önlemler alınırken, diğer yandan, beklenmeyen bir durum ortaya çıktığında,
derhal uygulanacak işlemler saptanır (Tutar,2000,112–113). Planlamanın bu iki kolu
farklı yönlere uzansa da birleştikleri ortak nokta örgütün krizden korunması
yönündedir. Kriz planlamasında amaç, olası krizi her şey sakin ve düzenliyken
denetim altına almaktır. Bu süreçte örgüt yöneticisi, durumu daha sakin bir tutum
içinde değerlendireceğinden, vereceği kararların doğruluk oranı daha yüksek
olacaktır. Kriz durumuna karşı yapılan bu planlama sayesinde örgüt aynı zamanda
mali kaynaklarından da tasarruf etmiş olur. Olası bir krize karşı önlem almanın
maliyeti şüphesiz ki kriz sonrası örgütün eski işleyişine dönmesi için yapılacak olan
harcamalardan çok daha düşük olacaktır (Özdemir,2002,30).
Kriz planlarında uygun bir planlama yaklaşımı, potansiyel krizin
tanımlanmasıyla başlar. Tanımlanmamış bir tehlikeyle mücadele etmek ancak zaman
kaybıdır (Tutar,2000,113).

9.2. Belirli Bir Krizin Parametrelerinin Anlaşılması

Olası bir kestirme ve mümkün olduğunda etkileyebilmekten başka, bir kriz
ortaya çıktığında yöneticinin bu krizin parametrelerini (krizle ilgili değişkenleri)
anlaması önem taşır. Ortaya çıkacak sorunları etkileme ve/veya kriz yönetimi
yaklaşımları büyük ölçüde duruma ve krizin türüne göre değişiklik gösterse de
yönetim davranışlarının tüm krizler için aynı olduğu düşünülmektedir. Aşağıda
verilen ardışık aşamalar yöneticiye kriz durumlarıyla etkili bir şekilde baş edebilme
konusunda yardımcı olacaktır (Herman 1994):
1. Bir krizin varlığını fark et, keşfet
2. Krize neden olan etken veya etkenleri belirle
3. Krizin derinliği ve yaygınlığını soruştur, anlamaya çalış
4. Krizin çözülmesi veya baş edilmesi için gerek duyulacak zamanın
uzunluğunu belirle
5. Krizin yönetiminde (krizle mücadelede)kimlerin yer almasının doğru
olacağına karar ver
6. Uygulanabilir Kriz Siyasalarını izle veya Standard Uygulama Yöntemlerine
bak.
7. Eğer mümkünse krize bir çözüm bulmak için görüşme yap (Okulun
kapanması, potansiyel öğretmen hareketi vb.)
8. Kriz bittiğinde normal duruma tekrar dönmek için bir plan hazırla.

9.3. Kriz Planının Özellikleri

Her örgütün kendine özgü bir yapısı, işleyişi ve iklimi vardır. Bu nedenle
örgütlerin kriz durumlarına verdikleri tepkiler birbirinden çok farklıdır. Doğal olarak
örgütlerin krizlere yönelik planlamaları ve yönetim süreçleri de fark gösterecektir.
Başka bir deyişle krize karşı tek bir yönetim planı yoktur. Her örgüt kendi yapısı ve
işleyişi doğrultusunda kendi kriz planını geliştirmeli ve uygulamalıdır. İyi bir plan
oluşturmak için örgüt içi ve dışındaki faktörler yakından incelenmeli, örgütün eksik
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olduğu yönler tespit edilmeli ve planın oluşumunda bu noktalara öncelik verilmelidir.
İyi bir kriz planında bulunması gereken özellikler şunlardır (Tıngır,2002,20-21):
Kriz planı;
 Açık, seçik, kesin ve kabul edilebilir bir amaca sahip olmalı,
 İşletmenin değişen iç ve dış koşullarına sürekli olarak uymalı,
 Planlama ve uygulama aşamasında örgüte en az masrafı yüklemeli,
 Optimal bir zaman süresini kapsamalı,
 İşletmenin kabul etmiş olduğu her tür standart ve optimal durumlara uygun
olmalı,
 Karşılaşılması muhtemel ve olası direnme etkenlerini, en az kayıplarla yok
etme konusundaki önlemleri de beraberinde getirmeli,
 Planın çeşitli öğeleri arasında denge sağlamalı,
 Yeni yetki, mevki ve araçlar yaratma yoluna gitmeden önce, olanak ölçüsünde,
eskilerden yararlanmayı sağlamalıdır.
Bu özellikler kriz planının esnekliği, yalınlığı, ekonomik, çok yönlü ve dengeli
oluşu üzerinde durmaktadır. En iyi plan, yeni durumları karşılayacak kadar esnek ve
genel çizgileriyle düşünülen plandır. Bu nedenle kriz planları şu özellikleri de
içermelidir (Tutar,2000,115):
Kriz planları;
 Aniden ortaya çıkacak acil durumun daha da ciddileşmesini
önleyebilme yeteneğinde olmalıdır.
 Krize neden olan bir veya daha fazla olası faktörlerin neler olabileceği
konusunda bilgi vermelidir.
 İçinde bulunulan durumdan daha ciddi olabilecek durumları
karşılayabilme yeteneğinde olmalıdır.
Kriz planlarından beklenen yararın sağlanabilmesi için bu planların fazla
ayrıntıya yer vermeden yalın bir biçimde yapılması gerekir. Kriz planları çok sert ve
özellikli olmamalıdır. Ayrıca çok ayrıntıyı da içermemelidir. Planlar, herhangi bir kriz
durumunun önceden tahmin edilemezliği gereğince, esnekliğe sahip olmalıdır
(Tutar,2000,115).

9.4. Planın Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Her örgütün kriz planı oluştururken dikkat etmesi gereken belli başlı noktalar
vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, planın örgüt yapısına uygun olup olmadığı,
esnekliği, işlevi ve uygulamadaki kolaylık üzerinde durulması gereken konulardan
birkaçıdır.
Kriz planları konusunda araştırmalar yapan Kuklan (1986), planın
hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde özetlemektedir
(Tıngır,2002,21):
 Krizler örgütün stratejik hedeflerini tehdit ettiğinden, kriz yönetimi
stratejik yönetimin öngörüleri ışığında çalışmalıdır.
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 Kriz yönetimi hem fiziksel hem de zihinsel olarak, uygulayıcı durumda
olan kriz kontrol ekibi üzerinde ağırlık kazanır. Bu nedenle, ekip
elemanlarının fiziksel ve zihinsel uygunluğu ön koşuldur.
 Krizin erken uyarılarına aldırmama eğilimi, “kriz bize dokunmaz”
sendromu kötü bir son hazırlayacaktır.
 Krizde etkinliği sağlamanın önemli yollarından birisi hızlı harekete
geçebilmektir. Ancak bu durum, olayı tüm boyutlarıyla enine boyuna
ele almadan karar verme telaşına düşmek anlamına gelmemelidir.
 Krizle karşılaşmak birleştirici olduğu gibi, bölücü de olabilir.
 Genel kanı olarak, başarının krizi beslediği ileri sürülmektedir.
Başarının en yüksek olduğu dönemi yaşayan örgütlerin kriz çekimine
girmesi uzun zaman alır ve kriz belirtileri kolaylıkla hissedilmez. Bu
nedenle dikkatli olunmalıdır.
 Krize karşı bilinçli bir hazırlık yapmak gerekir. Kriz patlak verdiği
anda herkes tam olarak ne yapması gerektiğini ve sorumluluğunu
bilmelidir.
 Kriz örgütün tümünde ya da bir bölümünde çıkan bir yangına benzer.
İlk tehdit atlatıldıktan sonra, hemen yeniden yapılanma
başlatılmalıdır.
Kriz planının hazırlanmasında dikkat edilecek bu hususlar kriz yönetiminde,
stratejik planlamaya bir kez daha dikkat çekmektedir. Örgütlerin neyi, niçin ve hangi
sırayla yapacaklarının belirlenmesi ve bu yolda hareket edilmesi için yönetsel bir
düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Stratejik planlama kriz planı hazırlanmasında
örgütlere pek çok yarar sağlar. Öncelikle eylem planının bir düzen içinde
oluşturulmasına ve uygulanmasına yardımcı olur. Hazırlanan planda kimin ne
yapacağı belli olacağı için kriz anında örgütte panik yaşanmasının önüne geçer ve
yönetim düzeninde sıkıntı yaratmaz. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken diğer
bir husus kriz yönetim ekibi üyelerinin seçimidir. Kriz anında soğukkanlılığını
kaybetmeyecek ve olay üzerinde kontrol sağlayabilecek kişilerin seçimi krize
müdahale açısından büyük önem arz etmektedir (Ashbaker ve Allen,2004,139).

9.5. Okul Düzeyinde Kriz Yönetim Ekibi
Her ne kadar krize neden olabilecek olayları algılama, bunlara karşı alınacak
önlemleri tasarlama, planlama ve planları uygulamaya koyma yönetici rolleri arasında
yer alsa da çoğu kriz durumunda yönetim becerileri yetersiz kalabilmekte veya yanlış
yönetilebilmektedir.
Kriz yönetimi uzun ve sistematik bir süreç olduğundan dolayı tek bir kişi
tarafından yürütülemez. Bu nedenle krize hazırlıklı olmak isteyen örgütlerin
yapmaları gereken ilk şey, kriz yönetim ekibinin oluşturulmasıdır. Bu ekibin temel
görevi, sadece kriz sırasında belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak
değildir. Kriz yönetim ekipleri, kriz daha ortaya çıkmadan önce karar verme, plan
hazırlama aşamasında oluşturulup, yetkilendirilir (Tıngır,2002, 34-35).
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Knox ve Roberts’a (2005,96) göre kriz yönetim ekibinin amacı kriz anında ve
sonrasında yapılması gerekenleri yerine getirmektir. Ekibin büyüklüğü okulun
büyüklüğü ve içinde bulunduğu çevre ile doğru orantılıdır. Genellikle dört ila sekiz
kişiden oluşan ekibin üye sayısı ne çok az ne de fazla olmalıdır. Ekip çok büyük
olursa ekiptekileri yönetmek zorlaşır, çok küçük olursa ekip krize müdahalede
yetersiz kalır.
Yanlış yönetilen bir kriz, örgüt için daha olumsuz ve uzun süreli krizlere yol
açabilmektedir. Başka bir ifade ile kriz durumlarında ya da kriz sonrasında baş
gösteren gereksinmeleri karşılamak için yapılması gereken her şeyin sadece yönetici
tarafından yerine getirilmesi olanaksızdır. Krizle etkin mücadelenin ön koşulu
yetişmiş bireylerden oluşan krize müdahale takımının (ekibinin) oluşturulmasıdır. Bu
nedenle okul düzeyinde krize müdahale takımının oluşturulmasının temel amacı kriz
öncesinde, kriz anında ve kriz sonrasında yapılacak işlerin yetki ve sorumluluğunu
okul ve yerel topluluğa ilişkin çeşitli bilgi ve becerilere sahip kişilere devrederek
etkin bir müdahale planı yapabilmektir.
Krize müdahale takımını bölge, il ya da okul içinde oluşturmak mümkündür.
Hangi düzeyde olursa olsun krize müdahale takımının görevi acil durumlara cevap
vermek için birlikte hareket etmektir. Merkezi bir takımın üyeleri çoğunlukla kriz
öncesi erken uyarı için hazır bulunurlar. Okul içinde oluşturulan takım üyeleri ise kriz
anında öğrencilere ve okul personeline rehberlik etmekle sorumludurlar. Bu
sorumluluk nedeniyle okul personelinden oluşan bir takım, merkezi takımdan farklılık
göstermektedir (Gullatt ve Long, 1996, s. 108).
Okul içinde oluşturulacak krize müdahale takımının yapısı okulun örgütsel
yapısı ve sahip olduğu kaynaklara göre değişim gösterebilir. Okulun yönetim yapısı
ve sağduyu da takımın oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir (Poland, 1994,
s.178).
Okul içinde oluşturulacak krize müdahale takımının kaç kişiden oluşacağına
ilişkin kesin bir belirleme yapmak zordur. Bu sayının dört – sekiz arasında olmasını
öneren görüşler de bulunmaktadır. Çok küçük ve çok büyük takımlar bir kriz
durumunda lojistik sorunlar yaratabilmektedir. Örneğin çok küçük takımlarda takım
üyelerinden birinin yokluğu nedeniyle yapılacak işlerden bazıları aksayabilir ya da
çok büyük takımlarda birçok kişinin yetki ve sorumlulukları birbirine karışabilir
(Gullatt ve Long, 1996).
Merkezi, bölgesel ya da il düzeyinde oluşturulacak krize müdahale takımında
bulunması kaçınılmaz olan kişilerle okul düzeyinde oluşturulacak takımda bulunması
gereken kişiler farklılık gösterebilir. Geniş kapsamlı müdahale takımında eğitim
yöneticilerinin yanı sıra öğretmenler, veliler, rehber öğretmenler, rehberlik ve
psikolojik danışma merkezlerinde görev yapanlar, polisler, sekreterler, hemşireler,
doktorlar, ilkyardım uzmanları vb. kişiler yer alabilir. Okul içinde oluşturulacak
takımda ise okul müdürü, müdürün yokluğunda takıma başkanlık edecek en az bir
müdür yardımcısının bulunması zorunlu görülmektedir (Lichtenstein, Schonfeld ve
Kline, 1994, s. 79).
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Okul içindeki krize müdahale takımının üyeleri, sayı ve görevler itibariyle
okulun sahip olduğu kadroya göre şekillendirilmek zorundadır. Buna göre, geniş ve
farklı alanlarda yetişmiş çok sayıda öğretici ve diğer personeli bulunan okullar daha
fazla sayıda üyesi bulunan bir krize müdahale takımı kurabilecek iken, az öğrenci
nüfuslu ve göreli olarak benzer bir eğitim almış az sayıdaki öğretmenlerin bulunduğu
bir okuldaki krize müdahale takımı daha az sayıda üyeden oluşacaktır.

9.6. Kriz Yönetim Ekibinin Görevleri
Kriz yönetim ekibinin anahtar rolü, mümkün olduğu kadar krizin oluşmaması
için bir sigorta olmaktır (Tutar,2000,155). Yani birincil görevi krizin oluşmasını
engellemektir. Bunun için olası kriz durumlarına karşı taktikler geliştirilmeli ve belirli
senaryolar hazırlanmalıdır. Bu senaryolar gerçekçi olmalı, sürekli test edilmeli ve
güncellenmelidir. Bu doğrultuda kriz yönetim ekiplerinin belli hedefleri ve rolleri
vardır. Bu roller (Tutar,2000,156):
tüm kriz durumlarının çok yönlü öngörüsünü yapmak,
kriz ile ilgili stratejiler ve prosedürler geliştirmek,
prosedürleri ve politikaları uygulamak ve onları test etmek,
kriz süresince geniş kapsamlı yönlendirme telkinlerinde bulunmaktır.
Bu rollerden de anlaşılacağı gibi ekibin temel görevi, krize yönelik ön
görümlerde bulunmak ve krizi oluşmadan engellemektir. Tıngır (2002,35) kriz
yönetim ekibinin fonksiyonunu, örgütün bütün kriz yönetim çalışmalarının organize
edilmesi ve kriz yönetim planlarının hazırlanması şeklinde yorumlamaktadır. Bu
takımın ana görevi, merkez ve bölümler arasında hızlı karar verebilen bir yapı
oluşturmak ve örgütün çeşitli bölümleri arasında bilgi alışverişini ve gerekli olan
anlayışı sağlamaktır. Örgüt çalışanlarını ve ekip üyelerini sürekli eğitime tabi tutmak,
kriz yönetimi ekibinin yerine getirmesi gereken diğer bir önemli husustur. Ancak
maliyetli ve uygulamasının zor olması nedeniyle pek tercih edilen bir yol değildir.
Ekibin diğer bir görevi, kriz anında oluşabilecek en etkili iletişimi sağlayıcı ve
örgütün zedelene bilirliğiyle ilgili iç ve dış çevre hakkında bilgi toplamaktır. Kriz
yönetiminin gerektirdiği bütün haberleşme ağının organize edilmesi de bu ekibin
işidir (Tıngır,2002,36).

9.7. Krize Müdahale Takımının Sorumlulukları

Bir krize müdahale takımı oluşturulduğunda bu takımın yerine getirmesi
gereken bazı işlevler ve görevler bulunmaktadır. Bu işlevler ve görevler takımın
bulunduğu düzey, bölge, kurum türüne bağlı olarak farklılaşacaktır. Bununla birlikte
Vidal’ın bu görevlere ilişkin dört bağlık altında yaptığı genel sınıflandırmanın, krize
müdahale takımlarının rollerine ilişkin olarak kabul gördüğü düşünülebilir. (Vidal,
1989, Aktaranlar: Everett, 1991, ss 16-18; Gullat ve Long, 1996, ss, 109-110;
Lichtenstein ve diğerleri, 1994).
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9.7.1. Krize müdahale planının geliştirilmesi ve uygulanması
Krize müdahale takımının öncelikli işlevinin kapsamlı bir krize müdahale
planı geliştirmek olduğu ileri sürülmektedir. Bu plan çok fazla zaman gerektirebilir.
Kriz takımının planlama sürecindeki temel görevleri arasında bir krizi neyin
oluşturduğunu tanımlamak, bir krizi yönetmek için siyasa ve süreçleri geliştirmek ve
bir kriz durumunda belirli konularla sorumlu bireyleri görevlendirmek olduğu
belirtilmektedir (Everett, 1991, s.16).

9.7.2. Çevre kaynakları ile eşgüdüm
Toplum pek çok kuruluşuyla bir kriz anında okullara yardımcı olmak için
değerli kaynaklar sağlayabilir. Kriz takımları yerel hizmet kurumlarının bir listesini
oluşturma ve bir felaket esnasında okulun bu kurumlarla nasıl ilişki kuracağını
araştırmakla sorumludur. İlişkiyi kurmak ve sürdürmek için okullar düzenli olarak
destekleyici toplum kurumlarının temsilcilerini kriz takımıyla tanıştırmalıdırlar. Okul
dışındaki destekleyici toplum kurumlarının kriz planı içerisindeki rollerinin her iki
yılda bir gözden geçirilmesinin yararlı olacağı belirtilmektedir. Ayrıca kamu
desteğinin artırılması ile okulda meydana gelen bir kriz durumunun sadece okulun
çözmesi gereken bir sorun olarak değil toplumun da bir sorunu olarak algılanmasına
yol açacaktır.

9.7.3. Eğitim ve yetiştirme

Kriz yönetimine ilişkin kaynaklar genellikle krize müdahale planının
uygulanması ve sürdürülmesi için gerekli yetiştirmeyi krize müdahale takımının
düzenlemesi ve sağlaması gerektiğini belirtmektedir. Bu aynı zamanda takımın
kendini, öğretmenleri, danışmanları, yöneticileri, okul destek personelini, öğrencileri,
aileleri ve okul çevresindeki topluluğu eğitmeyi içermektedir. Krize müdahale takımı
plan oluşturma aşamasında belirtilen grupların eğitimi ile ilgili düzenlemeleri de
(hedef kitle, eğitim içeriği, yöntemler) belirlemelidir. Krize müdahale takımının
eğitimler için çeşitli kriz durumlarıyla ilgili olarak farklı alanlardan ve okul dışından
uzman kişilerden yararlanması beklenebilir. Eğitim ve yetiştirmeyi sadece seminerler,
konferanslar şeklinde ele almak yeterli değildir. Okul çalışanlarının, öğretmenlerin,
öğrencilerin ve ailelerin bilgisi dahilinde ve onların ulaşabileceği ortamlarda krize
müdahale ya da risk kaynaklarından kaçınma konusunda bilgiler içeren yayınlar
(kitap, dergi, broşür, poster, vb), görsel, işitsel kaynaklar bulundurulması sağlanmalı
ve bunlardan yararlanmaları özendirilmelidir. Bir okulda krize müdahale konusunda
personeli geliştirme eğitiminin birisi içerik, diğeri takım oluşturma olmak üzere iki
temel öğesinin bulunması gerektiği düşünülmektedir. İçerik düzeyinde eğitimler kriz
kuramının okul düzeyinde gözden geçirilmesi, bireysel veya tüm okulu ilgilendiren
kriz durumlarının ayrımı ve bunlara karşı gösterilmesi gereken tepkileri kapsamalıdır.
Takım oluşturma çalışmaları ise kurgusal kriz durumları üzerinde kriz takımı
üyelerinin özgün rollerini ortaya koymaları ve çeşitli durumlar için takım olarak olası
çözümler bulmalarını sağlamayı içermektedir. Son aşama olarak da her iki çalışmanın
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bir uzantısı olarak, yerel okul çalışanlarının kişisel kriz deneyimlerinin paylaşılması
ve tartışılmasını sağlayacak bir panel önerilmektedir (Lichtenstein ve diğerleri, 1994,
s.81).

9.7.4. Programın gözden geçirilmesi (Etkililik değerlendirmesi)
Kriz yönetimi planının yıllık olarak gözden geçirilmesi ve aynı zamanda her
acil durum ve kriz sonrasında planın etkililiğinin değerlendirilmesi önerilmektedir
(Everett 1991, s.17). Bir kriz durumunun hemen arkasından yapılan bir değerlendirme
pek çok bilginin daha doğru hatırlanmasını sağlayacaktır. Ayrıca okulun olası
stratejileri (ilgililerce ulaşılabilir hale gelmesiyle) kamuya sunmasından önce planın
tüm okul çalışanları ve ailelerin katılımıyla değerlendirilmesi sağlanmalıdır (Gullatt
ve Long, 1996).

9.8. Ekibi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Kriz yönetim ekibinin kendisi kadar ekip oluşumunda dikkat edilmesi gereken
hususlar da büyük önem arz etmektedir. Bu hususlar şöyledir (Tutar, 2000, 157;
Brunner ve Lewis, 2005, 24; Henderson, 2005,31):
 Birlikte uyum içinde çalışabilecek insanların bir araya getirilmesi ve ekip
çalışanlarının seçiminde hassas davranılmalıdır.
 Ekipte görev dağılımı net olmalıdır.
 Ekibin kendi amaçlarını kendisinin koyması sağlanmalıdır.
 Ekip lideri yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahip bireyler arasından
seçilmelidir.
 Ekip liderine ulaşılamayan durumlarda yerine geçecek ikinci lider
belirlenmelidir.
 Farklı çevrelerden temsilcilerin ekipte yer alması sağlanmalıdır.
 Ekip içinde görev dağılımında kişilere uygun görevler verilmelidir.
 Ekip üyelerinin seçiminde cinsiyet ve kişilik özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Ekip oluştururken gönüllülük esas alınmalıdır.
Bu hususlara dikkat edilerek oluşturulan ekipler, kriz anında örgüte yol
gösterip, kriz durumunun en kısa sürede atlatılmasına yardımcı olacaktır.

9.9. Kriz Yönetim Ekibinin Örgüte Sağladığı Yararlar

Kriz ortamlarında bir sorundan diğerine koşma ve onları çözme gerekliliği,
gerilime en çok neden olan faktörlerdir. Zaten kriz dönemlerinin insan faktörü
açısından en zararlı yanı, tüm kademelerde çalışanlarda gerilimin artması, buna
paralel olarak verimliliğin ve iş kalitesinin azalarak, daha fazla zaman israfının ortaya
çıkmasıdır. Kriz dönemlerinde örgütsel tüm kademelerde çalışanlar, vakitlerinin
çoğunu ortaya çıkan yeni sorunları bastırmakla geçirir ve asıl görevlerinin ve
önceliklerinin neler olduğunu düşünemeyecek durumda kalırlar (Tutar,2000,176-177).
Oysa tüm bu sorunlarla oluşturulacak kriz yönetim ekibinin ilgilenmesi hem örgüt iş
görenleri üzerindeki baskıyı azaltır, hem de örgütte zaman israfına son verir.
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Kurulacak ekip kriz anında özellikle yöneticiye de birçok alanda yarar sağlayabilir.
Bunlar;
 Yönetici üzerindeki baskıyı ve yöneticinin yükünü hafifletmek,
 Krize anında müdahale sağlamak,
 Dış çevreyle etkin bir iletişim kurmayı kolaylaştırmak,
 Eldeki kaynakları rasyonel bir biçimde kullanmayı sağlamak
(Tutar,2000,190),
 Kriz yönetim sürecine hakim olmaya yardımcı olmak,
 Kriz anında kimin ne yapacağı önceden belirlendiği için iş görenler
arasındaki paniği azaltmaktır.
Kriz ortamlarının örgütleri içerden ve dışardan zayıflatan durumlar olduğu göz
önüne alındığında krize hazırlıklı olmak veya kriz geldiğinde onunla etkili bir biçimde
mücadele edebilmek için söz konusu ekiplerin oluşturulması ve etkin bir şekilde
çalışması son derece önemlidir.

9.10. Kriz Yönetim Merkezi
Kriz yönetim ekibinin oluşturulmasına ek olarak kriz anında ekip üyelerinin
nerede toplanacağı, krizi nerden yönetecekleri kısaca bir kriz yönetim merkezinin
varlığı da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle ekip oluşturulurken aynı zamanda
yönetim merkezinin de oluşturulması atlanmaması gereken bir noktadır. Özdemir
(2002,32) çalışmasında kriz yönetim merkezinin tanımını, “kriz takımı üyelerinin bir
araya gelip çalışabileceği ve kriz anında bilgi akışının çabuk sağlanması için iletişim
araçlarıyla donatılmış birim” olarak yapmaktadır. Bu birimin görevini yerine
getirebilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamına ve gerekli teknolojik desteğe sahip
olması gerekmektedir. Bu amaçla kriz yönetim merkezinde bulunabilecek acil durum
ihtiyaçlarından bazıları şunlardır (Tıngır, 2002,25–27):
 Telefon (birden fazla hatlı), bilgisayar, faks, yazıcı, cep telefonu (hatlarda
oluşabilecek problemlere tedbir olarak), fotokopi makinası,
 İhtiyaç duyulabilecek bütün acil durum merkezlerinin telefon numaraları
(itfaiye, hastane, polis, kurtarma ekipleri vb.)
 Örgütün şeması ve bütün bölümlerin telefon numaralarının listesi
organizasyon yapısına göre bölgesel, bölge dışı veya uluslararası merkezlerin
bütün telefon numaraları,
 Örgüt üyelerinin telefon ve adresleri, görev tanımları ve özelliklerini,
tecrübelerini belirten özel açıklamalar,
 Önem sırasına göre, krizin haber verilmesi gerekenlerin listesi
 Bütün medya kuruluşlarının ve kuruluşlarda irtibat kuracak kişilerin isim ve
numaralarıyla birlikte listesi,
 Hükümet yetkililerinin, diğer ilgili örgütlerin ve konunun kapsamına giren
belirli profesyonel uzmanların listesi,
 Örgütü kapsamına alan bütün kanun ve yönetmelikler,
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 Tüm dünyadan haber alabilmeyi sağlayan kablo sisteminin olduğu televizyon
ve kısa dalgası olan radyo. Gerektiği zaman kayıt yapabilmek için video,
kasetli teyp ve kasetleri,
 Örgütün bulunduğu bölgenin bir haritası ve risk oluşturabilecek kritik
faktörlerin yerlerini gösteren işaretler,
 Kalem, silgi, ataç, zımba gibi her türlü kırtasiye malzemesi,
 Örgüt amblemini taşıyan kâğıt ve zarflar,
 En çabuk şekilde gerekli yerlere ulaştırma işlemini yerine getirmek için,
postalama ile ilgili evraklar, zarflar, pullar vb.
 Örgütle ilgili bütün çıkar gruplarının listesi,
 Masa, sandalye, çöp kutuları, saat, çeşitli içecek ve basit dayanıklı yiyecek
maddeleri,
 Nakit para, örgütün çekleri, fatura, makbuz, sipariş belgesi vb. belgeler.
Bu araç gereçlerin varlığı kriz anında örgüt içi ve kurumlar arası haberleşmeyi
kolaylaştıracağından krize müdahalede ekibine büyük destek sağlayacaktır.

9.11. Okulda Kriz Planlaması

Planlama, geniş anlamda önceden belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi için
izlenecek olan yolun ve davranışların belirlenmesi sürecidir. Özellikle kriz anında
planlama çok büyük önem taşır. Örgütte karmaşa yaşanmaması ve krizin en kısa
sürede atlatılması bakımından önceden bir plan yapılmış olmasının sayısız yararı
vardır. Kriz anında olaya müdahale etmek için yöneticinin kısıtlı zamanı olması
nedeniyle örgütlerde planlama zorunlu hale gelmiştir.
Okulların kriz durumuna hazırlıklı olmaları için yapılması gereken ilk şey bir kriz
yönetim planı hazırlanmasıdır. Bu planın oluşturulmasında sorulması gereken iki
önemli soru vardır (Allen ve Ashbaker, 2004,139):
1- Kriz ekibinin parçası olarak kimler eğitilmelidir?
2- En etkili ve uygulanabilir eğitim çeşidi nedir?
Allen ve Ashbaker’a (2004,139) göre kriz durumunda öğrencilerin fiziksel ve
psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle plan dâhilinde
oluşturulacak kriz yönetim ekibinin üyelerinin seçiminde titiz davranılmalıdır.
Hazırlanacak planda kriz yönetim ekibinde yer alan kişiler belirlendikten sonra kriz
anındaki görevleri detaylı olarak açıklanmalıdır. Her kriz durumu için ayrı hareket
planları oluşturulmalı ve oluşturulan planlar kesinlik taşımalıdır. Bu sayede
uygulamada tereddüde düşülmemiş olunur (Kennedy,2004).
Oluşturulan kriz planı düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve
güncellenmelidir. Bu sayede plandaki eksiklikler ve gereksiz ifadeler saptanabilir.
Okul bazında oluşturulan kriz ekiplerinin yanı sıra il çapında da kriz ekipleri
oluşturulmalı ve her iki ekibin düzenli olarak bir araya gelerek durum değerlendirmesi
yapması sağlanmalıdır. Olası bir krize hazırlanırken il ve okul çapındaki ekipler
birlikte hareket etmelidir. Oluşturulan kriz ekiplerine düzenli aralıklarla eğitim
verilmeli, tatbikat yaptırılmalıdır. Kriz durumuna hazırlıklı olmayı ilke edinmiş bir
okulda, yöneticinin soracağı soru “Okulumda bir kriz durumu yaşanabilir mi?” değil,
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“Okulumda bir kriz durumu yaşandığında, biz olaya müdahale etmek için ne kadar
hazırlıklı olacağız? ”sorusudur (Hull, 2000).
Konuya bu bakış açısıyla yaklaşan Hull’a (2000) göre olası krizlere
hazırlanmada şu aşamalar takip edilmelidir:
Çok yönlü bir krize hazırlık planı oluşturulmalı ve bu plan kişilerin yarattığı
krizler, doğal afetler ve fiziksel / teknolojik tehlikeler olmak üzere 3’e
ayrılmalıdır.
Plan düzenli aralıklarla toplumsal değişiklikler göz önüne alınarak
güncellenmelidir.
Planın işlevsel olabilmesi için oluşturulan kriz ekibinin düzenli aralıklarla
eğitimden geçirilmesi gerekmektedir.
Kriz ekibinde öğretmenler, sekreterler, servis şoförleri, kantin görevlileri,
hizmetliler de yer almalıdır.
Okul çapında oluşturulan kriz ekibine ilaveten il bazında da bir kriz ekibi
oluşturulmalıdır. Her iki ekibin toplantılar yaparak ortak bir plan hazırlaması
sağlanmalıdır.
Kriz planının yürütülmesinden sorumlu olacak bir ekip lideri belirlenmelidir.
Kriz anında kaynakların kullanımı ve dağıtımından lider sorumlu olmalıdır.
Konuyla ilgili olarak Allen ve Ashbaker’a (2004,139-141) göre krize
hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır:
• Krizi önlemede ve müdahale de profesyonellerden yardım alınmalıdır. Bu
yardım kriz yönetim ekibinin profesyonellerce eğitilmesi ve kriz planın
oluşumunda yine bu profesyonellerden destek alınması şeklinde olabilir.
Oluşturulacak bu işbirliği ekip çalışmasını arttıracak, kriz anında öğrencilere
ve ailelerine sağlanacak desteği güçlendirecektir.
 Kriz planları okullar bazında oluşturulmalıdır, çünkü her okulun kendine özgü
koşulları vardır. Planların oluşturulmasında gerçekçi olunmalıdır.
 Kriz planı hazırlanırken, okulun ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri
belirlenmelidir. Ekibe verilecek eğitim, bu ihtiyaçlar doğrultusunda olmalıdır.
 Kriz anında, bölge kriz ekibi, emniyet güçleri, uzmanlar gibi okul dışından
bireylerin ya da grupların yardımı da olabilir. Bu nedenle planın oluşumunda
bu gruplara da yer vermeli ve mümkün olduğunca çok kişinin görüşü
alınmalıdır. Okul yöneticisi gelen fikirlere açık olmalıdır.
 Krize hazırlanırken okullarda olması gereken, tüm okul iş görenlerinin
eğitilmesi ve krize müdahalede görev almasıdır. Çünkü okul saatleri içinde
meydana gelen krizler, sınırlı sayıdaki eğitilmiş öğretmenlerin oluşan panik ve
karmaşa dalgasına müdahale etme kapasitesini aşar. Yeterli eğitimle her birey,
kriz durumlarında öğrenciye destek olmaya ve kriz durumunu önlemeye
yardımcı olabilir. Ancak bu koşulun tüm okullarda sağlanması, her okulun
aynı fiziksel ve maddi imkâna sahip olmaması nedeniyle mümkün
gözükmemektedir.
 Kriz ekibinin üyeleri seçilirken, ekipte rehberlik öğretmeni gibi kriz sonrası
öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak kişilerin olmasına özen
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gösterilmelidir. Tüm bu aşamalar tek tek incelendiğinde aslında temel amacın
kriz gerçekleştiğinde duruma etkili bir şekilde müdahale etmek olduğu
görülmektedir. Bu nedenle okul yöneticisinin ve ilin en yetkili yöneticisinin
birlikte hareket etmesi gerektiği de vurgulanmıştır.
Son beş yılda okullarda yaşanan krizler tüm eğitimcilerin dikkatini çekmiş ve
yaşanan olayların daha çok banliyö ve kırsal alanlardaki okullarda gerçekleştiği
saptanmıştır. Buradan hareketle pek çok okul yöneticisi ve eğitimci öğrencilerin ve
okul iş görenlerinin güvenliğinin sağlanması konusunda çok yönlü kriz planları
hazırlanmasına ilişkin görüş birliğine varmıştır. Bu amaçla özellikle Amerika’da
Pearl, Michigan; Jonesboro, Arkansas; Paducah, Kentucky; Port Huron, Michigan ve
Littleton, Colorado gibi eyaletlerdeki okullar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara
bakılarak oluşturulan kriz planlarında şu önlemlere değinilmiştir (Richtig ve
Hornak,2003):
Okulların daha önce hiçbir yerde belirtilmemiş ayrı bir telefon numarası
olması gerekmektedir. Kriz anında merkez birim ile okul arasında iletişim
kurulmak istendiğinde bu hat kullanılmalıdır. Kriz anında öğrenci
velilerinin okula telefon edip hatları kilitleme ihtimali olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, merkez birimle okul arasındaki iletişim imkânsız hale
gelecek ve bundan okul zarar görecektir.
Çevre okullarda yaşanacak olası bir krize karşı her okulun bu krizden en az
düzeyde etkilenmesini sağlayacak ikinci bir krize hazırlık planı olmalıdır.
Kriz anında velilerin okula hücum etmeleri önlenmeli, gerekirse trafik
ekiplerinden yardım istenmelidir. Okula hücum eden veliler ve araçları
okul çevresindeki trafiği tıkayabileceği için acil yardım ekiplerinin okula
ulaşmasını engelleyebilir.
Medya kuruluşlarıyla ilgilenecek, onları bilgilendirecek bir sözcü
belirlenmeli ve bu kişinin dışında medyaya krize ilişkin bilgi sızmasının
önüne geçilmelidir. Bu tedbir hem aileleri endişelendirmeye hem de olayla
ilgili yanlış bilgiler iletilmesine engel olacaktır.
Medya kuruluşlarına düzenli aralıklarla krize ilişkin kısa ve açıklayıcı
bilgiler verilmeli, krizle ilgili gerçek dışı bir yorum yapılmasına izin
verilmemelidir.
Medya mensupları okuldan uzak tutulmalı, gerekirse okulun internet
sitesinden krizle ilgili son gelişmeler ilk ağızdan duyurulmalıdır.
Kriz anında kullanılmak üzere okul binasının stratejik yerlerine acil durum
dolapları yerleştirilmelidir. Bu dolapların içinde sınıfların yerlerini açıkça
belirten ayrıntılı bir okul planı, öğrenciler ve okul hakkında bilgi veren
broşürler, telsiz telefonlar, bataryalar, öğrenci ve personel ihtiyacını
karşılayacak ilk yardım çantaları, acil durum ekipmanlarının yerlerini
gösteren bir harita, sınıfların anahtarları, battaniye, mum, kibrit,
öğrencileri tanıtan fotoğraflı kartlar, el fenerleri, kalemler, işaretleyiciler,
sınıf listeleri, telefon rehberi, kimyasal maddelerin yerini gösteren bir
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harita, acil çıkış kapılarının anahtarları, çöp poşetleri, kriz ekibinin listesi
ve görevlerini belirten broşürler bulunmalıdır.
Kriz anında öğrencileri binadan çıkarıp güvende olmalarını sağlayacak bir
yerleşim birimi belirlenmelidir.
Öğrencilere ve personele, üzerinde isimleri yazılı künyeler takılmalıdır;
böylece yaralanma durumunda bu kişiler hastaneye sevk edilirken
karışıklık yaşanmamış ve aileler de bilgilendirilmiş olur.
Krizin çeşidine bağlı olarak öğrenciler ya okuldan hızlı bir şekilde tahliye
edilmeli ya da okulun kapıları kilitlenerek içerde tutulmalıdır. Örneğin;
deprem ya da yangın gibi bir durumda binayı hızla boşaltmak gerekirken,
silahlı bir kişinin okula girme girişiminde kapılar kilitlenerek kimsenin
dışarı çıkmasına izin verilmemelidir.
Acil durumlarda kullanılmak üzere sınıflara ikaz düğmeleri
yerleştirilmelidir.
Ayrıca kriz anında yapılması gerekenleri gösteren poster ve resimler
öğrencilerin yaş gruplarına göre düzenlenip sınıflara asılmalıdır.
Sınıflara ya da koridorlara kapalı devre kamera sistemi yerleştirilmelidir.
Bu kameralar okuldaki ve ildeki kriz yönetim merkezine bağlı olmalı ve
görüntüleri izleyip kaydedecek kişiler belirlenmelidir.
Hazırlanan plan kolay takip edilir olmalı, ifadelerde yalın bir dil
kullanılmalı, anlatılmak istenen basit sözcüklerle ifade edilmelidir.
Kriz sonrasında tüm okul işgörenleri ve öğrenciler için profesyonel
danışmanlık hizmeti alınmalı ve psikolojik destek sağlanmalıdır. Bu
sayede krizin yaraları hızlı ve etkili bir şekilde sarılmış olur ve sonrasında
yaşanacak travma ya da sendromların önüne geçilmiş olunur.
İncelenen bu okullardan elde edilen sonuçlar, okul yöneticisine krize
müdahalede izleyeceği yolu çizmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

9.12. Kriz Planlaması Sürecinde Gerçekleştirilmesi Beklenen
Çalışmaların Kontrol Listesi

Bu çalışmada belirtildiği üzere bir okul yöneticisinin kriz planlaması ve krize
müdahale (kriz yönetimi) süreçlerinde başarılı olabilmesi, bir kısmı ardışık bir kısmı
eşzamanlı pek çok çalışmanın gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışmalar
okulların düzeyleri, bulundukları bölgeler ve okul büyüklükleri ve çevresel
farklılıklardan etkilenerek içerik açısından bazı farklılıklar gösterse de, genellikle bir
krize müdahale planlaması sürecinin benzer basamaklarının bulunduğu pek çok
çalışmada öngörülmektedir. Bir okul yöneticisinin krize müdahale planlaması ve krize
müdahale sürecinde göstereceği çalışmalar bir kontrol listesi özelliği ile şu şekilde
sıralanabilir (Lichtenstein ve diğerleri, 1994; Jones ve Paterson, 1992; The Idaho
Department of Education, 1999).
1. Bir kriz sırasında kimin yetkili olacağına karar verilmesi.
2. Krize müdahale takımının seçilmesi.
3. Açık, tutarlı politika ve yöntemler geliştirilmesi.
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4. Krize müdahale takımı için eğitim sağlanması.
5. Krize müdahale, ilkyardım vb. konularda özel yetişme sağlanan okul
personelinin listesinin çıkarılması.
6. Acil durum ve yardım için gerekli malzemelerin listelenmesi, bunların
sağlanması.
7. Gerektiğinde emniyet görevlileriyle iletişim kuracak irtibat görevlisinin
seçilmesi.
8. Basın için irtibat görevlisi seçilmesi ve basın temsilcilerinin çalışabileceği
bir yer belirlenmesi.
9. Çevre sağlık kurumları ve diğer kaynak gruplarla sürekli ilişkiler
kurulması.
10. Telefon zinciri oluşturulması.
11. Gerekli form ve broşürlerin geliştirilmesi. Kriz durumlarıyla ilgili bilgi
vermeye yönelik duyuruların şablonlarının hazırlanması.
12. Kriz yönetiminde hizmet sağlayacak okul dışından gelenler ve diğer
topluluk için toplantı yerleri planlanması.
13. Tehlike durumunda sınıfların korunması için plan geliştirilmesi.
14. Personeli uyarmak için bir şifre belirlenmesi.
15. Bir yayın, kitap listesi hazırlanması.
16. Krize karşı belirlenen kural, yöntem ve formların yasal uygunluk için
gözden geçirilmesi.
17. “Kriz alarmı” vererek bir kriz durumunun provasının yapılması.
18. Genel katılımlı, krize müdahale konusunda hizmet içi toplantılar
düzenlenmesi.
Tüm yerel ve okul düzeyinde gerçekleştirilen krize hazırlık çalışmalarının bir
ülkenin hukuksal çerçevesine uygun gerçekleştirilmesi gerekir. Yapılan hazırlıkların
kendisinin okul çevresi için hukuksal bir sorun oluşturmasından da kaçınmak gerekir.
Ayrıca bir okulda gerçekleştirilecek krize müdahale planlama ve uygulamalarının o
mahalle, bölge ve ulusal düzeydeki merkezi kriz/afet planlamaları dikkate alınarak
eşgüdümlü bir çalışmaya olanak verecek şekilde gerçekleştirilmesine de özen
gösterilmelidir.
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde krize müdahale planının oluşturulması bağlamında kriz
planlamasının ne olduğu, belirli bir krizin parametrelerinin anlaşılması, kriz planının
özellikleri, planın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, okul düzeyinde
kriz yönetim ekibi, kriz yönetim ekibinin görevleri, krize müdahale takımının
sorumlulukları değerlendirilmiştir. Bir diğer açıdan krize müdahale planının
geliştirilmesi ve uygulanması, çevre kaynakları ile eşgüdüm, eğitim ve yetiştirme,
programın gözden geçirilmesi (etkililik değerlendirmesi) ele alınmıştır. Ekibi
oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar, kriz yönetim ekibinin örgüte sağladığı
yararlar, kriz yönetim merkezi, okulda kriz planlaması, kriz planlaması sürecinde
gerçekleştirilmesi beklenen çalışmaların kontrol listesi bu bölümde genel olarak
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kriz planlama sürecinin basamaklarındandır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hedef saptama
Hedefleri tanıma
Uygulama seçenekleri arama
Kararlaştırma
Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi krize müdahale planının özelliklerinden değildir?
a)
Yönetici üzerindeki baskıyı ve yöneticinin yükünü hafifletmek
b)
Açık, seçik, kesin ve kabul edilebilir bir amaca sahip olmalı
c)
İşletmenin değişen iç ve dış koşullarına sürekli olarak uymalı
d)
Planlama ve uygulama aşamasında örgüte en az masrafı yüklemeli
e)
Karşılaşılması muhtemel ve olası direnme etkenlerini, en az kayıplarla
yok etme konusundaki önlemleri de beraberinde getirmeli
3. Aşağıdakilerden hangisi planın hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
arasında yer alır?
a)
Krizin çözülmesi veya baş edilmesi için gerek duyulacak zamanın
uzunluğunu belirle
b)
Krizin yönetiminde (krizle mücadelede)kimlerin yer almasının doğru
olacağına karar ver
c)
Uygulanabilir Kriz Siyasalarını izle veya Standard Uygulama
Yöntemlerine bak
d)
Krizler örgütün stratejik hedeflerini tehdit ettiğinden, kriz yönetimi
stratejik yönetimin öngörüleri ışığında çalışmalıdır.
e)
Bir krizin varlığını fark et, keşfet
4. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim ekiplerinin rolleri arasında yer alır?
a)
Tüm kriz durumlarının çok yönlü öngörüsünü yapmak.
b)
Hepsi
c)
Kriz ile ilgili stratejiler ve prosedürler geliştirmek.
d)
Prosedürleri ve politikaları uygulamak ve onları test etmek.
e)
Kriz süresince geniş kapsamlı yönlendirme telkinlerinde bulunmaktır.
Krize müdahale takımı plan oluşturma aşamasında belirtilen grupların eğitimi
ile ilgili düzenlemeleri de (hedef kitle, eğitim içeriği, yöntemler) belirlemelidir. Krize
müdahale takımının eğitimler için çeşitli kriz durumlarıyla ilgili olarak farklı
alanlardan ve okul dışından uzman kişilerden yararlanması beklenebilir.
5. Krize
anlatılmıştır?

müdahale

takımının

sorumluluklarından

hangisi

yukarıda
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a)
b)
c)
d)
e)

Eğitim ve yetiştirme
Çevre kaynakları ile eşgüdüm
Krize müdahale planının geliştirilmesi ve uygulanması
Programın gözden geçirilmesi (Etkililik değerlendirmesi)
Hiçbiri

6. Aşağıdakilerden hangisi krize müdahale ekibini oluştururken dikkat
edilmesi gereken hususlardan değildir?
a)
Birlikte uyum içinde çalışabilecek insanların bir araya getirilmesi ve
ekip çalışanlarının seçiminde hassas davranılmalıdır
b)
Ekibin kendi amaçlarını kendisinin koyması sağlanmalıdır
c)
Ekipte görev dağılımı esnek ve değişken olmalıdır
d)
Ekip lideri yöneticilik ve liderlik özelliklerine sahip bireyler arasından
seçilmelidir
e)
Ekip üyelerinin seçiminde cinsiyet ve kişilik özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır
7. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim ekibinin örgüte sağladığı
yararlardandır?
a)
Yönetici üzerindeki baskıyı ve yöneticinin yükünü hafifletmek
b)
Krize anında müdahale sağlamamak
c)
Dış çevreyle etkin bir iletişim kurmayı zorlaştırmak
d)
Eldeki kaynakları rasyonel bir biçimde kullanmayı sağlamamak
e)
Kriz yönetim sürecine hakim olamama
8. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim merkezinde bulunabilecek acil durum
ihtiyaçlarından değildir?
a)
Telefon (birden fazla hatlı), bilgisayar, faks, yazıcı, cep telefonu
(hatlarda oluşabilecek problemlere tedbir olarak), fotokopi makinası,
b)
İhtiyaç duyulabilecek bütün acil durum merkezlerinin telefon
numaraları (itfaiye, hastane, polis, kurtarma ekipleri vb.)
c)
Örgütün şeması ve bütün bölümlerin telefon numaralarının listesi
organizasyon yapısına göre bölgesel, bölge dışı veya uluslararası merkezlerin
bütün telefon numaraları,
d)
Önem sırasına göre, krizin haber verilmemesi gerekenlerin listesi
e)
Örgüt üyelerinin telefon ve adresleri, görev tanımları ve özelliklerini,
tecrübelerini belirten özel açıklamalar,
9. Aşağıdakilerden hangisi Hull’un yaklaşımına göre olası krizlere
hazırlanmadaki aşamalarındandır?
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a)
Kriz planları okullar bazında oluşturulmalıdır, çünkü her okulun
kendine özgü koşulları vardır. Planların oluşturulmasında gerçekçi
olunmalıdır.
b)
Kriz planı hazırlanırken, okulun ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri
belirlenmelidir. Ekibe verilecek eğitim, bu ihtiyaçlar doğrultusunda olmalıdır.
c)
Çok yönlü bir krize hazırlık planı oluşturulmalı ve bu plan kişilerin
yarattığı krizler, doğal afetler ve fiziksel / teknolojik tehlikeler olmak üzere
3’e ayrılmalıdır.
d)
Kriz ekibinin üyeleri seçilirken, ekipte rehberlik öğretmeni gibi kriz
sonrası öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak kişilerin olmasına
özen gösterilmelidir.
e)
Krize hazırlanırken okullarda olması gereken, tüm okul iş görenlerinin
eğitilmesi ve krize müdahalede görev almasıdır.
10. Aşağıdakilerden hangisi kriz planlanması sürecinde gerçekleştirilmesi
beklenen çalışmaların kontrol aşamaları arasında yer almaz?
a)
Bir kriz sırasında kimin yetkili olacağına karar verilmesi
b)
İyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
c)
Açık, tutarlı politika ve yöntemler geliştirilmesi.
d)
Krize müdahale takımı için eğitim sağlanması.
e)
Kriz durumunun kurum içinde hiçbir birime haber vermeksizin
çözümlenmesi.

Cevaplar
1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-a, 6-c, 7-a, 8-d, 9-c, 10-e
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10. KRİZE MÜDAHALE YAKLAŞIMININ UYGULANMASI
Bekir Cenikli (Sosyal Hizmet Uzmanı)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Okullardaki en büyük tehlikelerden biri, şüphesiz ki hazırlıklı olmadıkları kriz
durumlarıdır. Krizin yaratacağı gerilim, bununla sınırlı kalmayarak diğer öğrencileri
de etkileyerek, daha büyük çapta bir krizin oluşmasına neden olabilir. Okul
yönetiminin bu krizleri yönetmedeki yetersizliği bu krizlerin büyümesine neden
olabilir. Bu bölümde kriz ve kriz durumları, okulda kriz, krizin etkileri, krizle baş
etme ve krizle baş etmede personele önerilere yer verilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kriz nedir?
2) Okullarda yaşanabilecek kriz durumları nelerdir?
3) Krize nasıl müdahale edilmelidir?
4) Çevresel etkilerden kaynaklanan kriz durumları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
KONU

KAZANIM

ÖĞRENME YÖNTEMİ

Krize Müdahale
Yaklaşımının
Uygulanması

Kriz ve kriz durumlarını
öğrenir. Okulda krize
neden olan kaynakları
sınıflandırır. Krizin
yarattığı etkileri sayar.
Krizi başarıyla yönetir.
Krizle baş etmede gerekli
adımları sayar.

Okuyarak, not alarak ve
kendisini bir okulda
çalışıyor düşünerek başına
gelebilecek uygulama ve
bilgi sıkıntılarını
canlandırmak ve
irdelemek.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Kriz
Travma
Kaos
Yönetim
Okul Sosyal Hizmeti
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Uygulama Soruları
1) Kriz durumlarına müdahale etmek için ne gibi yöntemler kullanmaktadırlar?
2) Kriz yönetiminde beş aşama nelerdir?
3) Okul ortamında krizler nelerdir?
4) Krize müdahalenin amacı nedir?
5) Kriz yaşandığında verilen duygusal ve davranışsal tepkiler nelerdir?

217

Giriş
Okul sosyal hizmetinde kriz ve kriz durumlarına müdahale yaklaşımının
önemli bir konudur. Okullar, okul öncesi dönemlerden itibaren çocukların
gelişiminde, yetiştirilmesinde, nitelikli insan gücü olarak toplumda yerlerini
almalarını sağlamada oldukça önemli eğitim kurumlarıdır.
Kriz durumlarına müdahale ise farklı yaşam durumlarında, birbirinden farklı
sosyoekonomik özellikleri olan ailelerden gelen öğrencilerin, okul başarılarına, okula
devamlarına ve arkadaş ilişkilerine olumsuz yönde etki eden, biyo psiko sosyal
gelişimlerini tehdit eden çeşitli kriz durumlarıyla karşılaşabilmektedirler. Bu kriz
durumlarının 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 sosyal hizmeti kriz durumlarında, öğrencilerin aileleri ile
işbirliği yaparak, gelişim alanlarını destekleyerek, biyo psiko sosyal sorunlarının ele
alınması ve çözümlenmesinde multidisipliner yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu kriz
durumlarının ele alınmasında okul ortamlarında önemli bir role sahip olan bir disiplin
de sosyal hizmet disiplinidir.

10.1. Kriz Nedir?
Kriz somut veya algılanan tehdit ve tehlikelerle baş etmede yetersiz kalma
sonucunda yaşanan denge durumunda bozulma ile ortaya çıkan psiko-sosyal anlamda
bir çıkmaz içinde oluş ve bunun öznel yaşantıları olarak tanımlanabilir. Kriz
Yunancada “karar”, Çincede ise kriz iki sembolle anlatılır bunlardan biri “tehlike”
ikincisi “dönüm noktası” yani “fırsat” anlamını taşır. Kısaca kriz kavramı, farklı konu
alanlarınca farklı şekillerde tanımlanmakla birlikte, genel olarak bir denge durumunun
bozulması olarak ifade edilmektedir.
Sözlükte kriz, bunalım, buhran anlamlarına gelmektedir. Hastalığın dönüm
noktası, hastanın iyileşeceği veya öleceğinin belli olduğu an. 2. Aniden gelişen
şiddetli belirtilerle ayırt edilen nöbet, kriz, bir toplumun, bir kuruluşun veya bir
kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım ya da buhran olarak tanımlanabilir
(TDK). Kriz, bir örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden bazen de örgütün yaşamını
tehlikeye sokan ve ivedi tepki gösterilmesini gerektiren; örgütün kriz öngörme ve
önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı gerilim yaratan bir durumdur (Can 1997:
312). Örgütsel anlamda kriz, örgütün amaçlarını ve varlığını tehdit eden, örgütün risk
önleyici önlemlerini yetersiz kılabilecek nitelikte, örgütün ani tepkisini gerektiren
beklenmedik ve hızlı değişikliklerin söz konusu olduğu, planlama ve karar
mekanizmalarını olumsuz biçimde etkileyen, gerilimli bir durum olarak
değerlendirilebilir. Krizin örgütün yeni bilgiler ve deneyimler kazanmasına, bunu bir
218

fırsat haline dönüştürmesine de olanak sağlayarak bir dönüm noktası olabilir
(Demirtaş, 2000: 359).
Örgütün hedeflerini tehdit eden ve örgütsel yaşamı tehlikeye sokan kriz
durumunun özellikleri şöyle sıralanabilir (Demirtaş, 2000: 359; Can, 2002: 333):
Kriz durumu tahmin edilemez.
Örgütün tahmin ve kriz önleme mekanizmaları yetersiz kalır.
Kriz, örgütün amaç ve varlığını tehdit eder.
Krizin üstesinden gelmek ve izlenmesi gereken yolların kararlaştırılması için
yeterli bilgi ve zaman bulunmaz.
Kriz, acil müdahale gerektirir.
Kriz, karar veren kişilerde gerilim yaratır.
Yukarıda da görüldüğü gibi, krizin farklı tanımlarını yapmak mümkündür.
Farklı tanımların ortak yönü, krizin, örgütlerde önceden tahmin edilemeyen ve acil
müdahale gereken olağandışı bir durum olarak ifade edilmiştir. Krizin önceden
tahmin edilmesi zordur, fakat kriz oluşmadan krize neden olabilecek faktörlerin
tespiti yapılabilir. Bu süreç başarılı bir müdahale ile kaos oluşmadan kontrol altına
alınması, normal işleyişe dönülmesi ve krizin tekrarlamaması için önlemlerin alınması
gerekir.
Krize müdahale ile ilgili ilk çalışmalar 1940'lı yıllarda başlamıştır. Kriz
kavramı ilk kez E. Lindemann ve G. Caplan tarafından ortaya atılmıştır. Onlara göre
yakın bir sevgi objesinin kaybedilmesi durumunda geride kalan yakınlarının buna
gösterecekleri tepkinin süresi, yas dönemini atlatmadaki başarı düzeyi ile ters
orantılıdır, Kişi, böyle bir duruma ne kadar kısa sürede uyum sağlayabilirse ruh
sağlığını da o ölçüde uzun süre koruyabilecektir.
Bard ve Ellison (1974)’a göre kriz
“Bireyin baş etme becerisi ve
fonksiyonlarını ciddi şekilde tehlikeye sokabilen, stresli bir yaşam deneyimine
verilen öznel tepki”dir (akt: Roberts, 2005). Bir krizin ana nedeni yalnızca yoğun,
stresli, travmatik veya tehlikeli bir olay değil, buna ek olarak iki koşul gerekmektedir.
(1) Bireyin olayı algısı, büyük bir üzüntü ve bozulma nedeni olarak görülmesi
(2) Bozulmayı gidermeye yönelik daha önce kullanılan baş etme
mekanizmalarının kullanılmasında bireyin yetersiz oluşu (Roberts, 2005:11).
Krize müdahalenin hedefleri; danışmanlık, krizin etkileri üzerinde tarama ve
gerekli durumlarda kişiyi uygun yardıma havale etmektir.
Kriz tedavisi yaklaşımı kısa süreli ve uzun bir sürece yayılmaması gereken bir
tedavi yaklaşımıdır, İkinci Dünya savaşından sonra özellikle yoğun yaşanan ruhsal
sorunlar nedeniyle insanların yaşadığı bu durumu atlatması amacıyla kliniklere
müracaat etmiş fakat uzun süreli beklemek, ücretini karşılayamama ve zaman sorunu
vb.., sorunlar nedeniyle müracaatçıların bu uzun süreye yayılan tedavileri bırakması
nedeniyle “krize müdahale yaklaşımı” ortaya çıkmıştır. Krize müdahale yaklaşımında
temel amaç, birey (öğrenci), aile ve topluma yarar sağlayacak etkin bir tedavi
hizmetinin en kısa sürede gerçekleşmesinin sağlamaktır.
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Okul ortamında yaşanan şiddet ve travmatik olayların artışı, bu alanın genel
olarak krize müdahaleden ayrı ele alınması ihtiyacını doğurmuştur. Kayıp ve yas;
Kişisel güvenlik için tehlike yaratan durumlar; Çevresel krizler (kasırga, okulda gaz
kaçağı yaşanması), Duygusal iyilik halinin tehdidi gibi ayrıca bakıldığında okuldan
kaçma, uyuşturucu ve alkol kullanımı, ergen gebeliği, çete üyeliği, zorbalık, çocuk
istismarı, cinsel istismar, ve aile içi şiddet gibi problemler okullarda kriz
oluşturabilecek durumlar olarak ele alınmaktadır.

10.2. Okulda Kriz
Eğitim alanında kriz; okul çalışanları ve/veya öğrencileri etkileyerek normal
işleyen fonksiyonları bozan ya da bunlara zarar veren beklenmeyen olaylara işaret
etmektedir. Kriz yaratabilecek her olasılığa hazırlıklı olma imkansız olsa da, okullar
krizi önlemeye ve krizin yarattığı travmatik etkilere yanıt verebilecek müdahalelere
hazırlıklı olunması gereken en temel kurumlardır.
Goldman (2006) Krizin ortaya çıkaracağı durumlara hazırlık aşamasında
aşağıda sıralanan faktörlerin dahil edildiği planlar geliştirilmesine dikkat çekmektedir:
a) Bir kriz ekibi oluşturulması veya hâlihazırda varsa yeniden gözden
geçirilmesi
b) Gelişim düzeyi ve kültürel unsurların dikkate alındığı yıllık kriz planlarına
ilişkin öğretmenlerin eğitilmesi ve krize müdahale yöntemlerine ilişkin diğer
çalışanların desteklenmesi
c) Okul çalışanları için, öğrencilerin baş etme kapasitesini artırmaya yönelik
rehber oluşturulması
d) Krizin hemen ardından tüm öğrenciler için bir değerlendirme sisteminin
oluşması oluşturulması
e) Kriz durumunda toplumla eşgüdüm (uyum/coordination) halinde bulunulması
f) Ebeveyn eğitim programı imkanı sunulması
g) Ani müdahale planı yanında, uzun dönemli izleme planı oluşturulması
Okullarda krize müdahale sürecinin kriz planlaması ile başladığını
belirtmektedir. Krize müdahalede planın önemi kadar, planı uygulayan kişilerin
niteliği ve konu hakkındaki bilgi düzeyi de önemlidir (Cornell, D. G. ve Sheras, P. L.,
1998: 297).
Krize yönelik müdahalede aşağıda belirtilen beş aşamanın dikkate alınması
gerekmektedir.
Bunlar:
a) Etki öncesi (kriz öncesi dönem)
b) Etki (krizin görüldüğü aşama)
c) Geri çekilme (krizin hemen sonrası)
d) Kriz sonrası (krizin yaşanmasından günler veya birkaç hafta sonrası)
e) İyileşme ve yeniden yapılanma (krizden aylar veya yıllar sonra)
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10.2.1. Gelişimsel Krizler
Bu tür krizler daha çok bireysel müdahaleyi gerektiren durumlar olarak
nitelendirile bilinir. Gelişimsel krizlere örnek olarak;
Alkol Ve Madde Kullanımı,
Anne-Babanın Boşanması,
Cinsel-Fiziksel-Psikolojik İstismar,
Bir Yakının Kaybedilmesi,
Ağır Hastalıklar,
Sosyal Rol Ya Da Ortamın Değişmesi,
Ergen Hamileliği, Yeme Bozuklukları verilebilir.

10.2.2. Kriz Belirtileri
Yetişkinliğe geçişte 12-15 yaşlarında başlayarak 20’li yaşlara değin süren
değişim dönemi yaşanır. Bu dönemde bedensel, cinsel, ruhsal ve sosyal alanlarda
önemli değişiklikler olur. Değişimlere motive olmakta zorlanan çocuklarda
yetişkinlerinkine benzer duygusal krizler yaşanır. Çocuklarda okulda ve evde
karşılaşılan bazı davranış değişiklikleri krize işaret edebilir. Bu belirtiler:
Yeme davranışında değişiklik ( iştahsızlık, kilo kaybı, veya tersine sık
ve çok yemek yeme),
Günlük alışkanlıklarda değişiklik,
Eski arkadaşlardan, aileden, ilgi duyduğu şeylerden uzaklaşma,
Konsantrasyon güçlükleri, okul ve işte başarısızlık,
Okulda sosyal konumda değişiklik,
İçine kapanma,
Okul veya iş yerinde verimlilikte, performansta azalma,
Alkol, ilaç, madde kötüye kullanımı,
Okulu bırakma, okuldan veya evden kaçma,
Başarısız olma.
Gençte göze çarpan davranış değişiklikleri genellikle aniden ortaya
çıkar ve hayatındaki sosyal bir olayla ilişkilidir.
Çözümlenemeyen krizler değişik sapma davranışlarının veya bazı
saldırgan davranışların (örneğin, evden veya okuldan kaçma, yıkıcı,
zarar verici davranışlar, intihar girişimi) ortaya çıkmasına yol açabilir.

10.2.3. Durumsal / Travmatik Krizler
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin çoğunluğunu etkileyebilecek, bireysel
ve toplumsal müdahaleyi gerektirebilecek, durumlar olabilir. Örneğin;
bir öğrencinin ya da bir öğretmenin ölümü,
okulda yaşanan şiddet olayı,
doğa felaketleri,
çevresel felaketler,
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okulun içinde bulunduğu bölgeyi etkileyen sosyal ve ekonomik
değişiklikler gibi durumsal/travmatik krizler olabilir.
Böylesi kriz durumlarından sonra okulun normal fonksiyonlarını yerine
getirmesi beklenemez. Böyle bir duruma hazırlıksız yakalanmak, acele ve yanlış
kararlara yol açabileceğinden durumu daha da kötüleştirebilir: Bu nedenle her okulun
bir kriz yönetimi ya da kriz müdahale planına sahip olması gerekir.

10.2.4. Krizin Etkileri
Okulda normal işleyiş bozulur veya duraksar.
Krizin şiddetine göre çaresiz hisseden çocuk ve çalışanlar kendilerinde
çalışmalarına devam etme güzü bulamazlar.
Kriz tepkileri herkes tarafından yaşandığı için, kişilerin birbirine yardım etme
gücü azalır.
Acil yardım çalışmalarına girmek gerekir.
Okula dışarıdan gelen veli, müfettiş, basın mensubu, güvenlik görevlisi gibi
kişilerin olağan dışı istekleri baskı oluşturur.
Can kaybı durumunda kişilerin yokluğuna alışmak durumunda kalırız.
Okulda hem kendimize hem de rolümüzün getirdiği sorumlulukla çocuklara
destek olmak zorunda kalırız.
Krizin durumuna göre yeni olayların yaşanmaması için dikkatli olmak ve yeni
önlemler almak zorunda kalırız.
Yeni sorumluluklara ve görevler üstlenmek gereği doğabilir.
Krizde mevcut düşünme ve karar verme alışkanlıklarımın dışına çıkarız. Bu
nedenle krize doğru karar verebilmek için doğru ve hızlı düşünmek, mevcut bilgileri
analiz etmek, düşüncelerimizin duygularımızın üzerindeki etkilerinin farkına varmak,
karşılığında duygularımızın düşüncelerimizin nasıl yönlendirildiğini öğrenmek,
seçeneklerimizi iyi analiz etmek, seçeneklerimizden geleceğimiz için doğru olanı
bulmamız gerekir.

10.2.5. Kimler Krizden Çok Etkilenir?
Bazı kişiler krizi yaşamadığı halde en az yaşayanlar kadar etkilenebilir Bunlar;
Daha önce başka travmatik olaylar yaşamış kişiler,
Olaya yakından tanık olan kişiler,
Olay sırasında, başka nedenlerle depresyon, yoğun çökkünlük, ağır aile içi
anlaşmazlıklar gibi sıkıntılar yaşıyor olan kişiler,
Kronik rahatsızlığı olan veya yakın akraba içinde böyle rahatsızlık yaşayan
kişiler

10.2.6. Kriz Yaşandığında Verilen Zihinsel Tepkiler
Kriz yaşandığında çocuğa, veliye, çalışanlara, oluşan paniğin önlenmesi için
mevcut düzenin devam edeceği ve nedeni ne olursa olsun kriz durumuyla başa
çıkabileceği mesajının verilmesi ve güven sunulabilmesi önemlidir. Kriz durumlarıyla
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baş etme yöntemlerini geliştirip, en kısa sürede normal işleyişe dönmek ve gelecek
için krizin tekrarlanmasını önleyecek etkinlikleri başlatmak, çalışmaların amacını
oluşturmaktır. Kriz yaşandığında gösterilen zihinsel tepkiler;
a) Şok, inanamama ve reddetme,
b) Kafa ve düşünce karışıklığı,
c) Dikkati toplayamama,
d) Konsantrasyonda azalma,
e) Olumsuz düşünceler…

10.2.7. Kriz Yaşandığında Verilen Fiziksel Tepkiler
Kriz yaşandığında gösterilen fiziksel tepkileri şu şekilde sayabiliriz;
Fiziksel şok, hissizlik, donup kalma
Tükenmişlik
Kaçma yada kavga etme reaksiyonu
Adrenalin artması
Vücudun üretiminin artması
Duyusal girişin artması, hassasiyet
Kalp atışında hızlanma
Aşırı boşaltım, terleme
Baş ağrısı
Sürekli kaşınma
Deri hastalıkları
Uyku düzensizliği
Görme ve duyma şikayetleri
Mide bulantısı
Barsak ve idrar yollarının düzensizliği…

10.2.8. Kriz Yaşandığında Verilen Duygusal ve Davranışsal
Tepkiler
Kriz yaşandığında gösterilen duygusal ve davranışsal tepkilerin bazıları
şunlardır;
Anti sosyal davranışlar
Risk alıcı davranışlarda artış
Okula devamsızlık
Okul başarısında düşüş
Saldırgan davranışlar
Suçluluk
Üzüntü
Depresyon
Kaygı
Uyuşturucu kullanma
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Korku ve üzüntü duygularının farkında olma
Cinsel davranışlarda artış

10.3. Kriz Yönetiminde Beş Aşama
Kriz yönetimi, olası kriz durumuna karşılık, kriz sinyallerinin alınarak,
değerlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kayıpla atlatabilmesi için gerekli
önlemlerin alınması ve uygulanması sürecidir. Kriz yönetiminin temel amacının
örgütü kriz durumuna hazırlamak olduğunu ifade eden Can (1997: 315), kriz yönetim
sürecini beş aşamada ele almaktadır.
Kriz sinyallerinin alınması
Krize hazırlık ve korunma
Krizin denetim altına alınması
Normal duruma geçiş
Öğrenme ve Değerlendirme.
Kriz Sinyalinin
Alınması
Öğrenme ve
Değerlendirme

Normal
Duruma Dönüş

Hazırlık
Korunma

Denetim Altına
Alma

Kaynak Can, 1997: 317.

10.3.1. Sinyal Algılama
Kriz tanımlanır. (Kriz olarak nitelendirilen olay nedir?) Analizler
gerçekleştirilir. Krizin etki alanı tespit edilir. Kriz hiçbir zaman habersiz gelmez.
Mutlaka erken uyarı sinyalleri vardır. Örneğin okulumuzdaki çocuklarda derin bir
sessizlik, sakinlik kriz sinyali olarak algılanabilir.

10.3.2. Hazırlık ve Önleme

Krizin daha da büyümemesi için gerekli önlemleri almak. Örneğin
okulumuzdaki çocuklarda derin bir sessizlik, sakinlik kriz sinyali olarak algılanmış ve
bir sinyal belirtisi olarak tespit edilmiş ise kuruluştaki acil müdahale ekibinin devreye
girmesi, daha önceki deneyimlerden elde edilen yöntemlerin kullanılması amaçlanır.
Çocuklar ile gerekli görüşmeler yapılarak, bu sessizliğin nedeni araştırılır. Eğer
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çocuklar arasında bir gruplaşma, çeteleşme izlenimi var ise, olası çatışmalara,
kavgalara hazırlıklı olunur, önlemler alınır. Okul kuralları hatırlatılabilir.

10.3.3. Hasar Önleme
Kriz konusunda uygulanacak politikalar, kriz planları ve senaryolarını
belirlemek. Krizleri tamamen önlemek mümkün değildir. Bu nedenle sonraki safha,
hasarın henüz zarar görmemiş diğer parçalara yayılmasını önlemek için hasar önleme
mekanizmalarının geliştirilmesini içerir. Örneğin çocukların gruplaşıp kavga etmesi
durumunda, daha önceden planlanmış senaryolar işleme konulur. Grup liderlerinin
tespiti, disiplin kurallarının uygulanması gibi.

10.3.4. Yara Sarma
Kriz yönetimini başarıyla uygulamak; iletişimi, enformasyonu ve bilgi akışını
gerçekleştirmek, bu safha test edilmiş, dâhili, kısa vadeli ve uzun vadeli yara sarma
mekanizmalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını kapsar. Yara sarma safhasının
çeşitli şekilleri vardır. En açık olanı soyut veya somut varlıklardan kaybedilmiş olanın
geri kazanımıdır. Örneğin, gruplaşan, kavga eden çocukların barıştırılması, çatışma
nedenlerinin giderilmesi.

10.3.5. Öğrenme
Kriz yönetiminin son safhası geçmişte yapılanlarla ilgili devamlı öğrenme ve
tekrar değerlendirmedir. İnteraktif öğrenme hayati öneme sahiptir; fakat
gerçekleştirmesi kısmen acı vericidir. Çünkü bireyler kriz sırasında duygusal olarak
da incinmişlerdir. Uygulanan kriz yönetiminin sonuçlarına bakmak, hata ve
aksaklıklar varsa bunların neler olduğuna bakmak. Tüm eksiklikleri gidermek
gerekmektedir.

Kaynak: http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/172.pdf
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Özet olarak; "Sinyal algılama" ve "hazırlık ve önleme" kriz yönetiminin
proaktif (önlemsel) (inisiyatifi ele alan) tipini oluşturmaktadır. Eğer tam olarak
başarıyla yapılırsa, bunlar çoğu krizi oluşmadan önce önlerler.
"Krizin denetim altına alınması (hasar önleme)" ve "normal duruma geçiş
(yara sarma)" ise, kriz olduktan sonra yapılan reaktif (tepkisel) tipte aktivitelerdir.
"Öğrenme ve değerlendirme" ile gösterilen bölüm ise, kriz yönetiminin
interaktif (etkileşimli) tipidir. Krizden yarar sağlamak, kriz ortamından fırsatlar
çıkarmaktır.
Şekilde gösterilen "sinyal algılama" ve "hazırlık ve önleme" kutuları kriz
yönetiminin proaktif (önlemsel) (inisiyatifi ele alan) tipini oluşturmaktadır. Eğer tam
olarak başarıyla yapılırsa, bunlar çoğu krizi oluşmadan önce önlerler. "Krizin denetim
altına alınması (hasar önleme)" ve "normal duruma geçiş (yara sarma)" ise, kriz
olduktan sonra yapılan reaktif (tepkisel) tipte aktivitelerdir. "Öğrenme" ile gösterilen
bölüm ise kriz yönetiminin interaktif (etkileşimli) tipidir. Çok az sayıda kuruluş
interaktif tip bir kriz yönetimini başarıyla yapabilmektedir. Öğrenme, kriz durumunun
olmadığı zamanlarda kriz yönetimi planlarının bir parçası veya bir krizin sonucundaki
öğrenilmişler bütünüdür.

10.4. Kriz Yönetiminde Üç Yaklaşım

Krize müdahalede 3 temel yaklaşım bulunmaktadır.
1. Denge Yaklaşımı (L.L. Smith –1974 )
2. Bilişsel Yaklaşım (J.R. Taplin – 1971)
3. Psiko-sosyal Yaklaşım ( C.M. Parkes – 1971)

10.4.1. Denge Yaklaşımı

Kriz Nedir? Organizmanın duygusal işlevinde dengenin bozulma sonucu
karşılaştığı problemini sahip olduğu problem çözme becerileri ile çözememesidir.
Böylece, gerilim ve duygusal karışıklık gibi kriz belirtileri ortaya çıkar.
Krizi ne belirler? Önemli yaşam amacına bir tehdit olarak algılanan krizi
başlatan olayın algısıdır.
Başlatan olay nedir? Tehdit diye algılanan fizyolojik, psikolojik veya sosyal
zorlamadır. İnsan organizmasının tabiatı nedir? Duygusaldır. Denge bozulmasına
otomatik olarak tepkide bulunur.

10.4.2. Bilişsel Yaklaşım
Kriz Nedir? Düşüncenin parçalanması, Çok farklı bir bilginin bilişsel haritanın
şimdiki organizasyonuna alınmaması sonucu bilişsel haritanın şimdiki
organizasyonunu değiştirme gereksiniminin ortaya çıkmasıdır. Böylece bilişsel
karışıklık gibi kriz belirtileri ortaya çıkar.
Krizi ne belirler? Çok farklı bir bilgi olan krizi başlatan olayın bilişsel
değerlendirilmesidir.
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Başlatan olay nedir? Bilgiyi işlemede işlev bozukluğuna sebep olan çok farklı
algılanan bir şey veya olaydır.
İnsan organizmasının tabiatı
değerlendirme sonucu harekete geçer.

nedir?

Bilişseldir.

Bilişsel

ve

algısal

10.4.3. Psiko-Sosyal Yaklaşım
Kriz Nedir? Bir kişinin yaşam alanında büyük bir değişiklik sonucu, yaşam
alanıyla sayıltı dünyası arasında çelişkilerin oluşması ve sayıltı dünyasında değişiklik
yapma gereksiniminin ortaya çıkmasıdır. Sayıltı dünyasında değişiklik yapma
gereksinimi duygusal rahatsızlığa sebep olur.
Krizi ne belirler? Yaşam alanındaki büyük değişikliğin kazanç veya kayıp diye
değerlendirilmesidir.
Başlatan olay nedir? İnsanın yaşam alanında büyük bir değişiklik yaparak
duygusal değerleri etkileyen bir olaydır
İnsan organizmasının tabiatı nedir? Zihinsel ve duygusaldır. Yaşam alanında
duygusal değerlere sahip değişikliklerin değerlendirilmesi sonucu harekete geçer.

10.5. Krizle Baş Etmede Personele Öneriler

Kriz durumlarında paylaşım son derece önemlidir ve dikkatli olmak
gerekir.Bu dönemde kullanılan cümlelerin dikkatli ve özenle seçilmiş cümleler olması
gerekmektedir. Herhangi bir kriz durumu yaşayan çocuklara söylenebilecek uygun
cümlelerden bazıları şu şekilde olabilir:
 Şimdi güvendesiniz (gerçekten öyle ise).
 Senin suçun / sizin suçunuz değildi (gerçekten eminseniz).
 Bunlar normal tepkiler.
 Benimle konuştuğun için memnunum.
 Böyle olduğu için üzgünüm (ne olduğunu söyleyin). Örn: Arkadaşın
yaralandığı için üzgünüm.
Krizden etkilenen birine karşı personelin genel davranış ilkelerine dikkat
etmesi gerekmektedir. Bu davranışları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
• Konuşurken sakin ve anlayışlı olun.
• Aynı şeyi defalarca anlatacak kadar sabırlı olun.
• İyi bir dinleyici olun.
• Çocuğun duygularını ifade etmesini destekleyin.
• Yargılamayın, yorumlamayın, öğüt vermeyin.
• Esnek olun, çatışmaya girmeyin.
• Asla tutamayacağınız sözler vermeyin.
• Doğruyu söyleyin. Kaçamak konuşmayın, yalan söylemeyin.
• Göz kontağı kurun.
• Emir cümleleri kurmayın.
• Destek, güven veren mesajlar kullanın.
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•
•

Bazı kişilerin daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Sabırlı olun.
Zorlandığınız veya sizi aşacak bir durum olduğunda destek alın veya bir
uzmana başvurun.
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Bu bölümde kriz ve kriz durumlarını, okulda yaşanabilecek krizleri, Krizin
belirtilerini ve etkilerini öğrendik, krizle baş etme ve krizle baş etmedeki müdahale
yaklaşımlarını kuramsal olarak öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel krizlerden değildir?
a)
Anne babanın boşanması
b)
Ağır hastalıklar
c)
Yeme bozuklukları
d)
Alkol kullanımı
e)
Doğal afetler
2. Aşağıdakilerden hangisi krize müdahale ilke ve uygulamalarından değildir?
a)
Kısa
b)
Zaman sınırlı
c)
Görev merkezli
d)
Güçlendirme perspektifli
e)
Çözüm odaklı uygulama
3. Travmatik kriz değildir?
a)
Cinsel istismar
b)
Okulda yaşanan şiddet olayı
c)
Sosyal rol yada ortamın değişmesi
d)
Ergen hamileliği
e)
Bir yakının kaybedilmesi
4. Kriz ne kadar sürer?
a)
4-8 hafta
b)
2-4 hafta
c)
10-12 hafta
d)
3-5 hafta
e)
1-3 hafta
5. Aşağıdakilerden hangisi kriz durumunda verilen fiziksel tepkidir?
a)
şok inanamama
b)
dikkat dağınıklığı
c)
olumsuz düşünceler
d)
düşünce karışıklığı
e)
tükenmişlik
6. Aşağıdakilerden hangisi kriz durumunda verilen duygusal ve davranışsal
tepki değildir?
a)
Okula devamsızlık
b)
Aşırı boşaltım terleme
c)
Suçluluk
d)
Depresyon
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e)

Saldırgan davranışlar

7. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminde beş aşamadan biri değidir?
a)
Hazırlık koruma
b)
Denetim altına alınması
c)
Normal duruma geçmeme
d)
Kriz sinyallerinin alınması
e)
Öğrenme değerlendirme
8. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimindeki psiko sosyal yaklaşımda insan
organizmasının tabiatı olarak nitelendirilmiştir?
a)
Zihinseldir
b)
Bilişseldir
c)
İşlevseldir
d)
Fizyolojiktir
e)
Algısaldır
9. Aşağıdakilerden hangisi krizden etkilenen birine karşı personelin genel
davranış ilkelerinden değildir?
a)
Çocuğun duygularını ifade etmesini desteklemek
b)
Doğruyu söylememek. Kaçamak konuşmamak, yalan söylememek
c)
Göz kontağı kurmamak
d)
Destek, güven veren mesajlar kullanmak
e)
Emir cümleleri kurmamak
10. Aşağıdakilerden hangisi baş etme mekanizmalarından değildir?
a)
Ağlamak
b)
Hiçbir şey yapmadan oturup beklemek
c)
Sandalyeleri tekmelemek
d)
Sorunu çözmeye çalışmak
e)
Arkadaşlarından destek almak

Cevaplar
1-e, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e, 6-b, 7-c ,8-a, 9-c, 10-b
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11. OKUL SOSYAL HİZMETİNDE AİLELER VE TOPLUM İLE
ÇALIŞMA
Araştırma Görevlisi: Hatice Selin IRMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Okul Sosyal Hizmetinde Aileler İle Çalışma
 Okul-Aile İlişkileri
 Ailenin Eğitime Katılım ve Önemi
 Ailenin Eğitime Katılımını Engelleyen Faktörler
 Aile Katılımını Destekleyen Örnek Programlar
 Sosyal Çalışmacının Aile Katılımı Üzerindeki Rolü
 Aile Katılımının Artırılmasına Yönelik Öneriler
 Sosyal Çalışmacının Aile Katılımını Arttıracak Örnek Çalışmalar
 Okul-Aile Birlikleri
 Ev Ziyaretleri
 Okul Temelli Aile Danışmanlığı
 Okul Sosyal Hizmetinde Toplumla Çalışma
Toplum Katılımını Destekleyen Örnek Programlar
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride
kullanılacak olan kavramları
ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Okul Sosyal Hizmetinde
Aileler Ve Toplum İle
Çalışma

Bu ünite kapsamında;
Eğitim sürecinde ve okulların
yapılandırılmasında
 Ailenin rolü,
katılımının önemi ve
bu sürece ailenin dahil
edilmesi
 Toplumun rolü, önemi
ve toplumun bu sürece
dahil edilmesi ile ilgili
kazandırılacaktır.

Metinler, alıştırmalar
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.
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Giriş
Okullar çocukların sosyalleşmesinde, gelişimlerinin takip edilebilmesinde ve
karşı karşıya kaldıkları sorunların çözülebilmesinde onlara ulaşılabilecek en etkili
olan kurumlardan biridir (Kılıç ve Özkan, 2015: 74). Bu nedenle çocuklara yönelik
olarak okullarda yürütülecek faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Ancak çocukların
karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde yalnızca çocuklar değil, aynı zamanda
çocukların ailelerine ve yakın çevrelerine de odaklanmak gereklidir (Kılıç, 2014).
Sosyal hizmet uzmanlarının sorunların kaynağında sadece çocuğun kendisinin
olmadığının, aynı zamanda çocuğun çevresindeki sistemlerin de soruna etki
edebileceğinin ya da çocukla çevresi arasındaki etkileşimde bir uyumsuzluk
olabileceğinin farkında olması gereklidir. Çocukların sorunları, soruna çok boyutlu
bakmayı öngören “sistem yaklaşımı” ve “ekolojik yaklaşımı” kullanılarak “çevresi
içinde birey” bağlamında analiz edilmeli ve bu analizler çerçevesinde bir müdahale
planı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda okullarda, çocukların ailelerinden ve toplumdan
ayrıştırılmış şekilde bir hizmet sunulamayacağı bilinmeli ve eğitimin verimliliği,
sürekliliği için toplum ve aile ile birlikte koordineli olarak çalışılmalıdır. Bu bölümde
de okul sosyal hizmetinde aileler ve toplumla çalışılması sürecinde uygulanan
yaklaşımlar ve modellere yer verilmiştir.

11.1. Okul-Aile İlişkileri

Yaygın bir eğitim kurumu olarak ailede bireyin ilk eğitimi başlamakta ve
örgün eğitim kurumu olan okullarda devam etmektedir. Bu bakımdan hem ailede hem
de okullarda verilen eğitimin birbirini desteklemesi ve/veya birbirine paralel gitmesi
çocukların gelişimi açısından önemlidir (Yapıcı, 2010: 1545). Son yıllarda aile
katılımının çocukların okuryazarlık süreci ve gelecekteki okuryazarlık yeterlilikleri
üzerindeki etkilerini ortaya koyan çok sayıda araştırma yapılmıştır (Arslanargun,
2007; Gül, 2007; Çelenk, 2003).
Okul ve ailenin ayrı ayrı sorumlulukları olduğuna, aralarında rekabet ve
çatışmanın olduğuna vurgu yapan geleneksel okul modellerinin aksine, çağdaş
modeller okul ve ailelerin daha paylaşılmış sorumlulukları olduğuna, okul ve ailenin
birbirini tamamlayıcılığına, iletişim ve işbirliğini teşvik etmeye vurgu yapmaktadır
(Tschannen-Moran, 2001: 311; Çalık, 2007: 125). Bu gelişmelere paralel olarak aile,
okul yönetiminde önemli rol oynamaya başlamış (Bursalıoğlu, 1999: 50) ve ailenin
sürece dahil edilmesi, okul etkililiğinin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul
edilmeye başlanmıştır (Rosenblatt ve Peled, 2002: 349; Aktaran: Çalık, 2007: 124).
Burada okulların, ailelerin katılması için gerekli desteği sağlamasını ve kapsamlı bir
strateji belirlemesini (Tschannen-Moran, 2001: 312), ailelerin de çocuklarının
eğitimine katılmak için zaman bulmalarını gerekli kılan çift yönlü bir sorumluluk
bulunmaktadır (Caplan ve diğerleri, 1996; Aktaran: Çalık, 2007: 125).
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Henderson ve Berla (1994) tarafından yapılan bir çalışmaya göre ailelerin
katılımlarının arttırılmasına yönelik okul çabalarının özellikleri aşağıda yer
almaktadır (Aktaran: Çalık, 2007: 135):
Çok yönlü: Ulaşılabilirliğine bakılmaksızın tüm aileler ile bağlantı
kurmak ve onları özel öğretmenlikten yönetime kadar tüm okul süreçlerine dahil
etmek.
İyi-planlanmış: Sürece dahil olan tüm aktörlerin eğitim sürecinden
neler beklendiğine ilişkin açık hedefler oluşturmak.
Uzun süreli: Geçici bir proje olmanın ötesinde çok uzun dönemli bir
çalışma olarak değerlendirmek.

11.2. Aile Katılımı ve Önemi
Aile katılımı pek çok farklı şekilde tanımlanmaktadır. Cömert ve Güleç’e göre
“ailelerin desteklenmesi, eğitilmesi ve eğitime katılımlarının sağlanmasına, çocukların
deneyimlerinin, evleri ile eğitim kurumları arasındaki iletişim artısı ve sürekliliği ile
arttırılmasına ve programların velilerin katılım ve katkıları ile zenginleştirilmesine
yönelik sistematik bir yaklaşım” olan aile katılımı (Cömert ve Güleç, 2004: 133);
Onikama ve meslektaşlarına göre sadece okul - aile birliği ve veli toplantılarına
katılma, okula bağış yapma, sınıf etkinliklerinde bulunma anlamına gelmemekte,
bunlar aile katılımının sadece bir parçası olarak görülmektedir (Onikama vd, 1998: 2).
Çocuklarının okuldaki okuryazarlık ve genel eğitim yaşantısına katılan aileler,
okul yaşantısını ve çocuklarının eğitimine gösterdikleri katılımla sağladıkları etkiyi
anlayabilmekte; öğretmenler ile yaptıkları çalışmalarda daha girişken olmakta; annebaba olarak taşıdıkları role ilişkin daha olumlu duygular geliştirmekte; okuldaki
etkinliklere gönüllü olarak katılımda daha istekli olmakta; çocuklarıyla, öğretmenlerle
ve diğer okul personeli ile daha fazla etkileşime girmektedirler (Gül, 2007).
Ayrıca çocukların yaşı ve sınıf düzeyleri de ailelerin okuldaki etkinliklere ilgi
ve katılım düzeyleri ile ilişkilendirilmektedir. Buradan hareketle özellikle okulöncesi
ve ilköğretim düzeylerindeki çocukların ailelerinin katılımlarının, ortaokul ve lise
düzeylerindeki çocukların ailelerinin katılımlarına göre daha fazla olduğu
bulunmuştur. Lise düzeyindeki öğrencilerin aileleri çocuklarının önemli okul kararları
veya gelecek planları hakkında nadiren rehberlik yaptıklarını belirtilmektedir. Benzer
şekilde lise öğrencileri de eğitsel konularda karar alırken nadiren ailelerine
danışmaktadır (Caplan ve diğerleri, 1997; Aktaran: Çalık, 2007: 128).
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Tschannen-Moran ailelerin okulla ilgili görevlerinin ana çerçevesini aşağıda
yer alan şekilde belirlemiştir (Aktaran: Çalık, 2007):
1. Okul hazırlığı: Çocuklarının genel refahını ve okul hazırlığını sağlama
ailelerin temel yükümlülüğüdür.
2. Okulla iletişim: Öğrencinin bireysel gelişimi ile ilgili bilginin yanı sıra
okul aktiviteleri ve gereksinimlerine ilişkin aile ile iletişim kurmak okulun temel
yükümlülükleridir.
3. Okuldaki etkinliklere katılım: Okul tarafından velilere gönüllü olarak
okuldaki etkinliklere katılma olanakları sağlanmalıdır.
4. Evdeki öğrenme çalışmaları: Ailelerin evdeki öğrenme aktivitelerini
kapsar.
5. Karar alımı: Okulun yönetiminde karar alımın rolüne velilerin dâhil
edilmesini kapsar.
Epstein’e göre aile katılımı ise altı şekilde gerçekleşmektedir (Aktaran:
Canada, 2007: 2):
Evde çocuklarının birer öğrenci olarak eğitimlerini destekleyecek
ortam sağlanması
Okul ve ev arasında, okul programları ve öğrencilerin gelişimi
hakkında etkili iletişim kurulması
Okul etkinliklerine gönüllü katılımın sağlanması
Ebeveynlerinin evde çocuklarının öğrenmesini desteklemesi için
onlara yol göstermesi,
Ebeveynlerin okul idaresine ve kararlarına katılması için destek
vermesi,
Toplumla iş birliği yaparak öğrenimi destekleyecek kaynakların tespit
ve organize edilmesi.
Sonuç olarak aile katılımına ilişkin tanımlamalar ve araştırmalardan yola
çıkılarak aile katılımı genel olarak anne-babanın veli toplantılarına katılması, okulda
yapılan kermes gibi etkinliklerde yer alması, öğretmen ve okul yönetimiyle
çocuklarının gelişimi hakkında görüşmesi gibi “okul temelli çalışmalar” ve annebabanın okulda işlenen konularla ilgili çocuklarına soru sorması, ödevine yardım
etmesi, çocuğu ile oyun oynaması, kitap okuması gibi “ev etkinliklerini” içermektedir
(Toros, 2011: 11).
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Şekil.1: Öğrenciler, aileler ve öğretmenler için etkili aile-okul iletişiminin
faydaları (Kaynak: Dempsey ve Walker, 2002: 1)
Ailelerin katılımı yüksek düzeyde olduğunda aileler evde çocuklarına daha
fazla yardımcı olması gerektiğini düşünmekte, okulda öğretilenler ile ilgili daha
ayrıntılı bilgi sahibi olmakta, öğretmen ile kişisel ilişkilerinde daha açık ve olumlu bir
tutum içinde olmakta, ailelerin okula, öğretmenlere ve kendilerine olan güvenleri
artmaktadır (Caplan ve diğerleri, 1997: Henderson ve Berla, 1994; Aktaran: Çalık,
2007: 133).

11.2.1. Ailenin Eğitime Katılımını Engelleyen Faktörler
Ailelerin okuldaki faaliyetlere katılımını engelleyen pek çok farklı faktör
bulunmaktadır. Bu faktörler ekolojik yaklaşım bağlamında ele alındığında “aileden
kaynaklanan durumlar” ve “okuldan kaynaklı durumlar” olarak iki grupta ele
alınabilir (Dempsey ve Walker, 2002: 2). Ailelerin okul etkinliklerine katılımı ve iş
birliği sürecini engelleyen başlıca nedenler (Aydın, 2004; Caplan ve diğerleri, 1997;
Chan ve Chui, 1997; Levin-Epstein, 2004):
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Aileden kaynaklı durumlar;
1) Aile ile ilgili durumlar
Velilerin okula sağlayabilecekleri yardım konusunda yeterince bilgi sahibi
olmamaları: Okullar velilerin okul faaliyetlerine katılımın destekleyen politika ve
uygulamalar geliştirmelidir. Buna ilave olarak veliler evde çocuklarına nasıl yardım
edebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
Ailelerin ekonomik sorunları: Çoğu zaman ailelerin okula çağrılma nedenleri,
kendilerinden ekonomik katkılar istenmesidir. Bu yanlış yaklaşım, ekonomik sıkıntı
içinde olan ailelerin okula sağlayabilecekleri diğer katkıları da ortadan
kaldırmaktadır.
Ailelerin eğitim düzeyinin düşük olması: Okula karşı olumlu yaklaşıma sahip
olsalar bile ana-babalar, eğitim düzeylerinin düşük olması nedeniyle okul
etkinliklerinde nasıl bir görev alabilecekleri konusunda güvensiz davranabilirler.
2) Ailenin pragmatik kaygıları
Ailelerin okula ayırabilecekleri zamanın kısıtlı olması: Ana-babaların çalışan
bireyler olmaları, meslekî sorumlulukları ve etkinliklerin genellikle çalışma saatleri
içinde düzenlenmesi nedeniyle, aileler okula katılım için yeterince zaman
ayıramamaktadırlar.
3) Psikolojik engeller
Ana-babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu: Birçok ana-babanın
olumsuz okul yaşantılarına sahip olmaları, okula karşı olumsuz tutumlar
geliştirmelerine yol açmaktadır.
Okuldan kaynaklı durumlar;
1) Okul-aile iletişimini geliştirme sisteminin düşük seviyede olması,
Okuldaki uzman personelin velilerle ilişki konusunda olumsuz tutumları,
isteksizliği veya çekingenliği: Bu engellerin ortadan kaldırılması için öğretmenlerin ve
okul yöneticilerinin de ailelerle ilişkiler konusunda daha bilgili ve istekli olmaları
gerekmektedir. Ailelerin okulla ilişkilerini artırmak için yapılması gereken en
öncelikli işlerden biri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin veli katılımını değerli
olarak görmeleridir.
Okul yönetimi ve öğretmenler ile veliler arasında ilişkilerin planlı ve
programlı olmaması: Okul ve aile ilişkilerinin sadece veli toplantıları ve kişisel
görüşmemelerle sınırlı olmaması gerekir.
Velilerin okula sağlayabilecekleri yardım konusunda yeterince bilgi sahibi
olmamaları: Okullar velilerin okul faaliyetlerine katılımın destekleyen politika ve
uygulamalar geliştirmelidir. Buna ilave olarak veliler evde çocuklarına nasıl yardım
edebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
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Mevcut okul aile işbirliği çalışmalarının ve veli toplantılarının verimsizliği:
Veliler eğitim süreci ile ilgili kararlarda kendilerinin görüşünün alınmadığını,
kendilerine toplantılarda yeterince söz hakkı verilmediğini, verilse, de bunun belirli
velilerle sınırlı kaldığını, alınan görüş ve önerilerin daha sonra kullanılmadığını
belirtmişlerdir.
2) Okul-aile iletişimini ve etkinliğini arttırmak için alternatif stratejiler
geliştirmede sınırlı öğretmen, müdür ve sistem bilgisi.
Aile katılımını olumsuz etkileyen faktörler aile katılım planının olumlu
etkilerini ortadan kaldırabilmekte ve çocuğun genel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler
oluşturabilmektedir (Browne, 1996; Kucer, 2004; Aktaran: Gül, 2007: 27).
Ailenin Eğitime Katılımını Engelleyen Faktörler
Aileden Kaynaklı Durumlar
 Aile ile ilgili durumlar
 Ailenin pragmatik kaygıları
 Psikolojik engeller
Okuldan Kaynaklı Durumlar
 Okul-aile iletişimini geliştirme sisteminin düşük seviyede olması,
 Okul-aile iletişimini ve etkinliğini arttırmak için alternatif stratejiler
geliştirmede sınırlı öğretmen, müdür ve sistem bilgisi.

11.2.2. Aile Katılımını Destekleyen Örnek Programlar
Aile katılımını farklı yönlerden destekleyen pek çok farklı aile katılımı
programı bulunmaktadır. Paratore tarafından “aile ve çocuğun her ikisine de sağlanan
kapsamlı hizmetleri içeren programlar”, “ailelere sağlanan hizmetler aracılığıyla
çocukların ve ailelerin okuryazarlık başarılarını artırmayı amaçlayan programlar”,
“yalnızca çocuğun okuryazarlık başarısına odaklanan ve aileyi değişim için bir araç
olarak ele alan programlar” şeklinde gruplandırılmıştır (Aktaran: Gül, 2007: 22). Aile
ve çocuğun her ikisine de sağlanan kapsamlı hizmetleri içeren programlar
okuryazarlıkla ilgili güçlük yaşayan ailelerin ve çocuklarının okuryazarlık
standartlarını yükseltmeyi, okuryazarlığın önemini ve aile okuryazarlığının rolüne
ilişkin farkındalığı arttırmayı sağlamaktadır. Ailelere sağlanan hizmetler aracılığıyla
çocukların ve ailelerin okuryazarlık başarılarını artırmayı amaçlayan programlarda
aileler kendilerine sunulan model olma, fırsat sunma ve etkileşime dayalı okuryazarlık
gibi aktif katılımlı uygulamalardan birini seçmektedir. Yalnızca çocuğun okuryazarlık
başarısına odaklanan ve aileyi değişim için bir araç olarak ele alan programlarda ise
ailelerin kendi okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri değil, çocuklarının erken
okuryazarlık becerilerini evde sağlanan etkinlikler aracılığıyla geliştirmelerinin
öğretilmesi yer alır (Flood, Lapp & Squire, 2003; Aktaran: Gül, 2007: 22).
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Comer-Zingler Girişimi (Comer-Zigler Initiative- CoZi)
CoZi Dr. Zigler'in 21C modeli ile Dr. Comer'in Okul Gelişim Programı’nın
CoZi modeli okullarda ailelerin aktif katılımının öneminin altını çizerek çocukmerkezli, işbirlikçi karar alma yapısı vasıtası ile kapsamlı bir aile destek hizmetleri
dizisi sunmaktadır. Bu model güçlü bir okul topluluğu oluşturmayı, okul programının
her parçasına ailelerin dahil edilmesini ve çocuklar ile ailelerinin bir arada çalışmaya
daha erken dönemde başlamasını hedefleyerek, çocukların gelişimlerinin tüm
planlama ve karar alma süreçlerinin temelinde yer aldığı okullar yaratmayı
amaçlamaktadır (Dupper, 2003).

21. Yüzyılın Okulu (School of the 21st Century- 21C)

21C modeli okulların, gelir seviyesi ve yaşam koşulları fark etmeksizin tüm
ailelere yönelik olarak pek çok farklı hizmeti bir arada sunan bir kuruma
dönüştürülmesini içermektedir. 21C modeli okullarının ana bileşenleri okul öncesi
dönemde yer alan çocuklar için gün boyu çocuk bakım hizmetlerinden, okul yaşındaki
çocuklar için okul sonrası ve tatil zamanı bakım hizmetlerinden, aileler için bilgi ve
danışmanlık hizmetlerinden, toplumsal boyutta ise çocuk bakımı sunanların
eğitilmesi, sağlık eğitimi ve hizmetlerinden oluşmaktadır (Dupper, 2003).

Aileler ve Okullar Birlikte (Families and Schools TogetherFAST)
FAST Programı 1988 yılında Lynn McDonald tarafından geliştirilmiş ve
araştırma-temelli oluşu, aileyi güçlendiren ve işbirlikçi yapısı ile önlem ve erken
müdahale edebilme şansı tanıma özelliği sayesinde pek çok ulusal ödül kazanmıştır.
FAST Programı risk altında bulunan gençlerin toplum içerisinde, evde ve okulda
başarılı olmalarına yardımcı olmak ve gençler arasında yaygın olan şiddet, bağımlılık
ve okulu bırakma gibi problemlerin çözümü için ailelerin katılımlarını artırmayı
hedeflemektedir (Dupper, 2003).

Aileler, Öğrenciler ve Öğretmenler (Proje FAST)
Bu proje kapsamında anaokulundan itibaren ikinci sınıfa kadar öğretmenler ile
aileler bu yılın sonuna kadar birlikte devam ederler ve bu sayede hem öğretmenler
öğrencilerinin yetenekleri ve kişilikleri ile ilgili bilgi sahibi hem öğrenciler
öğretmenlerinin beklentileri ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Bu karşılıklı ilişkiler aileler
sayesinde daha güçlü hale gelir ve ailelerle aylık olarak gerçekleştirilen atölye
çalışmaları ile daha da güçlenir. Proje süresince öğretmenler ailenin bir parçası haline
geldikçe, ailelerin de bilgileri ve farkındalık düzeyleri artmaya başlar. Ayrıca bu
süreçte sağlık hizmetleri, diş tedavisi, göz tedavisi mental sağlıkla ilişkili hizmetler,
kariyer danışmanlığı, özel eğitim verme, boş zaman aktiviteleri ve sanatsal aktiviteler,
çocuk bakımı, anne-baba eğitimi gibi destek hizmetleri de sunulmaktadır. Buradan
hareketle okullar yalnızca akademik bilgilerin aktarıldığı yerler olmanın ötesinde
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toplumsal hizmetlerin ve desteklerin de sunulduğu kurumlar haline gelmektedir
(Dupper, 2003).

Head Start Programı
Head Start programı yoksul bölgelerde yaşayan ailelerin okulöncesi
dönemdeki çocuklarının gelişimlerini desteklemek için ailelerin katılımlarını ve
desteklerini artırmayı hedefleyen bir müdahale programıdır.

TTALL (Talk to a Literacy Learner)
Bu program kapsamında çocukların okuryazarlık başarılarında çocuklar,
aileler ve öğretmenler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine odaklanılmıştır. Program
süresince aileler uygulanan öğretim tekniklerinin başarılı olup olmadığı ile ilgili
öğretmenlere doğrudan geribildirimde bulunabilmiş ve böylece program ailelerin de
aktif katılımı ile planlanmış ve desteklenmiştir (Power, 1992; Aktaran: Gül, 2007:
21).
Aile Katılımını Destekleyen Örnek Programlar

Comer-Zingler Girişimi (Comer-Zigler Initiative- CoZi)
21. Yüzyılın Okulu (School of the 21st Century- 21C)
Aileler ve Okullar Birlikte (Families and Schools
Together- FAST)
Aileler, Öğrenciler ve Öğretmenler (Proje FAST)
Head Start Programı
TTALL (Talk to a Literacy Learner)
11.2.3. Sosyal Hizmet Uzmanın Aile Katılımı Üzerindeki Rolü
Çocuğun kendisinden, okul ortamından ya da çocuk-aile-okul arasındaki
ilişkiden kaynaklanan sorunların çözümlenmesinde, çocukların aile ve okul
yapılanması içerisindeki gelişimlerinin izlenmesinde ve desteklenmesinde çocukların
psiko-sosyal yönden desteklenmesi için uzman bir ekibe ihtiyaç duyulmaktadır (Kılıç,
2014). Bu ekip içerisinde yer alan okul sosyal hizmet uzmanları çocuğu sistemler
perspektifi ile ele alarak okul, aile ve toplum düzeylerinde (mikro-mezzo-makro her
seviyede) müdahaleler geliştirmekte, danışmanlık yapma ve vaka yönetimi görevlerini
üstlenmektedir.
Sosyal çalışmacılar için ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine dahil olmaları
için teşvik edilmesi, risk altında bulunan öğrencilerin ve ailelerinin desteklenmesi, ev
ve okul arasında iletişim ağlarının açık tutulmasını sağlama, risk altında bulunan
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öğrencilere ve onların ailelerine daha iyi hizmetler sunmak için kaynakların
tanımlanıp geliştirilmesinde toplumla işbirliği yapma okul sosyal hizmeti bakımından
en önemli roller arasındadır (Dupper, 2013; Aktaran: Özkan ve Kılıç, 2014: 400).
Sosyal çalışmacıların bu rolü gerçekleştirebilmesi için bireysel çocuk dinamiklerinin
iyi bilinmesi (Center for Clinical Social Work, 2007) ve aileler, sınıf öğretmenleri,
okul idaresi, diğer personeller ile yapılacak sistemli bir işbirliği gereklidir (Özkan ve
Kılıç, 2014: 400).
Sosyal çalışmacıların aile katılımını maksimum seviyeye çıkarabilmek için
önerilen modellerden biri Shepard ve Rose tarafından aile-okul ortaklığını
güçlendirmek için geliştirilen güçlendirme modelidir (The Empowerment Model).
Shepard ve Rose tarafından geliştirilen güçlendirme modeli dört adımdan
oluşmaktadır (Giordani, 2011: 2; Aktaran: Karakaya, 2012: 45):
 Birinci adım, temel iletişimdir. Ebeveynin çocuğunun öğretmeni ve
okul ile ilk bağlantısıdır. (Örneğin; veli-öğretmen toplantıları, okul okuma
bültenleri gibi.)
 İkinci adım, ev güçlendirmedir. Bir çocuğun evde öğrenme
ortamının iyileştirilmesi ile ilgili olarak ebeveyn becerilerinin geliştirilmesi için
tasarlanmış faaliyetlerdir. (Örneğin; ebeveyn-çocuk iletişimi, ev ödevlerine
yardım, eğitim ve sağlık gibi çeşitli ebeveynlik becerilerini geliştirmek için
tasarlanmış atölyelere katılım.)
 Üçüncü adım, gönüllülük ve ev dışındaki sosyal bağlantıları içeren
topluma ulaşma adımıdır. Ebeveynlerin etkinliği başka ailelere gönüllü yardım
ettikçe artmaktadır. (Örneğin; diğer ailelere yardım, veli-öğretmen toplantılarına
katılmak.)
 Dördüncü adım savunuculuktur. Ebeveynler eğitimin geliştirilmesi
için yerel, toplum ve devlet kurumları ile çalışırken güçlenmiş hissederler.
(Örneğin; doğrudan okul politikaları ve yönetimi etkileyebilecek yerel, eyalet ya
da ulusal kuruluşların üyesi veya görevlisi olarak hizmet vermek.
2001 yılında “No Child Left Behind - Hiçbir Çocuk Geride Kalmayacak”
reformu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan tüm çocuklara eşit eğitim imkânı
sunulmasına yönelik uygulanacak politikalardan biri olarak ailelerin katılımlarının
arttırılması çalışmaları noktasında okullarda çalışan sosyal çalışmacılara önemli
sorumluluklar yüklemiştir. Bu program kapsamında okul rehber öğretmen ve sosyal
çalışmacıları özellikle dezavantajlı ailelere aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktadırlar
(Means, 2010; Aktaran: Karakaya, 2012: 44):
 Okul ortamı
nda küçük gruplar halinde görüş
me ve danış
m anlı
k yapma,
 Öğ
renci ve velilerin davranış
sal, ekonomik ve sosyal sorunlar ile ilgili
ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,
 Ebeveyn eğ
itim programlarıhakkı
nda bilgi verme,
 Yardı
mcıeğ
itime yönlendirme,
 Öğrencilerin davranışbozukluklarıve akademik eksiklikleri gidermek için
seçenekler hakkında öğretmenler ve velilere danışmanlık yapma.
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Öğretmenler sosyal çalışmacıların okul yapılanması içerisinde birlikte
çalışacağı gruplardan biri de öğretmenlerdir. Bu açıdan sosyal çalışmacılar o
bölgedeki sosyo-ekonomik risk faktörleri, aile yapıları ve sistemleri vb. hakkında
öğretmenler için bilgi oluşturarak aileler ile öğretmenler arasında aracı görevi üstlenir
(Teasley, 2004: 22; Aktaran: Karakaya, 2012: 44).

11.2.4. Aile Katılımının Artırılmasına Yönelik Öneriler
Sistemli ve iyi organize edilmiş aile katılımı programları belirlenen amaçlara
ulaşmak ve sürekliliği sağlamak açısından oldukça önemlidir. Aile katılımının etkili
olabilmesi için okulların her akademik dönem ve her sınıf için tutarlı ve sistematik bir
yaklaşım göstermesi gereklidir. Bu kapsamda okulların aileleri çocukların öğrenme
süreçlerine dahil etmeden önce okul çalışanlarını aile katılımının potansiyel
kazanımları, görünmeyen riskleri, sağlayabileceği destek ve kaynaklar üzerinde
düşünmesi için hazırlaması gereklidir. Öğretmenler tarafından aile katılımının
amaçlarını içerecek şekilde oluşturulan bir çerçeve, katılımcı ailelerin okulda yapılan
etkinliklere sağladıkları katkılar hakkında daha gerçekçi kararlar vermek mümkün
olacaktır. Bu kapsamda okul-aile iş birliğinin sağlanabilmesi ve aile katılımının
arttırılabilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gereklidir (Aydın, 2004: 165):
- Okulda yapılacak toplantı ve etkinliklerin zamanı, ailelerin katılımı için
gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yapabilecekleri kadar uzun bir süre önce
duyurulmalıdır.
- Ailelere, okulu istedikleri zaman ziyaret edebilmeleri, kütüphaneden
yararlanmaları, öğretmen ve yöneticilerle görüşmeleri ve sınıf ziyaretleri için izin
verilmelidir.
- Okulun sahip olduğu olanak ve kaynaklar, ailelerin okul için
düzenleyecekleri etkinliklerde kullandırılmalıdır.
- Ailelerin okulda düzenleyecekleri toplantılar için imkan sunulmalıdır.
- Çalışan ailelerin katılabilmeleri için akşam toplantıları düzenlenmelidir.
- Ailelerin katılımlarını attırabilmek adına yararlı katkıları ve çalışmaları
ödüllendirilerek, teşvik edilmelidir.
- Ailelere, çocuklarının evdeki eğitimi için neler yapabileceklerine ilişkin bilgi
verilmelidir.
- Toplantı ve etkinlikler son dakikada ertelenmemeli, iptal edilmemelidir.
Aile katılımının amaçlarına ilişkin çerçevenin çizilmesi öğretmenler ve aileler
için bazı yararlar sağlamaktadır (Carrasquillo, 2004; Glynn, 2005; Stewart, 2003;
Tankersley, 2005; Aktaran: Gül, 2007: 26):
- Öğretmenler, ailelerin çocukları hakkında sahip oldukları genel okuryazarlık
düzeyini anlayabilirler,
- Çocukların okul dışındaki okuryazarlık deneyimleri hakkında öğretmen
bilgilendirilir,
- Okul ve ev arasında yumuşak bir geçiş sağlanır,
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- Karşılıklı saygı güçlenir, öğretmenler ve okul arasında açıklığa dayalı ve
anlayışlı bir ilişki kurulabilir,
- Çocukların okuldaki öğrenme deneyimleri hakkında aile bilgilendirilir,
- Okulda yapılan çalışmaların evde ve okulda aileler tarafından desteklenmesi
için aileler teşvik edilir,
- Çocukların okuldan elde ettiği kazanımları okul dışında, günlük yaşamda
uygulayabilmeleri sağlanır,
- Müfredatın, ailelerden ve toplumun diğer üyelerinden sağlanan katkıları
içerecek şekilde
genişletilmesi söz konusu olabilir,
- Çocukların okulda gösterdikleri gelişme konusunda ailelerin
bilgilendirilmesi ve konuyla ilgili ailelere öneriler verilmesi mümkün olabilir.

11.3. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Aile Katılımını Arttıracak
Örnek Çalışmalar
Türkiye’de var olan sistem içerisinde sosyal çalışmacıların nasıl katkı vereceği
incelendiğinde temelde üç grup uygulama öne çıkmaktadır. Birincisi henüz tam
işlevselliği sağlanamayan ancak okul yapılanması içerisinde varlığı kanunlar ile
düzenlenmiş olan "okul-aile birlikleri", ikincisi özellikle dezavantajlı ailelere yönelik
olarak sorunların daha yakından belirlenebilmesi için sosyal çalışmacı tarafından
gerçekleştirilecek ev ziyaretleri, üçüncüsü “okul danışmanlığı” ile “aile danışmanlığı”
hizmetlerinin bütünleştirilerek çocuk ve ailelere yönelik daha kapsamlı hizmetlerin
sunulmasını içeren "okul temelli aile danışmanlığı" 'dır.

11.3.1. Okul-Aile Birlikleri
Yapılan pek çok çalışmada okullar, öğretmenler ve aileler arasındaki
işbirliğinin öğrencilerin okuldaki başarılarında ve sosyal-psikolojik uyumlarında
olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Bu noktada özellikle dezavantajlı ailelerin
katılımlarının arttırılması noktasında okul-aile birliklerinin rolü önem arz etmektedir.
28199 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği’nde okullarda
kurulan okul aile birliklerinin kapsamı "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim
kurumlarında okul-aile birliklerinin kuruluşu, işleyişi, birlik organlarının
oluşturulması, seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve
kurslardan sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve
denetlenmesiyle kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan
gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve
esasları kapsar (Madde 2)" şeklinde belirtilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012).
Okul-Aile birliklerinin görevleri ve yetkileri ise aşağıda yer almaktadır
(Madde 6):
“a) Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri
ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi,
öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak,
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b) Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı
için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat
eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını
desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak,
c) Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan
kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim
faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak,
ç) Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki
zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi
eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak,
d) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu
hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını
sağlamak,
e) Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların
düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak,
f) Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak,
sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına
uygun olarak kullanmak,
g) Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek,
ğ) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere
maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak,
h) 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis
Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek,
ı) Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği
yapmak,
i) Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına
katkı sağlamak,
j) Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının
gerçekleşmesine katkıda bulunmak,
k) Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmaktır”.
Kanun maddesinde tanımlanan görev ve sorumluluklardan yola çıkarak okul
aile birliklerinin temelde okullara maddi yönden destek sağlamayı amaçladığı
görülmektedir. Ancak okullarda öğrenci başarısını artırmanın yolları aranırken,
çalışmaların sadece para ve ürün arasındaki ilişkiyi kapsamamalıdır (Cybulski, Hoy
ve Sweetland, 2005; Reinhartz ve Beach, 2004; Aktaran: Çalık, 2007: 126). Baylan
(2008) tarafından yapılan bir araştırmaya göre okul-aile birlikleri yönetmelik ve
okulun işleyiş kuralları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için bağış toplamak
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gibi parasal konular dışındaki işlevlerini yeteri kadar yerine getirmemektedirler
(Baylan, 2008: 111-112). Benzer şekilde ortaöğretim okullarındaki okul aile
birliklerinin görevlerini gerçekleştirme düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan bir
araştırmaya göre de hem okul aile birliği yönetimi hem de öğretmen ve veliler, okul
aile birliğinin okulun program ve eğitimle ilgili yönetmelikleri ile eğitim-öğretimi
geliştirme konularında velileri yeterince aydınlatmadığını, öğretmen ve velilerin
tanışıp görüşmeleri için uygun ortamlar hazırlama noktasında eksik kalındığını
düşünülmektedir (Akbaşlı ve Kavak, 2008: 17-18). Dolayısıyla ailelere ulaşmak için
okul-aile birliği adında bir kurumun olması yeterli değildir. Burada sosyal
çalışmacıların ailelere güven hissi vermesi, güçlendirmesi ve katılımlarını teşvik
etmesi gibi önemli işlevleri bulunmaktadır. Okul yöneticileri, öğretmenler ve aileler
sosyal hizmet bakış açısına sahip olmadıkları için özellikle dezavantajlı ailelerin karşı
karşıya oldukları bazı sorunların farkına varamayabilirler. Bu nedenle kurul üyelerini
bu anlamda yönlendirecek, okulun çevresinin ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlara
cevap verebilecek etkinlikler düzenlenmesini sağlayacak, aileleri okula yaklaştıracak
ve onları bu sürecin bir parçası haline getirecek sosyal çalışmacılara ihtiyaç vardır
(Karakaya, 2012: 49-50).

11.3.2. Ev Ziyaretleri
Okullarda çalışan sosyal çalışmacılar ailelerin eğitime katılımlarını
desteklemek ve okul personelinin aileler hakkında pek çok farklı yönden bilgi sahibi
olabilmeleri bakımından bir köprü görevi üstlenmektedir. Ailelerin katılımlarının
önündeki engellerin çözümünde ve ailelerin katılımlarının arttırılmasında ailelerin
ihtiyaçlarını dinlemeyi, aileler için gerekli kaynakları ortaya çıkarmayı, aile katılımını
arttıracak aktiviteleri organize etmeyi içeren ev ziyaretleri önem taşımaktadır.
Openshaw'a göre (2008), okul sosyal çalışmacısının ev ziyareti yapmasındaki
amaçları (Openshaw, 2008: 8; Aktaran: Karakaya, 2012: 50):
Uzun süreli devamsızlığın veya okulda meydana gelen sorunların
nedenini araştırmak, öğrenci uzun süreli devamsızlık yaptığında evine gidip
bunun nedenlerini öğrenmek ve bunları okul yönetimi ile paylaşmak,
Sosyal çalışmacı okul yetkililerinin velilere telefon ile ulaşamadıkları
zaman evlerine gidip konu üzerinde çalışma yapmak,
Okulun çocuk özerinde uyguladığı program ve davranışsal yönetim
planlarının güçlenmesi için velilerin de katılımını sağlamak,
Bazı durumlarda ebeveynlere, çocuklarında bulunan dikkat eksikliğihiperaktivite bozukluğu (ADHD), otizm gibi konularda eğitim vermek ve bu
eğitimler ile ailelerin özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklarına daha doğru
yaklaşması ve ilgilenmesini sağlamak.

Ev ziyaretleri yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım etmek, aile-çocuk
arasındaki iletişimin kalitesini arttırmak, ailelere eğitimci rolü kazandırmak amacıyla
ailenin değerlerini, çocuğuna karşı tutum ve davranışlarını, çocuk ile ilgili
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beklentilerini öğrenmek, ailenin yaşadığı yerin görmek, öğrenci için sağlanan fiziki,
sosyal ve psikolojik ortamın yerinde tespit edilmesi, ailenin içinde bulunduğu sosyal
çevre, aile bireylerinin sağlık durumu ve aileyi tanımak için kullanılan en iyi
yöntemlerden biridir (Işık, 2007: 12). Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan
ailelere yapılacak ev ziyaretleri aile ile okul arasındaki bariyerleri kaldırıp, iletişimi
güçlendirmek adına son derece önemlidir.

11.3.3. Okul Temelli Aile Danışmanlığı

Okullar çocuklara ulaşma noktasında önemli kaynaklardan biridir. Çocukların
akademik ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen bir kurum olan okul, aynı zamanda
çocuğun ailesine ulaşmada da önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu noktada Okul
Temelli Aile Danışmanlığı da “okul danışmanlığı” ile “aile danışmanlığı”
hizmetlerinin bütünleştirilerek çocuk ve ailelere yönelik daha kapsamlı hizmetlerin
sunulmasını içermektedir (Gerrard, 2008; Aktaran: Kılıç ve Özkan, 2015: 156-157).
Bu modelde bir taraftan çocukların psiko‐sosyal gelişimlerindeki sorunların çözümü
ve pozitif davranış geliştirme gibi faaliyetler sürdürülmekte; diğer taraftan çocukları
olumsuz etkileyen aile problemlerinin çözümüne danışmanlık yapılmakta ve aile
refahına katkıda bulunulmaktadır. Okul sosyal hizmet uzmanları okul temelli aile
danışmanlığı kapsamında bir taraftan çocukların sağlıklı gelişimini sağlamaya
çalışarak olumsuz aile ve çevre koşullarına müdahalede bulunurken; diğer taraftan
ailelerin işlevselliğine katkıda bulunulmaktadırlar.
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Şekil.2: Okul Temelli Aile Danışmanlığı Model Önerisi
(Kaynak: Kılıç ve Özkan, 2015: 172)
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Okul temelli aile danışmanlığı modelinde sosyal hizmet uzmanlarının
görevleri Kılıç ve Özkan'a göre (2015: 173-175) aşağıda yer almaktadır:
1. Bireyle çalışma tekniğini kullanarak öğrencilerle görüşmeler yapma ve
sorunlarını değerlendirme.
2. Ekolojik bakış açısını kullanarak öğrencilerin sorunlarına etki eden
faktörleri çok boyutlu değerlendirme. Aile, okul, toplum kaynaklı sorunları tespit
etme.
3. Ekolojik değerlendirmenin bir parçası olarak ev ziyaretleri gerçekleştirme
ve öğrenciyi yaşadığı ortamda analiz etme.
4. Aile kaynaklı sorunları tespit etme ve aileyi müdahale sürecinin içine dahil
etme. Sorunları değerlendirme ve çözme aşamalarında tüm aile üyeleriyle görüşme ve
müdahale planları oluşturma.
5. Ailedeki mevcut çatışmaların altında yatan sebepler konusunda aile
üyelerinin farkındalık kazanmalarını sağlama ve bu sorunları gidermeye çalışma.
6. Ailelerin kapasite ve güçlerini tespit etme ve bunlara vurgu yaparak ailenin
güçlenmesini sağlama.
7. Ailede sağlıklı iletişim kalıplarının oluşturulması için bireyler arası anlayış
ve hoşgörüye vurgu yaparak, duygusal ilişki ve işbirliğini artırmaya çalışma.
8. Ailenin yakın çevresinin (komşu, büyükbaba, büyükanne, vb.) aile
üzerindeki etkilerini inceleme ve olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışma.
9. Öğrencinin okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilişkilerini inceleme ve bu
ilişkilerdeki sorunları ortaya çıkarma, soruna etki eden faktörleri müdahale sürecine
dahil etme.
10. Çocukların ve ailelerin belirlenen ortak sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda
ihtiyaç sahibi bireylere yönelik grup çalışmaları düzenleme. (utangaç öğrencilerin
gelişimlerine yönelik grup çalışması, ergenlik dönemindeki çocuklarının sorunlarıyla
baş etmeye çalışan annelere yönelik grup çalışması)
11. Öğrencinin akademik başarısının önündeki engelleri belirleme ve ortadan
kaldırmak için müdahale planı hazırlama.
12. Aile‐ okul işbirliğini sağlayarak öğrencinin ihtiyaç ve sorunlarını önceden
tespit etme. Koruyucu‐önleyici, eğitici‐destekleyici rolleriyle sorunlar belirmeden
önce müdahale etme.
13. Okuldaki diğer profesyonellerle (psikolojik danışman ve rehber, psikolog,
öğretmen, yönetici) işbirliği içinde çalışma.
14. Doğal felaket, yas, kaza gibi durumlarda krize müdahale etme.
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15. Toplum kaynaklarını öğrenci ve ailesinin ihtiyaçları doğrultusunda
koordine etme ve gerekirse aileyi uygun toplum kuruluşuna havale etme:
 Maddi imkanı yetersiz olan aileye ekonomik anlamda desteklemek
için “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) ve belediyelere”
yönlendirme.
 Madde bağımlılığı sorunu yaşayan aile üyelerini ilgili sağlık
kuruluşlarına (AMATEM) sevk etme.
 Rehberlik Araştırma Merkezleriyle koordineli çalışma ve engelli
öğrencileri ilgili birimlere sevk ederek yardım almalarını sağlama.
 Ruh sağlığı rahatsızlığı olan aile üyelerini gerekirse toplum ruh
sağlığı merkezlerine yönlendirme.
 Psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin tespitinde Aile
Sağlığı Merkezlerindeki yetkili kişilerin görüş ve yönlendirmelerini kabul etme.
 Yaşlı aile üyesine sahip ailenin ihtiyaçlarını değerlendirme, gerekirse
yaşlı üyeyi ilgili kurum ve kuruluşlara (huzurevi, rehabilitasyon merkezi) sevk
etme.
 İşsizlik sorunu yaşayan aile üyelerini uygun iş alanlarına ya da
meslek edindirme kurslarına yönlendirme.
 Tespit edilen aile ve okul sorunlarının çözümüne yönelik plan ve
proje geliştirme. Bölgesel ya da toplum düzeyindeki değişimler veya
düzenlemeler konusunda Aile ve Sosyal Politikalar, Sağlık, Adalet
Bakanlık’larıyla, belediyelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği
halinde çalışma.

11.4. Okul Sosyal Hizmetinde Toplumla Çalışma
Okullar amaçlarını gerçekleştirmek üzere girdisini içinde yaşadığı toplumdan
alan ve bu girdiyi işledikten sonra topluma çıktı olarak sunan açık sistemlerden
biridir. Bu nedenle okulları toplumsal yapı ile birlikte ele almak ve değerlendirmek
gereklidir.
Okullarda daha kaliteli bir eğitimin sunulması ve okullarda karşı karşıya
kalınan problemlerin çözümünde, toplum ve okulların ortak işbirliğine ihtiyaç vardır
(Glow ve Sperhac, 2003; Aktaran: Çalık, 2007: 125). Adams'a göre (2002: 53;
Aktaran: Çalık, 2007: 132) okul toplum ilişkilerinin hangi boyutlarda olabileceği ve
yararları "öğretim program desteği", "okul kaynaklarının tedarik edilmesi" ve
"okulların yönetimi" olmak üzere üç grupta ele alınmıştır (Tablo 1).
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Tablo.1: Toplumun Okul Faaliyetlerine Katılım Alanları
Eğitim Alanı Toplum
Eğitim Alanı Toplum İlgisinin Türü
İlgisinin Türü
Okul programını destekleyici bir ortam geliştirmek
• Okula kayıt olma, devam ve katılımı artırmak
• Öğrencilerin evde gözlenmesi
• Tüm öğrencilere yeterli çalışma yerinin sağlanması
• Sorunlu öğrencileri belirlemek ve onlara yardım etmek
Öğretim Programı için
• Ailelerinin acil durumlarında öğrencilere yardım etmek
destek sağlamak
• Okul personelinin moralini yükseltmek
• Yardımcı ve düzenli öğretmenler sağlamak
• Belirli alanlarda (öğretmenlerin uzmanlık eksiği olan) öğretim
sağlamak
• Çıraklık/iş olanağı sağlamak
Okula arazi bağışı
• Okul binalarının inşaatlarının yapılmasına iş/malzeme
bağışlamak
Okul kaynaklarının
• Tamir/koruma hizmetleri sağlamak
tedarik edilmesi
• Öğrenme, donatım yardımı sağlamak (kitap, teknik malzeme)
• Okullara verilen parayı artırmak
Okul programlarının daha başarılı bir şekilde uygulanmasını
daha olası kılmak
• Çocukların öğrenmelerinde ailelerin sorumluluğunu
desteklemek
• Daha fazla malzeme desteği sağlamak
• Personeli üzerindeki ağır yükün düşürülmesi için insan gücü
sağlamak
• Uzman desteği
Okul yönetimi için
• Yeni fikirler sunmak, aksaklıkları giderici hizmet etmek
destek sağlanması
• Danışma/yönetim kurullarına yardım etmek
• Yerel okul programlarının planlanması, yönetilmesi ve
değerlendirilmesi için katılma sorumluluğu almak
• Bir süre sonra hükümet desteği ve teknik yardımla, formal ve
informal yerel eğitimin ana sorumluluğu alacağını kabul etmek.
• En az hükümet yardımıyla okul yönetim işlevlerinin çoğunu
devralmak.
(Kaynak: Adams, 2002: 54; Aktaran: Çalık, 2007: 133)
Öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması ve dezavantajlı konumda olan
öğrencilerin mekansal olarak kendi çevrelerinin dışında bağlantılar kurulması
konusunda en önemli noktalardan biri okul-toplum işbirliğinin sağlanmasıdır. Okultoplum işbirliğinin sağlanabilmesi için yapılan çalışmalar içerisinde "öğrencilerin iyi
notları devam ettirmeleri, daha da geliştirmeleri ya da olumlu davranışlar
sergilemeleri durumunda onlara özel fırsatlar sunma; okulun akademik
programlarını geliştirmek için yükseköğrenim veren üniversite ve benzeri kurumlar
ile iş birliği yapma, meslek yaşantısına hazırlamak için özgeçmiş yazma, görüşme
yapma gibi becerileri kazandırma ve meslek yönelimli çalışma ve tecrübe sağlamaya
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yönelik daha küçük ve daha kişiselleştirilmiş programlar sunma" yer almaktadır
(Dupper, 2013).

11.4.1. Toplumun Katılımını Destekleyen Örnek Programlar
Foshay Öğrenme Merkezi ve Elizabeth Öğrenme Merkezi kariyer akademisi
modelini kullanmaktadır. Bu modele göre 10'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm
öğrenciler akademik programlarının bir parçası olarak kariyer akademisine katılmakta
ve yerel işletmeler ve kurumlar onlara stajyerlik biçiminde iş tecrübesi
sağlamaktadırlar. Foshay Öğrenme Merkezi sağlık, finans ve bilgi teknolojileri
alanlarında, Elizabeth Öğrenme Merkezi sağlık ve bilgi teknolojileri alanlarında
imkan sunmaktadır. Bu programlar ile öğrencilerin;
1. Bir üniversiteye girip seçilen akademik konuda bir kariyer yapmaları,
2. Bir teknik ya da mesleki okula kayıt olup seçilmiş olan alanda bir kariyer
yapmaları.
3. Seçilmiş olan akademik alanda bir işe giriş imkânı elde etmeyi
amaçlanmaktadır.
Etkili bir okul-toplum işbirliğinin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde okul
sosyal hizmet uzmanları, okul çalışanlarının çoğunun bir dönüşüm için hazırlıklı
olmadıklarının farkında olması ve dönüşüm gerçekleşmeden önce hem okul
çalışanlarının hem de ailelerin hazırlanması gerektiği gerçeğini göz önünde
bulundurmalıdırlar. Ayrıca program ve müdahaleler topluluğun gereksinim ve
kaynaklarına göre ayarlanmalı, toplumun şartları değiştikçe bunlar da yeniden
düzenlenmelidir (Dupper, 2003).
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?

 Okullar çocukların sosyalleşmesinde, gelişimlerinin takip edilebilmesinde ve karşı
karşıya kaldıkları sorunların çözülebilmesinde onlara ulaşılabilecek en etkili olan
kurumlardan biridir. Bu nedenle çocuklara yönelik olarak okullarda yürütülecek
faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Ancak çocukların karşı karşıya kaldığı
sorunların çözümünde yalnızca çocuklar değil, aynı zamanda çocukların ailelerine
ve yakın çevrelerine de odaklanmak gereklidir.
 Sosyal hizmet uzmanlarının sorunların kaynağında sadece çocuğun kendisinin
olmadığının, aynı zamanda çocuğun çevresindeki sistemlerin de soruna etki
edebileceğinin ya da çocukla çevresi arasındaki etkileşimde bir uyumsuzluk
olabileceğinin farkında olması gereklidir. Çocukların sorunları, soruna çok boyutlu
bakmayı öngören “sistem yaklaşımı” ve “ekolojik yaklaşımı” kullanılarak “çevresi
içinde birey” bağlamında analiz edilmeli ve bu analizler çerçevesinde bir müdahale
planı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda okullarda, çocukların ailelerinden ve
toplumdan ayrıştırılmış şekilde bir hizmet sunulamayacağı bilinmeli ve eğitimin
verimliliği, sürekliliği için toplum ve aile ile birlikte koordineli olarak çalışılmalıdır.
 Tschannen-Moran ailelerin okulla ilgili görevlerinin ana çerçevesini aşağıda
yer alan şekilde belirlemiştir:
1.Okul hazırlığı: Çocuklarının genel refahını ve okul hazırlığını sağlama ailelerin
temel yükümlülüğüdür.
2.Okulla iletişim: Öğrencinin bireysel gelişimi ile ilgili bilginin yanı sıra okul
aktiviteleri ve gereksinimlerine ilişkin aile ile iletişim kurmak okulun temel
yükümlülükleridir.
3.Okuldaki etkinliklere katılım: Okul tarafından velilere gönüllü olarak okuldaki
etkinliklere katılma olanakları sağlanmalıdır.
4.Evdeki öğrenme çalışmaları: Ailelerin evdeki öğrenme aktivitelerini kapsar.
5.Karar alımı: Okulun yönetiminde karar alımın rolüne velilerin dâhil edilmesini
kapsar.
 Ailenin Eğitime Katılımını Engelleyen Faktörler
--Aileden Kaynaklı Durumlar
Aile ile ilgili durumlar
Ailenin pragmatik kaygıları
Psikolojik engeller
--Okuldan Kaynaklı Durumlar
Okul-aile iletişimini geliştirme sisteminin düşük seviyede olması,
Okul-aile iletişimini ve etkinliğini arttırmak için alternatif stratejiler geliştirmede
sınırlı öğretmen, müdür ve sistem bilgisi.
 Aile Katılımını Destekleyen Örnek Programlar
Comer-Zingler Girişimi (Comer-Zigler Initiative- CoZi)
21. Yüzyılın Okulu (School of the 21st Century- 21C)
Aileler ve Okullar Birlikte (Families and Schools Together- FAST)
Aileler, Öğrenciler ve Öğretmenler (Proje FAST)
Head Start Programı
TTALL (Talk to a Literacy Learner)
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 Sosyal çalışmacıların aile katılımını maksimum seviyeye çıkarabilmek için önerilen
modellerden biri Shepard ve Rose tarafından aile-okul ortaklığını güçlendirmek için
geliştirilen güçlendirme modelidir (The Empowerment Model). Shepard ve Rose
tarafından geliştirilen güçlendirme modeli dört adımdan oluşmaktadır:
Birinci adım, temel iletişimdir. Ebeveynin çocuğunun öğretmeni ve okul ile ilk
bağlantısıdır. (Örneğin; veli-öğretmen toplantıları, okul okuma bültenleri gibi.)
İkinci adım, ev güçlendirmedir.
Bir çocuğun evde öğrenme ortamının
iyileştirilmesi ile ilgili olarak ebeveyn becerilerinin geliştirilmesi için tasarlanmış
faaliyetlerdir. (Örneğin; ebeveyn-çocuk iletişimi, ev ödevlerine yardım, eğitim ve
sağlık gibi çeşitli ebeveynlik becerilerini geliştirmek için tasarlanmış atölyelere
katılım.)
Üçüncü adım, gönüllülük ve ev dışındaki sosyal bağlantıları içeren topluma
ulaşma adımıdır. Ebeveynlerin etkinliği başka ailelere gönüllü yardım ettikçe
artmaktadır. (Örneğin; diğer ailelere yardım, veli-öğretmen toplantılarına katılmak.)
Dördüncü adım savunuculuktur. Ebeveynler eğitimin geliştirilmesi için yerel,
toplum ve devlet kurumları ile çalışırken güçlenmiş hissederler. (Örneğin; doğrudan
okul politikaları ve yönetimi etkileyebilecek yerel, eyalet ya da ulusal kuruluşların
üyesi veya görevlisi olarak hizmet vermek.
 Sosyal Çalışmacının Aile Katılımını Arttıracak Örnek Çalışmalar
--Okul Aile Birlikleri
--Ev Ziyaretleri
--Okul Temelli Aile Danışmanlığı
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Shepard ve Rose tarafından aile-okul ortaklığını
güçlendirmek için geliştirilen güçlendirme modelinin basamaklarından biri değildir?
a)
Yönlendiricilik
b)
Savunuculuk
c)
Temel iletişim
d)
Gönüllülük ve ev dışındaki sosyal bağlantıları içeren topluma ulaşma
e)
Ev güçlendirme
2. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımını destekleyen örnek programlar
arasında yer almaz?
a)
Comer-Zingler Girişimi (Comer-Zigler Initiative- CoZi)
b)
21. Yüzyılın Okulu (School of the 21st Century- 21C)
c)
Head Start Programı
d)
TTALL (Talk to a Literacy Learner)
e)
No Child Left Behind - Hiçbir Çocuk Geride Kalmayacak
3. Aşağıdakilerden hangisi Tschannen-Moran tarafından tanımlanan ailelerin
okulla ilgili görevleri arasında yer almamaktadır?
a)
Okul hazırlığı
b)
Okulla iletişim
c)
Evde öğrenme çalışmaları
d)
Toplum temelli projeler yürütme
e)
Okuldaki etkinliklere katılım
I. Okula kayıt olma, devam ve katılımı artırmak
II. Ailelerinin acil durumlarında öğrencilere yardım etmek
III. Sorunlu öğrencileri belirlemek ve onlara yardım etmek
IV. Tüm öğrencilere yeterli çalışma yerinin sağlanması
V. Öğrencilerin evde gözlenmesi
4. Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri toplumun okul faaliyetlerine
katılım alanlarındandır?
a)
I, II ve III
b)
II, III ve V
c)
I, IV ve V
d)
II, III ve IV
e)
Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi aile katılımını etkileyen okul kaynaklı faktörlerden
biri değildir?
a)
Okul yönetimi ve öğretmenler ile veliler arasında ilişkilerin planlı ve
programlı olmaması
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b)
Ana-babaların kendi okul yaşantılarının olumsuzluğu:
c)
Velilerin okula sağlayabilecekleri yardım konusunda yeterince bilgi
sahibi olmamaları
d)
Okuldaki uzman personelin velilerle ilişki konusunda olumsuz
tutumları, isteksizliği veya çekingenliği
e)
Mevcut okul aile işbirliği çalışmalarının ve veli toplantılarının
verimsizliği
6. Aşağıdakilerden hangisi aile atılımını arttırmaya yönelik öneriler arasında
yer almamaktadır?
a)
Okulda yapılacak toplantı ve etkinliklerin zamanı, ailelerin katılımı
için gerekli hazırlık ve düzenlemeleri yapabilecekleri kadar uzun bir süre önce
duyurulmalıdır.
b)
Ailelere, okulu istedikleri zaman ziyaret edebilmeleri, öğretmen ve
yöneticilerle görüşmeleri ve sınıf ziyaretleri için izin verilmemelidir.
c)
Ailelerin okulda düzenleyecekleri toplantılar için imkan sunulmalıdır.
d)
Ailelerin katılımlarını arttırabilmek için akşam toplantıları
düzenlenmelidir.
e)
Toplantı ve etkinlikler son dakikada ertelenmemeli, iptal
edilmemelidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi okul temelli aile danışmanlığı modelinde yer alan
hizmetlerden biri değildir?
a)
Toplum odaklı hizmetler
b)
Havale hizmetleri
c)
Veri bankası oluşturma
d)
Okul odaklı hizmetler
e)
Öğrenci odaklı hizmetler
8. Risk altında bulunan gençlerin toplum içerisinde, evde ve okulda başarılı
olmalarına yardımcı olmak ve gençler arasında yaygın olan şiddet, bağımlılık ve
okulu bırakma gibi problemlerin çözümü için ailelerin katılımlarını artırmayı
hedefleyen program hangisidir?
a)
Head Start Programı
b)
Comer-Zingler Girişimi (Comer-Zigler Initiative- CoZi)
c)
Aileler, Öğrenciler ve Öğretmenler (Proje FAST)
d)
Aileler ve Okullar Birlikte (Families and Schools Together- FAST)
e)
21. Yüzyılın Okulu (School of the 21st Century- 21C)
9. Okul temelli aile danışmanlığı modelinde sosyal hizmet uzmanlarının
görevlerinden biri değildir?
a)
Yalnızca bireyle çalışma tekniğini kullanarak öğrencilerle görüşmeler
yapma ve sorunlarını değerlendirme.
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b)
Ekolojik bakış açısını kullanarak öğrencilerin sorunlarına etki eden
aile, okul, toplum kaynaklı sorunları çok boyutlu değerlendirme
c)
Ekolojik değerlendirmenin bir parçası olarak ev ziyaretleri
gerçekleştirme ve öğrenciyi yaşadığı ortamda analiz etme.
d)
Ailenin yakın çevresinin (komşu, büyükbaba, büyükanne, vb.) aile
üzerindeki etkilerini inceleme ve olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya çalışma.
e)
Çocukların ve ailelerin belirlenen ortak sorun ve ihtiyaçları
doğrultusunda ihtiyaç sahibi bireylere yönelik grup çalışmaları düzenleme.
10. Aşağıdakilerden hangisi 21C modeli okullarının ana bileşenleri arasında
yer almaz?
a)
Okul öncesi dönemde yer alan çocuklar için gün boyu çocuk bakım
hizmetleri
b)
Okul yaşındaki çocuklar için okul sonrası ve tatil zamanı bakım
hizmetleri
c)
Aileler için bilgi ve danışmanlık hizmetleri
d)
Toplumsal boyutta çocuk bakımı sunanların eğitilmesi, sağlık eğitimi
ve hizmetleri
e)
Öğrenciler için bilgi ve danışmanlık hizmetleri

Cevaplar
1-a, 2-e, 3-d, 4-e, 5-b, 6-b, 7-e, 8-d, 9-a, 10-e
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12. ENGELLİ ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET
Araştırma Görevlisi Hatice Selin IRMAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellilik
• Engelliliğe İlişkin Modeller
•

Engelliliğin Tanımlanması ve Sınıflandırılması

•

Engelliliğin Nedenleri

Özel Eğitim
• Özel Eğitimin Tanımı ve Kapsamı
•

Özel Eğitime Gereksinimi olan Bireyler

•

Özel Eğitim Yöntemleri

 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)
 Grup Eğitimi
 Özel Eğitim Sınıfları
 Destek Eğitim Odası
 Kaynaştırma Eğitimi
 Özel Eğitimde Ekip Çalışması: Sosyal Hizmet Uzmanın Rolü
 Engelli Çocukların Eğitimlerine Ailelerin Katılımı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mesleki olarak ileride kullanılacak olan
kavramları ve uygulama yöntemlerini
öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
Engelli çocuklara sosyal hizmet
uygulamasında;

Engelli
Çocuklarla
Sosyal
Hizmet

- Özel eğitimdeki temel kavramlar
- Engelliliğe ilişkin modeller
- Özel eğitim gerektiren öğrenci
grupları
- Farklı özel eğitim teknikleri
- Farklı ülkelerdeki özel eğitim
teknikleri
- Okullarda engelli çocuklar ile çalışan
sosyal hizmet uzmanların rolü

Metinler, alıştırmalar
ve interaktif
materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması
sağlanacaktır.

ile ilgili kazanımlar elde edilecektir.
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Giriş
İnsanın doğumla başlayıp ölüm ile sonlanan yaşam süreci bebeklik, erken
çocukluk, okul çağı dönemi, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi farklı yaşam
dönemlerini içermektedir. Bu farklı dönemlerde bireylerin büyümesini ve gelişimini
gösteren fiziki gelişim, hareket gelişimi, dil gelişimi, sosyal gelişim, duygusal
gelişim, bilişsel gelişim gibi farklı alanlarda farklı gelişim ödevleri bulunmaktadır. Bu
kapsamda normal gelişim gösteren çocukların hangi yaşam döneminde hangi gelişim
alanında hangi özellikleri göstermesi gerektiğine ilişkin standartlar bulunmaktadır.
Dolayısıyla normal gelişim standartlarının dışında kalan çocuklar gelişimi farklı olan
çocuklardır (Baykoç, 2014).
Herhangi bir nedenle engelli grubuna dahil olan bireylerin kendisine ve
topluma yararlı bireyler şeklinde yetiştirilmesi onlar için bir hak, sosyal devlet için ise
bir görevdir. Bu kapsamda sosyal hizmet mesleğinin temel ilkesi "insan varlık ve
onuruna duyulan saygı, kişinin kendi yetenek ve kapasitesi içinde gelişme özgürlüğü
ve kendi kaderini tayin etme özgürlüğü" kapsamında sunulan hizmetin odak noktası,
"kişinin diğer kişi ve çevresiyle olan ilişkilerini sağlayarak, sosyal fonksiyonlarını en
yüksek düzeyde yerine getirmesine yardımcı olmaktadır" (Aykara, 2010).
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik uygulamaların insan hakları ve
özgürlükleri ile ilgili gelişmeler ile paralellik gösterdiği, engellilerin eğitim alma
hakkı olduğu görüşü ile başlayan özel eğitim sürecinin onların da kendi yaşıtları ile
eğitilme hakkı olduğu görüşüne doğru gelişim göstermiştir (Çetinkaya, 2008: 38).
1960’lı yılların sonu itibariyle pek çok ülkede engelli çocukların kendi yaşıtlarından
ayrı olarak engel türlerine göre oluşturulmuş özel eğitim ortamlarında eğitilmeleri
sorgulanmaya başlamıştır. Bunun temelinde, her çocuğun toplumun bir üyesi olduğu;
toplumun da, okul, kültür ve aileden ayrı düşünülemeyeceği dolayısıyla da,
çoğunluğun eğitim gördüğü normal eğitim ortamlarından engellilerin de yararlanma
hakkına sahip olduğu görüşü yer almaktadır (Kilgo ve ark., 2005: 48).

12.1. Engellilik
12.1.1. Engelliğe İlişkin Modeller
Engellilik ile ilgili olarak tarihsel ve toplumsal süreçte farklı pek çok
yaklaşımın olduğu görülmektedir. Bu kapsamda engelliliğe ilişkin modeller
incelenerek tarihsel süreçte engelliliğe ilişkin görüşler ortaya konulacaktır (Aykara,
2010: 3).
Engelliliğe ilişkin görüşleri yansıtan en eski model engelliliği doğrudan
günahkarlık ve kötülüğe bağlı olarak değerlendiren ve toplumların işledikleri bazı
günahlar nedeniyle insanların engelli olduğunu öne süren "moral model"dir (Erkan,
2003: 31). Bu tür toplumlarda engelli bireyler dışlanmakta ve kötü muameleye maruz
kalmaktadır.
Bireyleri toplumsal davranışlardan sapan uyumsuz bir varlık olarak
tanımlayan "medikal modele" göre engelli bireylerin engelli olmalarının
sorumluluğunu toplumsal yapı yerine tamamen bireylerin kendilerine yüklenmektedir
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(Şahin, 2002: 72). Bu modelin temelinde engelli bireylerin sınırlı olduğu düşüncesi
yer almaktadır. Bu nedenle engelli bireylerin güçlü yanları göz ardı edilerek eksik,
yetersiz oldukları üzerine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca bu modele göre toplum katı ve
değiştirilemez olarak görüldüğü için engelli bireyleri çevreleyen ve etkileyen onu
engelli kılan etmenlerden ziyade engellinin kendisinin değişmesi ve bunlara uyum
sağlaması (çevreye uyum) beklenir (Johnston, 1994; Mackelprang ve Salsgiver, 1999;
214-215). Bu bakımdan medikal model engelliği tıbbi bir problem olarak kabul
ederek tıbbi müdahalenin gerekliliğine vurgu yapar ve engelliliğin sosyal yönü
üzerinde durmaz (Oliver, 1996: 32).
Engelliğin yetersizlik sonucunda değil, toplumdaki kısıtlayıcı, damgalayıcı,
ayrımcı ve engelleyici tutumlar sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak tanımlayan
"sosyal modele" göre engellilik yalnızca tıbbi müdahaleler yolu ile baş edilmesi
gereken bireysel bir sorun değil, toplumsal müdahaleler yolu ile baş edilmesi gereken
sosyal bir sorundur (Arıkan, 2002: 12; Linton, 1998; Oliver, 1996; Priestley, 2003).
Bu kapsamda engelli bireyler iyileştirilmesi gereken hastalar değil, farklı
gereksinimlere yol açan farklılıklara sahip bireylerdir. Bireylerin insan olarak
varlığına saygı duyulmakta ve yetersizlikleri yerine güçlü yanlarına odaklanılmaktadır
(Mackelprang ve Salsgiver, 1999; 43). Engelli bireylerin toplum içerisinde uyumlu ve
işlevsel olabilmesinin sağlanabilmesi noktasında çevresel koşullar ve toplumun
tutumları önem taşımaktadır. Dolayısıyla medikal modelin aksine engelli bireylerin
toplumsa uyumunu değil, toplumun engelli bireylere uyumunu esas almaktadır.
Buradan hareketle sosyal model sosyal hizmet mesleğinin temel özellikleri ile
benzerlik göstermekte "engelli bireylerin sosyal işlevselliklerinin sağlanmasının,
sosyal varlıklar olduklarının kabul edilmesinin ve bu doğrultuda toplumla uyum
içinde ve kendi ayakları üzerinde yaşamlarını sürdürebilmelerinin" gereğini
vurgulamaktadır (Aykara, 2010: 5).

12.1.2. Engelliliğin Tanımlanması ve Sınıflandırılması

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun İnsan Hakları Bildirgesi’ne ek
3447sayılı sakat kişilerin hakları bildirisinin 1. maddesine göre özürlü “normal bir
kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri,
bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir
noksanlık sonucu yapamayanlar engelidir” şeklinde tanımlanmaktadır (I.Özürlüler
Şurası, 1999; 6). Birleşmiş Milletler, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
(2009)’de engelli kavramı, “diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin
bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel,
düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri” tanımlamaktadır (Aykara, 2010:
6).
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 2828 Sayılı Kanunu
(1983)’na ve 01.07.2005 tarihli 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’a göre engelli
“doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
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sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak
tanımlanmaktadır (Aykara, 2010: 6).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve
sınıflandırma yaparak engelliliği 3 ayrı kategoride ele almaktadır (Koparan, 2003).
1. Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve
anatomik (fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade
eder.
2. Özürlülük (Disability): Bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen
sınırlar içinde gerçekleştirmekteki kısıtlılık veya yetersizliktir.
3. Engellilik (Handicap): Bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete,
sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması
veya yerine getirilememesidir.
Yapılan tüm bu tanımlara bakıldığında engelli bireylerin, sosyal yaşamın
gereklerini yerine getirebilmekten yoksun, dezavantajlı, karşılanması gereken bazı
gereksinimleri, noksanları bulunan muhtaç insanlar olarak algılandığı görülmektedir.
Bu bireylerin “normal” yaşam koşullarına sahip olmaları ve kendilerinden “beklenen”
rol ve görevleri yerine getirebilmeleri için bazı olanakların sağlanması gerekmektedir
(Aykara, 2010: 7).
Engelliliğe ilişkin olarak yapılan bu tanımlamaların, doğru yanları olmakla
birlikte engelli bireyleri tam olarak ifade edebilme konusunda bazı noktalarda yetersiz
kaldıkları düşünülebilir. Engelli bireylerin sahip oldukları “engel”lerden dolayı, diğer
bireylerden ayrılan yönlerinin olduğu ve bazı konularda engelli olmayan bireylerle
eşit durumda olamadıkları doğru olabilir, ancak daha önce ele alınan “sosyal model”
konusunda da belirtildiği gibi, toplum bu engelleri ortadan kaldırmak için gerekli
önlemleri almakla sorumludur ve engeller bireyden değil, çevreden
kaynaklanmaktadır (Aykara, 2010: 7).
Engel türlerinin sınıflandırılmasına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.
Yaklaşımların genel sonucunda engellilik altı ana başlık altında incelenmektedir
(Altınkurt, 2008: 8):
Başlıca engellilik sınıflandırması (Altınkurt, 2008: 8):
*Zihinsel Engelliler
*İşitme Engelliler
*Konuşma Engelliler

*Görme Engelliler
*Ortopedik (Fiziksel) Engelliler
*Süreğen hastalığı olanlar

Doğuştan ya da herhangi bir kaza veya hastalık sonrasında meydana gelen
yetersizlikler çerçevesinde Gallahue’ye göre (1987) engellilerin sınıflandırması
aşağıda yer almaktadır (Aktaran: Koparan, 2003: 154-155):
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a) Bedensel Engelliler: Algılama yetersizlikleri (İşitme- Görme), KardioVasküler zedelenmeler sonucu ortaya çıkan yetersizlikler (KalıtsalRomatizmal-Kroner Kalp Rahatsızlığı), Merkezi Sinir Sistemi zedelenmesi
sonucu ortaya çıkan yetersizlikler (Cerebral Palsy- Spastik- Athetoid- AtaxıaTremor- Rijiditi- Epilepsi), Kas-İskelet Sistemi zedelenmesi sonucu ortaya
çıkan yetersizlikler (Os Good Schlatter- Arthritis- Duruş Bozuklukları).
b) Zihinsel Engelliler: Hafif Derecede Zeka Geriliği, Orta Derecede Zeka
Geriliği, Ağır Derecede Zeka Geriliği, Derin Zeka Geriliği
c) Duygusal Engelliler (Duygusal Rahatsızlıklar)
d) Öğrenme Engelliler (Dilin Yazımı - Konuşulmasında- Motor Beceri
Eksikliği)
e) Diğer Engelliler (Astım- Diabet- Obezite- Lösemi)

12.1.3. Engelliliğin Nedenleri
Engelli bireylerde meydana gelen yetersizliklerin nedenleri doğum öncesi
nedenler, doğum sırası nedenler, doğum sonrası nedenler ve diğer nedenler olarak
sınıflandırılmaktadır (Özdemir, 2011: 4; Aile Eğitim Rehberi, 2006; Gander ve
Gardiner, 2004; Özer, 2001). Doğum öncesi nedenler arasında hamilelikte geçirilen
ateşli hastalıklar, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, yetersiz beslenme, radyasyon,
hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar, travmalar, çocuk düşürme çabaları, annenin çeşitli
metabolik, sistematik hastalıkları, doğum kanalının yapısal bozuklukları, aşırı stres ve
yorgunluk, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, yakın akraba evlilikleri, kan
uyuşmazlığı, akıl ve kalp rahatsızlıkları, hormonsal bozukluklar gibi hamilelik
süresince oluşan olumsuzluklar engelliliğe yer almaktadır (Sezen, 2007: 6; Koparan,
2003: 154). Doğum sırası nedenler arasında doğumun uygun çevre şartlarında
yapılmaması, erken doğum, geç doğum, düşük doğum ağırlık bebek, bebeğin geliş
pozisyonunun anormal olması, bebeğin yeterli oksijen alamaması gibi nedenler yer
almaktadır (Köksal, 2008: 7). Doğum sonrası nedenler arasında bebeğin veya
çocuğun metabolik, hepatik, dolaşımsal, renal, hematolojik ve otoimmün
sistemlerindeki hasara bağlı nörolojik sorunlar, doğum sonrası dengesiz ve yetersiz
beslenme, ciddi kafa travmaları yer almaktadır (Doğangün, 2008: 160). Diğer
nedenler arasında ise kazalar, savaşlar, doğal afetler, hastalıklar, yakın akraba
evlilikleri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlamasındaki aksaklıklar, yaşlılık, beslenme
bozuklukları yer almaktadır (Ulutaşdemir, 2007: 36; Timur, 2006: 53).
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Engellilik Nedenleri (Kara, 2013)
•
Doğum öncesi nedenler (Annenin doğum yaşı, hamilelik sırasında
annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, hamilelik sırasında ateşli, bulaşıcı
hastalık geçirme, yetersiz beslenme, radyasyon, hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar
vb.)
•
Doğum sırası nedenler (Doğum sırasında yaşanan sıkıntılar sonucu
bebeğin yeterli oksijeni alamaması, travmatik etkiler vb.)
•
Doğum sonrası nedenler (Küçük yaşta geçirilen ateşli hastalıklar,
bilinçsiz bakım, beslenme bozukluğu, uyuşturucu maddeler vb.)
•
Diğer nedenler (Kazalar (ev kazaları, iş kazaları, trafik kazaları ),
savaşlar ve doğal afetler, hastalıklar, yakın akraba evlilikleri, ana-çocuk sağlığı ve
aile planlamasındaki aksaklıklar, yaşlılık, beslenme bozuklukları vb.)
Engelli bireylerin gelişimsel gereksinimlerini karşılayabilmek ve eğitim
hizmetlerinden yararlanabilmek için özel araçlara, yöntemlere ve özel programlara
ayrıca özel eğitim öğretmen ve kurumlarına gereksinim duyulmaktadır. Engelli
bireylerin yaşama katılım ve uyumlarını sağlamak için bu gereksinimlerin eksiksiz
olarak temin edilmesi gereklidir (Koparan, 2003: 155).
İnsanların özlük hakkı olan eğitimi ve ayrıca engellilerin eğitimini
Anayasamız ve yasalarımız güvence altına almış bulunmaktadır. Anayasamızın 61.
maddesinde; “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını
sağlayıcı tedbirleri alır.” denilmektedir. Anayasamızın bu açık hükmüne rağmen
bugün, engellilere verilen hizmetlerde birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Gelişimi
farklı olan bireyler için alanda günümüzde; “özürlü", "engelli", “özel gereksinimleri
olanlar", "gelişim farklılığı olanlar", "farklı gelişim gösterenler" ve "öğrenme
farklılığı olanlar" “özel eğitim gerektiren bireyler" ve benzeri tanımlar
kullanılmaktadır. Ancak günümüzde dünya ülkelerinde ve bizde bireyleri
etiketlemeden yapılan tanımlar ("Farklı Gelişim Gösteren Çocuklar", “Özel
Gereksinimli Çocuklar", “Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar", "Öğrenme Farklılığı
Olan Çocuklar" "Gelişim Farklılığı Olan Çocuklar",“Özel Gereksinimli Bireyler gibi)
tercih edilmekte ve bu kullanımlar önem taşımaktadır (Yaralı, 2015).

12.2. Özel Eğitim
12.2.1. Özel Eğitimin Tanımı ve Kapsamı
Özel eğitimin tarihsel gelişimine bakıldığında insanlık tarihinin her döneminde
bireysel farklılık gösteren bireylere farklı eğitim türleri olduğu görülmektedir. Özel
eğitim gereksinimi olan bireylere yönelik hizmetlerin MÖ IV. yy kadar uzandığı, bu
alandaki ilk çalışmaların Anadolu'da görme engelliler ile açılan ilk körler hastanesi
olduğu görülmektedir (Sümer, 1997).
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Dünyada özel gereksinimli bireylerin eğitimine yönelik 18. ve 19. yüzyıllarda
yapılan ilk çalışmalara ait örnekler aşağıda yer almaktadır (Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, 2012: 38):
Thomas Hopkins Gallaudet
İşitme engelliler için ilk defa
parmak alfabesi geliştirilmiştir.
(1787-1871)
Görme engellilerin kullanacağı
kabartma sistemne dayanan ve altı
Louis Braille (1809-1852)
noktadan
oluşan
okuma
sistemi
geliştirilmiştir.
Okullarda
başarısız
olan
öğrencileri seçmek için hazırlanan ilk
Alfred Binet (1857-1911):
zeka testi ile zekanın ölçülebilir olduğu
gösterilmiştir.
İlk defa engelli çocukların eğitimi
Maria Montessori (1870-1952):
için beş duyuya ve yaşantılara hitap eden
Montessori Yöntemi geliştirilmiştir.
Duygusal problemi olan çocuklara
Anna Freud (1895-1982)
psikanaliz
yöntemi
ile
yaklaşım
geliştirilmiştir.
Farklı bir algı, düşünce ve duygu dünyası olan özel durumda ve farklı gelişim
gösteren çocukların eğitimleri için normal eğitimden farklı olarak özel yetiştirilmiş
personel, özel geliştirilmiş programlar, özel araç gereçler ve bazen özel düzenlenmiş
çevre gerekmektedir. Bu eğitim şekli "Özel Eğitim", “Özel Gereksinimi Olan
Çocukların Eğitimi" olarak adlandırılmaktadır (Aykara, 2010).
Millȋ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel
eğitim “özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için
özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programlan ve yöntemleri ile
özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine
uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” olarak; Ataman’a göre de (2009) “çoğunluktan
farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri
doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele
dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma
kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan
eğitim” olarak tanımlanmıştır.
Özel eğitim Türkiye'de 18. yy ikinci yarısından itibaren başlamış, 1940'lı
yıllara kadar doğrudan özel eğitim ve özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ile
ilgili kanun ve yönetmelikler çıkarılmamıştır. 1950'li yıllar itibariyle özel eğitim Türk
eğitim sistemi içerisinde yer almaya başlamış, 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı
"Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu" ile özel eğitim ile ilgili ilk ve en önemli
yasal düzenleme yapılmıştır (Bolu, 2010: 31; Akçamete, 2007; Çıkılı, 1996).
Türkiye’de okullarda öğretmenlerin gerekli görmesi halinde öğrenci okul
rehberlik servisine yönlendirilir. Servisin gerekli görmesi halinde birey çocuk
psikiyatristine gönderilir. Psikiyatrist gerekli görürse RAM rehberlik araştırma
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merkezine yönlendirilir. İl milli eğitim müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim
kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
ve bağlı kuruluşlar ve yerel yönetim birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
tanılanması amacıyla RAM'a yönlendirilmesinde sorumluluğu kamu düzeyinde
paylaşır. Bu gibi durumlarla merkezdeki Özel eğitim değerlendirme kurulu (ÖEDK)
ilgilenir. Kurul öğrencinin hangi okula gideceğine ve nasıl bir eğitim alacağına karar
verir. Kurulun öğrenci hakkındaki raporu her yıl yenilenir (Tuzun ve Arttırıcı, 2016).
Aşağıda yer alan tabloda yıllara göre özel eğitim alan öğrenci sayısı ve özel
eğitim veren okul sayısı yer almaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2016):
Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

2014-2015

59.507

15.774.412

2015-2016

61.201

15.714.748

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel
eğitimin amaçları aşağıda yer almaktadır (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,
2012):
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;
-Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş
birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş
olarak yetişmelerini,
-Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma
gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,
-Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç
kullanarak eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst
öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlamaktadır.

12.2.2. Özel Eğitime Gereksinimi Olan Bireyler
Millȋ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel
eğitim gerektiren çocuklar ise "beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık özellikleri ve
durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden
yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocuklar" olarak, Baykoç Sönmez'e göre
“doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında, gelişim sürecinde oluşan çeşitli
nedenlere bağlı olarak bilişsel, dil, hareket, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde
ölçme araçlarıyla ölçülebilen düzeyde yetersizlik, yavaşlama, gerileme veya ileride
olma sonucunda yaşıtlarına göre farklı özellikler gösteren ve normal eğitim
programlarından yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde destek
programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler” olarak tanımlanmaktadır.
Özel Öğrenme Güçlüğü: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek
için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan;
dinleme, konuşma, okuma heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel
273

işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir (Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
Dil ve Konuşma Güçlüğü: Konuşmanın akışında, ritminde, tizliğinde,
vurgularında, ses birimlerinin çıkarılışlarında, artikülasyonunda, anlamında
bozukluğu bulunan bulanan bireylerde, bireyler arası sözel iletişimde herhangi bir
nedenle ve herhangi bir boyutta ortaya çıkan aksaklık ve düzensizliktir (Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Çocukta 7 yaşından önce
başlayan, en az iki ortamda (ev, okul) 6 ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun
olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle
görülen bozukluğudur (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
Bedensel Yetersizlik, Süreğen Hastalık, Ortopedik Yetersizlik: Gelişim
dönemi içinde, bireyin, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim
performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunudur (Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen
yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük
nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde
etkilenmesi durumunu ifade etmektedir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
Görme Yetersizliği: Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden
dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde
etkilenmesi durumunu ifade etmektedir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
Zihinsel Yetersizlik: 18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler ile
kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen yetersizlik
durumudur (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).
Üstün veya Özel Yetenek: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi
veya akademik alanlarda akranlarına göre üst seviyede performans gösterme
durumunu ifade etmektedir (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, 2010).

12.3. Özel Eğitim Yöntemleri

12.3.1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)
Bireyselleştirilmiş eğitim programı kapsamında eğitimci tarafından yalnızca
tek bir çocuğa eğitim verilmesini, çocuk ile birebir çalışmayı kapsamaktadır. Bireysel
eğitimin temel amacı, çocuğun temel beceri ve kavramları kazanarak grup eğitimine
uygun hale gelmesini sağlamaktır. Grup eğitimine uyum sağlamayan çocuklar da
öncelikle bireyselleştirilmiş eğitime programına alınmakta, aynı zamanda grup
eğitimine devam eden, fakat bazı alanlarda bireysel eğitim alması gereken çocuklara
da bireysel eğitim verilir (Özbey, 2009).
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12.3.2. Grup Eğitimi
Grup eğitimi kapsamında konu anlatımları aynı seviyede olan en az üç
çocuktan oluşan gruplara yapılmaktadır. Aynı seviyede olan çocuklardan oluşturulan
gruplarla yürütülen eğitimde bireysel farklılıkların yeterince dikkate alınmaması
dezavantaj gibi görülse de çocukların iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesi
açısından önemli bir eğitim biçimidir. Özellikler spor, oyun faaliyetlerinin ve sanat
eğitimi derslerinin bu eğitim biçimiyle sürdürülmesi özel eğitime ihtiyacı olan engelli
çocuklar için faydalı olmaktadır (Bolu, 2010: 32).

12.3.3. Özel Eğitim Sınıfları

Özel eğitim sınıfları ilköğretim okulları kapsamında eğitim gören zihinsel
engelli çocuklara yönelik özel olarak yetiştirilmiş öğretmenler tarafından özel araç
gereçlerle düzenlenmiş dersliklerde özel programların uygulandığı sınıflardır (Özgür,
2004). Yönetmeliğe göre özel eğitim sınıfları genel eğitim okullarında ya da özel
eğitim okullarında açılabilmektedir. Bu sınıfların çoğunda normal ilköğretim
programları, bazılarında ise farklı eğitim programları uygulanmaktadır (Eripek, 2009).
Zihinsel engelli çocukların normal okullarda kendileri için açılan özel donanımlı
sınıflarda kendi akranlarıyla eğitim görmeleri sosyal ve iletişim becerilerinin
gelişmesi, uyum sağlamaları, dil gelişimleri ve daha birçok alandaki gelişimleri
açısından önemlidir (Bolu, 2010: 35).
Özel alt sınıflarda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan
“Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programı” uygulanmaktadır (MEB, 1990).

12.3.4. Destek Eğitim Odası

Destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimine devam eden özel gereksinimli
öğrencilere özel eğitim desteği vermek amacıyla, okul bünyesinde ihtiyaç duyulan
materyallerle donatılmış odalardır. Öğrencinin burada alacağı destek saati ortalama
haftalık ders saatinin üçte biri kadardır. Destek eğitim odasında bireysel eğitim
esastır, ancak aynı düzeyde olan öğrencilere grup eğitimi de verilebilir (Özbey, 2009).

12.3.5. Kaynaştırma Eğitimi
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre kaynaştırma eğitimi, "özel
eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta
öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel" şeklinde
tanımlanmaktadır (Bolu, 2010: 32). Kaynaştırma eğitimi, özel gereksinimli
öğrencilerin hem aynı yaştaki akranlarıyla aynı sınıf ortamında, birlikte eğitilmeleri
hem de genel eğitim sınıfında bulunan özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerinin,
özel eğitim desteği ile birlikte sürdürülmesidir (Kargın, 2004). Kaynaştırma eğitimi
ile engelli çocuğun, normal çocuklar ile etkileşimini sağlayarak, toplumun genel
değerlerini ve normal yaşıtlarının dilini öğrenmesini amaçlanmaktadır (Baydık, 1997:
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27). Kaynaştırma eğitimi Dünya genelinde 1950‟li yıllarda uygulanmaya başlanmış,
ülkemizde ise 1985 yılından sonra hayata geçirilmiştir (Kuz, 2001: 27). Kaynaştırma
eğitimi ile hem engelli çocukların içinde bulundukları topluma ve sosyal normlara
uyum sağlaması hem de toplumun ve sosyal normların engelliliği benimseyecek
biçimde değişimi amaçlanmaktadır (Öcal, 1999: 124).
Kaynaştırma eğitimin genel amaçları (Bıyıklı, 1997: 32):
Kaynaştırma eğitiminin amaçları;
-Ayrı okul ve özel sınıfın getirdiği damgayı
silmek,

-Engelli çocuğun sosyal statüsünü yükseltmek,
-Daha iyi ve ucuz bir öğrenim çevresi
yaratmak,
-Daha çok sayıda çocuğun eğitimini
sağlamaktır.

12.3.5.1. Farklı ülkelerde kaynaştırma eğitimi

Amerika Birleşik Devletleri
ABD'de 19. yy yarısından itibaren özel eğitime ihtiyacı olan çocukların
normal gelişim gösteren yaşıtlarından ayrı olarak eğitim görmeleri görüşü yaygın
olarak kabul edilmiştir. 19 yy. sonlarına doğru ise özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar
için normal okullarda açılan özel sınıflarda özel olarak hazırlanmış programlar
uygulanmaya başlamıştır. yönelik kaynaştırma eğitimine ilişkin Bütün Engelli
Çocuklar İçin Eğitim Yasası (Education for All Handicapped Children Act of 1975)
ve İlk Hamle Ekonomik Uygunluk ve Toplumsal Ortaklık Yasası (Head Start
Economic Opportunity and Community Partnership Act of 1974) olmak üzere 2 yasa
bulunmaktadır. İlk Hamle Yasası kaynaştırma programlarının standartlarını
belirleyerek engelli her çocuk için büyüme ve gelişimine ilişkin bir eğitim planı
geliştirilmesini amaçlamaktadır. İlk Hamle Yasası kapsamında oluşturulan İlk Hamle
Sınıfları ile öğretmenlerin engellilik alanındaki uzmanlar ile birlikte engelli her
çocuğun ihtiyacına yönelik uygun ayrı bir program hazırlanarak oluşturulan sınıflarda
yapılan kaynaştırma eğitimini, Ortama Uyum Programı ise özel eğitime ihtiyacı olan
çocuklara bağımsız davranışlar kazandırabilmek amacıyla bulundukları çevrede
yaşamalarına, öğrenmelerine ve çalışmalarına yardımcı olarak, engelli ve engelli
olmayan çocukların aynı sınıflarda kaynaştırma eğitimini içermektedir. Ortama Uyum
Programı uygulanan sınıflarda, engelli çocukların diğer çocuklar ile iletişime
geçmelerinin ve çevreyi tanımalarının kendileri hakkında daha çok şey
öğrenmelerinde ve günlük işlerin yürütülesinde daha başarılı olmalarını sağladığı
görülmüştür (Öcal, 1999: 121-133).
İngiltere
İngiltere’de engelli çocukların eğitimi noktasında “yatılı okul sistemi” ön
plana çıkmıştır. Bu kapsamda Rawenswood Village ülke genelinde engelli çocukların
kaynaştıkları ve yaşamlarını sürdürdükleri en önemli örneklerden biridir (DPT, 1992:
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220). Bu köy içerisinde bulunan The Annie Lawson Özel Eğitim Okulu’nda engelli
çocuklar zorunlu eğitim programına alınmaktadır. İngiltere’de engelli çocuklara
normal okullarda kaynaştırma yolu ile eğitim verilmekte ancak tamamen
bütünleştirici bir yaklaşım benimsenmemiştir.
İngiltere’de kaynaştırma eğitimi yerleşime dayalı kaynaştırma, sosyal
kaynaştırma ve işlevsel kaynaştırma olmak üzere üç boyut içermektedir. Yerleşime
dayalı kaynaştırma ile normal okullar içerisinde yer alan özel sınıf ya da birimlerin
normal çocuklar için olan okullar ile aynı alanı paylaşmasını içermektedir. Sosyal
kaynaştırma tüm çocukların özel sınıf ya da birimlerde birlikte yemek yeme, oynama,
spor, müzik, atölye etkinliklerine katılma, arkadaş olma gibi ders dışı etkinliklerde de
bir arada olmalarını içermektedir. İşlevsel kaynaştırma ise yerleşime dayalı ve sosyal
kaynaştırma ile birlikte eğitsel etkinliklere de yarı ya da tam zamanlı olarak katılımı
yani tam bütünleşmeyi içermektedir (Öcal, 1999: 136-140).
Fransa
Fransa’da engelli çocuklara yönelik eğitimin mümkün olduğu sürece
kaynaştırma ortamı içerisinde yapılması, kaynaştırma koşullarının uygun olmadığı
durumlarda ayrı özel eğitim uygulaması bulunmaktadır. Bireysel kaynaştırma
yöntemi ile bir ya da iki engelli çocuk normal gelişim gösteren çocuklar arasına
koyulmakta ve bu sınıflarda engelli çocuklar normal gelişim gösteren çocuklar ile
aynı sınıfa konularak aynı ya da denk eğitim programı uygulanmaktadır. Bu sınıflar
anaokuluna ve ilkokula geçiş aşaması olarak “uyum sınıfları”, ortaokul ve lise düzeyi
öncesinde “ilerleme sınıfları” olarak isimlendirilmektedir. Bu sınıflarda engelli
çocukların normal sınıflara dönebilmeleri amacıyla aktif ve uyarıcı bir program
yürütülmektedir. Bu kapsamda gelişimi takip edilen çocuklar düzeylerine göre başka
sınıflara da geçiş yapabilmektedir (DPT, 1992: 243).
Farklı bir kaynaştırma biçimi olarak okullar içerisinde oluşturulan özel sınıflar
bulunmaktadır. Bu Sınıflarda motivasyon, öğrenme güçlüğü çeken uyum sorunu
yaşayan öğrenciler eğitim almaktadır. Kimi dersleri de normal gelişim gösteren
çocuklar ile birlikte yürütülmektedir (Öcal, 1999: 146).
Almanya
Almanya’da kaynaştırma eğitiminin yapıldığı okul ve snıf türleri;
“danışmanlık hizmeti ve gezici öğretmen destekli normal sınıflar”, “özel eğitim
bölümleri olan normal okullar”, “iki eğitimcisi olan normal sınıflar”, “normal okul
içindeki özel eğitim sınıfları” şeklinde sıralanmaktadır (DPT, 1992: 252).
Japonya
Japonya’da engelli çocukların eğitim noktasında henüz kaynaştırma eğitimine
geçilememiştir. Japonya’da normal ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim
alamayan engelli öğrenciler, özel eğitim okullarında ya da normal okulların özel
sınıflarında eğitilmektedir. Verilen eğitim ile engelli çocuklara ilk, orta ve teknik
eğitim verilerek çocukların düzeylerine göre eğitim görmeleri ve genel kültür
edinmeleri sağlanarak fırsat eşitliği sağlamaya çalışılmaktadır (Öcal, 1999: 148).
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12.4. Özel Eğitimde Ekip Çalışması: Sosyal Hizmet Uzmanın
Rolü
Sosyal hizmet, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal
değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan
ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ve bunun
için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların
çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir (Duyan, 2004; 1).
Sosyal hizmet, tüm mesleki faaliyetlerini insanların ihtiyacı olduğu için değil
insanların hakkı olduğu için gerçekleştirir (Şahin, 2002; 145). Engelli bireylere ve
toplumun tamamına, her insanın değerli olduğu ve sırf insan olduğu için hakları
bulunduğu ve bunlardan yararlanılmasının gerekliliği konusunda bilgi ve bilinç
kazandırılması önem taşımaktadır (Aykara, 2010: 58).
Okul sosyal hizmeti uygulamaları sistem yaklaşımı bağlamında
değerlendirildiğinde, engelli çocukların karşı karşıya kaldığı sorunlar içinde
bulundukları toplumu da etkilemektedir. Bu nedenle engelli bireylerin sosyal
işlevsellik kazanabilmesi için engellerin ortadan kaldırılması toplumun gelişimi
açısından önemlidir (Aykara, 2010: 59).
Okul sosyal hizmeti uygulamaları ekolojik yaklaşım bağlamında engelli
çocukların sorun ve ihtiyaçlarını ortaya koyabilmek ve çözüm sunabilmek için hem
öğrencinin kendisi hem de öğrencinin içinde bulunduğu çevreyi ve etkileşim içinde
olduğu tüm insanlar bir arada değerlendirilmelidir (Aykara, 2010: 60).
Okul sosyal hizmeti uygulamaları güçlendirme yaklaşımı bağlamında
değerlendirildiğinde engelli bireylerde yetersizlik aramak yerine güçlü yanlar ön
plana çıkarılarak bireylerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşıma göre
engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözülmesinde kişide
zaten var olan potansiyel ve gücün ortaya çıkarılabilmesine vurgu yapılmaktadır
(Aykara, 2010: 61).
Sosyal hizmet uzmanları mikro düzeyde bedensel engelli öğrencilerle ve
aileleriyle birebir görüşmeler yaparak onların sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve
çözümler üretmeye çalışırlar. Sosyal hizmet uzmanları güçlendirme yaklaşımını
kullanarak engelli öğrencileri ve ailelerini kendilerinde var olan potansiyellerinin,
haklarının farkına varmalarını sağlar ve bunları kendi yararları için kullanmaları
noktasında onları bilinçlendirir ve sorun ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili
kaynaklara ulaşımını sağlarlar. Bu noktada önemli olan, engelli öğrenci adına bir
şeyler yapmaktan ziyade, onun kendisi için bir şeyler yapmasını sağlayarak bu
bireylerin kendi sosyal işlevselliklerini kazanmaları sağlanmış olacaktır (Aykara,
2010: 63-64). Ayrıca sosyal hizmet uzmanları engelli çocuğu olan ailelere “karşı
karşıya kaldığı duygusal streslerle nasıl başa çıkacakları, duygusal boşalımlarının
nasıl sağlanacağı, eşler arasındaki iletişim ve rol paylaşımı, ailedeki engelli olmayan
diğer çocukların durumu, engelli çocuğun geleceğini planlama” gibi konularda
danışmanlık vererek destek olur. (İçağasıoğlu Çoban, 2002: 30).
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Mezzo düzeyde, engelli öğrencinin arkadaş çevresinden, öğretmenlerden ve
velilerden oluşan gruplar ile çeşitli grup çalışmalar (paylaşım grupları, eğitim
grupları) yürütürler (Aykara, 2010: 64). Benzer sorun ve ihtiyaçlara sahip engelli
öğrencilerin ve ailelerin duygu ve düşüncelerini paylaşmaları sağlanarak kendilerini
yalnız hissetmemeleri ve sorunları için dayanışma ve destek mekanizması kurularak
kendi çözüm önerilerini bulabilme fırsatı sağlanmış olur (Güven ve Karadağ, 2004;
166).
Makro düzeyde sosyal hizmet uzmanları engellilerin haklarına ve onlara
verilen hizmetlere yönelik yasal düzenlemelerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde
etkin rol oynarlar. Onların ve ailelerinin toplumdan dışlanmadan yaşamlarını
sürdürebilmeleri için çalışmalar gerçekleştirirler. Politikaları etkileme yoluyla eğitim
sisteminde de daha iyi hizmetlere ulaşma fırsatı oluştururlar. Sosyal adalet ilkesi
kapsamında engelli öğrencilerin de toplumdaki diğer öğrenciler ile eşit haklara sahip
olabilmeleri, eşit koşullarda eğitim alabilmeleri için çalışmalar yürütmesi gereklidir.
Ayrıca engellilik durumlarının bireysel düzeyde bir sorun olarak algılanmasının
ötesinde engelliğin toplumsal bir olgu olarak ele alınması noktasında engelli bireylere,
ailelerine ve toplumu oluşturan diğer tüm bireylere yönelik olarak gerekli
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamaları gerekmektedir
(Aykara, 2010).
Engellilere ve ailelerine gereksinim duydukları bilgileri aktarmak için sosyal
hizmet uzmanı şu işlevleri yerine getirmeye çalışır (Erkan, 2003):
1- Engellilere ve ailelerine engelin psiko-sosyal boyutları hakkında bilgi verir
(İl, 2000).
2- Engellileri ve ailelerini engellilik sonucu ortaya çıkan sıkıntıları ile başa
çıkmakta kullanacakları teknikler hakkında bilgilendirir (Mackelprang ve Salsgiver,
1999).
3- Engellilere ve ailelerine engellilerin bakımı, eğitimi ve rehabilitasyon
hizmetleri vb. hakkında bilgi verir (Erkan ve Koçyıldırım, 1997).
4- Engellilerin yaşamını kendi başına idare etmeleri için, kendini yönetmek
ve kendini savunmak konusunda gerekli bilgileri aktarır (Mackelprang ve Salsgiver,
1999).
5- Engellilerin ailelerine, engelli üyeye tutumlarının onun gelişimini nasıl
etkileyeceği konusunda bilgi verir (Kozier, 1962)
MEB’in 24376 sayılı yönetmeliğine göre okul sosyal hizmeti alanında çalışan
sosyal hizmet uzmanlarının görevleri "Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM)’ne
yapılan başvurular üzerine öğrenci, aileler ve diğer ilgililerle görüşme yapmak,
gerekli bilgileri toplamak; RAM’a gelen öğrenci veya bireyleri aile yapısı, fizikîsosyal gelişim, çocuk-aile ilişkisi, eğitim, çevreye uyum gibi çeşitli değişkenlere göre
incelemek, bilgileri değerlendirmek, çeşitli sosyal çalışma tekniklerini kullanarak
problemlerin çözülmesine yardımcı olmak; RAM’a gelen öğrenci veya bireylerin
sosyal ve ekonomik durumlarına göre çevrede yararlanabilecekleri eğitsel ve sosyal
hizmet olanaklarını araştırmak, tanıtmak; hizmetlere ilişkin konferans, gezi, seminer,
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grup toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize etmek; hizmet alanında toplumun
ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri özelliklerinin ve gereksinimlerinin
belirlenmesine ilişkin araştırmalar yapmak, bunları hizmetlerde yararlanılmak üzere
ilgililere iletmek ve bu düzenleme çalışmalarına alanıyla ilgili konularda katılmak;
RAM’ın tanıtılması ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması yönünde
çalışmalarda bulunmak; alan ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri
izlemek, çalışmalarında bunlardan yararlanmak; RAM’daki diğer meslek
elemanlarıyla ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun
şekilde tutmak; RAM müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapmak"
şeklinde belirtilmiştir (Aykara, 2010: 78).

12. 5. Engelli Çocukların Eğitimlerinde Ailelerin Katılımı

Çocukların eğitim ortamındaki gelişiminde bugün kabul edilen en temel
ilkelerden biri öğretmenlerin, öğrencilerin, idarecilerin ve ailelerin bu süreçte hep
birlikte yer almasıdır. Çocukların okul ortamında kazandığı becerilerin ev ortamında
pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-ev tutarlılığının sağlanması ve ailelerin okul
ortamının etkili bir öğesi haline gelebilmesi bugün eğitim sürecinin temel
hedeflerinden biridir. Aile katılımı, ailenin, okulun akademik ve sosyal amaçlarını
gerçekleştirmek için günlük etkinliklere, okuldaki planlamaya, yönetime etkin olarak
katılmasını içerir (Kara, 2013: 23). Aile katılımı; etkin katılım, edilgen katılım ve
katılmama olmak üzere üç düzeyde ele alınabilir. Etkin katılımı, ailenin çocuğu ile
ilgili uygun olan etkinliklere doğrudan katılımı; edilgen katılım, bilgi alıcı ve verici
olarak okuldaki kararlara katılım biçiminde gerçekleşir. Katılmama ise okulla ve
çocuğuyla ilgili hiçbir etkinliğe katılmama biçimindedir. Tüm bunlar içerisinde
istenilen ise anne-babaların çocuklarının eğitimine etkin katılımlarıdır. Günümüzde
anne babaların eğitime katılmaları görüşünü destekleyen nedenler şöyle belirtilebilir
(Kara, 2013).
•
Aileler çocuklarının gerçek durumunu herkesten daha iyi bilirler ve
onları daha iyi tanırlar.
•
Çocuklarının öğrenmeleri ile daha ilgilidirler.
•
Çocuğun eğitime başladığı andan itibaren, onun eğitim programına
doğrudan katılan ilk yetişkin grubu ailelerdir.
•
Aileler toplum tarafından kendilerine ve çocuklarına sağlanan eğitim
hizmetlerinin niteliğini arttırmada etkili olabilirler.
•
Aileler, gün boyunca çocuklarına eğitim hizmeti veren ekip tarafından
alınan kararları izleyebilir ve uygulayabilirler.
Engelli çocuklara yönelik hazırlanan aile eğitimi programları “ev merkezli”,
“okul merkezli” ve ev-okul merkezli” olarak sınıflandırılmaktadır (Kara, 2013: 23):
Ev merkezli Aile Eğitimi Programları
Eve dayalı uygulamalar, ailenin gereksinimlerini kendi ortamında belirlemek,
aileyle birlikte planlama yapmak, çocuğun gereksinimlerini kendi ortamında
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karşılamak ve aileye bilgi ve eğitim sağlamak için ideal ortamlardır (Birkan, 2002:
102).
Portage Aile Eğitim Programı, engelli çocukların okul öncesi dönemdeki
eğitimlerine yardımcı olması için ailelerin evde eğitilmesi amacıyla tasarlanmış
yaygın olarak kullanılan programlardan biridir. Bu program ile engelli çocukların dil,
kavram, öz bakım, motor ve sosyal gelişim alanlarına yönelik becerilerin
kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir (Kara, 2013: 24).
Okul Merkezli Aile Eğitimi Programları
Ailelerin grup olarak eğitilmesi ile okulda öğrendikleri bilgileri evlerinde
uygulamalarını içeren programlardır. Okulda ya da merkezde düzenlenen programlar
konferanslar, çalışma toplantıları, ev ödevleri ve evdeki uygulamaların gruba
aktarılması biçimlerinde yürütülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013: 178).
Ev-Okul Merkezli Aile Eğitim Programları
Ev-Okul merkezli programlar ile ailelerin okuldaki etkinliklerini izlemelerine
olanak verilmesi, ailenin öğretmenlerin eğitiminden geçmelerinin sağlanması,
çocuklarıyla yaptıkları çalışmaların uzmanlar tarafından evde izlenmesi ve
danışmanlık hizmeti alımlarının sağlanması gibi nedenlerle, gerek çocuk gerekse aile
açısından daha avantajlı olduğu ileri sürülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013:
178)
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Bu Bölümde Özetle Ne Öğrendik?
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 2828 Sayılı Kanunu
(1983)’na ve 01.07.2005 tarihli 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’a göre engelli
“doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak
tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise sağlık yönüne ağırlık veren bir
tanımlama ve sınıflandırma yaparak engelliliği 3 ayrı kategoride ele almaktadır.
1. Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve
anatomik (fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade eder.
2. Özürlülük (Disability): Bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul
edilen sınırlar içinde gerçekleştirmekteki kısıtlılık veya yetersizliktir.
3. Engellilik (Handicap): Bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete,
sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya
yerine getirilememesidir.

Engellilik Nedenleri
•
Doğum öncesi nedenler (Annenin doğum yaşı, hamilelik sırasında
annenin sigara, alkol, uyuşturucu kullanması, hamilelik sırasında ateşli, bulaşıcı
hastalık geçirme, yetersiz beslenme, radyasyon, hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar vb.)
•
Doğum sırası nedenler (Doğum sırasında yaşanan sıkıntılar sonucu
bebeğin yeterli oksijeni alamaması, travmatik etkiler vb.)
•
Doğum sonrası nedenler (Küçük yaşta geçirilen ateşli hastalıklar,
bilinçsiz bakım, beslenme bozukluğu, uyuşturucu maddeler vb.)
•
Diğer nedenler (Kazalar (ev kazaları, iş kazaları, trafik kazaları ),
savaşlar ve doğal afetler, hastalıklar, yakın akraba evlilikleri, ana-çocuk sağlığı ve aile
planlamasındaki aksaklıklar, yaşlılık, beslenme bozuklukları vb.)

Millȋ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre
özel eğitim gerektiren çocuklar ise "beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık
özellikleri ve durumlarındaki olağan dışı ayrılıkları sebebiyle normal eğitim
hizmetlerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocuklar" olarak, Baykoç
Sönmez'e göre “doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında, gelişim sürecinde
oluşan çeşitli nedenlere bağlı olarak bilişsel, dil, hareket, fiziksel, sosyal ve duygusal
gelişimlerinde ölçme araçlarıyla ölçülebilen düzeyde yetersizlik, yavaşlama, gerileme
veya ileride olma sonucunda yaşıtlarına göre farklı özellikler gösteren ve normal
eğitim programlarından yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde
destek programları ile eğitimlerini devam ettirebilen bireyler” olarak
tanımlanmaktadır.

Özel Eğitime Gereksinimi Olan Bireyler
-Özel Öğrenme Güçlüğü
- Dil ve Konuşma Güçlüğü
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- Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu:
- Bedensel Yetersizlik, Süreğen Hastalık, Ortopedik Yetersizlik
- İşitme Yetersizliği
- Görme Yetersizliği:
- Zihinsel Yetersizlik
- Üstün veya Özel Yetenek

Özel Eğitim Yöntemleri
- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)
- Grup Eğitimi
- Özel Eğitim Sınıfları
- Destek Eğitim Odası
- Kaynaştırma Eğitimi

Engelli Çocukların Eğitimlerine Ailelerin Katılımı
- Ev Merkezli Aile Eğitimi Programları
- Okul Merkezli Aile Eğitimi Programları
- Ev-Okul Merkezli Aile Eğitimi Programları
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesine ait engellilik nedenlerinden
biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Zor doğum
Bebeğin yeterli oksijen alamaması
Annenin yetersiz beslenme
Bebekte yüksek ateş ve havale görülmesi
Küçük yaşta geçirilen ateşli hastalıklar

2. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler arasında
yer almamaktadır?
a)
Bedensel yetersizliği olan çocuklar
b)
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar
c)
Madde kullanımı olan çocuklar
d)
Üstün ve özel yetenekli çocuklar
e)
Konuşma güçlüğü olan çocuklar
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi okulda çalışan sosyal hizmet uzmanının
engelli öğrenci sorununa yardımcı olmada izlediği bir yol değildir?
a)
Öğrencinin güçlü noktalarına odaklanmalı.
b)
Öğrencinin eksikliklerine odaklanmalı.
c)
Öğrencinin yetilerine odaklanmalı.
d)
Ailelerine haklarını anlamalarında yardımcı olmalı.
e)
Ebeveyn katılımını minimum düzeye indirmeli.
4. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitim yöntemleri arasında yer almamaktadır?
a)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
b)
Aile Eğitimi
c)
Özel Eğitim Sınıfları
d)
Destek Eğitim Odası
e)
Kaynaştırma Eğitimi
5. Aşağıdakilerden hangisi engelli çocukların eğitimlerine ailelerinin
katılımını gerektiren nedenlerden biri değildir?
a)
Aileler çocuklarının gerçek durumunu herkesten daha iyi bilirler ve
onları daha iyi tanırlar.
b)
Ailelerden ziyade öğretmenler çocuklarının öğrenmeleri ile daha
ilgilidirler.
c)
Çocuğun eğitime başladığı andan itibaren, onun eğitim programına
doğrudan katılan ilk yetişkin grubu ailelerdir.
d)
Aileler toplum tarafından kendilerine ve çocuklarına sağlanan eğitim
hizmetlerinin niteliğini arttırmada etkili olabilirler.
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e)
Aileler, gün boyunca çocuklarına eğitim hizmeti veren ekip tarafından
alınan kararları izleyebilir ve uygulayabilirler.
6. Aşağıdakilerden hangisi kaynaştırma eğitimin amaçlarından biri değildir?
a)
Ayrı okul ve özel sınıfın getirdiği damgayı silmek,
b)
Engelli çocuğun sosyal statüsünü yükseltmek,
c)
Daha iyi ve ucuz bir öğrenim çevresi yaratmak,
d)
Daha çok sayıda çocuğun eğitimini sağlamak
e)
Ailelerin eğitime katılımını arttırmak
7. İlk Hamle Eğitimi uygulaması hangi ülke özel eğitim uygulamalarından
biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kanada
İngiltere
Japonya
Amerika
Türkiye

8. Aşağıdakilerden hangisi engellilere ve ailelerine gereksinim duydukları
bilgileri aktarmak için sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirmeye çalıştığı işlevler
arasında yer almaz?
a)
Engellilere ve ailelerine engelin psiko-sosyal boyutları hakkında bilgi
verir.
b)
Engellileri ve ailelerini engellilik sonucu ortaya çıkan sıkıntıları ile
başa çıkmakta kullanacakları teknikler hakkında bilgilendirir.
c)
Engellilerin yaşamını kendi başına idare etmeleri için, kendini
yönetmek ve kendini savunmak konusunda gerekli bilgileri aktarır.
d)
Engelliler ile birebir eğitim-öğretim uygulamaları yapar.
e)
Engellilerin ailelerine, engelli üyeye tutumlarının onun gelişimini nasıl
etkileyeceği konusunda bilgi verir.

Cevaplar
1-c, 2-c, 3-e, 4-b, 5-b, 6-e, 7-d, 8-d
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13. OKUL ÇAĞI HASTALIKLARI VE OKUL SAĞLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?














Hastalık ve Sağlık kavramları,
Biyo-psiko-sosyal yaklaşım kavramı,
Çocuklardaki psiko-sosyal gelişim kuramına göre gelişim evreleri,
Dünyadaki çocuklarda en sık ölüm nedenleri,
Ülkemizde çocuklarda en sık ölüm nedenleri,
Okul sağlığı eğitimi ve çocuğa etkisini,
Okul çocuğu sağlık izleme ölçütleri ve programını,
Yaygın görülen okul çağı hastalıklarını,
Okul çağında görülen bulaşıcı hastalıkları,
Aşı kavramını ve ülkemizdeki aşı takvimini,
Sosyo-ekonomik düzeyin okul çağı hastalıklarına etkisini,
Çocuk ihmal ve istismarı kavramlarını,
Okul sosyal hizmetinin okul sağlığındaki yerini,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hastalık nedir? Sağlık nedir?
Biyo-psiko-sosyal yaklaşım kavramı nedir
Çocuklardaki psikosoyal gelişim kuramına göre gelişim evreleri nasıldır?
Dünyada çocuklarda en sık ölüm nedenleri nedir?
Ülkemizde çocuklarda en sık ölüm nedenleri nedir?
Okul sağlığı eğitimi nedir? Çocuğa etkisi nasıldır?
Okul çocuğu sağlık izleme ölçütleri ve programı nasıldır?
Yaygın görülen okul çağı hastalıkları nelerdir?
Okul çağına görülen bulaşıcı hastalıklar nelerdir?
Sosyoekonomik düzeyin okul çağı hastalıklarına etkisi nasıldır?
Çocuk ihmal ve istismarı kavramları nelerdir?
Okul sosyal hizmetinin okul sağlığındaki yeri nedir?

293

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hastalık nedir? Sağlık nedir?
Biyo-psiko-sosyal yaklaşım
kavramı nedir?
Çocuklardaki psiko-sosyal
gelişim
kuramına
göre
gelişim evreleri nasıldır?
Yaygın görülen okul çağı
hastalıkları nelerdir?
Okul sağlığı eğitimi nedir?
Çocuğa etkisi nasıldır?
Okul çocuğu sağlık izleme
ölçütleri
ve
programı
nasıldır?
Okul
çağında
görülen
bulaşıcı hastalıklar nelerdir?
Çocuk ihmal ve istismarı
kavramları nelerdir?
Dünyada ve ülkemizde
çocuklarda görülen en yagın
ölüm sebebi nedir?
Sosyoekonomik
düzeyin
okul çağı hastalıklarına
etkisi nasıldır?
Okul sosyal hizmetinin okul
sağlığındaki yeri nedir?

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Hastalık
ve
Sağlık Okumak ve araştırmak
kavramlarını öğrenmek
Biyo-psiko-sosyal yaklaşım Okumak ve araştırmak
kavramıni öğrenmek
Çocuklardaki psiko-sosyal Okumak ve araştırmak
gelişim
kuramına
göre
gelişim evrelerini öğrenmek
Yaygın görülen okul çağı Okumak ve araştırmak
hastalıklarını öğrenmek
Okul sağlığı eğitiminin Okumak ve araştırmak
çocuğa etkisi öğrenmek
Okul çocuğu sağlık izleme Okumak ve araştırmak
ölçütleri ve programını
öğrenmek
Okul
çağında
görülen Okumak ve araştırmak
bulaşıcı
hastalıkları
öğrenmek
Çocuk ihmal ve istismarı Okumak ve araştırmak
kavramlarını öğrenmek
Çocuklardaki ölüm nedenleri Okumak ve araştırmak
hakkında bilgi sahibi olmak
Sosyoekonomik
düzeyin Okumak ve araştırmak
okul çağı hastalıklarına
etkisini öğrenmek
Okul sosyal hizmetinin okul Okumak ve araştırmak
sağlığındaki
yerini
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastalık,
Sağlık,
Biyo-psiko-sosyal yaklaşım,
Çocuklardaki psiko-sosyal gelişim kuramına göre gelişim evreleri,
Okul çağı hastalıkları,
Okul sağlığı eğitimi,
Bulaşıcı hastalıklar,
Çocuk ihmal ve istismarı,
Çocuklardaki ölüm ve yaralanma nedenleri,
Sosyoekonomik düzeyin okul çağı hastalıklarına etkisi,
Okul sosyal hizmetinin okul sağlığındaki yeri,
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocukluk çağı ile ilgili tam bir konsensüs
yoktur. Genellikle 18 yaş altı çocukluk çağı kabul edilir. Okul çağı dönemi de yine
ülkelere göre farklılık göstermekle beraber, ülkemizde ana okuldan başlayan ve lise
dönemi sonuna kadar olan 4-17 arası süre olarak algılanmaktadır.
Bireyin sağlıklı olması için gereken temizlik, beslenme, uyku, dinlenme,
sosyal ve duygusal ortamlar gibi çevre faktörlerindeki bozulma, hastalığa zemin
hazırlar. Çocukların hayatlarının en önemli zamanlarını geçirdikleri okul çağlarında
verilen bilgi, beceri ve tutum eğitimleri içinde sağlığın yeri tartışılmaz derecede
önemlidir.
Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Sağlıklı bir topumun oluşması için sağlıklı
bireyleri oluşturacak sağlıklı çocuklara ihtiyaç vardır. Sağlıklı çocukların okul
performansı her zaman daha yüksek olmuştur.
Sağlıklı çocuklar için ise sağlıklı yaşam hakkında bilgi, beceri ve tutumunu
özümsemiş sağlıklı ebeveynlere ve öğretmenlere ihtiyaç vardır.
Okul sağlığı eğitiminde öğretmenlerin ve okul yönetiminin rolü çok büyüktür.
Öğretmenlerin sağlık konularında yeterli bilgiye sahip olmaları hem kendi yaşamları
için hem de rol model oldukları öğrenciler için hayatı değere sahiptir.
Yine okul sosyal hizmeti konusunda uzmanlaşmak isteyen bir sosyal hizmet
uzmanının, öğrencilerin sorunlarını çözme konusunda gerekli olan sağlık bilgisine
sahip olması da önemlidir.
Bu kitapta yer alan ‘’okul sağlığı’’ bölümü okul sosyal hizmeti konusunda
çalışmak isteyen sosyal hizmet uzmanları ve okulun asıl aktörleri olan öğretmenler
için olduğu kadar, öğrenciler ve onların ailelerine de yardımcı olacak sağlık bilgilerini
de içermektedir.

13.1. Sağlık ve Hastalık Nedir?
Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sadece insanların hastalığının veya
sakatlıklarının olması değil hem ruh olarak hem beden olarak hem de sosyal olarak iyi
halde olmaları olarak tanımlanmıştır. Hastalık, canlılarda normal fizyolojik ya da
ruhsal yapıyı, işlevi ve dengeyi değiştiren ya da engelleyen ve çeşitli belirtilerle
ortaya çıkan bozukluktur. Doku ve hücrelerde normal dışı yapısal ve işlevsel
(fonksiyonel) değişikliklerin doğurduğu hal olarak da tanımlanır.
Canlılarda dengeyi bozan etkenler genel olarak kalıtımla ya da çevre ile ilgili
ortaya çıkmaktadır.
Kalıtım ya da genetik nedenlerle olan hastalıklar, genellikle bireyin anne veya
babasında görülen bir hastalığın aktarılması sonucudur.
Hastalıkların çoğunluğu çevre faktörleriyle elde edilmektedir. Çevre faktörleri
bireyin sağlıklı olmasına engel olurken ya doğrudan hastalığa yol açmakta ya da
hastalık oluşması için zemin hazırlamaktadır.
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13.2. Sağlık Hizmetleri Nelerdir?
Sağlık hizmetleri, insanların ve toplumların sağlık sorunlarının çözülmesi,
uzun ömürlü, sağlıklı ve verimli çalışmasını için yapılan hizmetlerdir.
Sağlık hizmetleri 3 başlıkta incelenmektedir.

13.2.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Bireyi ve toplumu ortaya çıkabilecek hastalıklar konusunda önceden
bilgilendirerek, korunma ve önleme konularında çalışmalar yapan sağlık
hizmetleridir. İlk yardım ve aşı uygulamaları koruyucu sağlık hizmetleri alanı içinde
yer alır.

13.2.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Hastalık veya kaza sonucu oluşan sağlık sorunlarının hastane gibi sağlık
kuruluşlarında çözümlendiği hizmetlerdir. Hastanedeki sağlık hizmeti buna örnektir.

13.2.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Hastalık ve kazalara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar ve sakatlıkları en
aza indirmek, bireyin bedensel ve ruhsal yönden başkalarına bağımlı olmadan
yaşamasını sağlamak amacıyla yapılan sağlık hizmetleridir. Psiko-sosyal ve fizik
tedavi hizmetleri daha çok bu alanda yer alır.

13.3. Okul Sağlığı

13.3.1. Okul Sağlığı Hizmetleri
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan Okul
Sağlığı Hizmetleri İş birliği Protokolü kapsamında; okul çevresi dâhil sağlığı olumsuz
olarak etkileyen her türlü etmenin denetimi ile okulda çalışanların ve öğrencilerin
sağlıklarının en üst düzeye çıkarılmasını amaçlanmıştır.
Okul Sağlığı Hizmetleri, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığın
değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi,
öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan
çalışmaların tümüdür.
Okul Sağlığı hizmetlerinin amacı, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul
personelinin ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmalarını
sağlamaktır.
Okul Sağlığı Hizmetleri;
•
•
•

Erken fark edilen büyüme-gelişme bozukluklarının önüne geçmek,
Alınacak koruyucu önlemlerin yaşam boyu yararlı olmasını sağlamak,
Okul ortamındaki kazaların gelişmesi olasılığını azaltmak,
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•
•

Görme ve işitme sorunları olan öğrenciler gibi engelli öğrencilere yardımcı
olmak,
Bulaşıcı hastalıklar ve aşılama konusunda bilgilendirmeler ve önlemler
alınmasını sağlamak için önemlidir.

Çocukların okul çağı dönemlerdeki bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimi
aralıklarla değerlendirilmelidir. Milli pediatri derneği okul çağı için önerilen sağlık
izleme ölçütleri, okul çocuğu ve ergen izleme programı olarak Tablo1’ de
özetlenmiştir.
Tablo 1: Milli Pediatri Derneği Okul Çağı İçin Önerilen Sağlık İzleme Ölçütleri,
Okul Çocuğu Ve Ergen İzleme Programı
Sağlık muayene türleri

Öykü
Ölçümler

Baş
çevresi
Boy, tartı
Kan
basıncı
Görme
İşitme

Yaş grupları
6 yaş 8 yaş 10
yaş
+
+
+

12
yaş
+

14
yaş
+

16
yaş
+

18
yaş
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Duyu
O
S
S
S
S
S
S
taraması
S
S
S
S
S
S
S
Büyüme
+
+
+
+
+
+
+
gelişme/davranışı
Sistem muayenesi
+
+
+
+
+
+
+
Hemoglobin
+
Tam idrar
+
Diş taraması
+
Rehberlik
+
+
+
+
+
+
+
O: Objektif değerlendirme (Bu yaşta bu alanda uzman olan kişiler tarafından
değerlendirme) S: Subjektif değerlendirme (Gözlemlere dayalı değerlendirme)

13.3.2 Okul Sağlığı Eğitimi

Çocukların sosyal, kişisel ve yaşam deneyimleri ile onların evde, okulda ve
toplumdaki etkileşimi genel olarak sağlığın gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir.
Okul sağlık eğitiminin hedefleri, çocukların sağlık bilinci geliştirmelerine, yaşam
boyu sağlık alanında kişisel beceri, anlayış ve tutum geliştirmelerine yardımcı
olmaktır.
Okul sağlığı eğitimi, okulda belirli bir konu olarak veya başka konuların
ayrılmaz bir parçası olarak sağlanabilir. Ders dışı etkinliklere de eklenebilir. Sağlık
eğitimi, sağlığı ve hastalığı oluşturan, biyolojik, kimyasal, fiziksel, psikolojik, kültürel
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ve sosyal belirleyiciler hakkındaki genel sağlık bilgilerini, ilköğretimden ortaöğretime
kadar planlayarak bir dizi sıralı eğitim olarak verilmelidir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından okullarda aşağıdaki konuların verilmesi
önerilmiştir.
Ağız sağlığı (florürler, süt veya suda floridasyon),
Şeker ve sağlıklı beslenme politikaları (kantin, dükkanları, otomatların
kullanımı),
Şiddet ve zorbalık,
Travma, ilk yardım ve acil bakım,
Güvenli su ve sanitasyon,
Enfeksiyon kontrolü,
Güvenli çevre,
HIV / AIDS ve bulaşıcı hastalıklar,
Egzersiz,
Sigara içmek ve tütün kullanmak,
Alkol,
Madde bağımlılığı,

13.3.3. Okul Sağlığına Etki Eden Faktörler
13.3.3.1.Psiko-sosyal Çevre
Psiko-sosyal çevre, okul toplumunun sağlık ve eğitim potansiyelini
destekleyen sosyal ve psikolojik koşulları ifade eder. Okul kültürü ve okulun
organizasyon yapısı çocuğun psiko-sosyal çevresini etkiler. Sorunlu bir psiko-soyal
çevre, stresi, kişiler arası çatışmaları ve şiddet davranışlarını artırabilir. Sigara, aşırı
alkol tüketimi ve şeker oranının yüksek olduğu katkılı gıdaların kullanımı, hastalık
riskini artıran faktörlere neden olur. Bu durum özellikle günümüz toplumlarındaki
sosyal ve aile sorunlarındaki stresin artmasının nedenlerinden birisidir. Destekleyici
bir sosyal kültür, öğrencilerin ve çalışanların yaşadığı stresin iyileşmesine yardımcı
olur. Bu nedenle psiko-sosyal çevre okul sağlığının en önemli basamaklarında
birisidir. Psiko-sosyal çevre, okul toplumunun üyelerinin sağlığı teşvik edici algılarını
ve davranışlarını desteklemelidir. İyi bir psiko-sosyal çevre, öğrencilerin, okul
personelinin ve topluluk üyelerinin birbirlerine olan desteğini arttırır, olumlu sağlık
davranışlarını sürdürmek için de güven oluşturur. Yine iyi bir psiko-sosyal çevre aynı
zamanda sorunlarla daha güçlü başa çıkma stratejileri geliştirmeye yardımcı olur
Psiko-sosyal çevrenin olumsuz koşullarını iyileştirmede, devlet politikalarının,
yöneticilerinin, toplumun, ailelerin, okul yönetiminin, öğretmenlerin, okul
çalışanlarının ve öğrencilerin birlikte hareket etmesi çok önemlidir. Psiko-sosyal
çevrenin önemini bilen okul yönetimi bununla ilgili gerekli gözlemleri ve
araştırmaları yapmalıdır.
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Psiko-sosyal çevredeki sorunlarla ilgili birey, aile ve toplum tabanlı çalışmalar
yapmak, sorunları tespit etmek ve çözüm yolları üretmek konusunda sosyal hizmet
uzmanına önemli görevler düşmektedir.

13.3.3.2. Rol Modelleri Olarak Öğretmenler

Okul sağlığının öğrenilmesi, uygulanması ve geliştirilmesinde öğretmenler iyi
bir örnek rol model olmalıdır. Öğretmenler, öğrencilerini daha sağlıklı bir yaşam tarzı
benimsemeye teşvik etmekle yükümlüdürler. Öğretmenler, bulundukları konumları
gereği rol model olduklarının bilinci ile hareket etmek zorundadırlar. Bu nedenle
sadece sağlık bilgilerini değil, beceri ve tutumlarını da geliştirmek zorundadırlar.
Sabah okula gelen bir öğretmenin güzel bir gülümseme ile sağlıklı beyaz
dişlerinin öğrenciler tarafından görülmesi onların ağız sağlığı konusunda çaba
harcamasına neden olabilir.
Sigaranın olumsuz yönlerini her gün anlatmak yerine sigara içmemek,
sigaranın gerçekten kötü bir alışkanlık olduğu inancını arttırırken, sigara içtiği bilinen
bir öğretmenin okulda bulunduğu süre içerisinde sigara içmemesi öğrencilerine
sigaranın toplum içinde hoş karşılanmayan bir alışkanlık olduğu algısını verebilir.
Okulda düşüp yaralanan bir öğrenciye okul bahçesinde yaptığı ilk yardım
uygulaması, öğrencilere ilk yardımın herkes tarafından öğrenilmesi ve uygulanması
gereken bir zorunluluk olduğu bilincini oluşturur.
Bu model okul sağlığı eğitiminin en önemli parçalarından birisidir. Çünkü
öğrencilerin okul çağı sürecindeki en önemli rol modelleri öğretmenleridir.

13.3.3.3. Akran Desteği

Çocuk eğitiminde akran örneği hem iyi hem kötü anlamda en etkin
modellerden birisidir. Uygun şekilde uygulandığında akran baskısı faydalı olabilir.
Öğrenciler arasında sağlıklı dişlerin ve iyi ağız sağlığının olmasının okul toplumu
içinde iyi karşılandığını, tütün, alkol, made kullanımının veya fazla şekerli gıda
tüketiminin okul toplumu içinde olumsuz karşılandığının akranlar yoluyla
hissettirilmesi faydalı bir yöntemdir. Olumlu akran desteği, çatışmaları ve fiziksel
yaralanmalara yol açan şiddet davranışlarını önleyerek anlayışı ve kişilerarası
ilişkileri geliştirir.

13.4. Hastalığa Yol Açan Faktörler

Hastalığa etki eden faktöreler genetik, hormonal ve metabolizma bozukluğu
gibi iç faktörler ile insan vücuduna etki ederek sağlığını bozan ve dış (çevresel)
faktörler olarak temel iki başlıkta değerlendirilir.
Çevresel faktörler bireyin bulunduğu ortam nedeniyle maruz kaldığı
etkenlerden oluşur.
- Çevresel faktörler
- Biyolojik faktörler
- Kimyasal faktörler
- Sosyal ve ekonomik faktörler
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-

Psikolojik faktörler
Fiziksel faktörler

13.4.1. Biyolojik Faktörler
Mikroorganizmalar, insan için zararlı etkenleri olan ve vücuda girdiğinde
organizmayı hasta edebilme yeteneğine sahip, gözle görülmeyecek kadar küçük
canlılardır. Mikroplar vücuda ağız yoluyla, deri yoluyla ve solunum yoluyla girebilir.
Mikroorganizmaların bakteriler, virüsler, mayalar, mantarlar, parazitler gibi
farklı türleri vardır. Her bir türün hastalık yapma potansiyeli, hastalık türü, şiddeti ve
tedavisi farklılık gösterir. Örneğin etkeni ‘’Viral’’ olan gribal bir enfeksiyonun
tedavisinde antibiyotiğin yeri yoktur.
Enfeksiyonun meydana gelmesi için bir enfeksiyon etkeni, bir enfeksiyon
kaynağı, kaynaktan çıkış, bir taşıyıcı (portör) ile geçiş, bir enfeksiyon giriş kapısı ve
uygun konakçının olması gerekir. Bu enfeksiyon zincir halkalarından birisi eksik
olursa enfeksiyon gerçekleşmez.
Bir enfeksiyon varlığında vücutta bazı belirtiler ortaya çıkar. Bunların bazıları
hastalığın kendine özgü belirtiler (döküntü, kaşıntı gibi), bazıları ise hemen hemen
tüm hastalıklarda görülen genel (ateş, nabız ve solunum hızlanması gibi) belirtilerdir.
Sağlıklı bir insanda koltuk altından ölçülen ateş 36-37 C, nabız 60-100 atım/dakika ve
solunum sayısı 12-20/dakika olmalıdır.
Hastalığa yol açan biyolojik etmenlere karşı koruyucu sağlık hizmetleri her
zaman tedavi edici sağlık hizmetlerinden daha önemli ve kolay olmuştur. Biyolojik
etmenlerdeki koruyucu sağlık hizmetinin en önemli iki basamağı olan ‘’Hijyen’’ ve
‘’Aşı’’ kavramlarının okul çağı çocuklarına öğretilmesi ve uygulatılması bu
hastalıklardan çocukların ömür boyu korunmalarını sağlayacaktır. Tablo 2’de okul
çağına karşılaşılan bazı biyolojik nedenli hastalıklar, özellikleri ve tedavisi
özetlenmiştir. Şekil 1’de okul çağı çocuklarında sık görülen biyolojik etkenli
hastalıkların görsel bulguları verilmiştir. Tablo 3’de çocukluk çağı ve okul çağı
aşılama programı özetlenmiştir.
Biyolojik etmenlerin anlaşılması ve anlatılması ile ilgili en uygun dönem okul
çağı çocukluk dönemidir. Ev ortamından uzaklaşıp, farklı ve yeni bir alanda gününün
önemli bölünü geçirmeye başlayan çocuk, yeni bir öğretici grupla (öğretmenler ve
arkadaşlar) bu dönemde karşılaşmaktadır. Yeni kurallar ve bilgiler öğrenmeye
başlayan çocukların bu döneminde öğretilen el yıkama, tuvalet alışkanlığı ve temiz
kullanılması, yiyeceklerin temiz olması gibi temel hijyen kuralları çocuğun sonraki
dönemlerine de yansıyacaktır. Hijyenik bir ortamda hijyen kurallarını öğrenmiş bir
çocukta mikroorganizmalar nedeniyle karşılaşılan hastalık etmenlerine maruziyet
azalacaktır.
Bu nedenle okullarda öğretilmesi gereken en önemli sağlık eğitimlerinden
birisi el ve beden temizliğidir.
Okullar bulaşıcı hastalıkların en çabuk yayıldığı alanlardır. Bu konuda hem
okul yönetimine hem öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Öğrencilere genel
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el temizliği kuralları ile mikroorganizmaların en yaygın yayılma yerlerinden birisi
olan tuvalet gibi alanların temiz tutulması ve kullanılması mutlaka öğretilmelidir.
Okul yönetimi çocukların bulunduğu alanların temizliğine özen göstermelidir.
Tuvaletlerde olabildiği kadar otomatik sıvı sabunlar, kağıt havlular, çöp kovaları
musluklar kullanılmaya çalışılmalıdır.
Okullarda el yıkama kuralları ilgili yerlere asılmalıdır.
 Eller su ile ıslatılır,
 En az 2-3 ml sıvı sabun avuç içine alınır,
 Eller sürtünerek sabunun köpürmesi sağlanır,
 Avuç içleri, parmak araları, tırnaklar ve el sırtı bileklere kadar ovularak
sabunlanır,
 Su altına tutularak eller bileklere kadar durulanır,
 Eller kağıt havlu ile kurulanır,
 Musluk otomatik değilse kağıt havlu ile tutularak kapatılır,
 Kağıt havlu çöp tenekesine el değmeden atılır.

13.4.1.1. Okul Çağı Aşıları
Hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın
mikrobuyla (ölü ya da canlı) hazırlanış çözeltiye ‘’aşı’’ denir.
Okul sağlığı eğitiminde öğrencilere aşılar ve aşıların önemi hakkında doğru ve
açıklayıcı bilgiler verilmeli, öğrencilerin ve ailelerinin iş birliği sağlanmalıdır.
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen okul öncesi ve okul süresindeki çocukluk
çağı aşı takvimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Tablo 3)

13.4.2. Kimyasal Faktörler
Her türlü zehirler, tarım ilaçları, kanser yapıcı maddeler, gıda katkı maddeleri,
arsenik, cıva, kurşun gibi ağır metaller, fabrika atıkları gibi kimyasal maddeler insan
sağlığı için tehdit oluşturan etmenlerdir. Bu maddeler vücudumuza yabancı cisim
reaksiyonu yaratarak, hormanal sistemlerimizi bozarak, savunma sistemlerimizi
engelleyerek hastalık potansiyeli yaratırlar. Kimyasal etmenlerin sonucu görülen en
önemli hastalıklar kanserlerdir.
Kimyasal etmenlerin hayatımızdaki yeri giderek artmaktadır. Özellikle katkı
maddelerinin ve kimyasal boyaların olmadığı taze yiyecek ve içeceklerin çocuklar
tarafından tercih edilmesi gerektiği öğretilmeli, kimyasal maddelerin vücudumuzda
yarattığı sağlık problemleri ile ilgili okul çağı çocukları mutlaka bilgilenmelidir.
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Tablo 2: Okul Yaşı Çocuklarında Sık Görülen Biyolojik Etkenli Hastalıklar
Hastalık

Semptomlar

Tedavi ve yönetim

Kaynak ve bulaş

Su çiçeği

Ani başlar, hafif ateş,
kaşıntılı,
farklı
büyüklükte
küçük
kabarcıklar vardır
Sulanmış
gözler,
hapşırma, burun akıntısı
vardır

Evde en az 5 gün
istirahat, etken viraldir,
ateş düşürücü verilir,
Aspirin verilmez
İstirahat, burun açıcı
ilaçlar,
çoğu
etken
viraldir, aspirin hariç ateş
düşürücü verilir
İstirahat, burun açıcı
ilaçlar,
çoğu
etken
viraldir, aspirin hariç ateş
düşürücü verirlir
24 saat istirahat, çoğu
etken viraldir, bakteri ise
antibiyotik verilir
Antifungal (mantar) ilaçla
tedavi
verilir,
okula
devam edebilir

Bulaşıcılığı çok yüksek,
temas, solunum veya
damlacık yoluyla yayılır

Tedavi tamamlanıncaya
kadar istirahat, aile ve ev
ortamı incelenmeli tedavi
edilmeli, temizlenmelidir

İç çamaşırı veya kirli,
enfekte
bir
kişiden
temasla, yeni kontamine
olmuş kağıtlardan da
temasla bulaşır
Burun
ve
boğaz
sekresyonlarından, ellerle

Soğuk algınlığı,
nezle

Grip

Pembe
göz
(Konjonktivit)
Saç ve
mantarı

kasık

Uyuz

Boğaz
enfeksiyonu,
bademcik
Kıl kurdu

Baş ve Vücut
Biti

Kabakulak

Kızamık

Vücut ağrısı, baş ağrısı,
ateş,
boğaz
ağrısı,
öksürük, burun akıntısı
vardır
Konjunktivada kızarıklık,
akıntı
vardır,
mayıs
ayında sıklık artar
Kılların dökülmüş olduğu
yamalı deri alanları vardır
Ellerde,
kollarda,
bileklerde,
uyluklarda,
kırmızı,
kabarcıklı,
kaşıntılı (en şiddetli gece)
lezyolar vardır
Ateş,
boğaz
ağrısı,
baş ağrısı, mide bulantısı,
kusma vardır.
Karın ağrısı, rahatsız
edici
anal
kaşıntı,
sinirlilik, çizilmeye bağlı
yerel irritasyon
Kafa veya vücutta tahriş
ve
kaşıntı,
kılların
tabanına tutunmuş küçük
açık gri böcekler ve
yumurtaları (nitler)
Baş ağrısı, halsizlik,
boynun iki tarafında şişlik

24 saat istirahat, Etken
bakteridir,
Antibiyotik
tedavisi
Parazit ilacı ile tedavi,
istirahat,

İstirahat,
tedavi

bit

Aşı, istirahat,
tedavisi

ilacı

Virüs
öksürme,
yayılır

damlacıkla,
hapşırma ile

Virüs
öksürme,
yayılır

damlacıkla,
hapşırma, ile

El ile göze temas yoluyla
yayılabilir.
Temasla bulaşır

Kirlenmiş el vs ile
doğrudan temas ile bulaşır

ile

Kişilerin şapkalı giyim
eşyası
gibi
kişisel
eşyalarıyla temasla bulaşır

destek

Virüs
damlacıkla,
öksürme, hapşırma ve
temas ile yayılır
Virüs
damlacıkla,
öksürme, hapşırma ve
temas ile yayılır

Öksürük, burun akıntısı Aşı, istirahat, destek
ve konjunktivit, yüksek tedavisi
ateş, ağız içinde koplik
lekeleri
Kaynak:http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Enfeksiyon%20Hastalıklarına%2
0Yol%20Açan%20Etmenler.pdf
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13.4.3. Sosyal ve Ekonomik Faktörler
Sosyal ve ekonomik etmenlerin yarattığı en büyük sağlık problemi yetersiz
(kaşeksi) veya aşırı (obezite) beslenme sonucu görülen hastalıklardır. Yetersiz veya
dengesiz beslenme, vücuda gerekli temel büyüme, gelişme ve savunma işlevlerinde
eksikliğe, mikroplara karşı direncinin zayıflaması ile enfeksiyon ve hastalıklarına
zemin hazırlar. Beslenme dengesizliği, ayrıca diyabet gibi endokrin sistem ve
miyokart infarktüsü gibi kardiyovasküler sistem hastalıklarına da öncülük eder.
Son yıllarda yetersiz veya aşırı beslenme alışkanlığından farklı olarak
uygunsuz beslenme alışkanlığı ortaya çıkan kavramlardandır. Yoğun okul ve çalışma
temposu, şehir yaşamı, ev dışında geçirilen zamanı azaltmış, bunun sonucunda
dışarıda raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri eklenmiş, fast-food diye nitelenen
hazır gıda alışkanlığı artmaya başlamıştır.
Sosyal ve kültürel etmenler toplumun beslenme ve hareket alışkanlıklarına da
yön vermektedir. Kötü beslenme alışkanlığı ile beraber hareketsiz yaşam özellikle
kardiyovasküler hastalıkların gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Okul çağı çocuklarına sağlanacak sağlıklı ve uygun spor alanları, sağlıklı
beslenme ortamları okul dönemindeki çocukların sağlıklı gelişiminin temel
parçalarıdır.
Sosyoekonomik düzeyi düşük çocuklara biyo-psiko-sosyal yaklaşım, onları
aileleri ve çevreleri ile bütüncül değerlendirmeyi gerektirir. Bu çocukların sadece
kendisine değil, ailelerine de gerekli psiko-sosyal desteğin sağlanması konusunda
gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

13.4.4. Psikolojik Faktörler
Sağlığın tanımında olduğu gibi bedenin tek başına sağlıklı olması yeterli
değildir. Bireyin ruhen de sağlıklı olması gerekmektedir. Bireyin stres faktörleriyle
başa çıkabilme yetisi sağlıklı bir yaşam sürebilmesinin temel kriterlerindendir.
Bireyin gelişimindeki 8 yaş döneminin her birinde kazanacağı ‘’Güven, Otonomi,
Başarı ve Beceri, Kimlik, Yakınlık, Üretkenlik’’ kavramlarındaki ilerlemeler, ruhsal
olarak sağlıklı olmasına katkıda bulunacaktır.

13.4.4.1 Okul Çağı Çocuklarının Gelişim Evreleri

Bu yaşlarda Erik Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre çocuklarda
girişimcilik veya suçluluk, başarı veya aşağılık duygusu ve kimlik bocalaması duygu
karmaşası evrelerinden geçerler. (Tablo 4)
Çocuklar bu dönemlerde aynı zamanda fiziksel olarak büyüme gösterirken
düzenli ve uyumlu bir ilerlemeyle gelişme de gösterirler. Büyüme ve gelişme
kavramlarının bedensel, zihinsel ve sosyal alanda aynı anda ilerlemesi sağlıklı bireyin
temelini oluşturur.
Çocuklarda her yaşın büyüme ve gelişme süreçleri farklılık gösterir.
Beş yaşındaki bir çocuk için, tuvalet alışkanlığı kazanmak, öz bakım
becerilerini geliştirmek, yemeğini kendi başına yiyebilmek, kıyafetlerini giyebilmek
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fiziksel motor gelişim göstergeleri olurken, kurallara ve yasaklara neden soruları
sormak, grup oyunları oynamak sosyal gelişim, düzenli cümlelerle insanlarla sosyal
ilişkiler kurmak ise bilişsel gelişim göstergeleridir
Altı yaşındaki bir çocuk için, dil gelişimi, el-göz koordinasyonu, el işlerinde
başarı kazanmak, boyama ve resim yapmak fiziksel motor gelişim göstergesi olurken,
farklı bir birey olduklarını göstermek, dengesiz ve isyankar bir tutum içine girmek,
sosyal gelişim, çizgisel çalışmalarda ilerliyor olmak bilişsel gelişim göstergeleridir.
Yedi yaşındaki bir çocuk için, kalem tutmak ve yazı yazmak fiziksel motor
gelişimi göstergesi olurken, arkadaş seçiminde daha titiz olup sürekli arkadaşlıklar
kurmak sosyal gelişim, gruplama ve sınıflama kavramlarını uygulamak bilişsel
gelişim göstergeleridir.
Sekiz yaşındaki bir çocuk için, hareketli olmak, yerinde duramamak fiziksel
motor gelişimi göstergesi olurken, yeni fikirler geliştirmek, sevgilerini rahatlıkla
göstermek sosyal gelişim, öğrenmeye, konuşmaya ve okumaya ilgi duymak bilişsel
gelişim göstergeleridir.
Dokuz yaşındaki bir çocuk için, kaba motor becerilerini iyi kullanmak, tek
ayak üzerinde durmak fiziksel motor gelişimi göstergesi olurken, şikayet etmek,
eleştirmek, bağımsız olmak sosyal gelişim, detaylara dikkat etmek, yeni keşifler
yapmak bilişsel gelişim göstergeleridir.
On yaşındaki bir çocuk için, dış görünüşe önem vermek, resim, müzik ve el
sanatlarında başarılı olmak fiziksel motor gelişimi göstergesi olurken, büyükler
tarafından fark edilmek, övülmek, güvenilmek, takdir beklemek sosyal gelişim, deney
yapmak, gözlemlemek, araştırma yapmak bilişsel gelişim göstergeleridir.
On bir yaşındaki bir çocuk için, ergenlik ve cinsel belirtiler fiziksel motor
gelişimi göstergesi olurken, eğitsel ve sosyal faaliyet grupları içinde yer almak sosyal
gelişim, soyut düşünme ve mantıksal sonuçlar çıkarmak bilişsel gelişim
göstergeleridir.
Çocukların psiko-sosyal gelişimine, her yaş evresinde içinde bulundukları aile,
kardeşler, bakıcılar, akranlar, arkadaşlar, akrabalar, komşular ve öğretmenler, okul
çalışanları gibi farklı birey ve topluluklar etki etmektedir.
Aile yapısından ve ebeveyn korumasından alışkın olmadığı yeni bir ortama
gelen çocuğun gelişiminde okul ortamı önemli katkılar sağlar.
Çocukların okul çağında geçirdikleri bu evrelerde, öğretmenlerin ve okul
çalışanlarının çocuklara yaklaşımı çocuğun büyüme ve gelişimine etki etmektedir.
Okul öğretmenleri ve çalışanları çocuğun bilişsel gelişimi yanı sıra ruhsal ve
sosyal gelişim ile de yakından ilgilenmelidir.
Okul çağı çocukların büyüme ve gelişiminde aktif rol oynayan öğretmenlerin
çocukların fiziksel, ruhsal ve bilişsel gelişimi hakkında, okul çağı hastalıkları
hakkında ve bunlara psiko-sosyal yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

13.4.4.2 Psiko-Sosyal Sağlık

Psiko-sosyal olarak sağlıklı olmak, insanın toplumla uyumlu ilişkiler
kurabilme, başarılı olabilme, streslerle başa çıkabilme, sosyal çevreye uyum
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gösterebilme ve yaşadığı sosyal çevrede bedensel ve ruhsal sağlığını bozmayacak
ortamlarda yaşayabilme olarak tanımlanmaktadır.
Erik Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramına göre, insan yaşamı boyunca
geçirdiği sekiz gelişim döneminin her birisinde (Tablo 4) kendine özgü farklı
gelişimsel özellikleri vardır. Her gelişim döneminde bireyin değer yargılarında bir
karmaşa vardır. Bu dönemlerde bireye yapılacak destek bireyin benliğinin oluşmasına
katkıda bulunacaktır. Her gelişim dönemi bireye farklı bir özellikler
kazandırmaktadır. Uygun çevresel şartlar, koşullar sağlandığında bir önceki dönemde
yaşanılan başarısızlıklar sonrası eksik olan ya da baskılanan kişilik gelişimi sonraki
dönemlerde düzeltilebilir.
Gelişim evrelerindeki yaş gruplarına göre her dönemde çocuğu etkileyen çevre
koşulları ve bireyler değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla her gelişim devresine etki
eden çevre ve bireylerin çocuk üzerinde yarattığı olumlu veya olumsuz yansımalar,
çocuğun bu gelişim süreçlerini tam ya da eksik tamamlamasına katkıda bulunacaktır.
Bu bağlamda ilk okul çağına gelmiş bir çocuğun ‘’Güven’’, ‘’Özerklik’’, ve
‘’Girişimcilik’’ duygularını kazanmış olmalıdır. Bu duygulardaki karmaşayı
çözememiş olan bir çocukta beklenen ‘’Başarı’’ düzeyi düşük olabilir. Okul
döneminde başarı düzeyi düşük çocuklara karşı sergilenen doğru okul-öğretmen
yaklaşımı, çocuğun önceki dönemlerinde eksik olan ve hala tamamlanmamış duygu
karmaşasını çözümlemesine yardımcı olacaktır.
Bir dönemdeki başarısızlık diğer dönemde telafi edilebilir. Bireyin gelişim
sürecinde yaşın etkisi yanında bulunduğu çevre koşulları ve çevrede etkileyen
bireylerin rolü kaçınılmazdır.
Tablo 4: Erik Erikson’un Psikosoyal Gelişim Kuramına Göre 8 Gelişim
Evresinin Dönemsel Ve Çevresel Karşılaştırılması
Yaş
0-1 yaş

2-3,5
yaş

Duygu karmaşası
Yaş grubu
Güven
veya Bebek
güvensizlik
duygusu
Özerklik, otonomi Çocuk
veya utanç, kuşku
duyma

4-6 yaş

Girişimcilik,
Çocuk
insiyatif alma veya
suçluluk duygusu

7-11
yaş

Başarı,
beceri Çocuk
geliştirmek
veya
aşağılık duygusu

12-17

Kimlik

rol Ergen

Bulunduğu çevre
Aile

Etkileyen birincil çevre
Ebeveyn,
bakıcılar,
yakın akrabalar

Aile, kreş

Ebeveyn,
bakıcılar,
yakın
akrabalar,
komşular, öğretmenler,
kardeşler, arkadaşlar
Aile, anaokulu, Ebeveyn,
bakıcılar,
ana sınıfı
yakın
akrabalar,
komşular, öğretmenler,
kardeşler, arkadaşlar
Aile,
ilkokul, Ebeveyn,
yakın
ortaokul
akrabalar,
komşular,
öğretmenler, kardeşler,
arkadaşlar
Aile,
ergenlik, Ebeveyn,
yakın
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yaş

18-25
yaş

26-45
yaş

45 üstü

karmaşası (kimlik
bocalaması)

akrabalar,
komşular,
öğretmenler, kardeşler,
arkadaşlar
Yakınlık
veya Genç yetişkin Aile, üniversite, iş Ebeveyn,
yakın
izolasyon
yeri
akrabalar,
komşular,
öğretmenler, kardeşler,
arkadaşlar
Üretgenlik
veya Orta yaş
İş yeri
Ebeveyn,
bakıcılar,
durgunluk
yakın
akrabalar,
komşular, öğretmenler,
kardeşler, arkadaşlar
Bütünlük, olgunluk Geç yaş
İş yeri
Ebeveyn,
bakıcılar,
hissetmek
veya
yakın
akrabalar,
komşular, öğretmenler,
umutsuzluk, hayal
kardeşler, arkadaşlar
kırıklıkları
ortaokul, lise

13.4.4.3. Biyo-Psiko-Sosyal Yaklaşım
Bireyi, ailesi ve çevresi ile birlikte ele alan, çok yönlü bir nedensellik arayan,
bireyin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olması esasına dayanana yaklaşımdır.
Biyo-Psiko-Sosyal yaklaşımda birey modern tıp yönteminde olduğu gibi
hastalık kavramından daha çok hastalıklara neden olan etmenlerde değerlendirmeye
alınır.
Bireyi etkileyen biyolojik faktörlerde, immün sistem, nörolojik sistem,
endokrin sistem, organlar, dokular, hücreler gibi vücudumuzdaki biyolojik faktörlerin
sorunları ve sonuçları ele alınır. Bireyi etkileyen psikolojik faktörlerde, bireyde
karşılaşılan anksiyete, depresyon gibi psikolojik sorunlar ve sonuçlar ele alınır. Bireyi
etkileyen sosyal faktörlerde ise, bireyin içinde yer aldığı toplum, aile ve kültür gibi
etkenler ele alınır.

13.4.5. Fiziksel Faktörler
Sağlığı etkileyen pek çok fiziksel etmenler tanımlanmıştır. Bunların
başlıcaları;
 Gürültü
 Titreşim
 Termal konfor
 Aydınlatma
 İyonize ve iyonize olmayan ışınlar
 Alçak ve yüksek basınç
Sağlığı etkileyen fiziksel etkenler içinde bazıları okul sağlığını doğrudan
etkileme potansiyeline sahiptir. Fiziksel etkenler içinde en önemlilerinden birisi
gürültü maruziyetidir. Uluslararası çalışma örgütü, işitme kaybına yol açan, sağlığa
zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler gürültüdür. İşitme
(Duyma) Eşiği 0-100 W/m2 olarak belirlenmiştir. Gürültünün geçici veya sürekli
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işitme kaybı, davranış bozukluğu, uyku bozukluğu, baş ağrısı ve performans
düşüklüğü gibi fiziksel ve psikolojik etkileri vardır.
Okul sağlığını etkileyen diğer bir etken ortam ısısıdır. Isı, normal koşullarda
havanın kuru termometre ile ölçülen sıcaklık derecesi veya hava sıcaklığının fiziksel
ölçüsüdür. Ortam ısısındaki yüksekliğe sekonder vücut ısı regülasyonunun bozulur,
vücut ısının artması ile ısı yorgunluğu veya ısı çarpması olur. Baş dönmesi, moral
bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, aşırı terleme nedeni ile tansiyon düşüklüğü ve
ani kas kasılmaları görülebilir. Ortam ısısının 29 °C’ye yükselmesi iş performansında
%5 düşüklüğe neden olur. Sonraki her artış performans kaybını daha da arttırır. Bu
değerlendirmeler iş yeri ortamlarına göre yapılmıştır. Ortam ısı artışının öğrenciler
üzerindeki performans derecesine etkisi ile ilgili çalışmalar yetersiz olmasına rağmen,
ısı yüksekliğinin okul performansına negatif etkisinin benzer olma olasılığı açıktır.
Okul sağlığını ve performansı etkileyen diğer fiziksel etken aydınlatmadır.
Türkiye Makine Mühendisleri Odasının raporunda, DIN EN 12464-1 standardına
göre, derslikler için önerilen minimum aydınlık düzeyi 300 lük olmasına rağmen, 500
’lük yüksek bir aydınlık düzeyinin sınıf çalışmaları için daha iyi olduğu belirtilmiştir.
Okullarda da iş yerlerinde olduğu gibi esas olan aydınlatmanın güneş ışığı ile
yapılmasıdır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 13. Maddesinde İşyeri taban
yüzeyinin en az 1/10’i oranında ışık almasına sağlayacak şekilde pencerelerin olması
şartı getirilmiştir.

13.5. Dünya Sağlık
Yaralanmalarına Bakışı

Örgütünün

Çocuk

Ölüm

Ve

Çocukluk yaralanmaları dünyada giderek artan bir halk sağlığı problemidir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2008 yılında yayınlanan çocuk
yaralanmalarını önleme raporuna göre okul öncesi çocuklarda bulaşıcı hastalıklar
başlıca ölüm nedeniyken, okul çağındaki çocuklarda bulaşıcı hastalıklar giderek
azalmakta, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve yaralanmalar başlıca ölüm nedenleri olarak
ön plana çıkmaktadır. (Şekil 2)
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: Yaralanmalar
Bulaşıcı olmayan hastalıklar
Bulaşıcı hastalıklar
Şekil 2: 2004 Yılında Yaş Gruplarına Göre (1 Yaş Altı, 1-4 Yaş, 5-9 Yaş, 10-15
Yaş, 15-19 Yaş Arası) Dünyadaki Çocukların Başlıca Ölüm Nedenleri (2008
WHO Raporundan Alınmıştır)
Yine 2008 yılında yayınlanan aynı raporda 0-17 yaş arası çocukların 2004
yılındaki ölüm nedenleri incelendiğinde, diğer kasıtsız neden olarak içine alınan
asfiksi, yabancı cisim nedeniyle boğulma, hayvan ve zehirli sokmalar, hipotermi ve
hipertermi gibi nedenlerin çocuk ölümlerinin %31.1’ini oluşturduğunu, bunu %22.3
ile trafik kazalarının, %16.8 ile boğulmaların, %9.1 ile yangın nedenli yanıkların,
%5.8 ile cinayetlerin, %4.4 ile kendi kendini yaralamaların, %4.2 ile düşmelerin,
%3.9 ile zehirlenmelerin, %2.3 ile savaşların izlediği görülmektedir.
Aynı raporda 20 yaş altı ölümler incelendiğinde düşük ekonomik düzeye sahip
ülkelerdeki kasıtsız ölümlerin, yüksek ekonomik düzeye sahip ülkelerdeki kasıtsız
ölümlerden yaklaşık 3.5 kat fazla olduğu, yüksek ekonomik düzeyi olan ülkelerdeki
ölümlerin en önemli nedeni olarak trafik kazaları, düşük gelirli ülkelerde ise yukarıda
sayılan diğer kasıtsız nedenler olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına göre
incelendiğinde ise düşük gelirli ülkelerdeki çocuk ölümlerinin, yüksek gelirlilere göre
her yaş grubunda daha faza olduğu görülmektedir.
Çocuk yaralanmalarının sonuçları incelendiğinde ilk beş sırayı kafa içi
yaralanmalar, açık yaralar, zehirlenmeler, ön kol kırıkları ve yanıkların aldığı
görülmektedir. (Tablo 5)
Raporda yaş gruplarına göre ilk 15 hastalık sırası incelendiğinde 1 yaş altında
doğumsal nedenlerin, 1-14 yaş arası alt solunum yolu enfeksiyonlarının, 15-19 yaş
arası ise trafik kazalarına bağlı yaralanmaların birinci sırada ölüm nedeni olduğu
görülmektedir. (Tablo 6)
Okul çağı dönemindeki çocukların (5-9 yaş, 10-14 yaş ve 15-19 yaş) ölüm
nedenleri incelendiğinde ilk beş sıradaki ölüm nedenlerinin alt solunum yolu
enfeksiyonları, trafik kazası yaralanmaları, kendi kendini yaralamalar, sıtma,
boğulma, şiddet, ishalli hastalıklar ve menenjit nedeniyle olduğu görülmektedir.
(Tablo 6)
Çocukluk çağında, ölüme neden olan yaralanma ve hastalıkları atlatan
çocukların bazılarının ömür boyu engelli kalabildikleri görülmektedir. Tablo 7, 8, 9
ve 10’da Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde yüksek gelirli ülkeler ile orta ve düşük
gelirli ülkelerin karşılaştırılmasında gelir düzeyi ile karşılaşılan sağlık sorunlarının
farklılık gösterdiği görülmektedir.
Hem Avrupa’da hem Ortadoğu’da, yüksek gelir düzeyli ülkelerde perinatal
nedenler ve konjenital anomaliler hem ölüm hem engelliliğe en çok neden olan iki
sorun olarak görülürken, orta ve düşük gelir düzeyli ülkelerde ise perinatal nedenlerle
birlikte alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölümlerin ölüm ve sakatlığa neden
olduğu görülmektedir.
Bu iki veri çocuk ölümlerinde bölge ya da ülkeden daha ziyade
sosyoekonomik düzeyin mortalite ve morbiditede daha etkili olduğunu
göstermektedir. Bununla birlikte, ishalli hastalıklara bağlı ölüm ve sakat kalmaların
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yüksek gelir düzeyi olan Avrupa ülkelerinde görülmediğini, buna karşılık yüksek
gelirli Ortadoğu ülkelerinde halen görülüyor olmasının ekonominin aynı zamanda
sağlıklı çevre koşullarını sağlamak için doğru kullanılmadığının, sağlık eğitiminin
kültüre yansıması ve içselleştirilmesi gerektiğini bize göstermektedir.
Tablo 5: 2004 Yılında Dünyada Kasıtsız Yaralanan 15 Yaş Altı Çocukların
Sonuçlarının 100.000 Nüfus Başına Oranları (2008 WHO Raporundan
Alınmıştır)

Yaralanma sonucu

%

İntrakraniyal yaralanma
Açık yaralar
Zehirlenme
Kırık ulna veya Radius (ön kol)
Yanıklar <% 20
Fraktür klavikula, skapula veya humerus
İç yaralanmalar
Kırık femur
Kırık patella, tibia veya fıbula (bacak)
Kırık el kemikleri
Kırık yüz kemikleri
Kırık
Kırık vertebra kolu
Kırık ayak bileği
Göz yaralanması
Burkulmalar
Sinir yaralanmaları
Diğer çıkık
Kırık ayak kemikleri
İntrakranyal hasar

16.3
12.3
10.9
8.1
5.9
5.2
5.0
4.5
3.1
2.7
2.3
2.1
2.1
1.4
1.3
1.3
1.0
0.9
0.9
0.8
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Tablo 6: 2004 Yılında Dünyada Yaş Gruplarına Göre Çocukların Ölüm
Nedenleri (2008 WHO Raporundan Alınmıştır)

Sıra
1

2
3
4

5

Yaş Grupları ve Hastalıklar
1 yaş altı
1-4 yaş
5-9 yaş
Doğumsal
Alt
solunum Alt
solunum
nedenler
yolu
yolu
enfeksiyonları
enfeksiyonları
İshalli hastalıklar
İshalli
Trafik
kazası
hastalıklar
yaralanmaları
Alt solunum yolu Kızamık
Sıtma
enfeksiyonları
Sıtma
Sıtma
İshalli
hastalıklar

6

Konjenital
anomaliler
Boğmaca

7

HIV/AIDS

8

Tetanoz

9
10
11
12
13
14

15

10-14 yaş
Alt
solunum
yolu
enfeksiyonları
Trafik kazası
yaralanmaları
Boğulma

15-19 yaş
Trafik kazası
yaralanmaları

Sıtma

Kendi kendini
yaralamalar
Şiddet

HIV/AIDS

Menenjit

Menenjit

Alt
solunum
yolu
enfeksiyonları
Boğulma

Konjenital
anomaliler
Protein-Enerji
Malnütrisyon
Boğulma

Boğulma

HIV/AIDS

Tuberküloz

Protein-Enerji
Malnütrisyon
Kızamık

Tuberküloz

Yangın nedenli
yanıklar
HIV/AIDS

İshalli
hastalıklar
Menenjit
Trafik kazaları
Tuberküloz
Protein-enerji
Lösemi
malnütrisyon
Kızamık
Menenjit
HIV/AIDS
Kendi kendini Menenjit
yaralamalar
Protein-Enerji
Yangın nedenli Yangın nedenli Lösemi
Maternal
Malnütrisyon
yanıklar
yanıklar
kanamalar
Sifiiz
Boğmaca
Düşmeler
Yangın nedenli Düşmeler
yanıklar
Endokrin
Tüberküloz
Konjenital
Şavaşlar
Zehirlenmeler
hastalıklar
anomaliler
Tüberküloz
Üst
solunum Epilepsi
Şiddet
Düşükler
yolu
enfeksiyonları
Üst solunum yolu Sifiliz
Lösemi
Uyku hastalığı Epilepsi
enfeksiyonları

13.6. Türkiye’de Çocuk Ölüm Nedenleri
Türkiye sağlık araştırması 2014 sonuçlarına göre, 0-6 yaş grubundaki
çocukların geçirdiği başlıca hastalık ve sağlık sorunlarının, %41,9 ile üst solunum
yolu enfeksiyonu, %33,2 ile ishal ve %10,8 ile kansızlık olduğu görülmüştür. (Tablo
11)
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Trafik karayolu kaza istatistiklerine göre, 2014 yılında meydana gelen trafik
kazalarında 391 çocuk yaşamını yitirirken, 51 bin 850 çocuk yaralanmıştır. Kazalarda
ölen çocukların %46,3'ünü 0-9 yaş grubu, %24,8'ini 10-14 yaş grubu ve %28,9'unu
15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturmuştur.
Türkiye’deki 1-17 yaş grubu çocukların ölüm nedenleri incelendiğinde ilk
sırayı yaralanmalar, ikinci sırayı sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, üçüncü
sırayı tümörler, dördüncü sırayı sırayı konjenital anomaliler ve beşinci sırayı dolaşım
sistemin hastalıklarının aldığı görülmektedir. (Tablo 11)
2014 yılı Türiye’de 1-17 yaş grubu ölüm
nedeni

Yaş grubu
Toplam 1-4
6 404
2 631
300
132

Tüm nedenler
Enfeksiyon ve parazit hastalıkları
İyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve
844
benign neoplazmlar)
Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve
171
immün sistemin bazı bozuklukları
Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve
301
metabolizmayla ilgili hastalıklar
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları
1 003
Dolaşım sistemi hastalıkları
395
Solunum sistemi hastalıkları
373
Sindirim sistemi hastalıkları
134
Genitoüriner sistem hastalıkları
81
Konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili
635
anomaliler
Semptomlar, belirtiler ve anormal bulgular, kötü
239
tanımlanmış nedenler
Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler
1 821
Diğer (Zihinsel, deri, kas, gebelik, perinatal
107
dönem kaynaklı vb. hastalıklar)

5-14
2 539
115

15-17
1 234
53

229

427

188

83

70

18

176

96

29

411
136
189
59
33

430
179
128
54
35

162
80
56
21
13

472

140

23

111

82

46

531

757

533

69

26

12

13.7. Sosyoekonomik Faktörlerin Yaralanmalara Katkısı
Sosyoekonomik faktörler aile geliri, anne eğitimi, evli veya boşanmış aile
yapısı, evde yaşayan ve gelir getiren sayısı, anne yaşı, çocuk sayısı gibi çok farklı
bileşenler içermektedir. Bunların yanı sıra düşük sosyoekonomik düzeyin getirdiği
evde güvensiz ortam (mutfak, merdivenler, yüksek pencereler, elektrikli ev aletleri),
sokakta güvensiz ortam (evin ana yola yakınlığı, trafik ışıklarının ve yaya geçitlerinin
yokluğu, korumasız ve uygunsuz oyun alanları ve parkları, güvensiz komşuluklar) ve
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okulda güvensiz ortam (korumasız ve uygunsuz okul araçları, oyun bahçeleri,
eğitimsiz okul personeli) çocukluk çağı yaralanmalarına katkıda buluna faktörlerdir.

13.8. Çocuklardaki Hastalık ve Yaralanmaların Okula Etkisi

Çocuklarda meydana gelen hastalık ve yaralanmalar ölüm, kalıcı engellilik,
maddi kayıplar dışında geçici okul devam kaybına da neden olmaktadır. Okula olan
devamsızlık onların öğrenim hayatlarına yansımakta, zaten post travmatik sendrom
yaşayan çocuğun akranlarından geri kalmasına ve öğrenim zorluklarına yol
açmaktadır.
Beş Asya ülkesini (Bangladeş, Çin, Filipinler, Tayland, Vietnam) kapsayan
çalışmada 0-17 yaş arası çocuklarda trafik kazası nedenli yaralanmalarda çocukların
önemli sorunlarından birisi okul devamsızlıkları olarak gösterilmiştir. (Şekil 3).

Şekil 3: Beş Asya Ülkesinde 0-17 Yaş Arası Trafik Kazası Nedenli
Yaralanmaların Sonuçları
Okul çağı çocuklarının önemli sağlık problemleri ve devamsızlık
nedenlerinden birisi olarak düşmeler bulunmaktadır. Düşmeler özellikle 5-9 yaş ve
15-19 yaşlarında ilk sıralarda yer almaktadır. Düşmeler gelir düzeyinden bağımsız en
önemli ölüm ve sakatlanma nedenlerindendir. Acil servis başvurularının neredeyse
dörtte birini düşme sonucu yaralanmalar oluşturmaktadır. Acil servislere kafa
travması nedeniyle başvuran çocukların %90 nedeni düşme olarak tespit edilmiştir.
Özellikle okul çağı çocuklarında geçici ya da kalıcı engelliliğe, bunun
sonucunda okul devamsızlığına neden olmaktadır.
Çin’de yapılan bir çalışmada 0-17 yaş arası çocuklarda düşme nedenli
yaralanma piramidi şekil 4’deki gibi oluşturulmuştur.
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Ölüm (1)
Kalıcı engellilik
(4)
10 gün ve daha fazla
hastanede kalış (13)
1-9 gün arası hastanede kalış (24)
İş veya okul devamsızlığı (690)

Şekil 4: 0-17 Yaş Araı Çocuklarda Düşme Nedenli Yaralanma Piramidi (2008
WHO Raporundan Alınmıştır)

13.9. Çocuk Yaralanmalarını Önleme Prensipleri

Çocuk yaralanmalarının pek çoğu kendileri, aileleri ve çevreleri ile ilişkili
faktörler nedeniyle olmaktadır. Tüm hastalık ve yaralanmalarda olduğu gibi çocukluk
çağı yaralanma ve hastalıklarındaki temel prensipler, primer (yeni yaralanma ve
hastalıkların önlenmesi), sekonder (yaralanma ve hastalık şiddetini azaltma) ve
tersiyer koruma (yaralanma ve hastalıktan sonra engelli kalma oranını ve olasılığını
azaltmak) üçlüsünden oluşmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü çocuk yaralanmalarını önleme raporuna göre çocuk
ölümlerini ve yaralanmalarını azaltmak için aşağıdaki öneriler yapılmıştır.
 Ulusal ve yerel taahhüt ve eylemleri güçlendirmek;
 Çocuklara karşı tüm şiddetleri yasaklamak (ölüm cezası, bedensel ceza, zararlı
geleneksel uygulamalar, cinsel şiddet, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı
veya onur kırıcı muamele veya ceza da dahil olmak üzere);
 Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesini öncelikli kılmak;
 Şiddet içermeyen değerleri teşvik etmek ve şiddet konusunda bilinçlendirmek;
 Çocuklar için ve çocuklarla birlikte çalışacak herkesin kapasitesini arttırmak;
 Toplumsal yeniden bütünleşme ve iyileşme için hizmetler sunmak;
 Çocukların katılımını sağlamak;
 Erişilebilir ve çocuk dostu raporlama sistemleri ve hizmetleri yaratmak;
 Şiddetin çocuklara karşı toplumsal cinsiyet boyutunu ele almak;
 Sistematik ulusal veri toplama ve araştırmalarını geliştirmek ve uygulamak;
 Çocuklara yönelik şiddet konusunda uluslararası taahhüdü güçlendirmek.
Sağlık hizmetinin sunumunda en karlı, en kolay sonuç alınan süreç, koruma ve
önleme sürecidir. Bu konuda yaralanmaların önlenmesinde halk sağlığı yaklaşım
döngüsünden yararlanılabilir. (Şekil 5)
 Gözemle: Problem nedir? Önce sorunun ne olduğu bulunmaya çalışılır.
 Risk faktörlerini tanımla: Nedenleri nelerdir? Neden olan risk faktörleri tespit
edilir.
 Planı değiştir ve değerlendir: Plan nedir? Eylem planı oluşturulur.
 Uygula: Nasıl yapılır? Plan uygulanır ve sonuçları gözlenir.
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Gözlemle
Problem nedir?

Risk faktörlerini
tanımla
Nedenleri nelerdir?

Uygula
Nasıl yapılır?

Planını geliştir
ve değerlendir
Plan nedir?

Şekil 5: Yaralanmaların Önlenmesinde Halk Sağlığı Yaklaşım Döngüsü
Çocuk yaralanmalarının önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre
alınacak tedbirlerle ilgili birkaç örnek tablo 12’de özetlenmiştir.

13.10. Çocuk İhmal ve İstismarı
13.10.1. Çocuk İstismarı

Çocukların, ana-babalar, bakmakla veya ilgilenmekle yükümlü olan diğer
kişiler (bakıcılar, büyük anneler, büyük babalar, büyük abi ve ablalar, akrabalar,
komşular ve öğretmenler) tarafından, fiziksel, duygusal, cinsel, gelişimlerini
engelleyen veya ruh sağlığına zarar veren, kaza sonucu olmayan durumlarla karşı
karşıya bırakılması olarak tanımlanır.
Çocuk istismarı dört farklı kategoriye ayrılabilir; ihmal, duygusal istismar,
fiziksel istismar ve cinsel istismar. Bu dört kategoriye göre çocuk istismarının
tanımını ayrı ayrı yapmak daha açıklayıcı bir yaklaşım olacaktır.

13.10.1.1. Çocuk İhmali
Çocuğun ana-babalar, bakmakla veya ilgilenmekle yükümlü olan diğer kişiler
tarafından gereksinimlerinin karşılanmamasıdır.
Bakmakla yükümlü olan kişiler kavramı ile kast edilen bakıcılar olmakla
beraber özellikle bizim gibi ülkelerde, büyük anneler, büyük babalar, büyük abi ve
ablalar, akrabalar, komşular ve öğretmenlerde bu kategoride değerlendirilmelidir.
Çocuk ihmali, çocuğa yapılan kötü muamele, çocuğun önemli derecede zarara
uğraması veya gelişimini bozulması olarak da tanımlanabilir. Bunlar, gıdalardan,
giyimden, sıcaktan, hijyenden, emniyetten, entelektüel teşviklerden, denetlemeden,
yetişkinlere olan bağlılıktan, yetişkinlere olan sevgi ve / veya tıbbi bakımdan yosun
bırakma gibi çocuğun temel ihtiyaçları olan duygu ve davranışlardır.
Çocuk ihmali maalesef gelişmekte olan ülkelerde çoğunlukla göz ardı edilen,
sanki toplumsal kültürün bir parçası olarak kabul edilen bir süreçtir. Önemli olup
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olmadığı çocuğun sağlığı ve gelişimi ile karşılaştırıldığında belirlenir. İhmal
genellikle belirli bir zaman yerine belirli bir süre boyunca farklı şekillerde
belirginleşir. Çocuğun ihtiyaçları onun için yeterince ihmal edildiğinde önemli zararın
eşiğine ulaşılır ve gelişimi ciddi şekilde etkilenir.
Okulda veya evinde sıklıkla küçük yaralanmalar geçiren bir çocuğun gerekli
denetim ve güvenlik açısından ihtiyaçları karşılanmıyor olabilir. Akranlarına göre
yüksekliği veya ağırlığı ortalamanın oldukça altında olan bir çocuk yeterli
beslenmeden yoksun bırakılıyor olabilir.
Sürekli olarak okulu özleyen, ya da okulu bir tüelü sevemeyen ve okula
gelmek istemeyen bir çocuk ihtiyacı olan entelektüel teşvikten ebeveyneleri ya da
öğretmenleri tarafından yoksun bırakılmış olabilir.
Öğretmenlerin sınıfta yüksek başarı gösteren öğrencilerine bir ödüllendirme
politikası gibi görerek daha fazla ilgi göstermesi, başarısız öğrencilerle daha az
ilgilenmesi, başarısızlıklarının sorumlusu olarak öğrencilerini görmesi ya da
göstermesi ülkemizdeki en önemli okul çağı çocuk ihmallerinden birisidir. Bu ihmal,
çocuğun daha girişimci, daha başarılı ve karakterli bir çocuk olarak ilerlemesi yerine,
suçluluk ve aşağılık duygusu içinde kimlik bocalaması yaşayan bir çocuğun ortaya
çıkmasına neden olur.

13.10.1.2. Duygusal İstismar

Duygusal istismar, bir çocuğun sevgiye ihtiyaç duyduğu gelişim sürecinde
ebeveyninden ya da ona bakmakla yükümlü bakıcısından yeterli ilgiyi, onayı ve
güveni alamamasıdır. En çok 6-8 yaş grubu çocuklarda dikkat çekmektedir.
Bir çocuğa olumsuz nitelik atfedilmesi, ısrarcı eleştiri, alaycılık, düşmanlık
veya suçlama, koşullu ebeveynlik, çocuğun ebeveynine ya da bakıcısının duygusal
olarak erişememesi, yanıt alamaması, çocuğa erken sorumluluk yüklenmesi, çocuğun
kapasitesinin üzerinde bir şeyi anlama kapasitesinin beklenmesi, kapasitesinin
üzerinde davranış sergilemesi beklentisi, çocuğun az veya aşırı korunması, çocuğun
bilişsel ve duygusal ilgisine ilgi gösterilmemesi veya yaşa uygun fırsatlar
sunulmaması, mantıksız veya aşırı sert disiplin önlemleri kullanılması, aile içi şiddete
maruz kalınması, yeni teknoloji vasıtasıyla uygunsuz veya rahatsız edici malzemeye
maruz kalınması duygusal istismar olarak sayılır.
Duygusal istismara uğrayan çocukta davranışsal, bilişsel, duygusal veya
fiziksel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çocuklarda güvensiz bağlanma, mutsuzluk,
düşük benlik saygısı, düşük eğitim düzeyi, gelişimsel başarısızlık ve muhalif davranış
özellikleri belirginleşir.

13.10.1.3. Fiziksel İstismar

Çocuğun bir etkileşimden fiilen veya potansiyel olarak fiziksel olarak zarar
görmesidir.
Fiziksel istismar tek veya tekrarlanan olaylar olabilir. Çocuğa ağır fiziksel
ceza vermek, dövmek, tokatlamak, vurmak veya tekmelemek, itmek, çalkalamak veya
atmak, sıkıştırmak, ısırmak, boğmak veya boğmaya çalışmak, saç çekmek, tehditlerle
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terörize etmek, şiddet uygulamak veya gözlemlemek, taşıma sırasında aşırı kuvvet
kullanmak, kasıtlı zehirlemek, çocukta ciddi bir zarara yol açmak ya da risk yaratmak
fiziksel istismar olarak kabul edilir.

13.10.1.4. Cinsel İstismar
Bir çocuk, tatmin olmak veya cinsel uyarılmak için başka bir kişi tarafından
kullanıldığında ortaya çıkar. Çocuğun vücuduna ve cinsel organlarına kasıtlı temas
etmek ve ettirmek, çocuğun önünde kasıtlı cinsel davranış sergilemek, çocuğun
varlığında mastürbasyon yapmak veya çocuğun mastürbasyon hareketine karıştırmak,
oral, vajinal veya anal olmak üzere çocuğa cinsel ilişkide bulunmak, bir çocuğa cinsel
istismarı kışkırtmak, teşvik etmek, teklif vermek veya talep etmek, bir çocuğun
fahişelik veya diğer cinsel eylemleri talep etmesine veya bunlarla meşgul olmasına
izin vermek, çocuğun cinsel amaçlı modellenmesine ve sergilenmesine izin vermek,
cinsel açıdan açık materyalleri çocuklara göstermek, bir yetişkin ve reşit olmayan bir
kişiyle rızasıyla dahi olsa 17 yaşından önce cinsel faaliyet cinsel istismar olarak
değerlendirilir.

13.10.2. Çocuk İstismarı Tanısı

Çocuk istismarının tanımlanması hem çok kolay hem çok zordur. Çocuktaki
istismarın tanısında beklenen ve gözlenen bulguların iyi değerlendirilmesi gerekir.
Çocukta istismara yol açan bir olasılık varlığı, ihmal ve istismar işaretlerinin varlığı
ve bilgilerin doğru kaydedilip değerlendirilmesi gerekir.
Çocukta oluşan şüpheli bir yaralanma varsa, çocuk istismarı olasılığı göz
önünde bulundurulmalıdır. Yaralanmış bir çocukta, yaralanma hikâyesi, mekanizması
ve sonucu arasında ilişki kurulamıyorsa şüphelenilmek gerekir.
İstismar edilen çocuklar bazen doğrudan açıklamalar yapabilirken, çoğunlukla
zarar gördüklerini ima yoluyla dile getiriler. Bu nedenle çocuklardaki farklı sözel ya
da davranışları her zaman dikkate almak gerekir.
Bir çocuk veya genç tarafından istismar açıkça ifşa edilebildiği gibi, çocuktaki
yaş uygunsuz veya anormal cinsel oyun veya bilgilerin gözlenmesi, özel yaralanmalar
veya yaralanma şekillerinin gözlenmesi, evden ayrılma veya kaçma eylemi ya da
intihar girişimi istismarın farklı yansımaları olarak değerlendirilmelidir.
Görülen bir yaralanması olmayan ve açık bir gerekçesi olmayan bir çocukta
gelişen yeni bir davranış değişikliği var ise, ebeveynlerine, bakıcılarına, daha büyük
çocuklara veya ilgilenmekle yükümlü olan diğer bireylere karşı olağandışı ya da
korkulu yanıtlar gösteriyorsa (bu süre kısa bile olsa) mutlaka çocuk ihmali ya da
istismarı dikkate alınmalıdır.
Böyle bir şüphelenme olduğunda mutlaka bir sosyal hizmet uzmanı ve
psikologdan profesyonel destek alınmalıdır.
İhmal veya istismarın belirtileri fiziksel, davranışsal veya gelişimsel olabilir.
Bunların tespitinde doğrudan sorgulamakla yerine, çizim veya öykü anlatma gibi
oyun yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
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13.10.3. Hassas Gruplarda Çocuk İstismarı
Engelli çocuklar, eviz ve sokakta yaşayan çocuklar, kimsesiz çocuklar,
ebeveynlerinden birisi ya da her ikisi ölmüş ya da ayrılmış olan çocuklar, bakımı için
ebeveynlerinin dışında başka birilerine muhtaç çocuklar, kendisinde ya da ailede
madde alışkanlık ya da bağımlısı olan çocuklar her türlü ihmal ve istismara daha
hassas gruplardır. Bu çocuklardaki olumsuz davranış örneklerinde istismar ilk akla
getirilmesi gereken tanı olmalıdır.

13.10.4. Çocuk İstismarında Okul Personelinin Sorumlulukları

Bir çocuk bir öğretmen veya diğer okul personeline bir ebeveyn, bakıcı, diğer
akranlar, arkadaşlar, üst sınıftaki diğer çocuklar veya diğer şahıslar tarafından zarar
gördüğünü bildirirse bilgiyi alan kişi dikkatlice dinlemeli ve destekleyici olmalıdır.
Özellikle böyle durumlarda istismara uğramış bir çocuğun kendisine zarar verme riski
taşıdığı unutulmamalıdır.
Öğretmen ya da diğer okul personeli psiko-sosyal destek konusunda eğitimli
değil ise çocuk daha fazla sorgulamamalı ve rahatsız edilmemelidir. Çocuğun
üzerindeki giysilerin dahi bir adli delil olabileceği düşünülerek dikkatli davranılmalı
ve değiştirilmemelidir.
Derhal adli merciler ile birlikte profesyonel psikolog, sosyal hizmet ve tıbbi
desteği sağlanmalı, çocuğun okuldaki durumu ve konumunun korunmasına riayet
edilmeli, çocuğun bilgileri ifşa edilmemelidir. Çocuğa yönelik psiko-sosyal destek,
medikal tedavi ve adli süreçler boyunca sürmeli, okula döndükten sonra da devem
etmelidir.

13.10.5. Çocuk İstismarında Sağlık Personelinin
Sorumlulukları
Ne yazık ki çocuk istismarın tanısı büyük oranda halen hastanelerde ve acil
servislerde konulmaktadır. Bu nedenle acil tıp uzmanları, pediatri uzmanları ve acil
servis çalışanları çocuk istismarı konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
Yaralanma şikayetiyle getirilen bir çocukta şikayet, hikaye, fizik muayene ve
tetkiklerinde bir tutarsızlık olduğunda çocuk istismarı akla getirilmelidir.
 Açıklanamayan yaralanma belirtileri: Üst kollar, uyluk ön yüzlerinde,
gövdede, kulaklarda, boyunda çürükler, el ve ayaklarda çorap eldiven tarzı
yanıklar (%85’i haşlanma tipi yanıklardır), ütü ve sigara yanıkları, el ve ayak
kırıkları, kafa travmaları, sarsılmış bebek sendromu, gözde kanamalar, insan
ısırıkları,
 Yatak yaraları, zayıf hijyen, açıklanamayan kilo verme,
 Duygusal olarak geri çekilme ve depresyon belirtileri,
 Rutin ilaçlarını almaktan kaçınma veya aşırı dozda ilaç alma isteği,
 Uzun kemik kırıkları (metafizel kırıklar) spiral kırıklar (uzun kemikleri
burkarak kırma), büyük güç gerektiren kırıklar, birden fazla ve iki taraflı arka
kaburga kırıkları,
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 Farklı iyileşme aşamalarına sahip çoklu kırıkları gösteren radyoloji bulguları,
 Genital bölge ya da karında ağrı, vajinal ya da rektal kanama, üretra, vagina ya
da rektumdan akıntı, dizüri ya da ağrılı dışkılama,
Çocuğun gerek adli süreçte gerek sağlık sürecindeki bilgileri korunmalı,
psiko-sosyal destek (hastanedeki ve adliyedeki sosyal hizmet uzmanları ve
psikologlar tarafından) sağlanmalıdır.
Olabildiği kadar muayene süreçlerinde çocuğun ebeveyni yanında olmalıdır.
Çocuk muayenesi özel bir odada yapılmalı, çocuğun muayene sırasında psikolojik
olarak yeni bir travmaya maruz kalmamasına özen gösterilmelidir. Hikaye ve
muayene bulguları ayrıntılı değerlendirilmeli ve kaydedilmelidir.
Hastanedeki istismar ve ihmal yönetimi şunları içerir:
 Yaralanma şikayetlerini tedavi etme,
 Uygun mercilere raporlama,
 Adli tıp uzmanlarından, psikiyatristlerden, sosyal hizmet uzmanları ve
psikologlardan destek alma,
 Çocuklara veya yetişkinlere yönelik koruyucu hizmetleri sağlama,
 Uzun süreli takip ve rehabilitasyon

13.11. Okul Sosyal Hizmetinin Okul Sağlığındaki Rolü
Okul sosyal hizmeti, sosyal hizmet mesleğinin geniş alanı içerisinde
uzmanlaşmış bir uygulama alanıdır. Okul sistemi ve öğrenciler hakkında yeterli
donanıma sahip bir sosyal hizmeti uzman, okul yönetimi, öğretmenler ve
öğrencilerine farklı bakış açısı, bilgi ve beceriler getirebilir. Okul sosyal hizmeti okul
yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve diğer çalışanlarla uyum içinde çalışmalıdır.
Amerika Okul Sosyal Hizmet Derneği’ne göre okul sosyal hizmeti aşağıdaki
hizmetleri sunar.
 Zihinsel sağlık endişelerinin ve davranış endişelerinin desteklemek,
 Pozitif davranış desteği sağlamak,
 Akademik ve sınıf desteği sağlamak,
 Öğretmenler, ebeveynler ve yöneticilerle birlikte bireysel ve grup danışmanlık
ve terapi hizmeti vermek,
 Öğrencilerin okuldaki ve/veya toplumdaki sosyal, duygusal ve yaşam
düzeniyle ilgili sosyal ve bilgi desteği vermek,
 Ev, okul ve toplum iş birliğini sağlayarak öğrencilerin akademik başarına
katkı sağlamak,
 Okul içinde özel eğitim gerekliliğini değerlendirmek ve bireysel eğitim
planlamalarına katkı sağlamak,
 Öğrencinin eğitim programında olabildiğince etkin öğrenmesini sağlamak için
aile, okul ve toplum kaynaklarını harekete geçirmek,
 Olumlu davranışsal müdahale stratejileri geliştirmeye yardımcı olmak,
 Akademik başarıyı artırmak için öğrencilere yönelik kriz müdahale stratejileri
sağlamak ve geliştirmek,
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 Öğrencilerin çatışma çözme ve öfke yönetiminde beceri kazanmalarına
yardımcı olmak,
 Öğrencilerin uygun sosyal etkileşim becerileri geliştirmeye yardımcı olmak,
 Öğrencilerin yaş dönemlerine göre kendisini ve başkalarını anlama ve kabul
etmeleri konusunda yardımcı olmak,
 Öğrencilerin okul düzeni ile ilgili ebeveynlerle birlikte çalışmak ve
desteklerini almak,
 Öğrencilerin okulda ve toplulukta daha etkin olabilmesi için aile stresini
hafifletmek,
 Ebeveynlere, özel ihtiyaçları olan öğrencilere sunulan programlara
erişmelerini konusunda destek sağlamak,
 Ebeveynlere okulda ve toplum kaynaklarına erişme ve bunları kullanma
konusunda yardımcı olmak,
 Bir öğrencinin performansını ve davranışını etkileyen faktörleri (kültürel,
toplumsal, ekonomik, ailesel, sağlık vb.) daha iyi anlaması için okul yönetimi,
öğretmenleri ve diğer çalışanlara gerekli bilgileri sağlamak,
 Okul sosyal hizmeti il ilgili hizmet içi eğitim programları geliştirmek ve
uygulamak,
 Öğretmenlere davranış yönetimi konusunda yardımcı olmak ve destek
sağlamak,
 İhtiyacı olan öğrencileri ve ailelerini tespit etmek, ihtiyaçların karşılanması
için devlet ve toplum kaynaklarını organize etmek,
 İhtiyacı olan öğrenciler ve ailelerini tespit etmek, ihtiyaçlarını karşılamak için
sivil toplum ve diğer kuruluşları organize etmek,
 Özel eğitim, bakım ve tedavi gereken öğrenci ve alilerini tespit etmek, gereken
desteğin sağlanması için sağlık ve sosyal kuruluşları organize etmek,
 Öğrencilerin okul ortamında sağlığını etkileyecek ya da bozacak her türlü
sorunu okul yönetimi ile birlikte tespit etmek, raporlamak, gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak.

320

Uygulama Soruları
1.
2.
3.

Okul çağında görülen bulaşıcı hastalıklar nelerdir?
Okul sağlığındaki bulaşıcı hastalık yönetim yaklaşımı nasıl olmalıdır?
Biyo-psiko-sosyal yaklaşım kavramı nasıl uygulanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastalık ve Sağlık kavramları,
Biyo-psiko-sosyal yaklaşımı,
Dünyadaki çocuklarda en sık ölüm nedenleri,
Ülkemizde çocuklarda en sık ölüm nedenleri,
Psikosoyal gelişim kuramına göre çocuktaki gelişim evrelerini,
Okul sağlığı eğitimi ve çocuğa etkisini,
Okul çocuğu sağlık izleme ölçütleri ve programını,
Yaygın görülen okul çağı hastalıklarını,
Okul çağında görülen bulaşıcı hastalıkları,
Aşı kavramını ve ülkemizdeki aşı takvimini,
Sosyoekonomik düzeyin okul çağı hastalıklarına etkisini,
Çocuk ihmal ve istismarı kavramlarını,
Okul sosyal hizmetinin okul sağlığındaki yerini,
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Bölüm Soruları
1)
Sağlık, sadece insanların hastalığının veya sakatlıklarının olması değil
hem………olarak hem……………..olarak, hemde ………………olarak iyi halde
olmalarıdır.
2)
Canlılarda normal fizyolojik ya da ruhsal yapıyı, işlevi ve dengeyi
değiştiren ya da engelleyen ve çeşitli belirtilerle ortaya çıkan bozukluğa
……………………………denir.
3)
Bireyi, ailesi ve çevresi ile birlikte ele alan, çok yönlü bir nedensellik
arayan, bireyin bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyi olması esasına dayanan yaklaşıma
……………………………………. yaklaşım denir.
4)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmet sunumunun bir bileşen değildir?
Koruyucu sağlık hizmetleri
Önleyici sağlık hizmetleri
Tedavi edici sağlık hizmetleri
Rehabilite edici sağlık hizmetleri
Taşıyıcı sağlık hizmetleri

5)
Aşağıdakilerden hangisi okul sağlığı hizmetleri kapsamına girmez?
a)
Erken fark edilen büyüme-gelişme bozukluklarının önüne geçmek,
b)
Alınacak koruyucu önlemlerin yaşam boyu yararlı olmasını sağlamak,
c)
Okul ortamındaki kazaların gelişmesi olasılığını azaltmak,
d)
Engelli öğrencileri diğer öğrencilerden ayırmak,
e)
Bulaşıcı hastalıklar ve aşılama konusunda bilgilendirmeler ve önlemler
alınmasını sağlamak için önemlidir.
6)
Milli pediatri derneği önerilerine göre aşağıdakilerden hangi test tüm
okul yaş grubu dönemlerinde yapılmaz.
a)
Boy, tartı
b)
Kan basıncı
c)
Diş taraması
d)
İşitme
e)
Büyüme gelişme
7)
Dünya sağlık örgütü tarafından okullarda verilmesi önerilen sağlık
konularından değildir?
a)
Travma, ilk yardım
b)
Sigara, tütün kullanımı
c)
Madde bağımlılığı
d)
Şiddet, zorbalık
e)
Kalp hastalıkları
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8)
Sabah okula gelen bir öğretmenin güzel bir gülümseme ile sağlıklı
beyaz dişlerinin öğrenciler tarafından görülmesi onların ağız sağlığı konusunda çaba
harcamasına neden olabilir. Bu sağlık eğitiminin en önemli parçalarından birisidir.
Çünkü öğrenciler öğretmenlerini …… ………. olarak görürler.
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi hastalığa yol açan faktörlerden değildir?
Çevresel faktörler
Biyolojik faktörler
Duygusal faktörler
Kimyasal faktörler
Fiziksel faktörler

10)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangi durumlarda çocuk istismarından şüphelenilmelidir?
Açıklanamayan yaralanma belirtileri
Ütü ve sigara yanıkları
Gözde kanamalar, insan ısırıkları
Açıklanamayan kilo verme ve depresyon belirtileri
Hepsi

Cevaplar
1-ruh, beden, sosyal, 2-hastalık, 3-Biyopsikosoyal, 4-e, 5-d, 6-c, 7-e, 8-rol
model, 9-c, 10-e.
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14. SİSTEM VE EKOLOJİK SİSTEM YAKLAŞIMI TEMELİNDE
BİR VAKA ANALİZİ ÖRNEĞİ

Araştırma Görevlisi Aylin ARICI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Sistem Yaklaşımı Nedir?
 Ekolojik Sistem Yaklaşımı Nedir?
 Vaka Hakkında
 Görüşme Raporları
1. Hafta Görüşme Raporu
2. Hafta Görüşme Raporu
3. Hafta Görüşme Raporu
4. Hafta Görüşme Raporu
5. Hafta Görüşme Raporu
6. Hafta Görüşme Raporu
7. Hafta Görüşme Raporu
8. Hafta Görüşme Raporu
9. Hafta Görüşme Raporu
10. Hafta Görüşme Raporu
 Kuramsal Temelde Vaka Analizi
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sistem Yaklaşımı
ve Ekolojik
Sistem Yaklaşımı
Temelinde Bir
Vaka Analizi
Örneği

Kazanım

Mesleki olarak ileride kullanılacak
olan kavramları ve uygulama
yöntemlerini öğrenir.
Bu ünite kapsamında;
 Sistem kuramının ve ekolojik
sistem kuramının temel
kavramlarını öğrenmiş,
 İki kuramın birbirinden ayrılan
yönlerini kavrayabilmiş,
 Vaka raporlarını kuramlarla
birlikte ele alma becerisini
kazanmış,
 Müdahale programı oluşturma
hakkında bilgi edinmiş,
 Vaka hakkında çok yönlü
düşünebilmeyi ve çözüm
yolları üretebilmeyi öğrenmiş
olacaksınız.

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Metinler,
alıştırmalar ve
interaktif
materyaller ile
konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Giriş
1970’li yıllarda medikal modelin yerini sistem yaklaşımı almıştır. Sistem
yaklaşımı ve ekolojik sistem yaklaşımı ile birlikte sosyal hizmet uygulamalarında
bireyin yanında “çevre” dikkate alınmaya başlanmıştır. Odak noktası “çevre-birey”
etkileşimi olmuştur. Sistem yaklaşımı ve ekolojik sistem yaklaşımı, olaylara bütüncül
ve çok yönlü bakış kazandırması açısından sosyal hizmet uygulamalarında halen
geçerliliğini ve önemini korumaktadır.
Bu bölümde yer alan vaka görüşmeleri her iki kuram dikkate alınarak
sürdürülmüştür. Sistemler arası uyuma dikkat edildiği gibi, bir sistemin diğer
sistemlerle olan etkileşimi de ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Sistemlerin
dinamik yapılar olduğu unutulmamış, her değişimde yeni bir planlama sürecine
gidilmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından bölümün başında sosyal hizmetin
önemli kuramlarından olan sistem kuramı ve ekolojik sistem kuramı yer almıştır.
Ardından on haftalık görüşme raporları yer almış, bölüm sonunda ise vaka süreci
kuramsal temelde değerlendirilmiş, sosyal hizmet müdahalelerine yer verilmiştir.
Sosyal hizmet müdahaleleri mikro, mezzo ve makro boyutta ele alınmıştır.

14.1. Sistem Yaklaşımı Nedir?

Sistem yaklaşımı; organizmaların karmaşık, düzenli ve birbirini etkileyen
yapılar olduğunu öne sürmekte, birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile dünyayı
anlamamızı kolaylaştıran bir yaklaşım sunmaktadır. Bu kuram, bir bütünü oluşturan
parçaların birbiri ile ne şekilde etkileştiklerini incelemektedir. Tek tek parçalar
üzerinde durmak yerine, parçalar arasındaki bağlantılar, etkileşimler ve bağımlılıklar
üzerinde durmaktadır. Yani genel sistem kuramında parçalar tek başına
düşünülmeden, aralarındaki etkileşim değerlendirilir, bütünün görülmesi önerilir. Bu
yaklaşım, sistemin herhangi bir bileşeninde ortaya çıkan değişimin diğer bileşenleri
nasıl etkilediğini ve bu etkinin yine en baştaki bileşene ne şekilde yansıdığının
görülmesine imkân sağlar (Gökler, 2008:3).
Sistem kuramı bireylerin yalnız olmalarından ziyade, fiziksel ve sosyal çevresi
ile etkileşim halinde büyüyüp gelişeceği inancına dayanmaktadır. Sistem teorisi,
aralarında bağlar ve etkileşim bulunan sistemleri inceleyen genel sistem kuramından
türemiştir. Sosyal hizmet açısından sistemler bireyleri, çiftleri, aileleri, toplulukları,
kuruluşları, toplumları ve dünyayı oluşturur. Sistem teorisine göre her bir sistem, tüm
sistemin işlevselliğini sağlayan çeşitli unsurların birleşmesi ile meydana gelir. Ana
sistem içinde her bir sistem diğer sistemlerle etkileşim halinde, birbirini değiştirip
etkileyecek özelliklere sahip olarak değerlendirilir. Örneğin müracaatçı ile çalışmada
sosyal hizmet uzmanı kişiyi onu etkileyen fiziksel ve psikolojik işlevselliğine, sosyal
ilişkilerine, toplumsal ve örgütsel yapısına bakarak biyo psiko sosyal açıdan
değerlendirir. Sistem teorisi sosyal hizmet açısından oldukça faydalıdır. Uzman
sistem teorisindeki değerlendirmelere bakarak, hangi sistemin desteklenmesi,
hangisine müdahale edilmesi konusunda belirlemeler yapar. Müdahaleler daha çok;
çift ve aile terapisi, aile sistemleri terapisi, toplumsal gelişme ve toplumsal
uygulamalar şeklindedir (Teater, 2016: 16-17).
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Sistem kuramının temel prensiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür.
Bunlar; Bütün, parçaların toplamından daha fazladır. Sistemin parçaları birbirine bağlı
ve karşılıklı bağımlıdır. Sistem diğer sistemlerden dolaylı ya dolaysız mutlaka
etkilenir. Tüm sistemlerin sınırları vardır. Ancak bu sınırlar bazı noktalarda
geçirgendir. Tüm sistemler temel denge ve iç denge durumunda kalmaya ihtiyaç
duyarlar (Theater,2015: 30-31).
Sistem kuramının sosyal hizmette kullanılmasının temel nedeni olumlu
değişim yaratmak ve müdahale için hedef sistemi/alt sistemleri belirlemek ve
değerlendirmektir. Değerlendirme sistemi, sistemin alt sistemleri ile sistemi olumlu ya
da olumsuz etkileyen diğer sistemleri ama özellikle de bu sistemler arasındaki
etkileşimleri değerlendirmektir. Bu değerlendirmeye göre sosyal hizmet uzmanı
gerekli değişimi gerçekleştirmek için hangi sistemin ya da alt sistemlerin müdahaleye
gereksinim duyduğuna karar verebilir. Örneğin, okulda davranış problemleri
sergileyen bir çocukla çalışırken, çocuğu müdahalenin hedefi olarak belirleyebilir ve
olumsuz davranışlarını değiştirmek için bilişsel davranışçı terapiden yararlanabilir. Ya
da çocuğu bir alt sistem olarak değerlendirip, çocuğun fiziksel, psikolojik ve biyolojik
alt sistemlerini ve çocukla iletişim içinde olan aile, okul, toplum gibi sistemleri de
inceler (Theater,2015: 29).
Sistem kuramına göre sosyal hizmet uzmanının sorumluluğu müracaatçının
mevcut duruma uyum sağlamasına yardım etmektir. Müracaatçılar hangi yolun
adaptasyonları için en iyi yol olduğuna kendileri karar verecektir. Bu teoride sosyal
hizmet uzmanı süper bir güce sahip değildir çünkü müracaatçının duruma ilişkin
deneyimi ağır basmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının hedefleri noktasında
tarafsız olmalı, sistem içerisinde geçerli olan çeşitli fikirler ve seçenekler sunmalıdır
(Skaug, 236).
Sistem yaklaşımı bütüncül ve çok yönlü bir bakış sağlaması açısından olumlu
değerlendirilirken, bazı konularda da eleştirilmektedir. Sistem teorisine gelen olumsuz
eleştirilerden biri de çok fazla alana müdahale edip, konular hakkında yüzeysel bilgi
sağlamasıdır. Bu yöntem derindeki bazı şeylerin görülmemesi anlamına
gelebilmektedir (Skaug, 235).

14.2. Ekolojik Sistem Yaklaşımı Nedir?
Ekoloji, organizmalar ve onların çevreleri ile karşılıklı ilişkilerini ve çevreye
nasıl uyum sağladıklarını açıklayan bilgileri içeren bilim dalıdır. Ekoloji kelime
olarak ise ev ya da yaşanacak yer anlamına gelen Yunanca “oikos” kelimesinden
gelmektedir. Bu kelime 19. Yüzyıl sonlarında sırasıyla bitkiler, hayvanlar ve insan
toplulukları için kullanılmaya başlamıştır. Kelimeyi ilk kullanan kişi ise 1968’de
Ernst Heakel’dir. Bu kelime ile doğal çevredeki organizmalara dikkat çekmiştir
Ekolojik yaklaşım kuramsal olarak Ludvig Von Bertalanffy’nin genel sistem
yaklaşımını esas almaktadır (Acar ve ark, 2013: 103).
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Şekil 1: Çevresi İçinde Birey
Aile Sistemi
Eğitim

Sistemi

İş Sistemi
Mal ve Hizmet
Sistemi

Politik Sistem

BİREY
Sosyal Hizmet Sistemi
İnanç Sistemi

Kaynak: (Danış, 2006:48).
Ekolojik yaklaşım insanları, çevrelerine tepki veren bireyler olmaktan çok bu
çevrelerle dinamik ve karşılıklı etkileşimciler olarak değerlendirir. Ekolojik
yaklaşımın önemli bir vurgusu “çevresi içinde birey” konusudur. Ekolojik model
geçiş sorunlarını bireyler, aileler ve küçük grupların gereksinimlerine
eklemlemektedir. İlk olarak sorunlar ve gereksinimler saptanır sonra bireylerin,
ailelerin, küçük grupların gereksinimlerini karşılamalarında, sorunlarını çözmelerinde
yardım etmek için uygulamalar gerçekleştirilir (Zastrow, 2013:16-17). Ekolojik
kuramda da sistem kuramına benzer prensipler vardır. Ekolojik kuramda sistem
kuramında olduğu gibi çevresi içindeki bireyler birbirine bağlı ve karşılıklı ilişki
içindedir. Bireyler iyi bir birey-çevre uyumu için çaba harcarlar. Ekolojik yaklaşım
ekolojik düşünmeyi gerektirmektedir ve ekolojik sürecin döngüsel bir doğası vardır.
Bu yaklaşıma göre birey ve çevresi arasındaki etkileşim doğrusal değildir
(Theater,2015: 35).
Ekolojik sistem yaklaşımı davranışın sebebinin birden çok çevre sistemi ile
ilişkili olduğunu savunur. Örneğin çocuğun davranışı, kendi kişilik yapısı, ailesi,
okulu ve yaşadığı mahalle gibi sistemler etki eder. Birey yaşadığı çevreden faydalar
ve davranışlarına çevre tarafından anlam verilir. Aynı süreçte birey de çevreden
etkilenir. Toplumun ekonomik ve politik yapısı, kuralları, yasaları bireyin çevreye
uyumunu etkilemektedir (Danış, 2006:52). Davranışı bireyin duygu ve düşüncelerinin
bir yansıması olarak görmek buz dağının sadece görünen kısmıdır. Bireyin
davranışları, geçmiş yaşam deneyimleri, içinde bulunduğu çevre koşulları, çevredeki
diğer sistemler ile olan ilişkilerinin birleşmesinden doğmaktadır (Danış, 2006: 53).
Ekolojik sistem yaklaşımı okul sosyal hizmeti modellerinde en çok kullanılan
yaklaşımlardan bir tanesidir. Bu yaklaşıma göre okul hem kompleks bir sistemin
parçası hem de daha büyük bir toplumun küçük bir parçasıdır. Burada ilgi daha çok
önemli sistemler ya da bireylerin tümüne yönelir (Yeşilkayalı, 2016:141). Bu bakış
açısına göre birey, sistemler içinde yer alan bir sistem olarak değerlendirilmektedir.
Buna göre bireyi çevreleyen bazı katmanlar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; aile,
okul, işyeri, arkadaş grubu gibi bireyin doğrudan iletişim içinde olduğu çevreleri
tanımlayan mikro sistem, çeşitli mikro sistemlerden oluşan mezzo sistem, bireyin
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gelişiminde dolaylı etkileri olan koşulları temsil eden egzo sistem, bir kültür ya da alt
kültürü tanımlayan geniş kurumsal örüntüleri tanımlayan ve en dıştaki katmanı
oluşturan makro sistemdir. Ekolojik yaklaşıma göre çocuk bu iç içe geçmiş halkaların
merkezinde yer almaktadır. Aile ve okul ise çocuğa en yakın halkaları temsil
etmektedir. Bu süreçte iki tür dengeden söz edilebilmektedir. İlki bireyin/sistemin
kendi içindeki dengesi, diğer ise bireyler sistemler arasındaki dengedir (Gökler,
2008:8-11). Ekolojik perspektiften hareketle sosyal hizmet,
sistemin bozulan
kısımlarının yenilenmesini, uyum ve dengenin yeniden sağlanmasını hedefleyen
uygulamalarla sosyal çevresi içinde birey ve çevre etkileşimi üzerinde durur (Acar ve
ark, 2013: 104).
Ekolojik sistem yaklaşımına göre gençleri onların davranışlarını yönlendiren
daha büyük sistemlerin bir parçası olarak görmek gerekmektedir. Bunun yanında
çoklu sistemler arasındaki etkileşime zaman zaman müdahale ihtiyacı
doğabilmektedir. Bu yaklaşıma göre sosyal çalışmacının ilgi odağı okul ortamı içinde
ortaya çıkan sistemlerdeki sosyal etkileşim türleridir. Sosyal çalışmacı mikro ve
makro sistemler seviyedeki sistemler arasındaki ilişkileri dikkate almalı, bu ilişkilerin
öğrenciler üzerindeki etkisine odaklanmalıdır. Mikro düzeyde sınırlanmış
müdahaleler bu yaklaşım için yeterli değildir. Hangi düzeyde nasıl bir müdahale
yapması gerektiğine sosyal çalışmacı karar vermelidir. Çocuğu; bir sınıf, okul bölgesi,
okul, aile ve toplumla iç içe görmeli, incelemeli; bu sistemlerin her birinin daha
büyük sosyal ve tarihsel bağlamını göz önünde bulundurmalıdır. Tüm bu sistemsel
etkileşimi incelerken okul iklimini dikkate almalıdır (Yeşilkayalı, 2016:141).
Sistem ve ekolojik sistem yaklaşımı arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Ekolojik yaklaşım, yaşayan dinamiklerle etkileşim içindedir. Sistem kuramı ise olayı
daha geniş bir perspektifle ele alır, cansız varlıklar kadar bir aile işlevini tanımlamada
da kullanılabilir. Ekolojik perspektif, çeşitli insan davranışı kuramlarının güçlü
yanlarını özellikle de ekolojik kuram ve genel sistem teorisine temel oluşturan
kavramları bütünleştirerek, bireyin iç dinamikleri kadar onun yaşamını etkileyecek
dış dinamikleri de dikkate almaktadır. Ekolojik yaklaşıma göre, insan organizması ve
çevrenin özellikleri birbirleri ile uyum içerisinde olmalıdır (Acar ve ark. 2013:104).

14.3. Vaka Görüşme Süreci:

Gözde Yılmaz 13 yaşındadır. 7. sınıf öğrencisidir. İstanbul doğumludur. 2
kardeştir. Uzun boylu, uzun saçlı, kahverengi gözlü, esmerdir. Okul başarısı (bir
önceki dönem karnesinde 6 zayıf bulunmaktadır) düşüktür. Ailesi ile ilgili problemler
yaşadığı, ruh sağlının olumsuz etkilendiği, okul başarısının ve yaşam motivasyonun
düştüğü, okul tükenmişliğinin artmakta olduğu bilinmektedir.
Yaşam öyküsü kısaca şöyledir; Anne babası uzun süredir ayrıdır. Babası ve
abisi birlikte yaşamakta, ikisi de İstanbul’da bir restoranda garsonluk yapmaktadır.
Annesi ise Remzi Bey adında biri ile birliktelik yaşamaktadır. Anne Kevser Hanım
zaman zaman temizlik ve bulaşık işlerinde çalışmaktadır. Otopark işinde çalışan eşi
Remzi Bey’in kısa bir süre önce tutuklanması ile birlikte hayat akışları değişmiştir.
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Gözde, dönem dönem anneannesinin evinde, (anneanne ve dedesinin ayrı
oldukları dönemde) dedesinin evinde, yengesinin evinde, yengesinin gelininin evinde,
teyzesinde, (sınıf öğretmeninin verdiği bilgiye göre) komşusunun evinde yaşamak
durumunda kalmıştır. Şu an kısa bir süreliğine annesinin evinde yaşamaktadır. Sürekli
yer değiştirmesinin onu fazlasıyla kaygılandırdığını, kendisini yalnız ve kimsesiz
hissettiğini söylemiştir. Kendisini sorunları ile tek başına baş etmek zorunda olan,
mutsuz biri olarak tanımlamaktadır.
Görüşmenin Amacı: Gözde Yılmaz’ın temel problemleri noktasında çözüm
önerisi geliştirmek, okul tükenmişliğinin sebeplerini araştırmak, yaşam doyumunu
arttırmak, psiko-sosyal destek sağlamak, bedensel ve ruhsal iyilik halinin
sağlanmasında ve korunmasında müdahale planı oluşturmak.

14.3.1. Görüşme Raporları

Görüşme raporlarındaki kişi ve yer isimleri müracaatçının güvenliği ve özel
hayatın gizliliği açısından değiştirilmiştir. Görüşme tarihlerinin gerçeğe uygun
olmasına özen gösterilmiştir. Metinde bahsi geçen kişiler şunlardır;
Müracaatçı
: Gözde Yılmaz, 13, İstanbul
Anne
: Kevser İlhan, 42, İstanbul
Baba
: Cevdet Yılmaz, 45, İstanbul
Yenge
: Güzide İlhan, 48, İstanbul
Annenin Birliktelik Yaşadığı Kişi: Remzi Doğan, 45, Sakarya
Beden Eğitimi Öğretmeni: Berna Elmas, 34, Ankara
Rehber Öğretmen
: Ali Kaya, 33, Konya
Kaymakamlık Proje Sorumlusu: Furkan Güler, 36, Muğla
Okul Müdürü
: Ertuğrul İnan, 48, Elazığ
Görüşme Sırası: 1
Müracaatçının Adı Soyadı: Gözde Yılmaz
Görüşme Tarihi: 13.03.2017
Görüşme Süresi: 40 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Ortaokulu (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Gözde Yılmaz kıyafetleri temiz ve düzgün, öz bakımı
yerinde, güler yüzlü bir tutum içerisinde ilk görüşmeye katılmıştır. Başlangıçta
çekingen bir tutum sergilemiş, güven ilişkisinin kurulması ile daha rahat bir görüşme
ortamına geçilmiştir. Öncelikle görüşme sebepleri konusunda merakı giderilmiş,
sürecin devamı hakkında kendisine ayrıntılı bilgi verilmiştir. Devamı konusunda
Gözde’nin onayının alınması ile süreç başlatılmıştır.
Gözde öncelikle ailesinden bahsetmeye başlamıştır. Görüşmenin yapıldığı
esnada annesi ve dedesi ile birlikte dedesinin evinde yaşamaktadır. Gözde anne
babasının 7 yıl önce ayrıldığını, babasının abisi ile birlikte başka bir evde kaldığını,
annesinin ise aslında çocukluk aşkım dediği kişi ile birlikte yaşadığını söylemiştir.
Annesinin birliktelik yaşadığı kişi olan Remzi Bey’in cezaevine girmesi ile birlikte
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kısa bir dönem için yanlarına döndüğünden bahsetmiştir. Dedesi ve anneannesi de
ayrıdır. “Deden ile iyi anlaşıyor musun?” sorusuna “o hiçbir şeye karışmaz, kendi
halindedir” diye yanıt vermiştir. Çocukluğunda anneannesinin yanında büyüdüğünden
ancak son dönemde anneannesi ile anlaşamadığı için dedesinin yanında yaşamaya
başladığından bahsetmiştir. Anneannesi hakkında soru sorulduğunda onu “aslında
kötü bir insan değil, yalnızca çok paragöz” diye tanımlamıştır. “Aynı sınıftan olan
kuzenimi benden daha çok seviyor” diye de eklemiştir. Babasını ise hiçbir cümle ile
ifade etmemiştir. Abisini ise “sadece kendisi ile ilgilenen biri” olarak tanımlamıştır.
Annesi konusunda ise evde olduğu zamanlar onunla sık sık temizlik işleri nedeni ile
tartıştığını dile getirmiştir. Bazen temizlik işlerinden çok bunaldığını, hatta bir
defasında kuzeni gibi uyuyor numarası yaptığını ancak yataktan kaldırıldığını
söylemiştir. Annesi ile kavga etmek yerine durumu kabullendiğini, ev işlerini
yaptığını dile getirmiştir. Annesi Kevser Hanım, yeni eşi ile birlikte yaşadığından,
Gözde onunla ilişkisini “var ama yok” şeklinde tanımlamıştır. Hayatında annesinin
varlığını çok fazla hissedemediğini farklı sözcüklerle ifade etmiştir.
Gözde kendisinden bahsederken en çok beğendiği özelliğinin planlı programlı
olması olduğunu söylemiştir. Temizlik işlerini düzenli olarak kendisi yapmaktadır.
Sorunlarla baş etme şekli sorulduğunda ise zaman zaman tepki verdiğini, ancak bu
durumun genelde hüsranla sonuçlandığını bu nedenle olanları kabullendiğini
söylemiştir. Belirttiğine göre ağladığı zamanlar da olmaktadır ancak Gözde’nin
çözüm şekli çoğu zaman “sorunu yok saymak” ve müzik açıp dans etmektir.
Okul durumu sorulduğunda ders notlarının çok düşük olduğunu (6 zayıf),
belirli bir lise hedefinin olmadığını, ancak meslek sahibi olmak istediğini (kuaför
olmak), hayatta en çok arkadaşlarını sevdiğini, okula sadece bu sebeple geldiğini,
okulda 6 kişilik bir kız gruplarının olduğunu, onlarla birlikte iken çok eğlendiğini, bu
sayede tüm dertlerini unuttuğunu söylemiştir. Okulda sevdiği tek öğretmen beden
eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda sınıf danışmanı olan Berna Hanım’dır.
Değerlendirme: Görüşme boyunca Gözde’nin dikkat dağınıklığı yaşadığı
gözlenmiştir. Sorular bazen iki kez tekrarlanmıştır. Gözde hayat hikayesinden
bahsederken çoğu zaman olayların ortasından başlamakta, kronolojik sıraya
oturtmakta zorlanmaktadır. Hikayesinin karmaşık olmasından kaynaklı bazı tarihler
net değildir. Konuşma sırasında sık sık dalmakta, soruları algılarken yaşıtlarına
nazaran daha çok zorlanmaktadır.
Gelecek Görüşme için Planlama: Sürenin dolması ve yaşam öyküsündeki
eksiklikler nedeni ile bir sonraki görüşmenin yine Gözde ile yapılması, kendisi
hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşılması planlanmıştır. İlk görüşme bir tanışma
görüşmesi olarak değerlendirilmiştir.

SORU:
 İlk görüşme için alınan bilgiler sizce yeterli midir? Siz
olsaydınız ilk görüşmede bunlara ek olarak hangi soruları
sorardınız?
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Görüşme Sırası: 2
Müracaatçının Adı Soyadı: Gözde Yılmaz
Görüşme Tarihi: 22.03.2017
Görüşme Süresi: 30 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Ortaokulu (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Gözde Yılmaz ikinci görüşmeye mutsuz bir yüz ifadesi
gelmiştir. Yüz ifadesinin görüşme ile ilgili değil, kendi yaşamı ile ilgili olduğunu
söylemiştir. Bir önceki hafta planlandığı şekilde görüşmeye yaşam öyküsünü
anlatarak başlamıştır. Bu görüşmede bir önceki hafta eksik kalan bilgilerin
tamamlanması amaçlanmıştır.
Gözde’nin annesi Kevser Hanım, babası ile ayrıldıktan sonra yani yaklaşık 7
yıl önce bir mafyanın yanında yatılı temizlikçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu
süreçte Gözde anneannesi ile büyümüştür. O dönemde anneanne ve dedesi de ayrıdır.
Gözde anneannesi ve dayısı birlikte yaşamaktadır. Annesi çocukluk aşkım dediği
Remzi Bey ile tekrar görüşmeye başlamıştır. Dayı bu duruma oldukça sinirlidir.
Gözde “dayım bir gün annemi bir arabaya binerken görmüş, çok sinirlendi, dayımın o
gün sopayı alıp annemi dövmeye gittiğini hatırlıyorum” demiştir. Başka bir şiddet
olayına tanık olup olmadığı sorulduğunda ise dedesinin ayrılmadan önce anneannesini
demir çubuk ile dövdüğünü gördüğünü söylemiştir. Dedesinden bahsederken
dedesinin alkolik olduğunu belirtmiş, anneannesine şiddet uyguladığını gördüğünü
ancak kendisine bir zararının dokunmadığını söylemiştir. Dedesinden bahsederken
“Kendi halinde içer durur, tüm parasını bitirir” demiştir. Dayısının tepkisinden sonra
annesi Kevser Hanım erkek arkadaşı Remzi Bey ile Silivri’de ayrı bir evde yaşamaya
başlamıştır. Bu dönemde anneannesi ile sorunlar yaşayan Gözde, onlardan ayrı
yaşayan dedesinin yanına gitmiştir (o dönemden beri dedesinin yanındadır).
Anneannesi hususunda; onun çok çalışkan biri olduğunu, bu özelliğini tebrik ettiğini
ancak çok paragöz olması dolayısı ile çok fazla tartıştıklarını, onun yanında daha fazla
kalamadığını söylemiştir.
“Babanın yanında olmayı ister miydin?” diye sorulduğunda babası ile sadece
birkaç kez etkinlik yaptıklarını, mutlu olduğunu ancak babasının abisi ile yaşadığını
ondan çok kopuk ve uzak olduğunu söylemiştir. Babası ve abisi aynı işyerinde
garsonluk yapmaktadır. Gözde babası ile aynı mahallede yaşadıklarını, ara sıra onları
ziyarete gittiğini belirtmiş ama kendisini oraya da ait hissedemediğini ifade etmiştir.
Gözde, yakın zamanda annesinin birliktelik yaşadığı kişi olan Remzi Bey’in
cezaevine girdiğinden bahsetmiştir. Ondan bahsederken “kötü biri olmamasına karşın
onunla iyi anlaşamadığını” söylemiştir. Silivri’de onlarla birlikte yaşamayı bu nedenle
kabul etmemektedir. Mahkemesi görülmediğinden ceza alıp almayacağı belli değildir.
Ancak Gözde onun kısa zaman içerisinde serbest kalacağını düşündüğünü söylemiştir.
(Bileğinde Remzi Bey’in cezaevinden gönderdiği bileklik takılıdır) Remzi Bey’in
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tutuklu olduğu süre zarfında annesinin kendilerinin (dedesinin evi) yanına geldiğini,
halen birlikte yaşıyor olduklarını söylemiştir. Gözde’ye göre Remzi Bey serbest
kaldığında annesi onlardan ayrılacak, tekrar Silivri’ye yerleşecektir. Bu düşüncesine
aktarırken çok mutsuz ve üzgün gözükmektedir. “Zaten bu şekilde gitmelere alışık
olduğunu, çok da etkilenmeyeceğini” söylemiştir.
Görüşmenin sonunda Gözde’nin telefonu çalmıştır. Arayan annesidir.
Metrobüste bir kadın ile kavga ettiğini, ifadesinin alınması için karakola
götürüldüğünü söylemiştir. Gözde’nin annesine karşı şefkatli ve olgun tavrı dikkat
çekmiştir.
Değerlendirme: Gözde görüşme sonrası odayı hemen terk etmemiş, bir
anlamda paylaşıma açık olduğunu göstermiştir. İkinci görüşme süreci yaşam
öyküsünün tamamlanması açısından verimli geçmiştir. Görüşmede yaşam öyküsünün
yanında duygulara odaklanılmıştır. Annesinden tekrar ayrılacak olmak onu
üzmektedir. Gözde’nin “annemle zaten hep ayrıydık” diyerek durumu
normalleştirmeye çalıştığı gözlenmiştir.
Gelecek Görüşme için Planlama: Bir sonraki hafta için annesi Kevser Hanım
ile görüşmesinin mümkün olup olmadığı sorulmuştur. Gözde çarşamba günleri
annesinin cezaevi ziyaretine gittiğini, diğer günler için onu ikna etmeye çalışacağını
söylemiştir. Bu esnada okulun rehber öğretmeni Ali Bey ile görüşülmüştür. Ancak
Gözde hakkında en sağlıklı bilginin beden eğitimi öğretmeni Berna Hanım’dan
edinileceğine karar verilmiş, kendisi ile bir görüşme planlanmıştır.

SORULAR:
 Görüşmeyi
yapan
kişi
siz
olsaydınız,
müracaatçının durumuna ilişkin kimlerle
görüşme yapmak isterdiniz? Mikro, mezzo ve
makro boyutta değerlendiriniz.
Görüşme Sırası: 3
Müracaatçının Adı Soyadı: Berna Elmas (Beden Eğitimi Öğretmeni, Sınıf
Danışmanı)
Görüşme Tarihi: 24. 03.2017
Görüşme Süresi: 30 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Ortaokulu (Fatih/ İstanbul)
Görüşme Süreci: Berna Hanım gözlemlerden anlaşıldığı kadarı ile öğrenciler
tarafından çok sevilen bir öğretmendir. Gözde’nin problemlerini ilk aktaran ve yardım
talebinde bulunan kişi kendisidir. Sınıf danışmanları olduğu için öğrenci konusunda
ayrıntılı bilgi sahibidir. Aile ile de görüştüğü bilinmektedir.
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Berna Hanım Gözde’yi çok sevdiğini, onun şefkate muhtaç bir çocuk
olduğunu dile getirmiştir. Gözde’nin sokakta kaldığı (komşu vb) dönemler olduğunu,
gidecek yerinin olmadığını söylemiştir. Aktardığına göre, Gözde’nin annesi onu yatılı
okula vermek istemektedir. Gözde ise bunu asla kabul etmemekte, mahallesinden ve
arkadaşlarından ayrılmak istememektedir. Berna Hanım ilk başta Gözde’nin
problemleri noktasında annesi Kevser Hanım ile işbirliğine gidebileceğini
düşündüğünü, ancak Kevser Hanım’ın beklediği tepkileri vermediğini bu sebeple
ondan umudunu kestiğini söylemiştir. Ona göre Gözde için acilen bir şey yapılması
gerekmektedir. Berna Hanım okul başarısı çok düşük olan Gözde’nin okula adapte
olabilmesi için öncelikle aile içi sorunların çözülmesi gerektiğini söylemiştir.
Berna Hanım kendisini oldukça endişelendiren bir olayı anlatmaya
başlamıştır. (Komşularından edindiği bilgi olduğunun altını çizmiştir). Edindiği
bilgiye göre anne Kevser Hanım bir gün birliktelik yaşadığı Remzi Bey ile kavga
etmiş, şiddet gördüğü için birlikte yaşadıkları evden kaçmıştır. Bu kaçışın ardından
Remzi Bey de mahalleye gelip Kevser Hanım’ı aramaya başlamıştır. Dedenin evine
gelip onu sormuştur. O sırada evde sadece Gözde ve dedesi vardır. Dedesi o sırada
(her akşamki gibi) alkol tüketmektedir. Remzi Bey de o gece dede ile birlikte alkol
tüketmiştir. Komşular Gözde için endişelenmiş, yastığının altına bıçak koyarak
uyumasını tembih etmişlerdir. Berna hanım bu hikayeyi duyduğunu, doğru olduğunu
düşündüğünü, dede ile kaldığında içinin rahat etmediğini çünkü dedenin alkolik
olduğunu söylemiştir.
Berna hanım anneannesi ve dedesi tarafından istenmeyen Gözde’nin sokakta
kalma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, daha önce bu tarz durumların yaşandığını,
komşuların sahip çıktığını, onun için ne yapması gerektiğini bilmediğini ve kendisini
çok çaresiz hisssettiğini söylemiş ve yardım istemiştir.
Değerlendirme: Okulda Gözde hakkında ayrıntılı bilgi sahibi tek öğretmen
olduğundan verdiği bilgiler son derece önemlidir. Çalışmanın planlanması noktasında
kendisinden yardım talep edilmiş ve müdahaleler konusunda işbirliğine gidilmiştir.
Gelecek Görüşme için Planlama: Beden Eğitimi Öğretmeni Berna Hanım’ın
verdiği bilgiler ışığında Gözde ile daha ayrıntılı görüşme yapılması, herhangi bir
istismar olayının yaşanıp yaşanmadığının araştırılması kararlaştırılmıştır.

SORULAR:
 Bir istismar olayı ile karşı karşıya olsaydınız nasıl
bir yol izlerdiniz? Ayrıntıları ile anlatınız.

Görüşme Sırası: 4
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Müracaatçının Adı Soyadı: Gözde Yılmaz
Görüşme Tarihi: 05.04. 2017
Görüşme Süresi: 30 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Ortaokulu (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Gözde görüşme sırasında oldukça mutsuz gözükmektedir.
“Bu hafta hayatında bir değişiklik oldu mu?” diye sorulduğunda anneannesi ile
dedesinin tekrar barıştığını, aynı evde yaşamaya başladıklarını söylemiştir.
Anneannesi ve annesi kavgalıdır. Bu sebeple annesi Kevser Hanım evden ayrılmış,
mahallede bir arkadaşının evinde kalmaya başlamıştır. Gözde anneanne ve dedesinin
kendisini artık o evde istemeyeceklerini, tekrar evsiz kalacağını, tutunacak hiç
kimsesi olmadığını, kendisini hiçbir yere ait hissedemediğini söylemiştir. Sonrasında
okuldan ve arkadaşlarından bahsetmiş, arkadaşlarının varlığının onu mutlu ettiğini,
onlar sayesinde kendisini yine de iyi hissettiğini söylemiştir.
Değerlendirme: Görüşmede Gözde’nin anneannesi ve dedesi tarafından
evden atılma korkusu yaşadığını gözlenmiş, bu korku ve kaygılarının yersiz olmadığı
tespit edilmiştir. Düşüncelerini kopuk kopuk ifade etmiştir. Sık sık “daralıyorum,
bunalıyorum” gibi ifadeler kullanmıştır. Bu sıkıntının görüşme ile olmadığını, son
zamanlarda kapalı ortamlara dayanamadığını söylemiştir. Bu ifadelerden yaşanan
olayların bedensel ve ruhsal anlamda onu olumsuz etkilediği görülebilmektedir.
Gelecek Görüşme için Planlama: Anne Kevser Hanım ile görüşme isteği
tekrarlanmış, bir sonraki görüşme için plan yapılmıştır.

SORU:
 Aile içerisinde güven ilişkisi kurmanın ergen ruh sağlığı
açısından önemini tartışınız.

Görüşme Sırası: 5
Müracaatçının Adı Soyadı: Kevser İlhan (Anne)
Görüşme Tarihi: 12. 04.2017
Görüşme Süresi: 40 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Ortaokulu (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Kevser Hanım talebimizden iki hafta sonra görüşmeyi
kabul etmiştir. Görüşmeye tam vaktinde gelmiştir. Esmer tenli, orta boylu, orta
kiloda, sarı saçlı, öz bakımı yerinde biridir. Kendini ifade şekli iyidir. Baskın ve sert
bir karakter izlenimi vermektedir. Görüşme sebebi kendisine açıklanmış, şeffaflık
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ilkesi esas alınarak doğru ve net bilgilendirme yapılarak güven ilişkisi sağlanmış,
görüşme başlamıştır. Hikayesini biliyor olduğumuzu varsayarak konuşmaya
başlamıştır.
Kevser Hanım eşinin cezaevine girmesi ile dengesinin alt üst olduğunu, ne
yapacağını bilmediğini, çok sinirli ve gergin olduğunu söylemiştir. Eşinin xx Haziran
2017’de mahkemesinin olduğunu, büyük ihtimalle cezaevinden çıkacağını
söylemiştir. Gözde konusunda ise, onu eşi ile birlikte yaşadıkları evde yaşamaya ikna
edemediğini, kocasının iyi bir adam olduğunu ama kızının onun istediklerini
yapmadığını söylemiştir. Ona göre eşi Remzi Bey, Gözde düzgün (onun istediği
şekilde) davrandığı takdirde onu evde kabul edecek birisidir.
Kevser Hanım’a kızı ile ilişkisi sorulduğunda onu anlamakta güçlük çektiğini,
kızının onu duymadığını ya da umursamadığını (bir şeyi on kez söylettiğini)
söylemiştir. Kızını kendisi büyütemediğinden aralarında bazı iletişim problemleri
yaşadığını kabul ettiğini belirtmiştir. Kızının kendisini yetiştirmesi gerektiğini
söylemiş, “ben kendimi geliştirdim” diyerek kendisini örnek göstermiştir. Konuşmaya
kızına birkaç kez kızdığını söyleyerek devam etmiştir. Şampuan istediğinde kızının
ona şampuanı vermediğini, onun parasını kendisinin verdiğini, kızının onunla
paylaşımda bulunmadığını söylemiş ve bunu asla unutmayacağını eklemiştir.
Kendisinin verdiği paranın kızı için kıymetli olmadığını, babasının verdiği parayı ise
harcamayıp sakladığını söylemiştir. Görüşüne göre kızı için ne yaparsa yapsın ona
yaranamamaktadır. Kevser Hanım kızı için yaptıklarını sıralarken daha çok maddiyata
vurgu yapmaktadır. Kızının okul başarının düşük olmasını istemediğini, bu şekilde
devam ederse onu yatılı okula vermenin daha mantıklı olacağını söylemiştir.
Görüşme sonlarına doğru Gözde salona girmiştir. İletişimleri gözlendiğinde
Gözde’nin annesinin otoriter duruşu karşısında daha sessiz ve daha pasif bir duruş
sergilediği gözlenmiştir. Anne daha çok nasihat verir bir dilde konuşmakta, bu tutum
Gözde’yi rahatsız etmektedir. Anne Gözde’ye evde dedesi ve anneannesi ile ne
yaptıklarını sorduğunda Gözde “ne yapsam rahatsız oluyorlar, yürüyorum dedem
rüzgar estirdin diyor ve kızıyor” demiştir. Bu söze karşılık Kevser Hanım o evin
kurallarına uyma noktasında (şu anda buna mecbur olduklarını ifade eden bir yüz
ifadesi ile) biraz alttan alması, sabretmesi gerektiğini söylemiştir. Sonra kendi annesi
ile olan iletişimini anlatmaya başlamıştır. Kavga ettikleri için annesi ile bir araya
gelmemektedir. Annesi ona göre çok paragözdür. Küçüklüğünde evin tüm
faturalarının karşılaması karşılığında torunu Gözde’ye bakmıştır. Kevser Hanım,
Gözde’nin tüm ekonomik yükünü kendisinin karşıladığını, para vermezse Gözde’yi o
evde istemeyeceklerini belirtmiştir.
Kevser Hanım’a kendisinin ve kızının ekonomik ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı
sorulmuştur. Kızı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 600 tl bakım ücreti
almaktadır. Bu tamamen kızının ihtiyaçları içindir. Bunun dışında eşi tutuklanmadan
önce eve maddi destek sağlamaktadır. Bunun dışında yazları Silivri’de (yazlık evlerin
bulunduğu bir bölge olduğundan kışları iş imkanı yok) kışları ise Fatif’teki
mahallelerinde temizlik ve bulaşık işlerine gittiği söylemiştir. Kevser Hanım görüşme
esnasında aktif bir şekilde iş aradığını, evde çok sıkıldığını söylemiştir. Gözde’nin öz
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babası sorulduğunda onun “çocuğuna karşı ilgisiz biri” olduğunu belirtmiştir. Onunla
da görüşmek yapmak istediğimizi duyduğunda ise eski eşinin asla bunu kabul
etmeyeceğini söylemiştir.
Değerlendirme: Kevser Hanım baskın bir karakterdir. Son dönemde eşi ile
ilgili yaşadığı sorunlar Gözde ile ilişkisine de yansımıştır. Aralarındaki iletişimsizlik
problemi aşikardır. Kevser Hanım kızını sevdiğini söylemekte, onun için yaptıklarını
söylerken daha çok maddiyata vurgu yapmaktadır. Gözde ise bu sevgiyi ve ilgiyi,
güven ilişkisini hissetmeye ihtiyaç duymaktadır.
Gelecek Görüşme için Planlama: Gözde ve annesi Kevser Hanım için uzman
bir psikologdan görüşme talep edilmiştir.

SORU:
 Boşanmış
ailelerde
ebeveyn-çocuk
ilişkisinde
yaşanabilecek sorunlar nelerdir? Değerlendiriniz.

Görüşme Sırası: 6
Müracaatçının Adı Soyadı: Gözde Yılmaz
Görüşme Tarihi: 20.04.2017
Görüşme Süresi: 40 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Üniversitesi
Görüşme Süreci: Anne Kevser Hanım telefon ile arayarak evde kavga
ettiklerini kızının görüşmeye kendisi ile gitmek istemediğini belirtmiştir. Gözde bir
yetişkin (Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi) eşliğinde görüşmeye alınmıştır. Uzman
psikolog, müracaatçının görüşme sırasında odaklanma ve algılama güçlüğü çektiğini,
bunun mental yetersizlikten ya da yaşanan travmalardan kaynaklanabileceğini
söylemiştir. Bu iki seçenekten hangisi olduğuna karar vermek için psikometrik
değerlendirme yapmasının gerekli olduğunu söylemiştir. Mental değerlendirme
sonuçları travmaya ilişkin bilgiler de verebilmektedir. Aile içi ilişkileri gözlemlemesi
için müracaatçının annesi ile birlikte görüşmeye katılmasının önemli olduğundan söz
etmiştir.
Görüşme sonrası Gözde ile görüşülmüştür. Kendisini sürekli fiziksel ve
duygusal olarak yorgun hissettiğini, hiçbir şey yapmak istemediğini söylemiştir.
Teyzesinde kalmaya başladığını, her şeye kolayca alındığını, duygular konusunda
daha hassas olduğunu belirtmiştir. İnsanların duygusuzlukları ve gaddarlıkları
konusunda çok fazla şaşırdığını dile getirmiştir. Psikolog görüşmesinde çok fazla ve
çok hızlı soru sorulduğunu, neden orda olduğuna anlam veremediğini, soruların bir
kısmını yanıtlayamadığını, psikoloğun onu dinlemediğini düşündüğünü ve bu sebeple
bir daha görüşmeye gitmek istemediğini söylemiştir.
341

Değerlendirme: Gözde kendisini psikoloğun hızlı soruları karşısında sıkışmış
hissettiğini, bundan memnun olmadığını belirtmiştir. Psikolog, Gözde ile
görüşmesinin devam edebilmesi için birkaç klinik test uygulaması gerektiğini
söylemiştir. Psikolog desteği almasının önemi ona tekrar hatırlatılmalı, tedavinin bir
uzmanca yapılmasının önemi konusunda bilgilendirilmelidir.
Not: Görüşme sonrası okulda büyük bir kavga çıkmıştır. Kavganın büyümesi
ile birlikte okul yönetimi kavgaya karışanların bir süreliğine okuldan uzaklaştırma
cezası almasına karar vermiştir. Bu olay üzerine annesi sınıf öğretmeni Berna
Hanım’ı aramış, artık dayanamadığını kızını yatılı okula vermek istediğini
söylemiştir. Berna Hanım arayarak annenin talebini bildirmiş, bu kez öğrenci
Gözde’nin bir devlet kurumuna verilmesinin belki de en uygunu olacağını
düşündüğünü (çaresizlik duygusu içinde) ifade etmiştir.
Gelecek Görüşme için Planlama: Okuldan uzaklaştırma kararı alan Gözde ve
kızının yatılı okula (devlet koruması) verilmesi hususunda talebi olan anne ile ayrı
ayrı görüşme yapılması kararlaştırılmıştır.
SORU:
 Ergen ruh sağlığı sorunlarını ve intihar davranışı ile
ilişkisini tartışınız. Uzman desteğinin önemi belirtiniz.

Görüşme Sırası: 7
Müracaatçının Adı Soyadı: Gözde Yılmaz
Görüşme Tarihi: 10.05.2017
Görüşme Süresi: 40 dk
Uygulama Yapılan Yer: Kafeterya (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Okul yakınında ve çevresinde görüşme yapılması Gözde
Yılmaz’ın güvenliği için risk oluşturacağından görüşme evlerine yakın bir kafede
yapılmıştır. Görüşme başında Gözde görüşme yaptığı için mutlu hissettiğini
belirtmiştir. İki haftadır okula gidememekte olduğundan okulunu ve arkadaşlarını çok
özlediğini söylemiştir.
Yaşadığı kavga olayını anlatmaya başlamıştır. Okulda sevdiği bir arkadaşı
olan Merve’yi döven kızı okul tuvaletlerinde sıkıştırmış ve arkadaşları Ebru ile
birlikte saçını kesmişlerdir. Pişman olmadığını, arkadaşı Merve’yi döven kızın bunu
hak ettiğini söylemiştir. Okulun çevresine giderse kavgaya karışan diğer taraf
tarafından dayak yiyebileceğini, bu sebepten kafede buluşmanın onun için daha iyi
olduğunu söylemiştir.
Annesi ile ilişkisi sorulduğunda olay günü annesi tarafından şiddetli bir
şekilde dövüldüğü, aralarının iyi olmadığını söylemiştir. “Annem beni yatılı okula
vermek istiyor” diye eklemiştir. Aslında annesinin daha önce de bunu söylediğini,
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arkadaşlarından ve mahallesinden ayrılmamak için direndiğini ancak bu kez bunu
kabul etmekten başka çaresinin olmadığını söylemiştir. Israrlı bir şekilde,
arkadaşlarından ayrılmanın onu çok mutsuz edeceğini, başka bir okulda okumak
istemediğini ancak annesinin bu durumu kabul etmek istemediğini söylemiştir.
Gözde’ye hayatını ilgilendiren konular konusunda kendisinin mutlaka
bilgilendirileceği, kendisinin görüşünün alınacağı söylenmiş, görüşme sürecince rahat
ve güvende hissetmesine çalışılmıştır.
Değerlendirme: Gözde okulda kavgaya karışmış ve okuldan uzaklaştırma
cezası almıştır. Kavgaya karıştığı için pişman değildir. Dövdükleri kızın bunu hak
ettiğini söylemektedir. Tek pişmanlığı okul konusundadır. Okul devamsızlığı ve okul
notlarını konusunda sınıf tekrarı yapma ihtimali onu kaygılandırmaktadır. Ama en çok
kaygılandıran şey annesinin ısrarla söylediği “yatılı okul” fikridir. Gözde bu kararın
kendisine ait olmadığını, buna mecbur bırakıldığını, bu sebeple çok mutsuz olduğunu
söylemiştir.
Gelecek Görüşme için Planlama: Bir sonraki görüşme aynı gün annesi
Kevser Hanım iledir. Görüşme sonunda anne ve kızın duruma ilişkin düşüncelerini
birbiri ile paylaşmasına, şeffaf bir görüşme süreci yürütülmesine karar verilmiştir.

SORU:
 “Akran zorbalığı” konusunu Okul Sosyal Hizmeti
kapsamında tartışınız.

Görüşme Sırası: 8
Müracaatçının Adı Soyadı: Kevser İlhan (Anne)
Görüşme Tarihi: 10.05.2017
Görüşme Süresi: 40 dk
Uygulama Yapılan Yer: Kafeterya (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Anne Kevser Hanım görüşme başında oldukça stresli ve
üzgün gözükmektedir. Eşinin cezaevi görüşünden geldiğini, onun hakkında
endişelendiğini, xx Haziran 2017’de mahkemesinin olacağını, muhtemelen serbest
kalacağını söylemiştir. Bu kez tutukluluk halinin devamının da (küçük bir ihtimal de
olsa) mümkün olabileceğini ifade etmiştir.
Kızı Gözde Yılmaz hakkında konuşmaya geçildiğinde “artık çok yorulduğunu,
Gözde’nin derslerine önem vermediğini, okulda kavga edip uzaklaştırma cezası
aldığını” söylemiştir. Öz babasının da çok ilgisiz davrandığını, artık olaylarla baş
edemediğini, çok çaresiz kaldığını, Gözde’nin yatılı okula gitmesinin onun için de
faydalı olacağını söylemiştir. Anne Kevser Hanım kötü çevreden uzaklaşmasının
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dersler notları, okul motivasyonu ve iyi alışkanlıklar kazanması noktasında kızına iyi
geleceğini düşünmektedir. Bu sebeple öğretmeni Berna Hanım’ı aramış ve yardım
istemiştir.
Anne yorulduğunu ve “yatılı okul” fikrinin iyi bir fikir olduğunu ifade ederken
“yatılı okul” ile kastedilen şey konusunda kendisine açıklama yapılmıştır. Başarı
bursu ile bir yere yerleşme söz konusu olmadığından bahsi geçen durumun aslında
kurum bakımı olup olmadığı sorulmuştur. Anne çok zor durumda kaldığını bu
nedenle kurum bakımını da kabul edebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca eşi Remzi Bey
cezaevinden çıkarsa kendisi onunla yaşayacaktır (eşinin aslında iyi biri olduğunu
tekrarlamıştır) ve kızı Gözde kendileri ile birlikte yaşamayı kabul etmemektedir. Bu
noktada da bir çözüm bulamadığının altını çizmiştir.
Anne Kevser Hanım görüşme sırasında ağlamaya başlamıştır. Anneye yeni
çözüm önerileri geliştirme noktasında danışmanlık edilmiş, güçlendirme yaklaşımı ile
tüm kararları ayrıntılı gözden geçirmesi sağlanmıştır. Kevser Hanım kızını kurum
bakımına göndermekten vazgeçmiştir. Annenin kavgaya karıştığı için okula devam
edemeyen kızı için geliştirdiği yeni çözüm önerileri şu şekildedir. Bunlar;
1) Şayet eşi Remzi Bey xx Haziran’da tahliye olursa kızı Silivri’de onlarla
birlikte yaşamayı kabul etmediğinden yengesinin yanında (dedesinin yanından
ayrıldığı o an öğrenilmiştir) kalmaya devam edecektir. Kendisine yine Fatih’te
farklı bir okul bulunacak, yol masrafları için yerel yönetimlerden yardım talep
edilecektir.
2) Eşi Remzi Bey’in tutuklu kalması durumunda ise yardım alırsa kendisinin kızı
ile aynı evde kalabileceğini söylemiştir. Silivri’de yaşadıkları ev aslında eşi
Remzi Bey’in olup, tapusu anne Kevser Hanım’ın üzerinedir. Eğer anne kız o
evde kalırlarsa (öyle olmasını mantıklı buluyor) eşi Remzi Bey’e az da olsa
kira ödemek durumunda olduklarını, cezaevinde paraya ihtiyacı olduğunu
söylemiştir. Her zaman düzenli bir iş bulamadığından anne kızı ile yaşarsa
mutlaka maddi bir destek alması gerektiğini dile getirmiştir. Kevser Hanım
kızı noktasında çaresiz kaldığı için eşinin aslında cezaevinden çıkmasını
istemediğini üzülerek ifade etmiştir. Bunu söylerken mutsuz ve çaresiz
gözükmektedir.
Görüşme bitimine yakın Gözde görüşme masasına davet edilmiştir. Annenin
tüm düşüncelerini, alternatif çözümleri Gözde ile paylaşması istenmiştir. Gözde başta
okul değiştirme fikrini mecburen kabul etmiş gözükmüştür. Ancak sonrasında
okulundan ve arkadaşlarından ayrılma fikrinin onun çok mutsuz ettiğini söylemiştir.
Okul değiştirme, kavga konusunda çıkan birkaç tartışmadan sonra Gözde ve annesi
birbirlerine sarılmış, karşılıklı sevgilerini ifade etmişlerdir. Kucaklaşma sonrası
Gözde’nin gerginliğinin geçtiği, yüzünün güldüğü, mutlu olduğu görülmüştür. Bir
sonraki görüşme xx Haziran 2017 tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarih Remzi Bey’in
mahkemesinin tarihidir. Müdahale durumu eş Remzi Bey’in cezaevinden çıkıp
çıkmamasına göre farklılık gösterecektir.
Değerlendirme: Kevser Hanım başlangıçta çocuğu için kurum bakımına
mecbur kaldığını ifade etmiştir. Kurum bakımı ve ergen ruh sağlığı üzerine
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bilgilendirme yapıldıktan sonra anne kurum bakımı dışında alternatif çözümler
aramaya başlamıştır. Çözüm önerileri eşin cezaevinden çıkıp çıkmaması durumuna
göre farklılık göstermektedir. Annenin çözüm önerileri sıralanmış, çocuğunun hayatı
konusunda sağlıklı karar verebilmesi ve kararlarının sorumluluğunu alabilmesi için
güçlendirme yaklaşımı ile desteklenmiştir. Maddi destek alabilmesi noktasında ise
ilçe belediyesi sosyal hizmet birimine yönlendirme yapılmış, süreç takibe alınmıştır.
Gelecek Görüşme İçin Planlama: Bir sonraki görüşmenin Gözde’nin o
sırada evinde kaldığı yenge Güzide Hanım ile yapılması planlanmıştır. Gözde’nin
kaldığı ev koşullarının uzun süreli ikamete uygun olup olmadığı (eşin cezaevinden
çıkması ve annenin ayrılması durumunda) araştırılacak, koruyucu ailelik ile ilgili
değerlendirmeler yapılacaktır.
SORU:
 Etik değerlerden “şeffaflık” ilkesinin vaka
sürecindeki önemini değerlendiriniz.

Görüşme Sırası: 9
Müracaatçının Adı Soyadı: Güzide İlhan
Görüşme Tarihi: 19.05.2017
Görüşme Süresi: 30 dk
Görüşme Yapılan Yer: Güzide Hanım’ın evi
Görüşme Süreci: Görüşme Gözde Yılmaz’ın bir süredir yanında yaşadığı
yenge Güzide Hanım’ın evinde gerçekleştirilmiştir. Yenge iki katlı bir evin ikinci
katında (sonradan eve dönüştürülmüş gibi, dağınık bir yapı) oturmaktadır. Evin iki
odası, küçük bir mutfağı vardır. Mutfaktan geçerek ana salona ulaşılmaktadır. Yenge
Güzide Hanım esmer, kısa boylu, hafif kilolu, sert görünüşlü biridir. O sırada salonda
bulunan gelininden ve torunundan izin istenerek görüşmeye geçilmiştir.
Güzide Hanım evde 20 yaşındaki büyük oğlu, eşi ve Gözde ile birlikte
yaşadıklarını; gelin ve torunun sık sık ziyaret için geldiklerini söylemiştir. Belirttiğine
göre görüşme yapılan salonda Gözde tek başına uyumaktadır. Güzide Hanım diğer
odada ise 3 kişi kaldıklarını söylemiştir (küçük bir evde bir odanın Gözde’ye
ayrılması çok mümkün görünmemektedir).
Yenge Güzide Hanım Gözde’nin öz babasının çok sorumsuz davrandığından,
kızı ile ilgilenmediğinden şikayet etmiştir. Gözde’nin kalacak yeri olmadığı için o
evde kaldığını, buna mecbur olduklarını, sokağa atamayacakları için kabul etmek
durumunda kaldıklarını ifade etmiştir. “Ne kadar süre sizde kalabilir?” sorusuna
bunun için plan yapmadıklarını söyleyerek yanıt vermiş, ancak bu sürenin çok uzun
olamayacağını belirten cümleler de kurmuştur. Gözde için de “bizi dinlemiyor,
duymuyor, zaman zaman umursamıyor gibi” gibi şikayet içeren cümleler kullanmıştır.
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Kendisine anne Kevser Hanım sorulduğunda ise sık sık eve geldiğini, kızı ile
buluştuğunu söylemiştir.
Değerlendirme: Güzide Hanım sadece sorulan sorulara yanıt vermiş, herhangi
bir konuda ayrıntıya girmek istememiştir. Görüşme esnasında Gözde’nin belli bir süre
için o evde kaldığını, sürenin tam olarak ne kadar süreceğini bilmediğini söylemiştir.
Gözde ile çok fazla anlaşamamaktadır. Evin durumundan bahsederken Gözde’nin bir
odada tek başına kaldığını söylemiştir. Evin koşulları ve ev halkı dikkate alındığında
bunun mümkün olmadığı söylenebilmektedir. Ev Gözde’nin çok uzun süre
konaklaması için uygun bulunmamıştır.
Gelecek Görüşme için Planlama: Bir sonraki görüşmenin Gözde ile
yapılması, ev durumu ve okul değiştirme konusunda duygu ve düşüncelerinin
öğrenilmesi kararlaştırılmıştır.

SORU:
 Görüşme esnasında doğru olmadığını düşündüğünüz bilgiler
verildiğinde tepkiniz ne olurdu? Değerlendiriniz.

Görüşme Sırası: 10
Müracaatçının Adı Soyadı: Gözde Yılmaz
Görüşme Tarihi: 24.05.2017
Görüşme Süresi: 30 dk
Görüşme Yapılan Kurum: … Ortaokulu Bahçesi (Fatih/İstanbul)
Görüşme Süreci: Gözde uzaklaştırma cezasının sona erdiğini, okuluna
dönebildiğini, artık diğer kızlardan da korkmadığını söyleyerek konuşmaya
başlamıştır. Kavga sırasında saçını kestikleri kız saç ektirmiş ve o da okuluna devam
edebilmiştir. Gözde kavga artık büyümez diyerek konuyu geçiştirmiştir.
Gözde yengesinin evinde mutlu olup olmadığı sorulduğunda “normal” diyerek
yanıt vermiştir. Yengesinin 20 yaşındaki oğlu ile aynı odada kaldıklarını, onun çoğu
zaman eve geç geldiğini söylemiştir. Yengesinin oğlunun “şişman ve iyi biri
olduğunu” onunla abi-kardeş gibi anlaştıklarını söylemiştir. O evde kalmaktan başka
çözüm yolunun olmadığını ifade eden cümleleri sıralamıştır. Gözde okula geldiğini
ancak derslere girmek istemediğini, arkadaşları ile okul bahçesinde görüştüğünü
söylemiş, sınıf tekrarı yapma endişesini paylaşmıştır.
“Bir sabah bir mucize ile uyanmış olsan hayatında en çok nelerin değişmiş
olmasını isterdin” şeklindeki soruya “bir sabah uyansam ve annem yanımda olsa”
şeklinde yanıt vermiştir. “Remzi Bey hapisten çıksın ama bizim yanımıza gelmesin,
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annesinin yanına dönsün, annem de benim yanıma dönsün” demiştir. Remzi Bey’in
cezaevinden çıkmasını annesi mutlu olsun diye istemektedir. Gözde’ye “Annenle
birlikte uyansaydınız o gün birlikte neler yapardınız?” diye sorulduğunda “sabah
birlikte kahvaltı ederdik, alışverişe giderdik” şeklinde yanıt vermiştir. Sonra tüm
bunların birer hayal olduğunu söylemiştir. Drama dersinde öğrendiği bir şiire atıfta
yaparak, “Öğrendim ki, hayat çok zor… özellikle benim gibi ailesi olmayan
çocuklar için” diyerek ailesinin “var ama yok” olma durumunu ifade ederek
görüşmeyi sonlandırmıştır.
Değerlendirme: Gözde, kapalı ortamda “bunaldığını” söylediği için görüşme
okul bahçesinde yapılmıştır. Bir anda neşeli şen tepkiler verirken, diğer taraftan
depresif özellikler göstermektedir. Sınıf tekrarı yapacağını düşündüğü için endişelidir.
“Bir sabah bir mucize ile uyanmış olsan hayatında en çok nelerin değişmiş
olmasını isterdin?” şeklindeki soruya “bir sabah uyansam ve annem yanımda olsa”
şeklinde yanıt vermiştir. Bu yanıt, kavga etse bile Gözde’nin annesi ile yaşamak
istediğini, onunla güven ilişkisi kurmaya çalıştığını, bir yere bir kişiye ait hissetme
ihtiyacı olduğu düşündürmektedir.
Gözde yengesinin verdiği bilginin aksine odayı yengesinin oğlu ile
paylaştığını söylemiştir. Görüşmeler sırasında o kişi ile ilgili herhangi bir istismar
bulgusuna rastlanmamıştır.
Gelecek Görüşme için Planlama: Bir sonraki görüşmenin durumun
netleşmesi açısından xx Haziran’dan sonra yapılması, öncelikli olarak barınma
sorunun çözülmesi kararlaştırılmıştır. Bir sonraki görüşmeye kadar maddi destek
arayışı konusunda alternatiflerin arttırılması, ilçe belediyesi sosyal yardım birimine
yapılan başvurunun takibe alınması planlanmıştır.

SORU:
 Özellikle ergenlik döneminde sıkça görülen
“değersizlik hissi” ni vaka temelinde tartışıp, çözüm
önerileri sununuz.

Telefon Görüşmesi Notları: Telefon görüşmeleri Haziran-Temmuz-Ağustos
2017 tarihlerinde anne Kevser İlhan, öğrenci Gözde Yılmaz ve sınıf danışmanı Berna
Elmas ile gerçekleştirilmiştir.
 X Haziran 2017 tarihinde Remzi Bey’in 12 yıl hüküm giydiği
öğrenilmiştir.
 Öğrenci Gözde Yılmaz’ın sınıfını Şube Öğretmenler Kurulu Kararı ile
geçtiği öğrenilmiştir.
 Yaz döneminde anne Kevser Hanım ve kızı Gözde Yılmaz Silivri’deki
evlerinde yaşamaya devam etmiştir.
 Sınıf öğretmeni Berna Hanım, Gözde’nin okul değişikliğinde okula
devam etmeyeceğini düşündüğünü ifade etmiştir. Son senesinin aynı okulda
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tamamlaması için annesinin ikna edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Daha sonra
Gözde Yılmaz ile yapılan görüşmede Berna Hanım’ın haklı olduğu anlaşılmış,
Gözde annesine okul değiştirmesi halinde okula devam etmeyeceğini söylemiştir.
Anne Kevser Hanım ile yapılan görüşmede bu yıl planlanan okul değişikliği kararı
bir süreliğine askıya alınmıştır.

14.3.2. Kuramsal Temelde Vaka Analizi
Sistem yaklaşımı ve ekolojik sistem yaklaşımı kuramı bütünü ile ayrı iki
kuram değildir. İki kurum arasındaki farklılık daha çok vurgulardadır. Sistem kuramı
sistemler arası dengeyi vurgularken, ekolojik sistem kuramı daha çok etkileşim
üzerine odaklanmaktadır (Acar& Acar, 2002:34). Örneğin yukarıda verilen vakada
temel sorunların bir kısmının aile içi ilişkilerden kaynaklandığı düşünüldüğü için
ekolojik sistem yaklaşımından, sorunun diğer sistemlerle ilişkili olduğu
düşünüldüğünden sistem kuramından yararlanılmıştır.
Her iki kuram vaka sürecinde bize bütüncül ve çok yönlü bir bakış açısı
sağlamıştır. Sistem kuramı sayesinde vaka analizinde sistemler arası uyuma dikkat
edilmiştir. Okul, aile, kurum, kültür, alt kültür sistemleri arasında denge olup
olmadığı araştırılmıştır. Denge durumunun olmaması bir soruna işaret etmektedir.
Sistem kuramı bu vakada sorunun bütüncül şekilde görülmesini sağlamış, öncelikle
hangi alana müdahale edilmesi gerektiği hususunda vaka yöneticisine yardımcı
olmuştur. Müracaatçının okul, aile arkadaş ilişkileri, akraba ilişkileri, ekonomik
sistem, kültür vb. sistemleri incelenmiştir.
Müracaatçı ile birebir görüşme yapılmadan önce sınıf danışman öğretmeni,
rehber öğretmeni, okul müdürü ile görüşme yapılmış, arkadaş ilişkileri incelenmiştir.
Ön bilgi verilerine göre öğrencinin okul tükenmişliği ve başarı durumu, öğrencinin
yaşam doyumunun düşük olmasından etkilenmektedir. Yaşam doyumunun
düşmesinin nedeni ise ailevi sebeplerdir. Aile içi ilişkilere, ailenin diğer sistemlerle
olan ilişkisine odaklanmak için sistem kuramının yanında vaka analizinde ekolojik
sistem kuramından yararlanılmış, etkileşimlerin müracaatçı üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Örneğin görüşme esnasında öğrencinin evsiz kalması riski taşıması
(girdi), okul tükenmişliğinin artmasına, ruh halinin bozulmasına, şiddet eğilimine
(çıktı) sebep olabilmektedir.
Vaka sürecinde mikro düzeyde; bireyin iletişim halinde olduğu aile üyeleri,
öğretmenleri ve arkadaşları ile görüşmeler yapılmıştır. Örneğin Beden Eğitimi
Öğretmeni Berna Hanım, Rehber Öğretmeni Ali Bey ile görüşülmüş diğer branş
öğretmenlerinin izlenimleri sorulmuştur. Yakın aile üyelerinden sadece anne ile
görüşülebilmiştir. Yakın akraba sisteminden ise yenge Güzide Hanım görüşme
talebini kabul etmiştir. Mezzo düzeyde; aile ve okul yönetimi, aile ve akrabalar, aile
ve akranlar, aile ve kültür, aile ve ekonomik sistem arasındaki ilişki incelenmiştir.
Ekzo düzeyde ise; yoksulluk ve işsizliğin aile ilişkilerine yansıması ele alınmıştır.
Örneğin anne Kevser Hanım’ın birliktelik yaşadığı kişi olan Remzi Bey ile yaşadığı
sorunlar, bunların dışında işsizlik sorunları dolaylı olarak müracaatçı ile ilişkisine
yansımıştır. Makro düzeyde ise, kültürel değerler, inanç sistemleri, sosyal ve
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ekonomik değerler incelenmiştir. Bu düzeyde de müracaatçının sorunlarının
çözülebilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardım Birimi, İlçe
Kaymakamlığı ile görüşülmüştür.
Görüşmeler Mart-Haziran 2017 ayları arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Yaz tatili ile birlikte müracaatçı ve annesinin ikamet adresinin değişmesi nedeni ile
görüşmeler telefon aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Yeni eğitim öğretim yılında yüz
yüze görüşmelerin devam etmesi planlanmaktadır. Mikro, mezzo ve makro boyuttaki
sosyal hizmet uygulamaları aşağıdaki gibidir:
1) Müracaatçının en temel problemlerinden biri “barınma problemi” dir. Bu
durum aynı zamanda ekonomik kaynaklı bir sorun olduğundan Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İlçe Belediyesi Sosyal Yardım Birimi ile
maddi destek sağlanması için iletişime geçilmiş, başvurular yapılmış, süreç
takibe alınmıştır.
2) Müracaatçının dönem dönem barındığı yerler konusunda bilgi alınmış,
yenge Güzide Hanım’ın evi ziyaret edilmiştir. Aile ve akraba sistemi
arasındaki uyum ve denge araştırılmıştır.
3) İlçe Kaymakamlığı ve okul yönetimi ile sosyal destek sağlanması
hususunda işbirliğine gidilmiştir. Okul içinde ve okul dışında tiyatro
etkinliği düzenlemiş, müracaatçının bu etkinliklerde aktif rol alması
sağlanmıştır.
4) Sınıf ortamının müracaatçının okul başarısı konusunda etkili olduğu
düşünülerek, okul tükenmişliği ve yaşam doyumunu ölçen bir araştırma
yapılmıştır. Sınıf genelinde okul tükenmişliğinin artmakta, yaşam
doyumunun düşmekte olduğu gözlenmiştir. Müracaatçının etkileşim
içerisinde olduğu sınıf ortamının düzenlenmesi ve olumsuz durumların
ortadan kalkması için çözüm önerileri geliştirilmiştir.
5) Okulda müracaatçının arkadaş ilişkilerinin düzelmesi için “Yaratıcı
Drama” çalışmalarına katılması sağlanmış. Çalışmalar boyunca
müracaatçıdaki değişimler değerlendirilmiştir. Müracaatçının kendini gün
geçtikçe daha iyi ifade ettiği, duygu ve düşünceleri ile daha fazla yüzleştiği
görülmüştür.
6) Anne ve çocuk arasında empati kurma, dinleme, çözüm üretme gibi
iletişimi arttırıcı çalışmalar yapılmıştır. Müracaatçı ve anne arasında güven
ilişkisi oluşturulmasına uğraşılmıştır.
7) Anne kurum bakımı konusunda ve müracaatçının yaşayacağı psikolojik
problemler noktasında aydınlatılmıştır. Anne kurum bakımını
düşünmekten kendi isteği ile vazgeçtikten sonra alternatif çözümler üretme
noktasında desteklenmiştir.
8) Görüşmelerin birebir yapılmasına özen gösterilmiş, vaka takip süreci bir
ekip çalışması ile yapılmıştır. Birkaç kişinin vakayı değerlendiriyor olması
vaka sürecinin sağlık işlemesi açısından önemli bulunmuştur.
9) Anneanne, dede, baba ve abi ile bireysel görüşmelerin yeni eğitim öğretim
döneminde yapılması planlanmıştır.
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10) Müracaatçıya sosyal çalışmacı tarafından biyo-psiko sosyal destek
sağlanmış, kendi kararlarını verme, sorun çözme becerisini geliştirme,
değişen koşullara uyum sağlama becerisini arttırma noktasında
güçlendirme yapılmıştır. Psikolog görüşmesinin tekrar kesintiye
uğramaması açısından müracaatçı bu görüşmelerin önemi konusunda
bilgilendirilmiştir.

350

Özet
 Sistem yaklaşımı; organizmaların karmaşık, düzenli ve birbirini etkileyen
yapılar olduğunu öne sürmekte, birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile
dünyayı anlamamızı kolaylaştıran bir yaklaşım sunmaktadır. Bu kuram, bir
bütünü oluşturan parçaların birbiri ile ne şekilde etkileştiklerini
incelemektedir. Tek tek parçalar üzerinde durmak yerine, parçalar arasındaki
bağlantılar, etkileşimler ve bağımlılıklar üzerinde durmaktadır. Yani genel
sistem kuramında parçalar tek başına düşünülmeden, aralarındaki etkileşim
değerlendirilir, bütünün görülmesi önerilir. Bu yaklaşım, sistemin herhangi bir
bileşeninde ortaya çıkan değişimin diğer bileşenleri nasıl etkilediğini ve bu
etkinin yine en baştaki bileşene ne şekilde yansıdığının görülmesine imkan
sağlar (Gökler, 2008:3).
 Ekolojik sistem yaklaşımı, okul sosyal hizmeti modellerinde en çok kullanılan
yaklaşımlardan bir tanesidir. Bu yaklaşıma göre okul hem kompleks bir
sistemin parçası hem de daha büyük bir toplumun küçük bir parçasıdır. Burada
ilgi daha çok önemli sistemler ya da bireylerin tümüne yönelir (Yeşilkayalı,
2016:141).
 Ekolojik sistem yaklaşıma göre gençleri onların davranışlarını yönlendiren
daha büyük sistemlerin bir parçası olarak görmek gerekmektedir. Bunun
yanında çoklu sistemler arasındaki etkileşime zaman zaman müdahale ihtiyacı
doğabilmektedir. Bu yaklaşıma göre sosyal çalışmacının ilgi odağı okul ortamı
içinde ortaya çıkan sistemlerdeki sosyal etkileşim türleridir. Sosyal çalışmacı
mikro ve makro sistemler seviyedeki sistemler arasındaki ilişkileri dikkate
almalı, bu ilişkilerin öğrenciler üzerindeki etkisine odaklanmalıdır. Mikro
düzeyde sınırlanmış müdahaleler bu yaklaşım için yeterli değildir. Hangi
düzeyde nasıl bir müdahale yapması gerektiğine sosyal çalışmacı karar
vermelidir. Çocuğu; bir sınıf, okul bölgesi, okul, aile ve toplumla iç içe
görmeli, incelemeli; bu sistemlerin her birinin daha büyük sosyal ve tarihsel
bağlamını göz önünde bulundurmalıdır. Tüm bu sistemsel etkileşimi
incelerken okul iklimini dikkate almalıdır (Yeşilkayalı, 2016:141).
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Vaka Hakkında
Gözde Yılmaz 7. Sınıf öğrencisidir. 13 yaşındadır..
Ön Bilgi
Uzun boylu, ince yapılı, uzun saçlı, esmer bir kızdır.
İstanbul doğumludur. Annesi ile babası ayrıdır. Fatih’te
dedesinin evinde ikamet etmektedir. Beden Eğitimi
Öğretmeni, aynı zamanda sınıf danışmanı olan Berna
Hanım’ın aktardığı bilgilere göre Gözde barınma
sorunu olan bir öğrencidir. Barınma problemi yaşaması
ve aile içi ilişkilerin zayıf olması Gözde’nin ruh
sağlığını olumsuz etkilemekte ve okul başarısını
düşürmektedir.
Gözde Yılmaz’ın temel problemleri noktasında çözüm
Amaç
önerisi geliştirmek, okul tükenmişliğinin sebeplerini
araştırmak, yaşam doyumunu arttırmak, psiko-sosyal
destek sağlamak, bedensel ve ruhsal iyilik halinin
sağlanmasında ve korunmasında müdahale planı
oluşturmak.
Görüşülen
Gözde Yılmaz (Müracaatçı)
Kişiler
Kevser İlhan (Anne)
Berna Elmas (Beden Eğitimi Öğretmeni, sınıf
danışmanı)
Ali Kaya (Okulun Rehber Öğretmeni-Ön Bilgi
Görüşmesi)
Remzi Doğan (Üvey Baba)
Cevdet Yılmaz (Öz Baba)
Güzide İlhan (Yenge)
Ertuğrul İnan (Okul Müdürü- Ön Bilgi Görüşmesi)
Furkan Güler (Kaymakamlık Proje Sorumlusu)
Görüşme Yeri

... Ortaokulu (Fatih/İstanbul)
… Üniversitesi (Bakırköy/İstanbul)
Görüşmecinin Evi (Fatih/İstanbul)
Kafeterya (Fatih/İstanbul)

Görüşme Sayısı
Sonuç ve
Değerlendirme

10
Aile
ve
Sosyal
Politikalar
Bakanlığı,
İlçe
Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi, okul yönetimi,
danışman öğretmeni, ve müracaatçının annesi ile
görüşmeler yapılmış, etkin bir müdahale planlı
oluşturulmuş, süreç takibe alınmıştır.
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Bölüm Sorulari
1.
….......... Kuramı bir bütünü oluşturan parçaların birbiri ile etkileşimlerini
incelemektedir.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramının temel prensiplerinden biri değildir?
Tüm sistemler temel denge ve iç denge durumunda kalmaya ihtiyaç duyarlar.
Tüm sistemlerin sınırları vardır.
Sistemler diğer sistemlerden mutlaka etkilenirler.
En temel kavramı “çevresi içinde birey” kavramıdır.
Sistemin parçaları birbirine bağlı ve bağımlıdır.

3. Sistem kuramının sosyal hizmette kullanılmasının nedeni….......... dır.
4. Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramına gelen eleştirilerden biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Çok ayrıntıya girmesi
Yüzeysel bilgi sağlaması
Sistemler arası ilişkilere yer vermesi
Canlı sistemlerini ele alması
Sadece makro boyutta değerlendirmeler yapması

5. Ekoloji kelimesi ilk olarak 1968 yılında …......... tarafından kullanılmıştır.
6. Ekolojik yaklaşımın en önemli vurgusu…............ dir.
7. Ekolojik yaklaşımın temel prensipleri…...........dir.
8. Ekolojik yaklaşıma göre …......... ve …....... çocuğun en yakınındaki halkaları ifade
etmektedir.
9. Ekolojik yaklaşımda …....... ve …...... olmak üzere iki dengeden söz edilebilir.
10. Sistem kuramı ve ekolojik kuram arasındaki farklardan bir tanesi de…...... dır.

Cevaplar
1-Sistem, 2-d, 3-Olumlu değişim yaratmak ve müdahale için hedef sistemi/alt
sistemleri belirlemek ve değerlendirmektir, 4-b, 5-Ernst Heakel, 6-Çevresi içinde
birey, 7- Çevresi içindeki bireyler birbirine bağlı ve karşılıklı ilişki içindedir. Bireyler
iyi bir birey-çevre uyumu için çaba harcarlar. Ekolojik yaklaşım ekolojik düşünmeyi
gerektirmektedir ve ekolojik sürecin döngüsel bir doğası vardır. Bu yaklaşıma göre
birey ve çevresi arasındaki etkileşim doğrusal değildir, 8-aile ve okul, 9353

bireyin/sistemin kendi içindeki dengesi ve bireyler, sistemler arasındaki denge, 10)
Ekolojik yaklaşım, yaşayan dinamiklerle etkileşim içindedir. Sistem kuramı ise olayı
daha geniş bir perspektifle ele alır, cansız varlıklar kadar bir aile işlevini tanımlamada
da kullanılabilir.
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