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ÖNSÖZ
Sosyal hizmet uygulamalı bir bilim dalı olduğu için sosyal hizmet eğitiminde elde edilen
teorik bilgilerin beceri ve değere dönüşebilmesi adına bu alanda eğitim alan öğrencinin bir
danışman rehberliğinde uygulama yapması gerekmektedir. Uygulama sayesinde öğrencinin
sosyal hizmetin temel yöntemlerini kullanarak, hizmetten yararlanan müracaatçılara yönelik
planlı değişim sürecinin nasıl yürütüldüğünü deneyimlemesi ön görülmektedir. Sosyal hizmetin
pek çok kurumda farklı modellerle uygulanıyor olması, her bir uygulama alanının kendine özgü
örgüt yapısı ve işleyiş kurallarının bulunması uygulama öncesi alanların genel hatlarıyla
tanınmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu kitapta, sosyal hizmet lisans mezunu sosyal çalışmacıların ağırlıklı olarak görev
yaptıkları alanlar ve hizmet modelleri vaka örnekleri üzerinden anlatılmıştır. Sosyal hizmet
uygulamalarının bu kitapta anlatılan alanlarla sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Ancak farklı
uygulama alanları olsa da müracaatçılarla çalışırken kullanılacak temel ilkeler ve sosyal hizmet
müdahale süreçleri değişmeyecektir. Bu nedenle her bir çalışma alanıyla ilgili ön bilgiler
dikkatlice okunmalı, vaka örnekleri analitik ve eleştirel süreçlerden geçirilerek tartışılmalıdır.
Ayrıca şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocukların, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların,
yardıma muhtaç diğer insanların yaşam öyküleri medya vasıtasıyla güncel olarak takip edilerek,
nasıl bir sosyal hizmet müdahalesi uygulanması gerektiğiyle ilgili yorum yapılmalıdır.
Sosyal hizmet mesleği sosyal sorunların hem bireysel hem de toplumsal, ekonomik ve
kültürel bağlamlar içinde değerlendirilmesini ve müdahalenin de çok boyutlu olarak hayata
geçirilmesini gerektiren yönüyle diğer mesleklerden ayrılmaktadır. Sosyal hizmetin; sosyal
değişim, insan ilişkilerinde sorun çözme ve iyilik halini geliştirmek için bireyin özgürleşmesi
gibi üç temel boyutu bulunmaktadır. Sosyal değişim boyutunda sosyal çalışmacı birey, grup ve
toplumla çalışma yaparken bunların tümünde sosyal gelişimi ve toplumsal dayanışmayı
amaçlayan müdahaleler gerçekleştirmektedir. İnsan ilişkilerinde sorun çözme boyutunda;
kişisel yardım, danışma ve destek ile insanların yaşamlarındaki zorluklarla baş etmelerine
yardımcı olacak hizmet modelleri bulunmaktadır. İyilik halini geliştirmek için bireyin
özgürleşmesi boyutunda ise terapötik yardım vasıtasıyla müracaatçıların güçlendirilmesi
çalışmaları yer almaktadır (Adams, Dominelli, & Payne, 2015).
Türkiye’de son yıllarda yeniden yapılandırılan sosyal refah programları sayesinde
sosyal hizmetlere ayrılan pay arttırılmış ve risk grubu bireylerin sosyal işlevselliklerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Çocuk koruma sisteminin güçlendirilmesi,
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, şiddet ve istismarı
azaltmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi, göçmen ve sığınmacılara yönelik yardım
faaliyetlerinin başlatılması gibi yeni hizmet modelleri sosyal hizmet mesleğinin önemini ve
itibarını arttırmıştır.
Küreselleşme sonucu sosyal sorunların çeşitlenmesi ve giderek karmaşıklaşması sosyal
hizmette uzmanlaşmayı ve profesyonelleşmeyi tartışmaya açmıştır. Sosyal çalışmacının görev
yapacağı uygulama alanlarının kendine özgü yapısı gereği profesyonel bilgi ve beceri sahibi
olmayı zorunlu kılması nedeniyle sosyal hizmet eğitiminin niteliği de sorgulanmaya
i

başlanmıştır. Bu nedenle sosyal çalışmacı adayı olan öğrenci sosyal hizmet alanıyla ilgili teorik
bilgi edinmenin yanında uygulama becerisini de geliştirmelidir. Bu kitapta; öğrencinin sosyal
çalışmacı olarak görev yapacağı alanlarla ilgili bilgi edinmesi yanında, uygulama örnekleri
aracılığıyla deneyim kazanması da amaçlanmıştır.
Kitabın pek çok bölümü yazarın daha önceki çalışmalarından yararlanılarak
hazırlanmıştır. Kitapta konulara açıklık getirmesi amacıyla yer verilen uygulama örnekleri,
yazarın sosyal çalışmacı olarak görev yaptığı dönemde bizzat karşılaştığı olgu ve olaylardan
yola çıkılarak öğrenciler için yeniden kurgulanmıştır. Kitabı okurken özellikle uygulama
deneyimi ve vaka örnekleriyle ilgili algılamakta zorlandığınız konu ve kavramlar için yazarla
e-posta yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Sorularınızı zeki.karatas@erdogan.edu.tr adlı resmi eposta adresine göndermeniz halinde imkânlar ölçüsünde cevap verilmeye çalışılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Karataş
İstanbul, Ocak 2017
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YAZAR NOTU
Sosyal hizmet uygulama alanlarının anlatıldığı bu kitapta; her konu başlığıyla ilgili
teorik bilgi verilmesinin yanında uygulama deneyimi aktarılmış ve vaka analizleri yapılmıştır.
Sosyal hizmet bölümü mezunlarının Türkiye şartlarında görev yaptıkları kurumlar dikkate
alınarak hazırlanan bölümlerde, hizmet modellerini tanıtıcı bilgilerin yanında yazarın bizzat
sosyal hizmet müdahalesi uyguladığı müracaatçılara yapılan işlemlerden örnekler verilmeye
çalışılmıştır. Sosyal hizmetin etik ilkeleri gereği kitapta yer alan müracaatçıların kişisel bilgileri
değiştirilmiştir. Her bölüm başında konuyla ilgili düşünmenizi ve merakınızın uyanmasını
sağlayacak sorulara yer verilmiştir. Bölüm sonlarında ise öğrendiklerinizi sınamak için ölçme
değerlendirme soruları bulunmaktadır.
Sosyal sorunların karmaşıklığı nedeniyle uygulama becerisi kazanmak için vaka
örneklerini okumanın tek başına yeterli olmayacağı bilinmelidir. Bu kitapta yer alan uygulama
deneyimi ve vaka örnekleri pratik uygulama (staj) öncesinde fikir verme ya da farkındalık
kazandırma amacı taşımaktadır. Sosyal çalışmacı adayı olan öğrenci kitaptan edindiği bilgiler
sayesinde staj yapacağı kurumların hizmet modelleriyle ilgili ön bilgi elde etme fırsatı
yakalamış olacaktır. Sosyal hizmet mesleği insan yaşamına doğrudan etki eden ve insana
dokunan bir meslek olması nedeniyle ciddi ve hassas davranmayı gerektirmektedir. Bu konuda
insan hakları ve sosyal adalet gibi temel değerler ışığında insan onurunu yüceltme ideali taşıyan
sosyal hizmet öğrencileri, ayrımcılık yapmadan sosyal hizmetin etik ilkelerine bağlı kalarak
mesleki uygulamalarını gerçekleştirmelidirler.

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Karataş
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1. SOSYAL HİZMET UYGULAMASINA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal hizmet uygulamasının temel amacını, uygulamada dikkat edilmesi
gereken hususları, uygulamanın hangi bağlamda gerçekleştirileceğini ve uygulama becerisinin
mesleki gelişime katkısının ne olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal hizmet uygulamasının esasları nelerdir?
2. Uygulamada sosyal çalışmacının rol ve işlevleri nelerdir?
3. Sosyal hizmetin temel uygulama alanları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal hizmet uygulamasında
bilgi, beceri ve değer
temelinin önemini
kavrayabilir.
Sosyal Hizmet
Uygulaması

Sosyal hizmet uygulamasında
teorik ile pratik uyumunu
sağlamanın yöntemleri üzerine
düşünebilir.

Metinler, test soruları, vaka
ve deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Uygulamada sosyal
çalışmacının rol ve işlevlerini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Hizmet Müdahalesi: Sosyal hizmet disiplini ve mesleğinin bireyle, grupla ve
toplumla çalışma gibi yöntemlerini kullanarak müracaatçıların sorunlarının
çözümlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla sosyal çalışmacı tarafından
gerçekleştirilen profesyonel faaliyetlerdir.



Sosyal Çalışmacı: Yükseköğretim kurumunun lisans düzeyindeki sosyal hizmet
bölümünden mezun olup, sosyal hizmet müdahalesi uygulama becerisi ve yetkinliğine
sahip olan meslek elemanıdır.



Müracaatçı: Sorun ve ihtiyaçları nedeniyle sosyal hizmet talep eden, danışan ya da
sosyal hizmete yönlendirilen veya bu hizmetten yararlanan, destek alan bireylerdir.



Teori ve Pratik Uyumu: Sosyal hizmetin bilgi temelinin mesleki değerler
doğrultusunda uygulamaya aktarılması sayesinde müracaatçının iyi olma hali ve
refahını arttırmaya yönelik pratik çalışmaların teorik bilginin geliştirilmesi amacıyla
yeniden kullanılmasıdır.



Sosyal Hizmet Alanları: Sosyal çalışmacının sosyal hizmet müdahalesi uygulamak
amacıyla görev yaptığı kurum ve kuruluşlardır.
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Giriş
İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini esas alarak icra edilen sosyal hizmet mesleği,
hızlı bir sosyal değişimin yaşandığı günümüzde değişimin ortaya çıkardığı işlevsizlikleri
düzeltmeye çalışmaktadır. Farklı insan grupları ve pek çok farklı durumu içinde barındıran
geniş yelpazedeki müdahalelerle meşgul olan sosyal hizmet uygulayıcıları, sosyal sorunların
çeşitliliği ve karmaşıklığı nedeniyle yöntem ve ilkelerini sürekli gözden geçirmek
durumundadır. Başlangıçta medikal modeli kullanan sosyal çalışmacılar müracaatçıların
yetersiz, eksik ve hastalıklı yönlerine odaklanırken, daha sonraki yıllarda sorunun makro
boyutunun da etkili olduğunu kabul ederek refah modeline geçiş yapmışlardır.
Sosyal hizmet kuramsal yaklaşımlara sahip olmakla birlikte, uygulamalı bir bilim ve
disiplindir. Bu nedenle bilgi, beceri ve değer temeli üzerine inşa edilen sosyal hizmet eğitiminde
hem teorik, hem de uygulamalı derslere yer verilmektedir. Sosyal hizmet eğitiminin teorik
bölümünde sosyal hizmet müdahale yöntemleri, insan davranışı, sosyal sistemler ve yasal
düzenlemelere ilişkin temel bilgilerin öğrenildiği bir süreç yaşanır. Teorik derslerden öğrenilen
bilgi ve değerlerin müracaatçıların yararına, doğru bir şekilde uygulamaya aktarılıp beceriye
dönüşebilmesi için sosyal hizmet eğitiminin içinde “sosyal hizmet uygulaması” dersleri de yer
almaktadır. Sosyal hizmet mesleğinde teoriyi uygulamadan ya da kavramı eylemden ayırmak
mümkün değildir. Açıkçası uygulama, hedeflenen değişimi gerçekleştirmek için bilgiyi
kullanma ve teoriyi uygulama sürecidir. Teoriden beslenen bilgi ile desteklenmeyen uygulama
kendini tekrarlama ve kısırlaşma eğilimi gösterir, uygulama gerçeklerinden beslenmeyen bir
teori de sıkıcı ve alakasız olur (Sheafor & Horejsi, 2014).
Sosyal hizmet eğitimindeki uygulamalı dersleri; “öğrencilerin bir danışmanın
yönlendirmesiyle sosyal hizmet kurum, kuruluş ve ortamlarında, müracaatçı sistemi ile
çalıştıkları, eğitim sürecinde elde ettikleri teorik bilgi ve becerilerini hayata geçirdikleri bir
süreç” olarak tanımlayabiliriz. Dört yıllık sosyal hizmet lisans eğitimi programında
öğrencilerin birey, aile, grup ve topluma yönelik yardım hizmetlerinde ve iletişimlerinde etkili
profesyoneller olmaları hedeflenmektedir. Sosyal hizmet eğitimi sürecinde, teori ve pratik
bütünlüğü çerçevesinde sosyal hizmetin temel bilgi, beceri ve değerleri, eğitime katılan taraflar
arasındaki karşılıklı iletişim ve etkileşim yoluyla ele alınmaktadır. Bilginin araştırılması,
üretilmesi, geliştirilmesi, paylaşılması ve uygulamaya aktarılması boyutlarında aktif katılım
gösteren -başta öğrenci ve eğitimci olmak üzere- taraflar karşılıklı öğrenme, gelişme ve değişim
oluşturma misyonu üstlenerek etkin iletişim becerilerini demokratik etkileşim ortamında belirli
değerler çerçevesinde kullanmaktadırlar (Erbay, Adıgüzel, & Akçay, 2013).
Sosyal hizmet eğitiminin uygulama boyutu, öğrencinin teorik derslerden öğrendiği
bilgiyi ne kadar içselleştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü bilgi, içsel bir değere
ve bireysel beceriye dönüştüğü ölçüde anlamlıdır. Ayrıca uygulama sürecinde öğrenciler, bir
kurum ortamında çalışma deneyimi yaşayarak kurum kültürünü öğrenme, bu yapı içinde
kendini tanıma ve ifade etme, iletişim kurma, ilgili sorun alanını tanıma, hizmet türü, tarzı ve
işleyişi öğrenme, bu süreç içinde mesleki profesyonel sorumluluk üstlenme, gözlem yapma,
değerlendirme, uygun müdahale stratejilerini geliştirme, planlayabilme ve uygulayabilme
becerilerini de geliştirmektedirler (İl, Öntaş, Duman, & Demiröz, 2011).
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Sosyal hizmet yöntemlerini uygulamak üzere kurumsal ortamlara giden öğrencilerin
öncelikle hizmet sunacakları toplumun değerlerini kavramaları, sosyo-kültürel sistemlerini
tanımaları, ekonomik kaynaklarını belirlemeleri, kurum içi görev ve yetki dağılımlarını
öğrenmeleri, sosyal çalışmacıların rolünü gözlemlemeleri ve sonrasında pratik yapmaları
beklenmektedir.

1.1.

Sosyal Hizmet Uygulamasının Esasları

Türkiye’de lisans eğitimi alan tüm sosyal hizmet öğrencileri genelci sosyal hizmet
uygulaması programı doğrultusunda yetiştirilmektedirler. Genelci uygulamanın temel ilkesi;
birey, aile ya da toplumla çalışılırken sosyal çalışmacının uygun teknik ve beceriler kullanarak
çeşitli düzeylerdeki sorun sahiplerinin kendi geleceklerini belirlemelerine yardımcı olacak
müdahalelerde bulunmaktır. Genelci yaklaşım, sorun ya da ihtiyacın ortaya çıkmasında etkili
olan sistemlerdeki aksaklıkların birbirleriyle olan ilişkileri açısından ele alınmasına ve durumun
bir bütün içinde değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Örneğin; korunma
ihtiyacı olan bir çocuk için müracaatta bulunulduğunda, sosyal çalışmacı çocuğu korunmaya
muhtaç duruma düşüren etkenleri mikro, mezzo ve makro düzeyde değerlendirdikten sonra,
çocuğun yüksek yararı hangi hizmet modelinin uygulanmasını gerektiriyorsa ona karar vererek
soruna müdahalede bulunmalıdır. Bir taraftan çocuğun bakım ve korunmasıyla ilgili hizmetleri
harekete geçirirken, diğer yandan günlük yaşam aktiviteleri, eğitim, sağlık ve sosyal
gereksinimler gibi pek çok durumla ilgili de öneriler geliştirmelidir. Genelci yaklaşım; çocuğun
içinde bulunduğu durumun bütün boyutlarıyla ele alınarak, tüm bu sorun alanlarına ilişkin
değişim planı hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar (Zastrow, 2013).
Sosyal hizmet uygulaması yapmak üzere alana gidecek öğrenci genelci sosyal hizmet
yaklaşımı eğitimi almış olması nedeniyle her türlü müracaatçıyla çalışmaya hazır olmalıdır.
Korunmaya muhtaç çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, sığınmacılar, göçmenler, sosyal
yardıma muhtaç aileler, bakıma ve yardıma muhtaç engelliler, yaşlılar, ruhsal ve kronik
hastalığı olan bireyler, madde bağımlıları, tutuklu ve hükümlüler gibi pek çok müracaatçı ya da
hizmetten yaralanan bireylerle çalışma yapılacağı gerçeği sürekli göz önünde
bulundurulmalıdır. Uygulama yapılan alan farklı da olsa sosyal çalışmacı adayı olan öğrencinin
uyması gereken birtakım uygulama esasları bulunmaktadır. Sosyal hizmet öğrencisinin neleri
yapıp, neleri yapmaması gerektiğiyle ilgili etkinlikleri ortaya koyan hususlara uyulması,
profesyonel yetkinlik kazanılması açısından önemlidir.
Sosyal çalışmacı adayı olarak uygulama yapacak öğrenciden bir grup etkinlikler
gerçekleştirmesi beklenir:



Uygulama yaptığı kurumun hizmet alanları, müracaatçı profili, uygulamalarına dayanak
olan yasal mevzuatı, teşkilat yapısı ve bürokratik işleyişi hakkında bilgi edinmelidir.
Kurum danışmanı gözetiminde uygulama yaparken gözlem yapma ve analiz etme
yeteneğini kullanmalıdır. Burada bahsedilen gözlem, günlük yaşamda yaptığımız
gözlemden biraz farklıdır. Sistematik gözlem olarak adlandırabileceğimiz etkinlikte;
sorgulama tekniği kullanılarak uygulama yapan sosyal çalışmacının müracaatçıya
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yaklaşımı, başvuru türüne göre hangi konulara ağırlık verdiği, değerlendirmeyi nasıl
yaptığı, kararı nasıl verdiği ve uyguladığı gibi konular dikkatlice analiz edilmelidir.
Uygulama yaptığı kurumun bilgi kayıt ve yönetim sistemi konusunda farkındalık
sağlamak için kurum danışmanından izin alarak müracaatçı dosyalarını incelemelidir.
Dosya inceleme sürecinde hizmet türüne göre dosyada bulunması gereken standart
evrakların ne olduğu konusunda not tutmalı, müracaatçı hakkında düzenlenen sosyal
inceleme raporu ve diğer bilgi formlarını okuyarak sorun ve ihtiyaçların hangi başlıklar
altında nasıl analiz edildiğine dikkat etmelidir.
Uygulama yaptığı birimin hizmet sunum prosedürünü inceleyerek işlem basamaklarına
ayırmalı ve ilk başvuru aşamasından başlayarak sürecin nasıl işlediğini analiz etmelidir.
Kurum danışmanı ile bir süre çalıştıktan sonra, kurum danışmanının da uygun görmesi
halinde bağımsız bir şekilde müracaatçılarla ön görüşme yapma ve sorunu
değerlendirme basamaklarından başlayarak teorik olarak öğrendiği mülakat tekniklerini
kullanarak uygulama deneyimi kazanmalıdır. Bu süreçte müracaatçıyı beklenti içine
sokma, yanlış yönlendirme gibi durumlardan sakınmalıdır.
Uygulama alanının özelliğine göre danışman sosyal çalışmacının gözetiminde bireyle
çalışma, grupla çalışma uygulamalarına dâhil olarak gözlem yapmalı ve uygulamayla
ilgili süreç raporu hazırlamalıdır.
Uygulama alanında hem müracaatçılarla, hem de resmi belgelerle sürekli temas halinde
olunacağından, gizlilik ilkesi gereğince elde edilen bilgilerin yetkili olmayan şahıslarla
paylaşılmamasına azami özen göstermelidir.
Uygulama yapılan kurumda müracaatçı, hizmetten yararlanan ve çalışanlarla protokol
görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde ilişki kurmalı, özel yaşam alanlarına girmemeye
dikkat etmelidir.
Uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine, işyerinde uyulması gereken kurallarına
ve giyim tarzına uygun hareket etmeye çalışmalıdır.
Sosyal hizmet alanında uygulama yapmayı mesleki deneyim kazanma, kendi
farkındalığı ve içgörüsünü arttırma adına fırsat olarak değerlendirmelidir. Uygulama
yapmak, deneyim kazanmanın yanında iyi bir sosyal çalışmacı olma yolunda farkındalık
kazanılmasını da sağlar.

Bu çerçevede öğrenciler çalıştıkları kurumun bir görevlisi ve bir sosyal çalışmacı gibi
çalışırlar. Uygulamanın sonuna kadar tüm uygulama düzeylerinde (mikro, mezzo, makro)
kuruluş olanaklarının elverdiği ölçüde en az bir müdahale biçiminin öğrenci tarafından
deneyimlenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca sosyal hizmet uygulamasında önemli bir yeri olan
ev ve/veya iş ve kurum ziyaretleri, kaynak kişilerle görüşme, aile mülakatları gibi
uygulamaların da olabildiğince gerçekleştirilmesi öğrencinin gelişimine katkıda bulunacaktır.
Kuşkusuz uygulama süreci boyunca öğrencilerin kurumda öngörülen diğer çalışmalara da katkı
vermesi uygulamanın bütünlüğü açısından gerekmektedir.

1.2.

Sosyal Hizmet Öğrencisinin Uygulama Deneyimi

Sosyal hizmet uygulaması için kurum ortamına giden ve aynı zamanda sosyal çalışmacı
adayı olan öğrenci kültürel geçmişiyle, yaşam deneyimiyle ve kişiliğiyle kendine özgü ayrı bir
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bireydir. Kişilik özelliği parmak izi gibi kişiye özgüdür. Bu dünyada hiçbir insan fazlalık
değildir, her insan kendi orijinal yeteneklerini gerçekleştirmek üzere yaratılmıştır. Bu açıdan
sosyal hizmet uygulamasının öğrencinin deneyim kazanması yanında kendini gerçekleştirme
sürecine de katkı sağlaması beklenmektedir. Sosyal hizmet uygulama sürecinde sosyal
çalışmacının kişilik özellikleri önemli bir yer tuttuğu için öğrencilik yıllarından itibaren kişisel
farkındalık ve kavrayışın sağlanması gerekmektedir (Gladding, 2012).
Sosyal hizmet kökenli aile terapisti olan Virginia Satir insan yaşamında benlik saygısı
ve kendilik değerinin çok önemli bir yeri olduğuna vurgu yaparak, “kişinin başkalarının görüşü
ne olursa olsun kendisine değer vermesinin ve kendisini sevmesinin” ruh sağlığı açısından
gerekli olduğunu belirtmiştir. Satir’e göre; düşük kendilik değerine sahip olanlar kaygılıdırlar
ve kendilerine güvenmezler, başkalarının onları nasıl değerlendirdiği konusuna odaklanırlar.
Benlik saygısı düşük insanlar ilişkilerinde duygularını göz ardı etmekte, bir stres durumunda
geri çekilerek kendini eleştirici ve suçlayıcı bir tavır sergilemektedir. Dolayısıyla sosyal
çalışmacı adayı olan öğrencinin kendini olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmesi, zayıf yönlerini
geliştirme konusunda destek almaktan çekinmemesi gerekmektedir (Satir, 2001).
Sosyal hizmet uygulaması yapan öğrenci, bir iyileştirici ve çare bulucu olarak görev
yapacağının bilincinde olmalıdır. Bir yandan diğer insanların yaşadıkları acılar ve zorluklar
konusunda terapötik iletişim kurmaya istekli, aynı zaman da bu insanların güçlü yönlerine,
değerlerine ve estetik tercihlerine saygıyı koruyabilmelidir. Bunu yapabilecek hale gelmek ise,
farkındalık, mesleğe gönülden adanmışlık ve psikolojik olarak istikrarlı olmayı gerektirir.
Dolayısıyla bu dengeye ulaşabilenler mesleğinde fark oluştururlar. Sosyal hizmet mesleğini
etkili bir şekilde icra edenler; sanatsal bir yapıya sahip, sezgileri güçlü ve kişiler arası ilişkilerde
duygulara odaklanmayı başarabilenlerdir. Bu nedenle yetkin bir sosyal çalışmacı olmak zaman
alır ve çoğu kez 5-6 yıllık bir tecrübeden sonra ancak belli bir olgunluk düzeyine ulaşılabilir.

1.2.1. Bireysel Farkındalık
Sosyal hizmet eğitimi ve uygulaması sosyal çalışmacı adayı olan öğrencilerin kendi
farkındalığını kazanması ve risk grubu bireylerle ilgili duyarlılığının artması açısından önemli
katkılar sağlamaktadır. Zayıf ve güçlü yönleriyle kendini olduğu gibi kabul etmekte zorlanan
bir sosyal çalışmacı müracaatçısına yardım ederken kompleksli davranma riski taşır. Bu
nedenle sosyal hizmet eğitimi öncelikle kişinin kendini analiz etmesi ve tanımasını
sağlamalıdır. Kendi farkındalığını sağlamanın birden çok yararı vardır. Öncelikle olaylara daha
nesnel açıdan bakılmasını sağlar ve kişilerarası ilişkilerde kendinizle ilgili bazı hususları
anlayamamanızdan kaynaklanan zorlukları görmenize yardımcı olur. Bu zorluklardan biri de
yansıtmadır. Kendi duygu ve ihtiyaçlarını anlayamayan sosyal çalışmacı kendi duygularını
müracaatçısına yansıtma eğiliminde olabilir ve durumun asıl kaynağının kendisi olduğunu
göremeyebilir.
Kişisel farkındalık ve kavrayış hem sosyal çalışmacı hem de müracaatçı için daha
güvenilir bir ortam sağlar. Sosyal çalışmacının kişisel farkındalık ve kavrayıştan yoksun olması
müracaatçının verdiği bazı mesajları kişiselleştirmesine, bunlara aşırı tepki göstermesine ve
sonuçta savunucu davranmasına yol açabilmektedir. Örneğin; bir müracaatçı sosyal
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çalışmacının “kendisine yarar sağlayıp sağlayamayacağını” sorgulayabilir. Böyle bir
durumda, sosyal çalışmacının saygı görme ve onaylanma ihtiyacı tehdit edilebilir, fakat sosyal
çalışmacı bunu fark etmemiş olabilir. Dolayısıyla sosyal çalışmacı müracaatçısındaki belirsizlik
duygularına hitap etmek yerine, kendi belirsizlik duygularına cevap vermesi ve davranışları ve
ses tonunda kendini belli eden savunucu bir tutum sergilemesi söz konusu olabilecektir
(Hackney & Cormier, 2008).
Kendi farkındalığını sağlayan bir sosyal çalışmacı, müracaatçısına yardım ederken
duygularını kontrol edebilir ve bu sayede profesyonel danışmanlık ilişkisini sürdürebilir. Bu
nedenle öğrencilik yıllarından başlayarak sürekli uygulamanın içinde olmak, sosyal
çalışmacının mesleki olgunlaşmasına katkı sağlar. Sosyal hizmet alan uygulaması sayesinde
öğrenciler gerçek yaşama hazırlanır ve bağımsız sosyal hizmet uygulaması yapabilme
yeterliliğini kazanırlar.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı Yetiştirme Yurdu’nda görev yapan
bir sosyal çalışmacının yaşadığı deneyimden örnek verilmiştir.
HEDEF
Sosyal çalışmacının sosyal hizmet değerlerini uygulamaya aktarırken neler yaşadığını
anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak bir sosyal çalışmacının sosyal hizmet değerlerini uygulamaya
aktarırken kendi farkındalığıyla ilgili neler yaşadığını anlamaya çalışınız.
2. Eğer siz sosyal çalışmacının yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
3. Sosyal çalışmacının bireysel değerleriyle mesleki değerleri arasındaki çatışmayı nasıl
çözdüğünü anlamaya çalışınız.
OLAY/OLGU
Bazen müracaatçıların -açık konuşmak gerekirse- inançlarım gereği kabul edemeyeceğim
kendilerine ait özel yaşantıları olabilir. Ben mesela ‘namus’ mefhumunu kendim değer olarak
benimseyen bir insanım. Kendi ailemde böyle bir şeyle karşılaştığım zaman vereceğim tepki
farklı olur. Ama bir müracaatçı çok ağır düzeyde kendi isteğiyle böyle bir sorun yaşadığında,
kendi isteğiyle gayr-ı ahlâkî davranışlar sergilediğinde, bazen onu kabullenmekte
zorlandığımız olabiliyor. Ama o anda mesleki değerlerimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.
Onun bir birey olduğunu, sonuçta kendi yaşantısı olduğunu ve bedelini kendisinin
ödeyeceğini düşünüyoruz. Ama şahıs olarak kabul edemeyeceğim bir yaşantıdır. O noktada
da kendi değerlerimizle onun değerleri arasında bir ayrım yapmaya çalışıyoruz.
Mesela yurtta da zaman zaman oluyor, il dışından böyle nakledilen çocuklar oluyor.
Toplumun kabul edemeyeceği fiil-i livata gibi gayr-ı ahlâkî bir takım yaşantıları nedeniyle
bize nakil gelmiş oluyor. İlk anda bir şok yaşıyoruz. Bu da gayet normaldir, insani refleks
olarak görüyorum. Daha sonra kazanmaya çalışıyorum o çocuğu. Zaten bu problem
nedeniyle bir kirlenmişlik, bir suçluluk hissediyordur. Bir de ben bunu hissettirmeyeyim diye
hassas olmaya, daha titiz davranmaya çalışıyorum o gence. Değerlerime taş basıyorum
diyebilirim. Kendi içime gömüyorum. Sen kabul etmeyebilirsin ama çocuk yaşamış onun
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gerçeğidir bu. Sonuçta ona takılıp kalmamak lazım. Bundan sonra ne yapabiliriz, onun daha
ahlaklı olması için ne gibi değerleri kazandırabiliriz, ne gibi çalışmalar yapabiliriz, ona
dönüyorum. Ama ilk etapta kendi içimde çelişki yaşadığım oluyor.
(Sosyal Çalışmacı; 38 yaşında, erkek)

1.2.2. Psikolojik Dayanıklılık
İnsan; hataları, eksiklikleri ve yetersizlikleri olan bir varlıktır. Bu açıdan kimse doğuştan
mükemmel olmasa da sosyal hizmet mesleğini yapacak bireyin psikolojik açıdan sağlam
olması, hizmet sunduğu kesime dikkatini verebilmesi açısından önemlidir. Toplumun
dışlanmış, kirletilmiş ve örselenmiş bireyleriyle çalışma yapılan sosyal hizmet alanında,
duygusal açıdan yıpranmadan sağlıklı kalabilmek güçtür. Çünkü sürekli sorun dinlemek, risk
alarak ezilenlerin savunuculuğunu yapmak ve müracaatçıların beklentilerini karşılamaya
çalışmak, sosyal çalışmacının psikolojik açıdan yıpranmasına neden olmaktadır.
Sosyal hizmet uygulaması kapsamında örselenmiş bireylerle çalışma yapan kurumlarda
bulunan öğrenci, çok karmaşık vakalarla karşılaşmaya psikolojik açıdan hazır olmalıdır.
Örneğin; cinsel istismar mağduru bir kız çocuğunun yaşadığı olayı sosyal çalışmacıya anlattığı
esnada gözlemci ya da yardımcı olarak o ortamda bulunuyorsanız, jest ve mimiklerinizle veya
sözel ifadelerinizle mağduru rahatsız edecek herhangi bir geri bildirimde bulunmamalısınız.
Bunun yanında cinsel istismar olayını dinledikten sonra, psikolojik durumunuzun nötr kalması
adına iç dünyanızda yaşadığınız çöküntü ya da hayal kırıklığını danışmanınızla paylaşmalı ve
yardım almalısınız.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Sosyal hizmet mesleği, sorun alanları nedeniyle psikolojik açıdan yıpranma riski yüksek
olan bir meslektir. Aşağıda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görev yapan bir
sosyal çalışmacı başından geçen bir olayın kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştır.
HEDEF
Sosyal çalışmacının riskli durumlar karşısında psikolojik sağlamlığını nasıl koruduğunu
anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak bir sosyal çalışmacının görevini yaparken karşılaştığı farklı
durumları anlamaya çalışınız.
2. Eğer siz sosyal çalışmacının yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
3. Sosyal çalışmacının alternatif tutumunun ne olabileceği üzerinde düşününüz.
OLAY/OLGU
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde çalışıyorken, İlçede bulunan bir mahkemenin
yürüttüğü boşanma davasına bilirkişi olarak atandım. Boşanma davasını kadın açmıştı ve
eşinden şiddet gördüğü için çocuklarını bırakarak kendi ailesinin yanına dönmüştü.
Mahkemeden dosyayı aldıktan sonra hem kadın, hem de erkekle görüşmek üzere yaşadıkları
yere gittim. Burada kadın ve erkekle ayrı ayrı görüştüm ve notlar aldım. Çocuklar babanın
yanındaydı. On üç yaşında büyük kız çocuğu vardı. Velayet konusunda fikrini öğrenmek için
baskı altında kalmasın diye ayrı bir odada görüşme yaptım. Kız çocuğu söylediklerinin
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aramızda kalması kaydıyla konuşacağını söyledi. Ben de çocuğa, kimse bilmeyecek diye söz
verdim. Neyse görüşmelerimi ve sosyal inceleme raporunu tamamlayıp mahkemeye
gönderdim. İlk defa bilirkişilik yaptığım için süreci bilmiyordum.
Aradan bir hafta geçtikten sonra görüşme yaptığım adam, yani kadının kocası il
müdürlüğündeki odama gelerek öfkeli bir şekilde benimle konuşmaya başladı. ‘Sen raporunu
yanlı yazmışsın, hep beni suçlamışsın, biz seninle bunun için mi konuştuk’ dedi. Ses tonundan
ve davranışlarından çok öfkeli olduğunu anladım ve açıkçası tehdit edildiğim için tedirgin
oldum. Ancak tedirginliğimi belli etmeden; raporumu her iki tarafın ifadelerine dayanarak
hazırladığımı, mümkün olduğu kadar tarafsız davrandığımı, kendisiyle ilgili görüşlerinin
eşinin ifadeleri olduğunu anlatmaya çalıştım. Ancak adam anlamak istemiyordu. Kendisinin
haklı olduğunu bana ispatlamaya çalışıyordu. Öfkesinin nedeninin haksızlığa uğramışlık
duygusundan kaynaklandığını anladım, alttan alarak sakinleştirmeye çalıştım. Ancak raporu
kabul etmediğini ifade ederek odadan çıktı gitti.
Ben olay sonrası duygusal açıdan çok etkilenmiştim. Sosyal inceleme raporu gizli olduğu
halde nasıl okuyabilmişti diye düşünürken, mahkeme hâkimini aradım ve durumu anlattım.
Hâkim, avukatı vasıtasıyla raporu okuyabileceğini söyleyince vicdanen rahatsız oldum.
Çünkü kız çocuğuna söylediklerinin aramızda kalacağına dair söz vermiştim. Babası çocuğun
ifadelerini okuyunca kim bilir nasıl baskı yapmıştır çocuğa. İşte tüm bunları düşünmek
psikolojik açıdan yıpratıyor insanı. Olay sonrası yaşadıklarınız rüyalarınıza giriyor.
(Sosyal Çalışmacı, 32 yaşında, erkek)

1.2.3. Açık Fikirli Olma ve Nesnellik
Açık fikirlilik sosyal çalışmacının kendi dünyası dışındaki dünyayı da tanıyıp bilmesi,
aydınlanması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda sosyal çalışmacının kendi iç dünyasını da
tanıması ve anlaması gerekir. Sosyal çalışmacı dikkatli olmadığı takdirde kendi iç dünyasını
şekillendiren standartları, değerleri, varsayımları, algılayış biçimlerini ve düşüncelerini
müracaatçıya yansıtabilir. Açık fikirlilik sosyal hizmet uygulama sürecine önemli ölçüde
katkıda bulunur. Bu özellik sayesinde sosyal çalışmacı kendi duygu, düşünce ve
davranışlarından farklı da olsa müracaatçının duygu, düşünce ve davranışlarına uyum
sağlamaya çabalar. Müracaatçıyı olduğu gibi kabul edebilmek için ön yargılardan uzak bir
yaklaşım sergilenmek gerekir.
Nesnellik, bir müracaatçıyla etkileşim içindeyken aynı zamanda geri çekilip
müracaatçıyla ilgili olayları ve görüşme esnasında yaşananları doğru olarak görebilmektir.
Bazen müracaatçılar sorunlarını ya da durumlarını abartma veya felaketleştirme eğiliminde
olabilmektedirler. Sosyal çalışmacının nesnel değerlendirmesi müracaatçının işlevsel olmayan
bu tarz iletişim kalıplarını görmesi açısından da önemlidir. Nesnellik umursamazlık anlamında
algılanmamalıdır. Sosyal çalışmacı müracaatçısıyla empati kurarken, müracaatçının durumuyla
ilgili yeni bir anlayış geliştirebilmesi ve olayı farklı bir boyuttan görebilmesi için “ilave bir çift
göz ve kulak” görevi görmesi gerekmektedir (Hackney & Cormier, 2008).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Sosyal Hizmet Merkezi’nde görev yapan sosyal çalışmacının karar verirken
yaşadığı çelişki anlatılmıştır.
HEDEF

12

Sosyal çalışmacının açık fikirli ve nesnel olmayı nasıl sağladığını anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak sosyal çalışmacının karar verirken yaşadığı karmaşayı anlamaya
çalışınız.
2. Eğer siz sosyal çalışmacının yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
3. Sosyal çalışmacının sonuçta verdiği kararın doğru olduğunu düşünüyor musunuz?
OLAY/OLGU
Korunmaya muhtaç çocuğu için sosyal yardım talebinde bulunan bir kadın vardı. Çalıştığım
yer küçük bir yer olduğu için kadının ahlak dışı bir yaşantısı olduğunu biliyorduk. Çocuk
kurum bakımını kabul etmiyordu, anne de çocuğunu yuvaya vermek istemiyordu. Kadın
görüşme sürecinde sürekli yalan söylüyordu, durumunu olduğundan farklı anlatıyordu.
Kadına açık bir şekilde özel yaşamındaki tercihlerine karışamayacağımızı, ancak önemli
olanın çocuğun zarar görmemesi olduğunu belirttim. Çocuğu adına yardım yapacağımızı,
ancak çocuğun ihmal istismar edildiğine dair bir bulguya rastlamamız halinde çocuğu
koruma altına alacağımızı söyledim. Bazen insan çelişkide kalıyor ama somut bir istismar
bulgusu olmadan da çocuğu anneden koparmayı da doğru bulmuyorum açıkçası…
(Sosyal Çalışmacı, 27 yaşında, kadın)

1.2.4. Güvenilir ve Yetkin Olma
Sosyal çalışmacının güvenilirliği ile vurgulanmak istenen; sözüne güvenilir, sorumluluk
sahibi, etik standartlara uyan ve şeffaflık özelliklerine sahip bir insan olmasıdır. Güven duygusu
uyandırmak zor bir iştir. Fakat tek bir söz ya da hareketle bu güven duygusu aniden yerle bir
olabilir. Güvenilir sosyal çalışmacı müracaatçının anlattıklarını gizleyebilen, onun sorunlarına
enerjik bir şekilde cevap verebilen, müracaatçının “kendisini ifade ettiği için asla pişman
olmadığı” kişidir. Güvenilirlik tek bir cümleyle özetlenebilir: “Yapabileceğinizden fazlasına
söz vermemek ve verilen sözü mutlaka yerine getirmektir.” Sosyal çalışmacı güvenilir bir kişi
olarak davranmamalı, güvenilir bir kişi olmalıdır (Hackney & Cormier, 2008).
İnsan davranışıyla ilgili mesleklerin etik standartları yüksek düzeyde yetkinliğe sahip
olmayı gerekli kılar. Sosyal çalışmacının müracaatçılara yardımcı olabilmesi için uygulama
yaptığı alanla ilgili bilgi birikimine, deneyime ve becerilere sahip olması gerekir. Müracaatçıya
güven duygusu verme, güçlü yönlerini destekleme ve daha umutlu olmasını sağlama adına
sosyal çalışmacının yetkin olması gerekmektedir. Müracaatçının sorunlarının çözümü
konusunda ihtiyaç duyduğu yardımı ve desteği alabilmesi için sosyal çalışmacının sorumluluğu
üstlenmesi, kaynak ve fırsatları etkili bir şekilde yönetmesi beklenmektedir. Sosyal
çalışmacının yetkinliğine ya da uzmanlığına güven arttıkça, sosyal hizmet mesleğinin saygınlığı
da artacaktır.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda yetmiş beş gencin kaldığı erkek yetiştirme yurdunda görev yapan sosyal
çalışmacının gençlerin güvenini kazanma adına yaptığı uygulama anlatılmıştır.
HEDEF
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Sosyal çalışmacının güvenilir olma adına uygulamada sergilediği tutum ve davranışları
anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak sosyal çalışmacının gençlerle nasıl güven ilişkisi kurduğunu
anlamaya çalışınız.
2. Eğer siz sosyal çalışmacının yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
3. Sosyal çalışmacının güvenilir olma adına ortaya koyduğu çabayı yeterli buluyor musunuz?
OLAY/OLGU
Yetiştirme yurdundaki gençler sosyal çalışmacı olduğumu, tabii onlar hakkında birçok
kararları verebileceğimi biliyorlardı ama ben hiçbir zaman bunu koz olarak kullanmadım.
Mümkün olduğu kadar yalan söylememeye çalıştım onlara gelecekleriyle ilgili, bu da çok
önemli. Yani çocuğun yasalarda bir hakkı varsa bunu bilirse, şu kaygı da olabiliyor meslek
elemanlarında: “Bunu açık olarak söylersem, sonra çocuğu frenleyemem ya da tehdit unsuru
olarak kullanamam” diyor. Mesela hiçbir sosyal çalışmacı, çocuk yurtta ne yaparsa yapsın
hangi tür yaramazlığı, hareketliliği yaparsa yapsın onun işe girişini engelleyemez. Ama bunu
birçok meslek elemanının koz olarak kullandığını duyuyoruz. İdarecilerin koz olarak
kullandığını duyuyoruz. Bu konularda tamamen açık oldum onlara karşı. “İlköğretim mezunu
olduğunuz zaman bir yasanız var, bundan da yararlanmanıza engel olacak hiç bir şey yok.
Herhangi hukuki karşılığı olmayan yaramazlıklarınız, hareketlilikleriniz buna engel
olamaz.” Zaman zaman bu kaygıyla geliyordu gençler: “Buradan atılır mıyım? İşe giriş
hakkım kalkar mı?” Basit bir tutanakla, bu tarz kaygılar içerisine giriyorlardı. Ben o tip
sorulara açık yüreklilikle cevap verdim. Burada dürüstlük çok önemli, gencin bu sayede
güvenini de kazanıyorsunuz. Daha sonraki atacağı adımlarda ya da herhangi bir hukuka
aykırı, oradaki kurallara aykırı bir şey yapmışsa size onu açıkça ifade edebiliyor artık. Çünkü
eğer biz onlardan dürüstlük bekliyorsak, önce bizim dürüst olmamız lazım. Önce oradaki
görevli dürüstçe çocuğun haklarını hiç gizlemeden, çarpıtmadan, doğrudan söylerse, çocuk
da bir yetişkinin nasıl olması gerektiğini öğrenir.
(Sosyal Çalışmacı, 38 yaşında, erkek)

1.3.

Uygulamada Sosyal Çalışmacın Rol ve İşlevleri

Bireylerle, gruplarla, ailelerle, kurumlar ve topluluklarla çalışırken sosyal çalışmacının
çeşitli rollerde bilgili ve yetenekli olması beklenir. Bu roller meslek mensupları tarafından
sosyal normlar, tarihsel gelenekler, hukuki düzenlemeler ve kurum politikaları dikkate alınarak
oluşturulmuş ve mesleğe yeni başlayan sosyal çalışmacılara sorumluk olarak yüklenmiştir. Her
mesleki rol altında belirli işlevlerin gerçekleştirilmesi ön görülmektedir. Örneğin tıbbi sosyal
hizmet alanında görev yapan sosyal çalışmacı; aracı, klinik tedavi uzmanı, danışman ya da vaka
yöneticisi olarak müracaatçının durumunu değerlendirebilir (Sheafor & Horejsi, 2014).
İnsanların sorun çözme, başa çıkma ve gelişme kapasitelerinin arttırılması için sosyal
çalışmacılar değerlendirme, tanılama, inceleme, destek, danışmanlık, savunuculuk, muktedir
kılıcılık işlevlerini yerine getirmektedirler. Ayrıca müracaatçılarla kaynaklar arasında bağlantı
kurulabilmesi için yönlendirme, organize etme, harekete geçirme gibi işlevler de bulunmaktadır
(Duyan, 2012).
Thompson (2013) “sosyal hizmet nedir?” sorusuna; “sosyal çalışmacı ne yapıyorsa
sosyal hizmet odur” cevabını vermiştir. Dolayısıyla sosyal hizmet mesleğinin toplum
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nezdindeki tanınırlığı ve saygınlığı için sosyal çalışmacıların yaptıkları etkinlikler çok
önemlidir. Sosyal çalışmacının gerçekleştirdiği birçok etkinliği şu şekilde sıralayabiliriz:











Sosyal hizmet yardımına başvuran ya da böyle bir hizmeti alması gerektiği düşünülen
kişilerin koşulları ve ihtiyaçlarına ilişkin ön değerlendirme yapmak,
Tanımlanan ihtiyaçlar için gerekli hizmetleri sağlamak ve/veya kullanıma
sunmak/devreye sokmak, yetersiz ya da zararlı koşulları iyileştirmek,
Birey, aile, grup ya da topluluk düzeyinde sorun çözücü, destekleyici ve kolaylaştırıcı
etkinlikler geliştirmek,
Yardıma muhtaç bireylerin maruz kaldığı riskin doğası ve derecesine ilişkin ön
değerlendirme yapmak,
Koruyucu-önleyici planlar yapmak, uygulamak ve bunları değerlendirmek,
Kararların yerinde ve uygun biçimde verilmesine yardımcı olmak amacıyla
mahkemelere rapor hazırlamak ve sunmak,
Diğer profesyonellerin çalışmalarından faydalanmayı ve onları desteklemeyi amaçlayan
multidisipliner proje ve planlara katkı sunmak,
Savunma veya arabuluculuk faaliyetleri düzenlemek ve sunmak,
Koruyucu-önleyici boyutta sosyal sorunları tanımlamak için bireyler, aileler ve
topluluklarla çalışmak,
Yürürlükteki yasalara uygun olarak yasal görevleri üstlenmek (Thompson, 2013).

Yukarıda sıralanan etkinlikleri yerine getirirken sosyal çalışmacılar her an etkisi büyük
ya da nispeten küçük kararlar vermek durumundadır. Hangi yaklaşımın, müdahale yönteminin
uygun olduğu, hangi programların, etkinliklerin yapılacağı, müdahalenin gerekip gerekmediği
gibi pek çok kararla yüz yüze kalmaktadır. Bu kararları verirken sosyal çalışmacılar bir
dereceye kadar bağımsız hareket etseler de süreç içerisinde atılması gereken adımların kanun
ve yönetmeliklere uygun olması gerektiğini unutmamalıdırlar. Sosyal çalışmacının mesleğini
icra ederken kurum içindeki rol ve sorumlulukları ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenir.
Başka bir ifadeyle yasal mevzuat belirli durumlarda sosyal çalışmacının nasıl davranması
gerektiğine açıklık getirir. Bu nedenle sosyal çalışmacının görev yaptığı sosyal hizmet alanıyla
ilgili kanun ve yönetmelikleri çok iyi bilmesi gerekmektedir.

1.3.1. Arabuluculuk Rolü
Sosyal çalışmacı müracaatçılarla fırsatlar ve kaynaklar arasında bağlantı kurulmasına
yardımcı olan profesyonel meslek elemanıdır. Arabuluculuk rolünü yerine getirmek için sosyal
çalışmacının müracaatçıların ihtiyaçlarını tanımlaması, farklı kaynaklar kullanmaları için var
olan kapasite ve motivasyonlarını belirlemesi ve kaynaklara ulaşabilmeleri için yardımcı olması
gerekmektedir. İnsani hizmetler aracısı olarak sosyal çalışmacı, çalıştığı ülkenin program ve
hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmalı, her bireyin güç ve sınırlarına dair değerlendirmelerini
güncel tutmalı ve kaynaklara ulaşım prosedürünü anlamalıdır (Sheafor & Horejsi, 2014).
Arabuluculuk Rolünün İşlevleri:
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Müracaatçının durumunun ön değerlendirilmesinin yapılması,
Kaynakların ön değerlendirilmesinin yapılması,
Müracaatçıların kaynaklara yönlendirilmesi,
Sosyal hizmet sistemleri içinde bağlantıların kurulması,
Müracaatçıları ve yöneticileri bilgilendirme.

1.3.2. Savunuculuk Rolü
Savunuculuk, bir ya da daha fazla birey, grup veya topluluk adına sosyal adaleti sağlama
ve koruma amacıyla doğrudan temsil etme, müdahil olma, destekleme, tavsiyede bulunma
eylemi şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal çalışmacı savunuculuk rolünü yerine getirirken
müracaatçının değişim sürecine katılım ve kendi kaderini tayin hakkına saygı göstermelidir.
Müracaatçının sorunlarını çözebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kurumsal destek
alması gerekmektedir. Bazen kurumlar destek sağlama konusunda istekli olmamaktadırlar ya
da müracaatçı bu kurumlara nasıl başvuracağını bilmemektedir. Böyle durumlarda sosyal
çalışmacı müracaatçının ihtiyacı doğrultusunda kurumlardan hizmet alabilmesi için hak
savunuculuğu gücünü kullanmaktadır.
Savunuculuk Rolünün İşlevleri:



Müracaatçı ya da vaka savunuculuğu,
Sosyal sınıf savunuculuğu.

1.3.3. Eğiticilik Rolü
Sosyal hizmet uygulamasının temel amacı müracaatçılara işlevsiz olan davranışlarının
değişmesinde ve etkili sosyal iletişim alışkanlıkları kazanmalarında yardımcı olmaktır. Bu
durum müracaatçılara belirli kurallara, yasalara ve toplumun normlarına bağlı kalmayı, sosyal
beceriler ve kendi davranışlarına dair bakış açısı geliştirmeyi öğretmeyi gerekli kılmaktadır.
Eğitme eylemi bireysel olarak gerçekleştirilebileceği gibi grup halinde sunum yapma, interaktif
öğrenme ortamları oluşturma, seminer verme tarzında da yerine getirilebilir.
Sosyal hizmet uygulamasının büyük bölümü, müracaatçıları ya da müracaatçı gruplarını
hayatın getirdiği zor durumlarla başa çıkmak veya sorunları ve krizleri önceden tahmin etmek
ve engellemek için eğitmek eylemini kapsar. Bu durum müracaatçıyı güçlendirmektedir.
Eğiticilik Rolünün İşlevleri:




Sosyal ve günlük yaşam becerilerini öğretmek,
Davranış değişimi konusunda yardımcı olmak,
Birincil önlemler alabilmesi için farkındalık sağlamak.
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1.3.4. Danışmanlık ve Klinisyenlik Rolü
Danışmanlık/klinisyenlik rolü kanıta dayalı değerlendirmeleri uygulama ve bireylere,
ailelere veya küçük gruplara hayatlarındaki sosyal ve duygusal sorunlarla başa çıkmak için
yardımcı olacak müdahaleleri içermektedir. Bu rolü yerine getirebilmesi için sosyal
çalışmacının insan psikolojisi ve davranışları hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca
sosyal çevrenin insan üzerindeki etkisi ile müracaatçılarının ihtiyaçlarını ve işlevselliklerini
değerlendirme kabiliyeti, hangi müdahalelerin müracaatçıya stresi ile mücadele etmesinde
yardımcı olabileceğine dair yargı yeteneği, müdahale tekniklerini uygulama yetisi ve değişim
süreçleri boyunca müracaatçılara destek olabilme becerisine sahip olması gerekir.
Danışmanlık/Klinisyenlik Rolünün İşlevleri:




Psiko-sosyal değerlendirme ve teşhis,
Kronik durumlarda bakım sağlamayı sürdürmek,
Sosyal tedavi

1.3.5. Vaka Yöneticisi Rolü
Sosyal çalışmacının vaka yöneticisi olarak görevi, birçok kurum tarafından sağlanan
hizmetten yararlanmak zorunda olan müracaatçılar için kritik bir öneme sahiptir. Vaka
yönetimi, müracaatçının gelişme ve değişme kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu birbirinden farklı
hizmet ve profesyonel müdahalenin müracaatçı lehine düzenlenmesi, eşgüdümleşmesi,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Vaka yöneticisi olarak görev yapan
sosyal çalışmacı, müracaatçısının ihtiyacı olan hizmet modellerini tespit ederek, bir müdahale
planı kapsamında gerekli kurumlara yönlendirme yapabilmelidir.
Vaka yönetim sisteminin amacı, hizmetsel bütünleşmenin sağlanmasıdır. Hizmetsel
bütünleşme, müracaatçıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesinde
destek ve yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşların hizmetlerinin müracaatçı lehine
koordinasyon ve işbirliği sağlanmak suretiyle bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesidir.
Hizmetsel bütünleşmenin sağlanması, müracaatçı yönünden yararlanılması gerekli olan insani
hizmetler arasında “bağlantı” tesis edilmesi suretiyle ancak gerçekleşebilir (Karataş Z. , 2010).
Vaka Yöneticiliği Rolünün İşlevleri:







Müracaatçının tanımlanması ve oryantasyonu,
Müracaatçının değerlendirilmesi,
Hizmet/tedavi planlanması,
Bağlantı kurulması ve hizmetlerin birbiriyle ilişkilendirilmesi, koordinasyon
sağlanması,
Müracaatçının desteklenmesi,
Verilen hizmetin izlenmesi ve takip edilmesi.

17

1.4.

Uygulamada Sosyal Hizmet Müdahale Süreci

Sosyal hizmet uygulamalarında bireyin sosyal işlevselliğini sağlamak ve yaşam
standardını geliştirmek için sorun alanlarına çoklu ve bütüncül müdahalelerde bulunmak
gerekmektedir. Genelci sosyal hizmet yaklaşımı esas alınarak gerçekleştirilecek bu
müdahaleler, bir süreç dâhilinde belli aşamalardan oluşmaktadır. Sosyal hizmet uygulamasında
bireyle, grupla ya da toplumla çalışma yöntemlerinin kullanıldığı tüm sorun alanlarında planlı
değişim sürecini başlatmak ve yönetmek amacıyla ön görülmüş olan müdahale aşamaları
sorunun ele alınmasında sosyal çalışmacıya sistematik bir şekilde yol göstermektedir. Sosyal
inceleme ve planlı değişim sürecini kapsayan sosyal hizmet müdahalesi birbirini takip eden
yedi aşamadan oluşmaktadır.

Tanışma
(Bağlantı Kurma)

Son
değerlendirme

Ön
değerlendirme
(Veri Toplama)

Sonlandırma

Planlama

Uygulama

(Sözleşme)

(Müdahale)

İzleme

Şekil 1. Sosyal hizmet müdahale sürecinin aşamaları (Sheafor & Horejsi, 2014)
Herhangi bir sosyal hizmet biriminde görev yapan sosyal çalışmacı “genelci sosyal
hizmet müdahale yaklaşımı” uyguladığının farkında olarak öncelikle müracaatçının bulunduğu
yerden işe başlamalıdır. Başka bir ifadeyle bireyin ve ailesinin mevcut durumunu, ihtiyaç ve
sorunlarını, yaşam deneyimlerini, güçlü yönlerini, yetersizliklerini ve destek mekanizmalarını
gerçekçi bir şekilde belirlemelidir. Değişim sürecini başlatmak; bireyin ve ailesinin katılımıyla
birlikte gerçekleştirilen etkili bir ön değerlendirme sonrasında mümkün olacaktır. Planlı
değişim sürecini yürütecek olan sosyal çalışmacı uygulamada bazı ilkelere dikkat etmelidir
(Sheafor & Horejsi, 2014):





Sosyal çalışmacı öncelikli olarak dikkatini, müracaatçı tarafından tanımlanan, algılanan
ve tecrübe edilen şekilde onun sorununa ya da endişesine vermelidir.
Sosyal çalışmacı öncelikli olarak durumun bu yönlerine ve müracaatçıyı en yakın ve
çabuk etkileyen çevresine odaklanmalıdır.
Sosyal çalışmacı bir ya da daha fazla seviyede müdahalede bulunacağının farkında
olmalıdır.
Sosyal çalışmacı çeşitli teknikleri, yaklaşımları ve hizmetleri kullanmaya hazırlıklı
olmalıdır.

1.4.1. Tanışma ve Bağlantı Kurma
Tanışma öncesinde hazırlık çalışması yapılması, bireye ve ailesine önem verildiğinin
temel göstergesidir. Çünkü insanın en temel ihtiyacı güven ve sosyal onaydır. Dosya üzerinden
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birey ve ailesi hakkında ön bilgi edinilmesi, daha önce yardım aldığı kuruluşlar varsa o
kuruluşlardan bilgi alınması, birey ve aileyle görüşme için randevu talep edilmesi tanışma
öncesi yapılması gereken temel eylemlerdir.
Yüz yüze veya telefonla gerçekleştirilen tanışma esnasında; sosyal çalışmacı kendini
tanıtmalı, görevi hakkında bilgi vermeli, arama/görüşme amacını söylemeli, müracaatçıyla
ilgili yapılacak işlemler hakkında bilgi vermeli ve aileden beklentinin ne olduğunu
açıklamalıdır. Yüz yüze görüşmede empatiye dayalı bir ilişki kurulması müracaatçının endişe,
belirsizlik ve kararsızlık duygularının giderilmesini sağlayacaktır (Rosenberg, 2013). Empati
sayesinde karşı tarafa şu mesajlar verilir: “Seni fark ediyorum, duygunu paylaşıyorum ve bu
yüzden sana yardım etmek için harekete geçiyorum.” Görüşme esnasında saydam ve açık sözlü
olma; müracaatçının iyilik duygularını geliştirir ve olumlu duyguların güçlenmesini sağlar.
Sosyal çalışmacı mesleki bilgi ve tecrübesiyle, yetki sahibi olduğunu karşı tarafa
hissettirmelidir.
Sosyal hizmet müracaatçı adına değil, müracaatçıyla birlikte yapılan bir eylem olduğu
için katılım ilkesi gereği müracaatçı ve ailesi yardım ilişkisine dâhil edilmelidir. Müracaatçıyla
işbirliği yapmanın çeşitli teknik ve yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemleri kuruluşun
“karşılama politikası” olarak nitelendirebiliriz. Bu nedenle, görüşme öncesinde müracaatçıyı
rahatsız etmeyecek ve tehdit edici olmayacak şekilde karşılamak ve selamlamak gerekir. Pek
çok belirsizlik nedeniyle karmaşa yaşayan müracaatçının talebi, sorunu ya da durumuna
gerçekten ilgi göstermek; beklentisini ifade etmesini kolaylaştırmak; müracaatçının isteğini,
kaygısını, kurumdan ve sosyal çalışmacıdan beklentisini açık bir şekilde ifade etmesine yardım
etmek önemlidir. Müracaatçının kurum, sosyal çalışmacı ya da sağlanan hizmet ile ilgili sahip
olabileceği yanlış anlamaları ya da korkuları belirlemek; hizmet sunumunu etkileyebilecek
ilgili çalışma şartlarını açıklamak da daha sonra yaşanması muhtemel çatışmaları önleyecektir.
Sosyal çalışmacı ilk görüşmede; temsil ettiği kurumun hizmet sunum ve yardım
yaklaşımını açıklamalıdır. Adli sosyal hizmet alanı gibi bazı alanlarda sosyal çalışmacının
istenmeyen müdahaleci, davetsiz yabancı ve otorite figürü olarak algılanma ihtimali yüksektir.
Bu nedenle sosyal çalışmacı kendisi, görev ve rolü hakkında tanıtıcı açıklamalar yapmalıdır.
Görevlinin kim olduğu, kimi temsil ettiği ve niçin görüşme ihtiyacı duyduğu konusunda
açıklama yaparak görüşmeye başlaması karşı tarafı rahatlatacaktır. Görüşmenin başlangıcında;
ilgili mahkemeye bir rapor hazırlanacağı, bu yüzden söylenilenlerin mahkeme tarafından
bilineceği belirtilmelidir.
Görüşmeye müracaatçının bulunduğu yerden yani müracaatçının önemli saydığı ve
hakkında konuşmak istediği konuyla başlamak önemlidir. Müracaatçı acele ettirilmeden,
düşüncelerini toparlamak ve söylemek istediklerine karar verebilmesi için zaman tanınarak
görüşme süreci yönetilmelidir. Müracaatçının söyledikleri herhangi bir cihazla kayıt altına
alınacaksa aydınlatılmış onam formu kullanılmalıdır. Ayrıca iletişim bilgilerinin kaydedilmesi
de unutmamalıdır (Sheafor & Horejsi, 2014).

19

1.4.2. Ön Değerlendirme ve Veri Toplama
Ön değerlendirme aşamasında müracaatçının ihtiyaçları ve sorunları anlaşılmaya
çalışılır. Sorunların ve ihtiyaçların hangi sistemlerden, nasıl kaynaklandığı belirlenmelidir.
Müracaatçının içinde bulunduğu sosyal bağlamı kavrayabilmek için ev ziyaretleri
gerçekleştirerek aile yapısı hakkında bilgi edinilmesi ve aile içi etkileşim örüntülerinin ortaya
çıkarılması çok önemlidir. Müracaatçı ve ailesi hakkında daha önceden hazırlanmış bir sosyal
inceleme raporu yoksa raporda olması gereken bilgiler doğrultusunda sosyal inceleme yapmak
öncelik taşımaktadır. Bu süreçte elde edilen bilgiler Müracaatçı hakkında düzenlenmesi
gereken değerlendirme formları için de kaynak niteliğinde olacaktır (Uluğtekin, 2012).
Ön değerlendirme aşaması; elde edilen ilk verilerden anlam ve deneysel sonuç çıkarma
süreci olduğundan bu bilgilerin, nihai bilgiler olmadığı bilinmelidir. Elde edilen bu ham veriler
süreç içinde ortaya çıkacak yeni bilgi ve belgelerle desteklenmelidir. Bu aşamada sosyal hizmet
bakış açısıyla yapılacak en önemli çalışma, müracaatçının sosyal işlevselliğinin
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme aynı zamanda sosyal inceleme raporunun da ana
gövdesini oluşturur. Sosyal hizmet müdahalesinin temel amacı müracaatçının tatmin edici bir
hayat sürdürmesi için sosyal işlevselliğindeki sorunlarını düzeltmek ve önlemek, sosyal
yapısını ve kapasitesini iyileştirmektir (Sheafor & Horejsi, 2014). Bu amaçla yardıma ihtiyaç
duyan birey ve ailesi hakkında ev ziyareti ve sosyal çevre araştırması yapılarak kapsamlı bir ön
değerlendirme yapılmalıdır. Bireyi ve aileyi kuşatan riskler doğru bir şekilde tespit edilmelidir.

1.4.3. Planlama ve Sözleşme
Planlama ön değerlendirme ve müdahale arasında köprüdür. Sosyal hizmet müdahalesi
uygulamakla yükümlü olan sosyal çalışmacı, bu müdahalenin nasıl yerine getirileceği
konusunda bir plân hazırlar ve bu plân doğrultusunda uygulama yapar. Yardıma muhtaç bireyin
güçlendirilmesi, sosyalleşmesi ve yeniden işlevsel hale gelmesi için planlama aşamasının
titizlikle ele alınması gerekmektedir.
Sosyal hizmet disiplini açısından konuya yaklaştığımızda planlama, sosyal inceleme
raporunun müdahale planı bölümüne denk gelen, birey ve sosyal çevresinde gerekli değişimleri
gerçekleştirmek üzere hedefler belirlenmesini sağlayan bir işlemdir. Müdahale planının giriş
kısmında müracaatçının başvuru nedenine ilişkin bilgilere yer verilmelidir. Müracaatçıyı
yönlendiren birim, sevk tarihi ve numarası, hakkında verilmiş herhangi bir tedbir kararı varsa
kararın türü ve süresi, tedbir kararının verilme nedeni gibi bilgiler planlamanın yasal
gerekçesini oluşturması açısından önemlidir. Planın ikinci bölümünde müracaatçının bilgilerine
yer verilir. Müracaatçının adı, kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, anne-baba adı, öğrenim,
sağlık ve iş durumu, kiminle yaşadığı, adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin olmasında yarar
vardır. Planın üçüncü bölümünde müracaatçının başvurmasına neden olan sorunlar detaylı bir
şekilde risk faktörleriyle birlikte ele alınır. Planın son bölümünde ise hizmetten yararlanması
uygun görülen bireye ve aileye ilişkin hedefler belirlenir. Her bir hedefe ulaşmak için planlanan
faaliyetler, görev alacak kişi ve kuruluşlar, hedefin tamamlanacağı süre, ilerlemenin nasıl
ölçüleceği, işbirliği yapılacak kişi ve kuruluşlar bu bölümde belirtilir. Hedefler belirlenirken
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ulaşılabilir ve gerçekçi olmasına dikkat edilmeli, mümkün oldukça elde edilecek tek bir
sonucun belirtilmesi sağlanmalıdır.
Sosyal hizmet mesleğinde her bireyin kendi kaderini tayin etme hakkı olduğu kabul
edildiğinden planlamanın müracaatçı ve ailesiyle birlikte yapılması önemlidir. Planlamada
sorunlar önceliklere göre sıralanmalı ve ihtiyaç olarak tanımlanmalıdır. Örneğin madde
bağımlılığı olan çocuğun sağlıklı olma ihtiyacı olduğu, okul devamsızlığı olan çocuğun ise
okula uyum sağlama ihtiyacı bulunduğu bilinmelidir. Sorun varlığından rahatsızlık duyulan
fiziksel, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bir şeyi tanımlarken, ihtiyaç yokluğundan rahatsızlık
duyulan bir şeyi tanımlar.
Planlama aşamasında müracaatçıyla birlikte bir ihtiyaç listesi hazırlanabilir. Örneğin;
sosyal güvencesi ve işi olmayan aile fertleri için ekonomik destek ihtiyacı, ruh sağlığı sorunları
olan aile bireyleri için psikiyatrik yardım ihtiyacı, boşanma, velayet vb. konular için hukuki
destek ihtiyacı, zararlı alışkanlığı olan aile bireyi için boş zaman etkinlikleri ihtiyacı gibi ihtiyaç
listesi yapılmasında yarar vardır. Müracaatçıyla birlikte hazırlanan değişim planında mutabakat
sağlandıktan sonra yazılı bir hizmet sözleşme yapılması konuşulanların teyit edilmesi açısından
önemlidir. Bu sayede iki taraf için de yanlış anlaşılmaların önüne geçilmiş olacaktır (Sheafor
& Horejsi, 2014).

1.4.4. Uygulama ve Müdahale
Değişim zordur ve müracaatçılar değişim için adım atmak konusunda korku ya da
kararsızlık içinde olurlar. Planlanan hedeflere ulaşmak için bilgi sağlama, tavsiye verme ya da
bazı durumlarda harekete geçmesi için ikna etmek gerekebilir. Bu aşamada gereksiz ve acemice
tavsiyelerden kaçınılmalıdır.
Müdahale aşamasında hedef davranışın güçlendirilmesi ve ilerletilmesi için
müracaatçılar desteklenmelidir. Örneğin devamsızlık sorunu yaşayan suça sürüklenen bir
çocuk okula devam ettiğinde hoşuna giden ve ihtiyacı olan bir eşya hediye edilebilir. Çocuğun
benlik imajını güçlendirecek olumlu destekler sağlanmalıdır. Örneğin; onay sözcükleri
kullanma ve çocuğa önemli biri olduğunu hissettirme gibi psikolojik pekiştireçler kullanılabilir.
Müdahale aşamasında müracaatçının sorun yaşamasına neden olan ailesel sorunlara
müdahale etmek de önemlidir. Bu süreçte ailenin sosyo-ekonomik destek alabileceği
kuruluşlara yönlendirilmesi gerekebilir. İşsizlik sorununun çözümü için iş danışmanlarına
yönlendirme yapılabilir ya da ev ekonomisi ve idaresi konusunda bilinçlenmeleri sağlanabilir.
Müracaatçılar çoğunlukla göç, istismar, yoksulluk, işsizlik gibi birden çok yıkıcı
tecrübeyle karşılaşmış insanlardır. Geçmişlerini yenmek isteseler de çoğu zaman kendilerini
güçsüz hissedebilirler. Kimilerinde kemikleşmiş bir kaybedilmişlik duygusu hâkimdir,
reddedildiklerini ve yok sayıldıklarını düşünürler. Bu olumsuz ve sınırlayıcı yaklaşımları
düzeltmek ya da ortadan kaldırmak için sosyal çalışmacı ve kurumlar güçlendirme üzerinde
durmalıdırlar (Sheafor & Horejsi, 2014).
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Müdahale aşamasında müracaatçı ve ailesini mikro bir sistem olarak ele alıp, bu sistem
etrafındaki kaynakları ve fırsatları harekete geçirmenin yol ve yöntemleri aranmalıdır. Ekolojik
sistem yaklaşımı açısından sosyal hizmet birimi ve sosyal çalışmacı değişimi başlatacak sistem
olarak değerlendirilebilir. Sosyal çalışmacı müracaatçı sisteminde değişmesi gereken hususları
belirledikten sonra toplumsal kaynak ve fırsatları temsil eden eylem sistemini harekete
geçirmelidir. Örneğin; hırsızlık yaptığı için hakkında danışmanlık tedbiri verilen 14 yaşındaki
çocuğuna (müracaatçı sistemi) yardımcı olmak isteyen anne, çocuğunun okul arkadaşlarıyla
ilişkisi konusunda destek almak istemektedir. Eğer hem annenin hem de çocuğun değişmesi
gerekiyorsa, ikisi de hedef sistem olur. Eğer sosyal çalışmacı çocuğun öğretmenini, okul
müdürünü ve okul rehber öğretmenini yardım sürecine dâhil ederse, bunlar eylem sisteminin
bir parçası olur.

•Sosyal Hizmet
Birimi
•Sosyal Çalışmacı

Değişim birimi
sistemi

Müracaatçı
sistemi
•Faydalanıcı
•Hizmetten
yararlanan

•Değişmesi
gereken birey
•Aile, grup

Eylem sistemi
•Sorunun
çözümüne katkı
sağlayacak birey
•Grup ve örgütler

Hedef sistemi

Şekil 2. Sosyal hizmet uygulamasında sistemler (Sheafor & Horejsi, 2014)

1.4.5. Son Değerlendirme ve Sonlandırma
Son değerlendirme sosyal hizmet müdahalesinin amacına ulaşıp ulaşmadığını
belirlemenin bir aracıdır (Duyan, 2012). Müracaatçı yararına yapılan değişim planının ne
oranda gerçekleştiğinin, aksayan yönler varsa nedenlerinin ve kurumsal hizmetlerin
yetersizliklerinin belirlenmesi yapılacak iyileştirmeler konusunda geri bildirim sağlayacaktır.
Değerlendirme hem müdahale programlarının geliştirilmesi hem de erken uyarı alanıyla ilgili
model üretilmesi açısından önemlidir. Sorunları karmaşıklaşmış bir vakadan yola çıkılarak,
benzer vakaların oluşmaması için alınacak önlemelerin belirlenebilmesi bilimsel ve nesnel bir
değerlendirmeyi gerektirir. Değerlendirme yapıldıktan sonra planlanan hedeflere kısmen ya da
tamamen ulaşılmışsa artık çalışmanın sonlandırılması gerekmektedir. Ayrıca resmi açıdan bir
süre ön görülmüşse süre bitiminde vakanın sonlandırılarak ilgili makamlara bilgi verilmesi
gerekmektedir.
Yardım amaçlı her ilişkinin bir sonu vardır. Sonlandırma, yardım ilişkisi sona ererken
ortaya çıkabilecek sorunlara hassasiyetle yaklaşarak denetim görevlisinin bitirmeye rehberlik
etmesidir. Sonlandırma aşamasında müracaatçıda kayıp hissi yaşanabilir. Gerektiğinde yeniden
destek alabileceği hatırlatılabilir.
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Bu süreçte sosyal çalışmacı bazı sorulara cevap aramalıdır: Müdahale yöntemleri
başarılı oldu mu? Sosyal hizmet müdahalesi uygulanmasını gerektiren problem ya da durum
yeteri kadar çözüldü mü? Müracaatçı kabul edilebilir bir düzeyde yaşamını sürdürebilecek mi?
Kendine veya başkalarına zarar verme riski ortadan kalktı mı? Sosyal çalışmacı gerekli
sonuçları almak için yeterli zaman, enerji veya beceri gösterebildi mi? Yetersizlikler olduysa
nedenleri belirtilmelidir. Müracaatçının farklı hizmet modellerine ihtiyaç duyması durumunda
gerekli yönlendirmeler yapıldı mı? Sonuçları izlendi mi? (Sheafor & Horejsi, 2014)

1.4.6. İzleme
İzlemenin temel amacı, yardıma muhtaç birey ve ailesinin sosyal hizmet müdahale
sürecindeki kazanımlarını koruyup korumadığının takip edilmesidir. Bu nedenle süreç
sonlandırılsa bile belirli aralıklarla müracaatçı ve ailesiyle görüşmeler sürdürülmelidir. Bireyin
iletişim içinde olduğu yardım kuruluşları, adli birimler, sosyal hizmet merkezi gibi kuruluşlarla
işbirliği yapılarak sosyal hizmet uygulama sürecinde edinilen olumlu kazanımların
sürdürülmesi sağlanmalıdır.

1.5.

Sosyal Hizmet Değerlerinin Uygulamaya Aktarılması

Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmet, özellikle toplumun risk altında olan
kesimleriyle ve karşılanması pek de kolay olmayan büyük sorunların yanı sıra çoğu zaman
karşılanmamış ihtiyaçlara ve diğer zorluklara sahip insanlarla çalışmayı gerektirir. Bu nedenle
sosyal çalışmacılar etik olmayan uygulamalarla istismar edilme veya baskılanma ihtimallerine
karşı müracaatçılarını korumak zorundadırlar.
Her insan sahip olduğu haklar bağlamında biriciktir ve insan olması dolayısıyla saygıya
değerdir. Sosyal çalışmacı her müracaatçının benzersiz nitelikleri olduğunun ve her birine
yardım ederken ilke ve yöntemlerin farklı biçimlerde kullanılması gerektiğinin bilincinde
olmalıdır. Müracaatçısını gerçekte olduğu gibi güçlü ve zayıf yönleriyle, uyumlu ve uyumsuz
nitelikleriyle, olumlu ve olumsuz duygularıyla, yapıcı ve yıkıcı tutum ve davranışlarıyla
kabullenmelidir. Ön yargıdan uzak bir şekilde müracaatçısına suç ya da masumiyet istinat
etmeden, yaşadığı sorunların sorumlusu olarak görmeden saygıyla karşılayabilmelidir. Bu
kabullenme müracaatçıların hiç yanlış yapmayacağı ya da sosyal çalışmacının onların yaptığı
her şeyi onaylayacağı anlamına gelmez. Belirli eylemleri kabul edilemez bulabilir ve bu
nedenle bunları onaylamayabiliriz. Ancak bu kişinin onaylanmayacağı anlamı taşımaz. Bir
başka ifadeyle yardım, müracaatçının bunu hak edişine göre değil, ihtiyaçlar ve tanımlanan
önceliklere göre sunulur. Örneğin, alkol kullanan bir müracaatçı hakkında “kendi sorunlarına
kendisi neden olmaktadır” diyerek alması gereken hizmeti sunmaktan vazgeçersek, durumunu
daha da kötüleştirebiliriz. Böyle bir tavır hem profesyonelliğe yakışmaz, hem de sorunların
çözümüne katkı sağlamaz.
Sosyal hizmet uygulamasında insan onurunu yüceltmeyi esas alan etik değerlere bağlı
kalmak, mesleğin saygınlığını ve itibarı koruma adına çok önemlidir. Sosyal çalışmacı kişisel
ve mesleki değerleri arasında bir çatışma yaşadığında meslek örgütü ya da meslektaşlarından
destek alarak mesleki rolünü en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmalıdır. Aşağıda örnek olması
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açısından bazı sosyal hizmet etik değerlerine yer verilmiştir. Sosyal hizmetin etik ilkeleri
meslek örgütleri tarafından sürekli güncellenerek sosyal çalışmacıların istifadesine
sunulmaktadır.

1.5.1. İnsan Hakları ve İnsan Onuru
Statüsü ne olursa olsun bütün insanların onuru eşittir. Sosyal hizmet tüm insanların
doğasında var olan değere ve insanlık onuruna ve de bunlardan doğan haklara saygılıdır. Sosyal
çalışmacılar her bireyin fiziksel, psikolojik, duygusal ve manevi bütünlüğünü ve esenliğini
destekler ve savunur. Sosyal çalışmacının uygulama yaparken hizmet alanların onurunu koruma
adına sağlaması gereken temel insan hakları şu şekilde sıralanabilir:










Kişinin kendi kaderini tayin etme hakkına saygı: Sosyal çalışmacılar, kişinin
başkalarının haklarını ve meşru menfaatlerini tehlikeye sokmamak koşuluyla kendi
seçimlerini yapma ve kararlarını alma hakkına saygı duyar ve bunu geliştirmek için
çalışır.
Katılım hakkını geliştirme: Sosyal çalışmacılar hizmetlerden yararlanan kişilerin
kendi güçlerini fark edip, kullanabilmelerini sağlayacak yollarla, kendi yaşamlarını
etkileyen tüm karar ve eylemlere dâhil olmalarını ve tam katılımlarını destekler.
Bireyi bütün olarak ele alma: Sosyal çalışmacılar, kişiyi ailesi, içinde yaşadığı
topluluk, toplumsal ve doğal çevresi içinde bir bütün olarak ele alır ve kişinin yaşamının
tüm yönlerini dikkate alır.
Güçlü yanların keşfedilmesi ve geliştirilmesi: Sosyal çalışmacılar, tüm bireylerin,
grupların ve toplulukların güçlü yanlarına odaklanır ve böylece onların güçlerini fark
etmelerine ve kullanmalarına destek verir.
Bireyin mahremiyetinin korunması: Müracaatçıya zarar verici etkisi olacak bilginin
yetkili olmayan kişilerle paylaşılmaması gerekir.

1.5.2. Sosyal Adalet
Sosyal çalışmacılar; toplumun geneli ve çalıştıkları kişilerle ilgili olarak sosyal adaletin
gerçekleşmesini desteklemekle sorumludurlar. Sosyal hizmet mesleğinin temel felsefesinde yer
alan sosyal adaletin toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılabilmesi için sosyal çalışmacının
eşitsizliklerle mücadele etme misyonu bulunmaktadır. Sosyal adaletin tesisinde sosyal
çalışmacının rol alması gereken mücadele alanları şu şekilde sıralanabilir:




Olumsuz ayrımcılıkla mücadele: Sosyal çalışmacılar; yaş, kültür, cinsiyet, cinsel
tercih, medeni hal, sosyo-ekonomik statü, politik görüş, renk, ırk, inanç ya da farklı
fiziksel özelliklerine göre yapılan olumsuz ayırımcılığa karşı mücadele etmekle
sorumludur.
Çeşitliliğin tanınması: Sosyal çalışmacılar; bireye, aile, grup ve topluluklara ilişkin
farklılıkları da göz önünde tutarak, çalıştıkları toplumdaki etnik ve kültürel çeşitliliği
tanır ve saygı duyar.
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Kaynakların eşit dağıtımı: Sosyal çalışmacılar, yönettikleri kaynakların hakkaniyetli
ve ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde dağıtılmasına dikkat ederler.
Adil olmayan politikalarla ve uygulamalarla mücadele: Sosyal çalışmacılar,
kaynakların yetersiz olduğu ya da kaynak dağıtımının, politika ve uygulamaların zarar
verdiği, hakkaniyetsiz ya da baskıcı olduğu durumlarda, konuya kendi yöneticilerinin,
karar mekanizmalarının, politikacıların, kamuoyunun dikkatini çekmekle görevlidirler.
Birlik ve dayanışma içinde çalışma: Sosyal çalışmacılar, sosyal dışlamaya,
damgalamaya ya da boyun eğdirmeye katkıda bulunan sosyal koşullarla mücadele
etmekle ve herkesi kapsayıcı bir toplum için çalışmakla yükümlüdür.

1.6.

Sosyal Çalışmacı Adayı Öğrencilere Öneriler

Sosyal hizmet uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de, teorinin
uygulamaya nasıl aktarılacağı sorunudur. Özellikle ülkemizde Batılı bilim insanlarının ürettiği
kuramlardan yararlanılarak öğretilen sosyal hizmetin bilgi temelinin uygulamada kültürel
açıdan sorunlar yaşanmasına neden olacağı gerçeği hatırda tutulmalıdır. Türkiye’nin kendi
içinde bile doğusuyla batısı arasında kültürel ve coğrafi farklılıkların olduğu bir ortamda, sosyal
hizmet uygulamalarında bu kültürel zenginliği nazara almamak önemli bir eksiklik olacaktır.
İnsan onuruna saygı anlayışıyla yaklaşıldığında, sosyal hayatın vazgeçilmez gerçeği olan
farklılıklar çeşitlilik olarak görülmeye başlanacaktır. Sosyal çalışmacı okulda edindiği bilginin
mesleki beceriye dönüşmesi aşamasında kültürel farklılıklara dikkat edilmesi gerektiği
gerçeğini unutmamalıdır. Bu durum teorik bilginin tamamen reddedilmesi anlamına gelmez.
Bazen ülkemizde sosyal hizmet alanında uygulama yapan öğrenci ya da aday memur sosyal
çalışmacılara “okulda öğrendiklerinizi unutun, hayat okulunda işler farklı yürür” şeklinde bilgi
karşıtı öğütler verilmektedir. Bu durum aslında teoriyle uygulama arasındaki ilişkinin yeterince
anlaşılmadığının bir göstergesidir. Aynı zamanda da işin kolayına kaçmaktır.
Uygulama yapmak üzere sosyal hizmet kuruluşlarına gittiğinizde birçok meslek
elemanının mesleki formasyona uymayan yaklaşımlar sergilediğine şahit olabilirsiniz. Bu
durum öğrendiğiniz teorik bilgilerin geçerliliği ve yeterliliği konusunda sizleri
endişelendirmemelidir. Bireylerin kişisel tercihlerinden kaynaklanan bu anlayışın, pek çok
nedenleri bulunmaktadır. Sosyal hizmet mesleği bürokratik bir yapı içinde uygulandığından,
zaman zaman evrak ve büro memurluğu olarak algılanmaktadır. Çoğu zaman müracaatçının
dosya işlemleriyle uğraşmak, müracaatçıyla ilgilenmenin önüne geçebilmektedir. Sosyal
çalışmacı bu anlayışa teslim olmama konusunda direnmeli ve yaptığı meslekî uygulamaların
rutinleşmesine izin vermemelidir. Örneğin, şiddet mağduru kadın müracaatçılarla çalışırken,
siz daha önce onlarca kadınla görüşme yapıp, kadın konukevine yönlendirme işlemi yapmış
olabilirsiniz. Ancak bir sonraki müracaatçı, ilk kez başvuruda bulunuyordur ve daha önce
sosyal çalışmacıyla hiç karşılaşmamıştır. Eğer bu durumda sosyal çalışmacı rutinleşme tuzağına
düşerse, müracaatçısını değersizleştirir ve kaygılarının artmasına neden olur. Bu nedenle; her
müracaatçının biricik olduğu, ilgi ve desteği hak ettiği, sorun ve ihtiyaçlarının dikkatlice
değerlendirilmesi gerektiği gerçeği bürokratik monotonluğa feda edilmemelidir.
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Teknoloji ve bilişim çağını yaşayan günümüz toplumlarında okulda öğrenilen bilgilerin
geçerlilik süresi, en iyimser tahminle beş yıldır. Bu nedenle mezun olduktan sonra teoriyle
bağını koparmış, mesleki yayınları takip etmeyi ve okumayı bırakmış sosyal çalışmacı kendi
geleneksel yaklaşımıyla sosyal hizmet uygulaması yapmaya mahkûm olacaktır. Okulda
öğrenilen teorik bilginin pratiğe aktarılması elbette kolay bir iş değildir. Bunun için sabırlı ve
istikrarlı bir şekilde bilgiyi beceriye dönüştürme kararlılığı taşımak gerekir.
Sosyal hizmet uygulaması yapmak üzere ilk defa alana gidildiğinde okulda öğrenilen
görüşme tekniklerini pratiğe aktarmada acemilikler yaşamak son derece doğaldır. Yeterli
deneyime sahip olmamak bazen kendinizi çaresiz hissetmenize de neden olacaktır. Başlangıçta
hissettiğiniz çaresizlik, kaygı ya da yetersizlik duygularını zihninizde “fırsat” olarak
kodlarsanız, yeniden teoriye dönerek daha bilinçli bir öğrenme süreci yaşayabilirsiniz. Aynı
zamanda öğrendiğiniz teorik bilgiyi yeniden zihin süzgecinden geçirerek içselleştirme fırsatı da
yakalarsınız. Aksi halde kendi acemiliğini teorik bilginin geçersizliği ya da yetersizliği gibi
algılamak, mesleki kariyere zarar verecek yanlış bir değerlendirmedir.
Sosyal hizmet uygulamasında sosyal hizmetin teorisinin ya da bilgi temelinin
önemsenmemesinin mesleğe neler kaybettirebileceği üzerine düşündüğümüzde, şunları
söyleyebiliriz (Thompson, 2013):
Mesleği sıradanlaştırır. Sosyal hizmet mesleği ülkemizde doğru bir şekilde
algılanmadığı için sosyal çalışmacıların ne iş yaptığı konusunda da kafa karışıklıkları
bulunmaktadır. Zaman zaman sosyal hizmet uygulamaları, sosyal inceleme raporu hazırlama
işine indirgenerek “eğer sosyal hizmet buysa, bunu herkes yapar” mantığıyla yaklaşılmakta
meslek değersizleştirilmektedir. Eğer sosyal çalışmacı teoriden aldığı gücü ve profesyonelliği
uygulamaya aktarıp fark oluşturamazsa, bu kanaatin yaygınlaşması kaçınılmaz olacaktır.
Akademisyen ve öğrencinin emeğini değersizleştirir. Sosyal çalışmacı olabilmek için
dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekir. Dört yıllık sosyal hizmet eğitimi
süresince öğrenci ve akademisyenler bilgi ve deneyim paylaşım süreci yaşamaktadırlar.
Teorinin uygulamada geçersizliğini ima etmek insanlığın ortak mirası olan bilime saygısızlık
yapmak ve bilimle meşgul olan öğrencinin öğrenme çabasını ve emeğini yok saymaktır.
Öğrenme motivasyonunu düşürür. Bizim kadim geleneğimizin temel ilkelerinden
birisi olan “beşikten mezara kadar öğrenme” düsturu, günümüzde hayat boyu öğrenme olarak
nitelendirilmektedir. Bilgiyi güce dönüştüren Batı Medeniyeti kitaplar üzerine kurulu bir
medeniyettir. Sürekli öğrenme eylemini alışkanlığa dönüştüren toplumlar gelişmişliği hak
etmektedirler. Sosyal refah ve sosyal hizmet sistemleri güçlü olan ülkelerin hayat boyu
öğrenmeyi prensip edinen sağlam bir eğitim sistemleri olduğu bilinmektedir. Lisansta öğrenilen
bilgiler uzmanlaşma için yeterli olmazken, okulda öğrenilen teorinin önemsiz olduğunu
düşünmek yeni şeyler öğrenme konusunda motivasyonu kıracaktır. Hâlbuki lisans mezunu her
sosyal çalışmacının uzmanlaşma adına lisansüstü eğitim alma hedefi ve ideali olmalıdır. Bunu
da yapamazsa en azından sosyal hizmet alanında çıkan yayınları takip ederek bilgi ve deneyim
repertuvarını zenginleştirmelidir.

26

Özgür düşünmeyi engeller. Dezavantajlı bireylerin savunuculuğu gibi bir misyonu
üstlenen sosyal hizmet mesleğinin bilgi temelinin değersizleştirilmesi sosyal adaletsizliklere
yol açar. Adaletsizlikler karşısında duyarsız kalan ve ne yapacağını bilmeyen bir sosyal
çalışmacı özgür davranıp baskı karşıtı eylemler başlatamaz. Makro düzeydeki küresel
gelişmeleri doğru okuyup, doğru anlayabilmek ve bunun karşısında ezilenlerin savunuculuğunu
yapabilmek ancak bilgiyle, aydınlanmayla mümkündür. Bu nedenle sosyal çalışmacı, hâkim
güçlerin baskısı altında kalmadan özgürce düşünüp karar verebilme adına öğrenmeyle, bilgi
edinmeyle bağını hiçbir zaman koparmamalıdır.
Sonuç olarak; sosyal hizmet mesleği bilgi, beceri ve değer temelleri üzerinde yükselen
bir meslektir. Sosyal hizmet eğitiminde teorik bilgi kadar, beceri ve deneyim sahibi olmak da
önemlidir. Teori ne kadar güçlü olursa, beceri ve deneyim de o oranda güven verir, değişim
motivasyonu sağlar. Ancak sosyal hizmet uygulamasında, teorik bilgi içselleştirildikten sonra
uygulamaya aktarılırsa daha tesirli olacaktır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sosyal hizmet
eğitimi almış olmak en başta eğitim alan bireyin kendi yaşamında değişim sağlamalıdır. Çünkü
değişim içten dışa doğru olursa daha etkili ve kalıcı olur. Dış dünyayı değiştirmeye çalışanlar,
önce kendilerini değiştirmeleri gerektiği gerçeğini unuttukları için istedikleri başarıyı bir türlü
yakalayamazlar. Kendini değiştirmek dünyanın en zor işlerden birisidir, ancak bunu başaranlar
yaşadıkları ortamlarda fark oluştururlar. Buna kelebek etkisi de denir. Sizin için çok küçük bir
esinti olan kişisel değişim çabanız, belki de okyanus kıyısında dev bir dalgaya dönüşecektir.
Bu nedenle başarı bir sonuç değil, bitmeyen bir yolculuktur. Önemli olan yolculuğa başlamak,
sosyal hizmet yolunun yolcusu olmaktır…
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmet uygulamalı bir bilim ve meslek dalıdır. Bu nedenle sosyal hizmet eğitimi
alan öğrencinin bir danışmanın gözetiminde uygulama yaparak mesleki becerilerini geliştirmesi
gerekmektedir. Sosyal hizmet eğitiminde öğrenilen teorik bilginin uygulamaya aktarılmasında
insan onuruna saygı, sosyal adaleti sağlama ve ayrımcılık yapmama gibi temel sosyal hizmet
değerlerine bağlılık önemli bir yer tutmaktadır.
Sosyal hizmet eğitiminin uygulama boyutu, öğrencinin teorik derslerden öğrendiği
bilgiyi ne kadar içselleştirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çünkü bilgi, içsel bir değere
ve bireysel beceriye dönüştüğü ölçüde anlamlı olmaktadır. Ayrıca uygulama sürecinde
öğrenciler, bir kurum ortamında çalışma deneyimi yaşayarak kurum kültürünü öğrenme, bu
yapı içinde kendini tanıma ve ifade etme, iletişim kurma, ilgili sorun alanını tanıma, hizmet
türü, tarzı ve işleyişi öğrenme, bu süreç içinde mesleki profesyonel sorumluluk üstlenme,
gözlem yapma, değerlendirme, uygun müdahale stratejilerini geliştirme, planlayabilme ve
uygulayabilme becerilerini de geliştirmektedirler.
Sosyal çalışmacının mesleğini icra ederken kurum içindeki rol ve sorumlulukları ilgili
kanun ve yönetmeliklerle belirlenir. Başka bir ifadeyle yasal mevzuat belirli durumlarda sosyal
çalışmacının nasıl davranması gerektiğine açıklık getirir. Bu nedenle sosyal çalışmacının görev
yaptığı sosyal hizmet alanıyla ilgili kanun ve yönetmelikleri çok iyi bilmesi gerekmektedir.
Sosyal hizmet uygulaması yapmak üzere ilk defa alana gidildiğinde okulda öğrenilen
görüşme tekniklerini pratiğe aktarmada acemilikler yaşamak son derece doğaldır. Yeterli
deneyime sahip olmamak bazen kendinizi çaresiz hissetmenize de neden olacaktır. Başlangıçta
hissettiğiniz çaresizlik, kaygı ya da yetersizlik duygularını zihninizde “fırsat” olarak
kodlarsanız, yeniden teoriye dönerek daha bilinçli bir öğrenme süreci yaşayabilirsiniz. Aynı
zamanda öğrendiğiniz teorik bilgiyi yeniden zihin süzgecinden geçirerek içselleştirme fırsatı da
yakalarsınız. Aksi halde kendi acemiliğini teorik bilginin geçersizliği ya da yetersizliği gibi
algılamak, mesleki kariyere zarar verecek yanlış bir değerlendirmedir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacı adayı olarak uygulama yapacak öğrencinin
gerçekleştirmesi gereken etkinliklerden birisi değildir?
a) Uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine, işyerinde uyulması gereken
kurallarına ve giyim tarzına uygun hareket etmeye çalışmalıdır.
b) Uygulama yaptığı birimin hizmet sürecinin nasıl işlediğini analiz etmelidir
c) Uygulama yaptığı kurumdaki müracaatçıları yardım kuruluşlarına yönlendirmelidir.
d) Uygulama yaptığı kurumun müracaatçı profili hakkında bilgi edinmelidir.
e) Uygulama yaparken gözlem yapma ve analiz etme yeteneğini kullanmalıdır.
2. “Kişinin başkalarının görüşü ne olursa olsun kendisine değer vermesinin ve kendisini
sevmesinin” ruh sağlığı açısından gerekli olduğunu belirten Virginia Satir aşağıdaki
kavramlardan hangisine vurgu yapmıştır?
a) Özgüven
b) Kendilik değeri
c) Narsistleşmiş benlik
d) Kişilik analizi
e) Diğerkâmlık
3. Sosyal hizmet uygulaması gerçekleştiren öğrencinin birey olarak geliştirmesi gereken
en temel özelliği nedir?
a) Maddi kazanç sağlama yeteneği
b) Akademik yazma yeteneği
c) Başkalarını değiştirme yeteneği
d) Kişisel farkındalık ve kavrayış yeteneği
e) Bilgi yönetim sistemini kullanma yeteneği
4. Sosyal hizmet öğrencisinin kazanması gereken yeteneklerden birisi olup,
“yapabileceğinizden fazlasına söz vermemek ve verilen sözü mutlaka yerine getirmek”
anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yetkinlik
b) Sır tutma
c) Güvenilirlik
d) Nesnel olma
e) Psikolojik sağlamlık
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5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının vaka yöneticiliği rolünün temel
işlevlerinden birisi değildir?
a) Müracaatçının sicil kaydının alınması
b) Müracaatçının değerlendirilmesi,
c) Hizmet/tedavi planlanması,
d) Bağlantı kurulması ve koordinasyon sağlanması,
e) Müracaatçının tanımlanması ve oryantasyonu.
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. …………….. müracaatçıyla etkileşim içindeyken aynı zamanda geri çekilip
müracaatçıyla ilgili olayları ve görüşme esnasında yaşananları doğru olarak görebilmektir.
7. Sosyal çalışmacının müracaatçılarla fırsatlar ve kaynaklar arasında bağlantı
kurmasına yardımcı olan mesleki rolüne ………………………. denir.
8. Müracaatçıların kendi güçlerini fark edip, kendi yaşamlarını etkileyen tüm karar ve
eylemlere dahil olmaları …………. hakkı olarak tanımlanmaktadır.
9. Müracaatçıya zarar verici etkisi olacak bilginin yetkili olmayan kişilerle
paylaşılmaması bireyin …………………….. korunması açısından önemlidir.
10. Müracaatçının gelişme ve değişme kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu birbirinden
farklı hizmet ve profesyonel müdahalenin müracaatçı lehine düzenlenmesi, eşgüdümleşmesi,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine …….. ………….. denir.

Cevaplar
1. c, 2. b, 3. d, 4. c, 5. a, 6. “nesnellik”, 7. “arabuluculuk”, 8. “katılım”, 9.
“mahremiyetinin” 10. “vaka yönetimi”
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2. SOSYAL RİSK ALAN TARAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, insanların sosyal işlevselliklerini bozan risk faktörlerinin neler olduğunu
ve risk altında bulunan bireylerin tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilen sosyal risk tarama
yönteminin nasıl uygulanacağı öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal risk nedir ve bireyleri nasıl etkilemektedir?
2. Sosyal risklerin önlenmesinde koruyucu önleyici sosyal hizmet müdahalesinin
önemi nedir?
3. Sosyal riskleri değerlendirirken ve müdahale ederken nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal risk alan taramasının
önemini kavrayabilir.

Sosyal Risk Alan
Taraması

Koruyucu önleyici sosyal
hizmet müdahalesinin neleri
kapsadığını anlayabilir.
Sosyal risk
değerlendirmesinde nelere
dikkat edilmesi gerektiğini
kavrayabilir.

Uygulamada kullanılan
formlar, vaka ve deneyim
örnekleri ve test sorularıyla
konunun daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Koruyucu-önleyici sosyal hizmet: Sosyal sorunların oluşumuna etki eden ve neden
olan sosyal, ekonomik, psikolojik ve diğer durumların ortadan kaldırılması için
uygulanan sosyal hizmet müdahalesidir. Koruyucu-önleyici hizmetlerin yer aldığı alan
erken uyarı alanı olarak da nitelendirilmektedir.



Sosyal işlevsellik: Bireyin toplum içinde rollerini gerçekleştirebilmesi ve temel
ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan görev ve sorumlulukları yerine
getirebilme yeteneğidir.



Sosyal risk: Hanede yaşayan bireylerin psiko-sosyal işlevselliklerini ve toplumsal
yaşama aktif bir üye olarak katılımlarını kısıtlayan ya da tehlikeye sokan; işsizlik,
yoksulluk, göç, aile içi geçimsizlik, şiddet, boşanma, eğitime katılamama, ruhsal
hastalığı olan bireye, engelli bireye, bakıma muhtaç yaşlı bireye, tutuklu ve/veya
hükümlü bireye sahip olmadır.



Alan taraması: Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal
hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal
sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama faaliyetidir.



Risk haritası: Alan taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve
bilgilere dayalı olarak oluşturulan ve sosyal hizmet desteği sağlanmasını gerektiren
konular bakımından sosyal risklerin; konular, gruplar ve yerleşim alanları itibarıyla ayrı
ayrı gösterildiği, puanlama usul ve esasları kılavuz ile belirlenen ve merkez tarafından
her yıl güncellenen haritadır.
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Giriş
Sosyal hizmetin temel amaçlarından birisi de birey ve toplumu tehdit eden sosyal
riskleri ortadan kaldıracak program ve politikalar geliştirmektir. Bu açıdan bakıldığında sosyal
hizmet uygulamalarının en genel anlamda iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birisi koruyucu
önleyici hizmetler, diğeri ise müdahale boyutudur. Uygulamada temel hedef, sorun ortaya
çıkmadan önce riskleri tespit ederek erken uyarı sistemini harekete geçirmektir. Pek çok sosyal
sorunu alan taraması yöntemiyle yapılacak risk analizi sonucu erken dönemde tespit etmek
mümkündür. Sorunların erken dönemde tespit edilmesi sayesinde sosyal sorunlar ortaya
çıkmadan ya da karmaşık hale gelmeden önce koruyucu önleyici sosyal hizmet modellerinin
devreye girmesi sağlanabilmektedir. Çocuk istismarı, aile içi şiddet ve bakım ihtiyacı gibi
sorunlar erkenden tespit edilemezse birey ve sosyal çevresi üzerinde fizyolojik ve psiko-sosyal
açıdan geri dönülmez etkiler bırakmaktadır.
Toplumun en temel birimi olan aile sistemi, toplumsal düzeni etkilemesi ve bu düzenden
etkilenmesi nedeniyle sosyal hizmet müdahalesinin temel uygulama alanıdır. Ekonomik, sosyal
ve kültürel alanda yaşanan değişimin ortaya çıkardığı sorunlar, olumlu ve olumsuz yansımaları
ile birlikte aileyi doğrudan etkilemektedir. Toplumdaki sosyal risk altında olan bireylere,
ailelere, gruplara destek olmak ve profesyonel hizmet sunmakla sorumlu sosyal hizmet disiplini
de, bu sisteme etkili müdahale yollarını geliştirme çabası içindedir.
Sosyal hizmet uygulamalarında yer alan önleyici hizmetler; sosyal sorunların
oluşmasına neden olan risk faktörlerinin erkenden teşhis edilerek kontrol altına alınmasını ve
koruyucu faktörlerin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasını sağlar. Bu kapsamda uygulanacak
önleyici hizmetlerin üç temel hedefi bulunmaktadır: 1. Temel hedef; sorunun ortaya çıkmasını
ve gelişmesini engellemeye çalışmak, 2. İkincil hedef; sorunu başlangıç aşamasında tespit
ederek, etkili müdahalelerle büyümesini önlemeye çalışmak, 3. Üçüncül hedef; mevcut
durumda önemli ölçüde zarar veren sorunun büyümesini, daha kötüye gitmesini ya da
yayılmasını engellemeye çalışmak (Sheafor & Horejsi, 2014).
Önleyici sosyal hizmet yaklaşımında müracaatçının sosyal hizmet kurumuna başvuruda
bulunması beklenmez. Güçlü bir bildirim mekanizması kurulduktan sonra, belli bir program
dâhilinde alan taramaları gerçekleştirilerek riskler bireye ve çevresine zarar vermeden önce
teşhis edilmeye çalışılır. Bireyin içinde bulunduğu sosyal çevresi onun sosyal işlevselliğini ve
yaşam kalitesini engelleyici ya da destekleyici olabilir. Bir sosyal inceleme süreci olarak
uygulanan alan taraması verileri doğrultusunda, birey ve sosyal çevresinde desteklenmesi ve
değiştirilmesi gereken hususlara dayanılarak koruyucu önleyici sosyal hizmet programları
geliştirilir. Erken uyarı sistemi hem bildirim mekanizmasını, hem de alan taraması çalışmalarını
kapsayan riskleri önceden tespit ve teşhis etmeyi amaçlayan koruyucu önleyici bir sosyal
hizmet modelidir.

2.1.

Koruyucu Önleyici Hizmet Alanı

Koruyucu-önleyici hizmetler, bir sorunu çözümlemekten daha ziyade risk altında olan
bireye, aileye ve dolayısıyla topluma sosyal ve ekonomik yönden uzun vadede yararlı olmaya
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odaklanmış uygulamalardır. Doğası gereği riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün
değildir. Ancak koruyucu faktörlerin niteliği ve niceliği arttırılarak dengenin sağlanması
mümkündür. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar, yaşamın ilk yıllarında bireye verilen
desteğin, kısa vadede bireyin okul başarısı ve öğrenimini daha üst basamaklara kadar
çıkarmasına, uzun dönemde ise eğitim düzeyinin yükselmesi ve gelir düzeyinin artmasına, suç
işleme oranlarının azalmasına, başka bir deyişle bireyin sosyo-ekonomik düzeyinin
yükselmesine ve bunun sonucu olarak da toplumsal kalkınmaya katkıda bulunduğunu
göstermektedir. Yaşamın tümü üzerinde bu denli etkisi olan bu erken destekten yoksun kalmak
ise bireyin yaşamını her açıdan olumsuz şekilde etkilemektedir (Kartal, 2008).
Koruyucu-önleyici hizmetler alanı son yıllarda “erken uyarı alanı” olarak da
nitelendirilmektedir. Erken uyarı alanında “çok-değişkenli risk” kavramı önemli bir yer
tutmaktadır. Gelişim süreci içinde risk faktörlerinin değişkenlik gösteren doğası, erken uyarı
alanında çalışan uzmanların, doğum öncesi risk faktörlerine ek olarak doğumdan sonra ve
yaşam sürecinde ortaya çıkan diğer risk faktörlerine de odaklanmasına neden olmuştur. Erken
uyarı sisteminin boylamsal etkilerini ortaya koymayı amaçlayan çalışmalardan elde edilen
sonuçlar, genetik ve sağlığa bağlı faktörler, çocuk istismarı gibi risk faktörlerinin yanı sıra,
sosyo-ekonomik faktörlerin de gelişimsel olarak risk oluşturan durumlar arasında yer aldığını
göstermiştir (Erdil, 2010).
Aile içinde yaşanan riskli olaylar sonrasında yapılan incelemeler, ortaya çıkan trajik
durumların uzun bir süreçten geçerek geliştiğini göstermektedir. En acı olanı da ailedeki birçok
sosyal risklerden ailenin yakınında bulunan komşu ve akrabaların haberdar oldukları, okullar
ve sağlık kuruluşları gibi resmi makamların sorunun farkında oldukları gerçeğidir. Aile içinde
yaşanan sorunlara nasıl müdahale edileceğinin bilinmemesi ya da özel alan diye nitelendirilerek
aile bireylerinin yalnızlığa itilmesi, bedeli ağır olan sonuçların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle aileye destek olacak koruyucu, önleyici sosyal hizmet modellerinin bir
sosyal refah politikası dâhilinde işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla erken uyarı
sistemi sayesinde ailedeki olası risklere zamanında önlem alınarak gelecekteki muhtemel
tehlikeler engellenebilmektedir (Karataş & Dağdelen, 2014).

2.2.

Sosyal Risk Tarama Modeli

Risk, bir davranışın insanın yaşamı, sağlığı, çevresi, ilişkileri vb. açısından istenmeyen,
olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli ya da ihtimalidir. Risk faktörü, kişinin belli bir fiziksel
veya ruhsal rahatsızlığa yakalanma ihtimalini arttıran durumlar (ırk, cinsiyet, yaş, kilo, kalıtım,
sosyal çevre vb.) ya da davranışlardır (sigara içme, alkol, uyuşturucu kullanma vb.). Riskli grup
ise kendilerini belli bir fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliğe yatkın kılan ortak özelliklere sahip
insanlar topluluğudur (Budak, 2005).
Risk, genel bir ifadeyle kesin olmayan fakat karşılaşma olasılığı önceden tahmin
edilebilen durumlar olarak tanımlanabilir. Bu tanım bize şans, olasılık, muhtemellik gibi
kavramları da çağrıştırmaktadır. Risk, beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkan, zarar veren
olumsuz durumlardır. Hastalık, engellilik, yaşlılık, kaza, kötüye kullanım, ölüm gibi durumlar
örnek olarak verilebilir. Sosyal risk, hanede yaşayan bireylerin psiko-sosyal işlevselliklerini ve
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toplumsal yaşama aktif bir üye olarak katılımlarını kısıtlayan ya da tehlikeye sokan; işsizlik,
yoksulluk, göç, aile içi geçimsizlik, şiddet, boşanma, eğitime katılamama, ruhsal hastalığı olan
bireye, engelli bireye, bakıma muhtaç yaşlı bireye, tutuklu ve/veya hükümlü bireye sahip
olmadır. Daha detaylı bir şekilde tanımlamak gerekirse risk;






Belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara
uğrama olasılığı ya da tehlikesidir.
Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olarak bilinemez fakat gerçekleşmesi durumunda
hedefe ulaşmayı etkiler.
Tüm riskler olumsuz olmayabilir,
Strateji ve hedefleri gerçekleştirme becerisini olumsuz yönde etkileyebilecek tehditlerin
var olma olasılığı ve yaratacağı etkidir.
Gerçekleşmesi durumunda maliyet, zaman, kapsam ya da kalite gibi hedeflerden bir
veya bir kaçının gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek belirsiz bir olay ya da
koşuldur.

Risk her faaliyetin içinde yer alan, bireyleri, kuruluşları, ekonomiyi, sosyal ve politik
hayatı ve çevremizi yakından ilgilendiren bir unsurdur. Risklerin belirlenmesi, karşılaşmak
istemediğimiz durumları engellemek için önemli bir başlangıçtır. Fakat sadece belirlenmesi, bu
durumların önüne geçmek için yeterli değildir. Risklerin tanımlanmasının ardından, riskin
türünün belirlenmesi, oluşma olasılığının gözden geçirilmesi, önceliklendirilmesi,
gerçekleşmesi halinde olası sonuçlarının veya oluşturacağı etkinin değerlendirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca riskler birçok etkene bağlı olarak belirlenebilir ve zaman içerisinde bu
etkenlerde oluşan değişikliklere bağlı olarak risklerin kendisi ya da etkisi değişime uğrayabilir.
Risk yönetimi; risklerin tespit edilmesi, belirlenmiş risklerin ayrıntılı bir şekilde
tanımlanıp değerlendirilmesi, bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan
kaldırabilecek engelleyici çalışmaların planlanması, ilgili önlemleri alabilecek muhatapların
belirlenmesi ve gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesidir.
Risk yönetiminin temel hedefi, karar verme mekanizmaları için riskleri görünür ve
ölçülebilir hale getirmek, risklerin tehlikeye dönüşmeden belirlenmesini ya da etkisinin en aza
indirgenmesini sağlamaktır. Sistematik bakış açısı ile risk yönetimi; hızlı kararlar ve
faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi
gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek
uygulandığı bir disiplindir. Belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacağı olumsuz etkileri daha kabul
edilebilir düzeye indirgemeyi hedefleyen bir yaklaşım bütünüdür (Özgökçeler, 2012).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 yılından itibaren Türkiye genelinde Sosyal
Hizmet Merkezi (SHM) modelini yaygınlaştırarak koruyucu önleyici hizmetlere öncelik
verilmesini, müracaat odaklı hizmetlerin sürdürülmesi yanında alan taramalı, tespit odaklı
uygulamalara geçilmesini hedeflemiştir. Sosyal hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir
olması, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale
gelmesi için tedbirlerin alınması amaçlanmıştır. Daha önceki yıllarda Bakanlık tarafından
verilen gündüzlü hizmetler mevcut organizasyon yapısında birden fazla sosyal hizmet kuruluşu
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(ASPB il ve ilçe müdürlükleri bünyesindeki sosyal servisler, toplum merkezleri, aile danışma
merkezleri, çocuk gençlik merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri vb.) ile yürütülmekteyken, SHM
modelinde tüm bu hizmetlerin tek çatı altında birleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede farklı
kuruluşlar tarafından farklı mekânlarda hizmet verilmesi nedeniyle ortaya çıkan hizmet
tekrarlarının ve kaynak israfının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Sosyal hizmet merkezlerinin yapması ön görülen alan taramasının amacı şu şekilde ifade
edilmiştir: “Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında talep odaklı olarak yerine
getirilen sosyal hizmet ve yardımların arz odaklı bir nitelik kazandırılarak vatandaşa çok daha
kaliteli, ihtiyaçları daha iyi karşılayan bir hizmet sunulması, sosyal hizmet ve yardımların
vatandaşın başvurusuna gerek kalmadan tüm kesime sunulmasını sağlamak üzere toplumun
ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet/sosyal yardım programlarını belirlemek amacıyla alan taraması
yapmaktır.”
Sosyal hizmet alan taramasında göç alan ve aşırı göç veren, asayiş sorunlarının
yoğunlaştığı ve sosyal hizmet müracaatlarının yoğun olduğu bölgelere öncelik verilmesi
planlanmıştır. Risklerin belirlenmesi çalışmalarında muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile
hekimleri, okullar, hastaneler, diğer kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği
yapılmasının esas olduğu vurgulanmıştır (ASPB, 2012).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal riskleri belirlemek amacıyla sosyal
çalışmacılar vasıtasıyla hane ziyaretleri yaparak alan taraması gerçekleştirmektedir. Alan
taraması etkinliği “Sosyal Hizmet Alan Taraması Formu” kullanılarak yerine getirilmektedir.
Sosyal hizmet alan taraması formu; hanede yaşayanların bilgileri, okul durumları, ailenin genel
ve özel durumu, değerlendirme ve sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Risklerin belirlenmesi
için bir plan dahilinde mahalle ve hane ziyaretleri gerçekleştirilmekte, aile bireyleri
görüşülmekte ve aileyle ilgili gözlem yapılmaktadır. Aile ve haneyle ilgili kanıta dayalı bilgiler
doğrultusunda aile hakkında bir risk değerlendirilmesi yapılarak sosyal hizmet ihtiyacı
belirlenmektedir. Yardıma ve desteğe muhtaç ailelere rehberlik yapılarak gerekli yardımlardan
yararlanmaları sağlanmaktadır.

2.2.1. Sosyal Risk Tarama Çalışmaları
Ailede var olan sosyal risklerin tespit edilerek önlem alınması ya da koruyucu
faktörlerin sayısının arttırılması amacıyla sosyal hizmet alan taraması yöntemi
kullanılmaktadır. Alan taraması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı standart bir form
geliştirmiştir. Sosyal sorunların belirlenmesinde standart ölçeklerin kullanılması hedef kitlenin
mevcut durumu, yaşadığı sorunların türü ve derecesi hakkında fikir verebilir. Ancak müracaatçı
hakkında nihai kararı verebilmek için kanıta dayalı kapsamlı sosyal inceleme yapılması
gerekmektedir.
Sosyal hizmet müdahalesi gerektiren müracaatçıların sorunları çoğu zaman farklı
hizmet alanlarını ilgilendiren boyutlarda olabilmektedir. Birden çok sorunu bünyesinde
barındıran müracaatçılarla çalışırken kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, bütünlüğü
sağlama adına hayati önem taşımaktadır. Sosyal hizmetin bir rolü de; problemlerin

39

belirlenmesinin yanı sıra müracaatçının ve ailesinin en üst düzeyde işlevsel olabilmesini
kolaylaştırmak için toplum kaynaklarıyla bağlantı kurmasına yardımcı olmak ve bunların
eşgüdümünü sağlanmaktır. Bu rolün yerine getirilebilmesi için toplum kaynakları, bu
kaynaklara nasıl ulaşılacağı, müracaatçı ve ailesinin kaynaklarla nasıl bir araya getirileceği,
kaynaklara havale etme, müracaatçı ve ailesi için savunuculuk ve yorumlayıcılık yapmayı
gerektirmektedir (Karataş Z. , 2010). Bu nedenle alan taraması sonucunda risk altında olduğu
belirlenen birey ve aile için sosyal çevresini kapsayacak şekilde inceleme gerçekleştirilmelidir.
Sosyal risklerin belirlenmesi amacıyla yapılan alan taraması hakkında fikir vermesi açısından
aşağıda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan sosyal hizmet alan taraması
formuna yer verilmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından uygulanan
sosyal hizmet alan taraması formunda şu bilgiler yer almaktadır:
SOSYAL HİZMET ALAN TARAMASI FORMU
Sosyal Hizmet Alan Taramasının Amacı: Aileyi güçlendirmek ve korumak, toplumsal bozulmayı önlemek, bireyin ihtiyaç
duyduğu sosyal hizmet modellerini belirlemek ve yerinde sağlamak üzere alan taraması yapmak.
Aile Bilgileri / Hanede Yaşayanların Bilgileri
TC Kimlik
Numarası

Adı

Soyadı

Doğum
Tarihi

Eğitim
Durumu

Mesleği

İşi

Aylık
Geliri

Sosyal
Güvencesi

Ailedeki Rolü
(*)

(*) Anne, baba, hala, üvey anne, üvey baba, çocuk, anneanne, babaanne, dede, yeğen, evlilik dışı birlikte yaşam vb.
Okula devam eden çocuk varsa adı
Okulunun adı
Sınıfı ve öğrenci numarası
soyadı

Ailenin halen
aldığı sosyal
hizmet
Ailenin daha
önce
aldığı
sosyal hizmet
Görüşmeye
katılan aile
üyeleri ve adı
soyadı

Sosyal
yardım

Kuruluş
bakımı

Evde
bakım

Diğer

Rehberlik

Yok

Sosyal
yardım

Kuruluş
bakımı

Evde
bakım

Geçici/Gündüzlü
rehabilitasyon

Rehberlik

Yok

Anne : ...................

Baba : ...................

Kardeş : .....................

Diğer : .....................

Hane adresi: ..................................................................................................................... .....................
Telefon (görüşme sonunda alınız): .........................................................................................................
Ailenin Genel Durumu
1 puan
2 puan
3 puan
4 puan
5 puan
Yüksek
Yeterli
Temel
Yer yer döküntü Herhangi bir
Yaşadığı
ihtiyaçları
eşya, dökülmüş
konfor yok,
yerin
karşılayacak
duvar boyaları
oldukça yetersiz
konforu
seviyede
var, havasız,
rutubetli veya
çok küçük ev
Bakımlı,
Derli toplu
Yeterliliğinin
Görüşme
Bakımsız,
Yaşadığı
temiz ve
sürekliliği
sırasında
oldukça
yerin
ihtiyaçlarını
konusunda
toparlanmaya
yıpranmış
durumu
karşılayacak
tereddüdüm var
çalışıldı
yeterlilikte

Açıklama
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İş ve geçim
durumu

Ekonomik
durum
yerinde

Fiziki
görüntüleri
Aileden en
az birinin
kronik
bedensel
sağlık
sorunları
Aileden en
az birinin
kronik
ruhsal
sağlık
sorunları
Aile
üyelerinin
bedensel
gelişimi
Yara /darp
izi

Temiz

Ailede öz
bakımını
yapamayan
Ailede
kanunla
ihtilafa
düşmüş
biri
Genel
olarak aile
içi iletişim

Yok

Çocukların
eğitim
süreci

Eğitimine
devam
ediyor ve
başarılı

Zararlı
alışkanlık
eğilimi
(alkol,
tütün ve
madde
bağımlılığı)
Olumsuz
davranış
(kavgacılık,

18 yaş üstü en
az bir kişinin
düzenli geliri
var

18 yaş üstü
kayıt dışı
çalışma veya
geçici işlerle
geçimi var

Ebeveynlerden
biri sokakta
veya sezonluk
işlerde çalışıyor,
başkalarının
desteği alınıyor

Karışık

Bakımsız

Yok

Var

Yok

Çok yeterli

15 yaş altında
en az bir kişi
çalışıyor
ve/veya
başkalarının
desteği alınıyor

Yeterli

Yok

Tespit
edilemedi

Dönem dönem
olduğu söylendi

Var

Orta, en az bir
bireyde kilo/
gelişme
problemi var
En az bir kişide
küçük belirtiler
var

Kısmen yetersiz

Genel olarak
zayıf gelişim

En az bir kişide
kaza ile
oluştuğu net
olarak
anlaşılamayan
basit morarma
veya yara var

En az bir kişide
birkaç yerinde
ve açıkça
görülen darp izi
var

Öz bakımında
kısmen bağımlı
en az bir kişi var
En az bir kişi
üç-beş yıl önce

Yok

Öz bakımında
tam bağımlı en
az bir kişi var
En az bir kişi
son iki yıl
içinde

Kısmen
uyumsuzluklar
var

Eşler arasında
iletişim
bozukluğu ve
rahatsız edici
anlaşmazlık
görüldü

Eğitimi-ne
devam ediyor
fakat
devamsızlıkları
var

İsteksiz ve
zaman zaman
devamsızlıkları
var

Yok

Son bir yıldır
yok

Son altı aydır
yok

Evde, ailesi
tarafından
eğitim ve
gelişimine
destek
verilmiyor
Bireye göre yok
fakat görüşülen
kişilere göre var

Yok

Son bir yıldır
yok

Son altı aydır
yok

Olumlu ve
sıcak

Bireye göre yok
fakat görüşülen
kişilere göre var

Kopuk ve/veya
saldırgan
ve/veya kadın,
çocuk, özürlü,
yaşlı
bireylerden en
az birini dışlama
var
Okul terk,
Sürekli evde
duruyor, eğitimi
ile ilgili bir
durum söz
konusu değil
En az birinin
tespit edilmiş
zararlı
alışkanlığı var

En az birinin
tespit edilmiş
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fiziksel
şiddet
girişimleri,
evden
kaçma vb)
Ailedeki
kişilerin
görüşme
sırasındaki
genel tavrı

olumsuz
davranışları var

Konuşkan
ve neşeli

Değişken

En az birinde
şüpheli
yaklaşımlar

En az birinde
içine kapanık,
çekingen tavır /
savunmaya
geçmiş durum
var

TOPLAM
GENEL
DURUM
PUANI
İşaretlediğiniz kutulara karşı gelen en üst satırdaki puana göre toplama işlemlerini yapınız.
ÖZEL DURUMLAR
Açıklama
Ailenin sosyal güvenliği var mı? (Bağkur-SSK- Evet
Hayır
Emekli Sandığı-Yeşil Kart)
Ailede özürlü birey var mı?
Evet
Hayır
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu var mı?
Evet
Hayır
Ailede yaşlı birey var mı?
Evet
Hayır
Ailede açıkça kadın istismarı tespit ettiniz mi?
Evet
Hayır
Ailede açıkça çocuk istismarı tespit ettiniz mi?
Evet
Hayır
Ailede maddi yetersizlik nedeni ile okulunu terk Evet
Hayır
etme/ettirme riski olan 7-18 yaş arası çocuk var
mı?
Sokakta çalıştırılan çocuk var mı?
Evet
Hayır
Sokakta çalıştırılan çocuk varsa yaptığı iş ve
çalışma sıklığı (her gün-hafta sonu-ara sıra vb)
Ailenin yakın ilişkide olduğu akrabaları kimler?
Durumları nasıl? Nerede yaşıyorlar? Görüşme
sıklıkları? Birbirlerine destek oluyorlar mı?
Ailenin komşuluk ilişkileri nasıl?
DEĞERLENDİRME SONUÇ PUANI
Toplam puan
Genel durum puanı
Değerlendirmeci görüş puanı
(en fazla 20; yüksek puan yüksek risk demektir)
Toplam puan
RİSK KATEGORİSİ
(aşağıdaki skalaya bakınız)
RİSK SKALASI
Düşük Risk
Toplam puan
Alınacak
önlem

15-44 puan
Aile yapısı yeterince
güçlü, sosyal desteğe
ihtiyacı yok

Orta Risk
45-60 puan
Aileyi rehberlik hizmeti
ile destekle

Kısmen Yüksek Risk
61-70 puan
Dosya ile ilgili
Koruyucu Önleyici
Hizmet Modellerini
harekete geçir.

Acil Risk
70 puan üzeri
Birey için uygun bakım
modelinin uygulanması
için harekete geç

AÇIKLAMA VE YORUMLAR:
............................................................................................................................. ............................................................................
Not: Kısmen yüksek risk veya acil risk görülen ailede; özürlü veya yaşlı birey var ise Bakım Raporu Formu doldurulur,
çocuk var ise çocuğun kimlik kartının fotokopisi ile öğrenci belgesi/kayıtlı olduğu okul bilgileri alınır veya aileden sonradan
elden veya faksla ulaştırmasını ister. 45 Puanın üzerindeki rapor sonuçları mutlaka SHM komisyonuna havale edilir ve
komisyon kararı bu formun son sayfasına işlenir.
Alan Tarama Tarihi

Alan Taraması Yapanın Adı Soyadı ve İmzası
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SOSYAL HİZMET MERKEZİ KOMİSYON KARAR TUTANAĞI
Karara konu olan birey(ler)in adı soyadı: ...............................................................................................
TC. Kimlik no.(ları): ....................................................................................................... .........................
Adres ve telefon: ............................................................................................................ .........................
İlgili alan tarama tarihi: ..... / ..... / ........
Başvuru üzerine tarama yapıldıysa başvur dilekçe no: ............................................................................
Karar:
............................................................................................................................. ...........................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
Sunulacak Hizmet Özeti:
Sosyal
Evde
Aile
Gündüzlü
Kurum bakımı / Diğer
Müracaat üzerine tarama
yardım
bakım
rehberlik
rehabilitasyon
rehabilitasyon
planına
alındı
ve
(SED)
hizmeti
hizmeti
hizmeti
hizmeti
değerlendirme sonucunda
başvuru reddedildi
Gerekçe:
............................................................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................................................…………………………………………………
KARAR TARİHİ: …………………..
KARARI ONAYLAYANLARIN ADI SOYADI VE İMZASI: ………………………………

Sosyal hizmet alan taraması sonrasında risk altında olduğu tespit edilen ailenin ihtiyaç
duyduğu hizmetlerin sağlanabilmesi için sosyal çalışmacı vaka yöneticisi olarak hareket
etmelidir. Vaka yönetimi, müracaatçının gelişme ve değişme kaydetmesi için ihtiyaç duyduğu
birbirinden farklı hizmet ve profesyonel müdahalenin müracaatçı lehine düzenlenmesi,
eşgüdümlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Vaka yöneticisi olarak
görev yapan sosyal çalışmacı, müracaatçısının ihtiyacı olan hizmet modellerini tespit ederek,
bir müdahale planı kapsamında gerekli kurumlara yönlendirme yapabilmelidir (Karataş Z. ,
2010).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından bildirimi yapılan suça sürüklenen
çocuk vakasıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
HEDEF
Çocuğu ve aileyi yukarıda verilen Alan Taraması Formu kapsamında değerlendirebilme ve
yararlanmaları gereken uygun sosyal hizmet modellerini belirleyebilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak çocuk ve ailenin içinde bulunduğu sosyal riskleri belirlemeye
çalışınız.
2. Eğer siz bu aileye müdahale eden sosyal çalışmacı olsaydınız nasıl bir müdahale planı
oluştururdunuz?
3. Özellikle çocuğun yeniden toplumsallaşması için neler yapılması gerektiği üzerinde
düşününüz.
OLAY/OLGU
On dört yaşında olan Kerim sürekli suça karışması nedeniyle Emniyet Çocuk Şube
Müdürlüğü tarafından yakalanarak hakkında adli işlem yapılmaktadır. Yaşı küçük olması
nedeniyle tutuksuz yargılanmaktadır. Çocuğun risk altında olması nedeniyle çocuk ve aile
hakkında sosyal inceleme yapılması için durum Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne
bildirilmiştir. Yapılan ön değerlendirmede aileyle ilgili şu bilgiler elde edilmiştir:
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Kerim’in annesi Şükran Hanım eşinden ayrıldıktan sonra, iki çocuğuyla birlikte ayrı ev
kiralamış ve eşinin desteği olmadan çocuklarının bakım ve yetiştirilmesi sorumluluğunu
üstlenmiştir. Şükran Hanım eşinden herhangi bir nafaka almamakta, babasından kalan yetim
maaşı ile geçinmektedir. Yaşadığı sosyo-ekonomik yoksulluk nedeniyle oğlu Kerim’in
sürekli suça karıştığını, ilgilenmesine rağmen çocuğunun suç işlemesini engelleyemediğini
ifade etmiştir. Şükran Hanım’ın ifadesine göre; Kerim babasından, üvey ağabeyinden ve
dayısından olumsuz yönde etkilenmektedir. İlköğretim yıllarında okuluna devam eden ve
başarı düzeyi normal olan Kerim, internet kafelere gitmesi ve sosyal çevresinden olumsuz
etkilenmesi nedeniyle ilköğretim sekizinci sınıfta suça yönelmeye başlamıştır. İl merkezinde
devam ettiği ilköğretim okulunda yaşadığı sorunlar nedeniyle, İlçede bulunan yatılı
ilköğretim okuluna nakledilmiş ve ilköğretimi bu okulda tamamlamıştır. İlköğretim sonrası
liseye kaydı yapılmamış ve boşta kalması nedeniyle, hırsızlık ve gasp gibi suçlar işlemeye
başlamıştır. Yaşı küçük olması nedeniyle hapis cezası almamıştır. Kerim’le yapılan
görüşmede meslek lisesine giderek okumak istediği ve suça yönelik davranışlardan
kurtulmak istediği anlaşılmıştır. Kerim’in yeniden sosyalleşmesi ve suça yönelmemesi için
Çocuk Şube ekipleri düzenli takibini gerçekleştirmektedirler.
Şükran Hanım, iki çocuğu ile birlikte 2 oda, bir salondan oluşan apartman dairesinde 450 TL.
kira karşılığı ikamet etmektedir. Evde bulunan eşyalar evliliğinden kalma olup, yeterli
düzeydedir. Teyzesi ve erkek kardeşinden maddi destek almaktadır. Şükran Hanım,
ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bu nedenle
çocuğunun suça yöneldiğini belirtmiştir. Yetim maaşı alması nedeniyle Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı’ndan herhangi bir yardım alamadığını ifade etmiştir.

2.3.

Sosyal Risk Alanlarının Değerlendirilmesi

Çağımızda bilgi yönetimi örgütler açısından kritik bir öneme sahiptir. Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüklerinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak; müracaatçı grubu hakkında
karar vermede etkili olmaktadır. Yoksulluk başta olmak üzere korunma ve bakım ihtiyacı olan
çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve diğer bireylerin durumlarını tespit etmek amacıyla “Sosyal
Hizmet Alan Taraması Formu” gibi bilimsel ölçekler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
ölçeklerin uygulanması il, ilçe, köy ve mahallelerdeki müracaatçı profilini ortaya çıkarılmasını
ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. Özelikle insana hizmet sunarken
sorunun ve ihtiyaçların değerlerden bağımsız olarak objektif bir şekilde ortaya konulması
gerekmektedir. Nesnel bilgiye ulaşmanın en etkili yollarından bir tanesi de geçerliliği ve
güvenilirliği test edilmiş bilimsel ölçeklerin kullanılmasıdır. Sosyal hizmet müdahalesi
uygulanmadan önce, müracaatçının sorunu ve ihtiyaçları hakkında doğru ve nesnel
bilgilenmeye gereksinim vardır. Bu amaçla alanda deneyim sahibi sosyal çalışmacıların da
katkısı ile ön görüşme ve sosyal inceleme ölçekleri hazırlanmalı ve sürekli geliştirilmelidir. Her
sorun alanı için geliştirilmiş ölçeklerin sonuçları veri analizi programları ile bilgisayar ortamına
aktarılmalı; aylık, altı aylık ve yıllık periyotlarla değerlendirilmelidir. Merkezi yönetim
tarafından risk grubu bireylerle ilgili sosyal politika belirlenirken bu verilerden
yararlanılmalıdır. Bu sayede toplumun ihtiyaç duyduğu koruyucu-önleyici hizmet modellerinin
tespiti de sağlıklı bir şekilde yapılmış olacaktır (Karataş Z. , 2010).
Sosyal hizmet uygulamalarında erken uyarı alanıyla ilgili yapılması gereken en temel
faaliyet, sosyal risklerin belirlenmesi amacıyla özellikle riskli bölgelerden başlanarak hane
düzeyinde alan taraması işlemidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2013 yılında

44

yayınlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nde alan taraması şu şekilde tanımlanmıştır:
“Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal hizmet faaliyet ve
uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal sorunların analizi amacıyla
gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama faaliyeti”dir. Alan taraması yoluyla elde edilen veriler
doğrultusunda çalışma yapılan kentin risk haritası oluşturulmaktadır. Risk haritası; “alan
taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve bilgilere dayalı olarak
oluşturulan ve sosyal hizmet desteği sağlanmasını gerektiren konular bakımından sosyal
risklerin; konular, gruplar ve yerleşim alanları itibarıyla ayrı ayrı gösterildiği, puanlama usul
ve esasları kılavuz ile belirlenen ve sosyal hizmet merkezi tarafından her yıl güncellenen
haritadır.” (Resmi Gazete, 2013).
Göç, Kültür ve Kente
Entegrasyon
• Kente uyum sorunları ve
sosyal dışlanma
• Destek mekanizmalarının
zayıflığı

Eğitim Durumu
• Okulu terk etme ve
devamsızlık yapma
• Anne-babanın eğitim düzeyi

Birey Kaynaklı
Durumlar
• Başedilmesi zor bir çocuk
olma
• Kalıtımsal bozukluklar

Ekonomik Durum

Aile ve Yakın İlişkiler

Suç Deneyimi

• İşsizlik, sosyal güvence
olmaması
• Çocuğun sokakta çalışmaya
teşvik edilmesi

• Parçalanmış aile sorunları /
Değişen aile yapısı
• Ebeveynlik kapasitesinin
yetersizliği

• Yakın çevrede suç işleyen
yetişkinler
• Suç mağduru olma ya da
suça sürüklenme

Sağlık Durumu

Sosyal Çevre ve
Barınma

• Gebelikte yetersiz beslenme,
ruhsal sorunlar
• Gelişim geriliği, engellilik

• Evin olumsuz koşulları /
Mahalle kaynakları
• Mahalle ve okul güvenlik
algısı

Şekil 3. Koruyucu-önleyici sosyal hizmetler alanıyla ilgili sosyal risk faktörlerinin
sınıflandırılması

2.3.1. Aile ve Sosyal Çevreye Ait Riskler
Ekolojik sistem yaklaşımı açısından bireyi kuşatan mikro, mezo ve makro çevre
koşulları bireyin iyi olma hali üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bireyin gelişiminde hem
birincil sosyal çevre (aile) ile etkileşimi, hem de çevresindeki sosyal sistemlerle olan ilişkisi
önemlidir. Ekolojik yaklaşım risklere karşı dayanıklılığın nedenini biyolojik organizma
(çocuk/kişi) ile çevrenin ilişkisine bağlar. İşte bu ilişkinin içeriği ve kalitesi risklerin etkisini
azaltmada etken olan dayanıklılığın düzeyini belirler. Bu bakış açısına göre risk ya dışardan
gelen tehditler sonucu gelişir ya da olması gereken ve beklenir durumlar/olanaklar olmadığı
zaman gelişir. Bunlar iyi beslenememe, yaralanma gibi biyolojik riskler, çocuğun temel
deneyimlerini ve ilişkilerini yoksun bırakacak ve gelişimi örseleyecek sosyo-ekonomik ve
kültürel risklerdir: Ekonomik yoksunluk, işsizlik, saldırganlık, ırkçılık gibi (Sheafor & Horejsi,
2014).
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Aile çocuğun ilk sosyalleştiği kurum olması nedeniyle aile yapısında oluşan bozulmalar
ile aile üyelerinin riskli davranışlara yönelmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu yapılan
araştırmalarla ortaya konulmuştur. Aileyle ilgili risk faktörleri; ailenin parçalanması, annebabanın ebeveyn rol ve sorumluluklarını yerine getirememesi, ailede olumsuz rol modelin
olması ve sosyo-ekonomik yetersizlikler şeklinde sıralanmaktadır (Baykara-Acar &
Gökçearslan-Çiftçi, 2011). Ailenin normal işlevlerini yerine getirememesi en çok çocukları
etkilemekte, diğer faktörlerin de devreye girmesi sonucu çocukta sapma davranışları ortaya
çıkmaktadır. Pek çok deneysel çalışmada; yaşamın ilk yıllarında ebeveyn ile çocuk arasında
sağlıklı bağlanma ilişkisi kurulamamasının psikopatolojiye neden olduğu ortaya konulmuştur.
Örneğin; kırk dört vaka incelemesinden sonra ayrılma ve anne eksikliği arasındaki ilişkiye
dikkat çeken Bowlby’e göre bu çocukların temel sorunu yaşamlarının ilk yıllarında anne
figürüne gerçek bir bağlanma oluşturma olanağından yoksun kaldıkları için sevmeyi
başaramamalarıdır (Bowlby, 2012).
Aile, sosyal bir bağlam içinde bulunmaktadır. Bu bakımdan ailenin yaşadığı mahalle
hem ebeveyn üzerinde yarattığı etki aracılığı ile dolaylı olarak, hem de çocuğa sunduğu
imkânlarla (arkadaş çevresi, sosyal ve fiziksel ortam vb.) doğrudan çocuk üzerinde etkili
olmaktadır. Ailenin yaşadığı mahallenin niteliği (mahalledeki suç oranı, yoksulluk düzeyi,
okulların niteliği, güvenlik, ulaşım imkânları vb.) ile annenin ebeveynlik davranışı arasında
anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre, mahalle koşulları kötüleştikçe annenin çevreden aldığı
sosyal destek azalmakta, anne daha az destekleyici ebeveynlik davranışları göstermekte ve daha
çok cezalandırıcı davranışlara yönelmektedir (Karataş & Dağdelen, 2014).

2.3.2. Göç ve Kentleşmeye Bağlı Riskler
Aile yapısını etkileyen sosyal düzensizlik ve eşitsizlik olgusunun en önemli nedeni,
sanayileşme sürecinde kırsal kesimde veya daha küçük yerleşim yerlerinde yaşayan insanların
büyük şehirlere göç etmesi ve yine bu şehirlerin büyümesi sürecinde toplumsal yapı ve sosyal
kontrolü etkileyecek nitelikte şehir yerleşim alanlarında yaşanan değişimler gösterilmektedir.
Bu hareketlilik beraberinde kültürel değerler ve sosyo-ekonomik durum başta olmak üzere pek
çok hususta homojen olan toplum yapılarından, ortak paydası azalan, dolayısıyla daha önce var
olan sosyal kontrol gücünü yitiren toplumlara dönüşmesine neden olmuştur. Türkiye’de
göreceli olarak küçük şehirlerden büyük şehirlere göç eden aileler, genelde gecekondu semti
olarak adlandırılan ve üst yapı olanaklarından yoksun özelliğe sahip bölgelerde yaşamlarını
sürdürmektedir. Göç etmiş ailelerin çocuklarının psiko-sosyal açıdan gelişimlerini sağlıksız
yönde etkileyebilecek pek çok olumsuz etmene sahip bu yaşam biçimleri, bu çocukların her an
suçlu davranışlarda bulunmalarına zemin hazırlayacak şartları da içermektedir (Avcı, 2008).
Göç, kişilerin gelecek yaşantılarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere, sürekli
ya da geçici bir süre için bir yerleşim ünitesinden bir başkasına yerleşmek amacıyla yaptıkları
coğrafi yer değiştirme olayını kapsayan sosyal bir değişim sürecidir. Toplumsal ve ekonomik
değişim süreçlerinin hem bir sonucu hem de bir nedeni olarak da değerlendirebileceğimiz göç,
her şeyden önce kendine özgü olan bir süreçtir. Bu sürecin en önemli unsurları; göçün
kaynaklandığı yerleşim, göç eden kişiler ve bütün bu unsurları içine alan göç olgusudur. Tarih
boyunca çok önemli bir toplumsal olgu olan göç, toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, politik
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biçimlenmelerini doğrudan etkileyen temel öğelerden birisi olarak kabul edilmektedir (Tuzcu
& Bademli, 2014).
Türkiye’de 1950’li yıllardan bu yana sanayileşme ve tarımda makineleşme sürecinden
kaynaklanan sosyoekonomik yapıdaki önemli gelişmeler iç göçe ve 1960 yılının ortalarından
itibaren de dış göçe neden olmuştur. Toplumun 1950’lerde serbest piyasa ekonomisine geçiş
sürecine girmesi ve tarımdaki makineleşme sonucu, kırsal kesimlerdeki toprak nüfus dengesi
bozulmuş, üretim dışı kalan işgücü yeni geçim kaynakları elde etmek için büyük kentlere göç
etmeye başlamıştır. Türkiye’de meydana gelen hızlı iç göç, kır-kent nüfus oranında çarpıcı
farklılaşmalar oluşturmuştur. Türkiye’de 1950 yılında nüfusun ancak %25’i kentsel alanlarda
yaşarken bu oran 1990’da %59’a ve 2014’de köylerin büyükşehirlere dâhil edilmesiyle birlikte
%91’e yükselmiştir (TUİK, 2015). Bu dönemde kentsel nüfusun bu hızlı artışı içinde iç göçün
etkisi %50’lerin üzerindedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki siyasal ve toplumsal
olaylardan dolayı 1980’li, 1990’lı yıllarda zorunlu ya da dolaylı zorunlu göçler yaşanmış ve bu
göçler bölgedeki kent merkezlerinin sosyo-kültürel yapısını değiştirmiştir. Bu hareketle beraber
sosyal ve ekonomik değişmeler olmuş, sağlık, eğitim, kentleşme, sosyal güvenlik ve benzeri
sorunlar ortaya çıkmıştır (Tuzcu & Bademli, 2014).

2.3.3. Yoksulluğa Bağlı Riskler
Göçlerin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gecekondulaşmanın, büyük şehirlerde sosyal
gerilimlere, çatışmalara ve çocukların suça bulaşma riskinin artmasına neden olmuştur.
Ekonomik güçlükler sebebi ile çocukların eğitimleri de ikinci planda kalmış, ekonomik yönden
aileye katkıda bulunma zorunluluğu, onların öğrenim çağında para kazanma çabası içine
girmelerine yol açmıştır. Dolayısıyla daha iyi fırsatlar umuduyla kırsal kesimden kentlere göç
eden aileler yoksulluğun en acı boyutuyla karşılaşmaktadırlar. Genel anlamda yoksulluk, gelir
yetersizliği ve düşüklüğünün ötesinde insanca bir yaşam için karşılanması gereken zorunlu
ihtiyaçları karşılayamama (yoksunluk) halidir. Sağlık, beslenme, eğitim ve barınma
imkânlarından yeterince faydalanamama durumunu ifade etmektedir. Yoksulluk küreselleşme
ile ortaya çıkan bir sorun olmayıp, tarihin her döneminde var olmuştur. Ancak küreselleşmenin
gelir adaletsizliğini arttırdığı belirtilmektedir. Kişi başına düşen gelir bakımından dünyanın en
zengin ve en fakir ülkeleri arasındaki fark 1970’lerde 30 kat iken, 1990’larda 70 kata
yükselmiştir. Birleşmiş Milletler verilerine göre; en zengin %20 ile en yoksul %20 arasındaki
fark 140 kata yükselmiştir (Tokol & Alper, 2014).
Bugünkü haliyle yoksulluk sorunu, kentleşmenin yayılması ve bireyciliğin hâkim hale
gelmesi ile tanımlanan sanayi toplumlarının gelişimi ile ortaya çıkmıştır. Adam Smith ve Alexis
de Tocqueville, sanayi dönüşümünün geleneksel dayanışma mekanizmalarını zedelediğini ve
bireyleri piyasa rekabetine maruz bıraktığını belirtmişlerdir. Çeşitli nedenlerle (yaşlılık,
engellilik, iş vasıflarında yetersizlik vd.) piyasada yaşamak için gerekli kaynakları
edinemeyenler ekonomik olarak bağımlı hale gelmişlerdir. Haneler ve bireyler toplumsal
açıdan gerekli olduğu düşünülen ihtiyaçları karşılayamadıkları zaman yoksulluk sorunu
yaşadıkları kabul edilir (Mingione, 2013).
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DÜZEY
BİREY

YOKSULLUK
TÜRLERİ
İşgücü

Beşeri Sermaye

HANEHALKI Barınma

Aile İlişkileri

YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜMLERİ

















TOPLUM

Sosyal Sermaye





İşsizlik
İstihdam yetersizliği
Geçici ve düşük gelirli işlerde çalışma
Engelli olma
Sosyal ve ekonomik koşulların kalitesinde azalma
Okula devamın azalması ve okuldan ayrılma oranında
artma
Sağlık hizmetlerinden yararlanma olanağının azalması
Konutsuz kalma tedirginliğindeki artış
Barınma koşullarının kötüleşmesi
Barınma yoğunluğunun artması
Boşanmaların ve ailedeki parçalanmaların artması
Ailede gelir getiren bireylerin sayısının artması
Kadınların rolleri nedeniyle toplumsal katılımlarının
az olması
Yaşlı bakımının yetersizliği
Aile içi şiddetin artması
Büyüme çağındaki kız çocukların daha küçük
çocukların bakımını üstlenmeleri
Kamuya açık alanlarda emniyetin azalması
Hane halkları arasında karşılıklı ilişkilerin bozulması
Toplumsal organizasyonların yetersizliği

Şekil 4. Birey, aile ve toplum düzeyindeki yoksulluk türleri ve görünümleri (Özmete,
2011)

Türkiye’de 2009 yılında gıda yoksulluk oranı %0,48; gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı
ise %18,08 olarak gerçekleşmiştir. 2002-2009 yıllarındaki gıda, gıda ve gıda dışı yoksulluk
oranlarındaki değişim incelendiğinde genel olarak düşüş eğiliminin olduğu görülmektedir.
Yoksulluk ölçümünde dünya genelinde uygulanan bir kıstas olan günlük 2,15 ve 4,3 doların
altında yaşayan toplum kesimi oranında da ciddi iyileşmeler sağlanmıştır. 2002 yılında bu oran
%30,3 iken 2011 yılında %2,8’e düşmüştür. Kuşkusuz bu iyileşmelerde, ekonomide sağlanan
gelişmelerin yanı sıra sosyal transferlerin etkin ve yoğun bir şekilde kullanılması da önemli bir
etmendir. Zira sosyal yardım niteliğindeki transferlerin GSYİH’ye oranı 2002 yılında sadece
%0,3 iken bu oran 2011 yılında %1,18’e çıkarılmıştır (Yavuzkanat, 2013).
Türkiye’de yoksullukla mücadelede Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi’ni hayata geçirerek; Devlet tarafından verilen tüm
sosyal yardımların tek çatı altında toplanması, sosyal yardımlarla ilgili veri tabanlarının entegre
edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesini hedeflemiştir. Sosyal yardım, kendisini ve
ailesini geçindirme imkânından mahrum kalmış insanlara kendi kendilerine yeterli olabilme
amacıyla yapılan yardımlardır. Sosyal güvenliği olmayan ya da bu güvenlik kurumlarının
sağladığı gelir desteğinin yeterli olmadığı kişilere sağlanan transferler sosyal yardım olarak
tanımlanır. Sosyal yardımlar, insanların yaşamında ortaya çıkan sosyal risklerin sonuçlarının
ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.
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Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi’nde yoksulluk riski nedeniyle
sosyal yardımdan yararlanan 6,7 milyon hanede yaşayan 23,6 milyon kişinin sosyo-ekonomik
verilerinin kaydı bulunmaktadır (ASPB, 2014). Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde örgütlenmiş yapısıyla, sosyo-ekonomik yoksulluk yaşayan
birey ve ailelerle irtibat halindedir. Yardıma ihtiyacı olan ailelerin gelir ve muhtaçlık durumları
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden ve hane ziyareti
gerçekleştirilerek tespit edilmektedir. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi ile
erken uyarı alanı kapsamında yoksulluk boyutuyla ilgili bazı risk faktörleri tespit edilebilir.
Yardım yapılan aileler ve çocukları potansiyel olarak risk altında olabilir, bu nedenle aile ve
çocuklar tanımlanan diğer risk faktörleri açısından da incelenmeli, görülen riskli durumlar
değerlendirilmelidir. TÜİK verilerine göre, hane halkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk riski
artmakta, fertlerin eğitim durumu arttıkça yoksulluk riski azalmaktadır. Buna göre her bir
hanenin büyüklüğü ve bireylerin tek tek eğitim, sağlık durumları ve içinde bulundukları tüm
olumlu ve olumsuz şartlar sosyal risk haritaları oluşturularak tespit edilmelidir.

2.4.

Koruyucu Önleyici Sosyal Hizmet Modeli

Türkiye’de 2008-2010 yılları arasında Avrupa Birliği finansmanı ve UNICEF’in teknik
desteğiyle “Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi” adlı bir proje
uygulanmıştır. Proje kapsamında risk altındaki çocuklarla çalışan profesyonellerin eğitimi, 12
öncelikli ilde ilgili kurumlar arasında eşgüdüm mekanizmalarının oluşturulması ve ülke
ölçeğinde bir izleme sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Bu proje içerisinde bir faaliyet olarak
Erken Uyarı ve Yönlendirme Sistemi (EUS) çalışmaları başlatılmıştır. Proje 2010 yılında
tamamlanmış olmakla birlikte EUS Modeli ile ilgili çalışmalara Bursa’da faaliyet olarak devam
edilmiştir. Söz konusu çalışma Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülmüştür. Modelin Milli
Eğitim Bakanlığı ayağında Bursa Yıldırım İlçesi’nde birer ilköğretim ve ortaöğretim okulunda
çalışmalar başlatılmış daha sonra Yıldırım İlçesi’ndeki tüm okullar çalışmaya dâhil edilmiştir.
Çalışma kapsamında il düzeyinde koordinasyonu sağlamak üzere Valilik bünyesinde Çocuk
Koruma Ofisi kurulmuş ve ilçede Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde “Erken Uyarı
Yürütme Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kapsamda okullarda öncelikle olası riskleri belirleme
çalışmaları yapılmış ve tespit edilen riskler Risk Değerlendirme Formu vasıtasıyla kayıt altına
alınmıştır. Risk altında olma ihtimali olan çocuklar belirlendikten sonra her çocuk için Risk
Takip Kurulu kurulmuş ve çocuklar için gerekli rehberlik ve yönlendirme süreci başlatılmıştır
(UNICEF, 2014). Ön uygulama sonrasında tüm ülkeye yaygınlaştırılması planlanan Erken
Uyarı Sistemi henüz devreye girmemiştir. Bu nedenle bu bölümde Erken Uyarı Sistemi’nin
nasıl bir modelle işlemesi gerektiğinden kısaca bahsedilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı 5,5 yaşından itibaren ilköğretime başlayan çocuklara yönelik
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) modeliyle devamsızlık takibi yapmakta ve çocukların
risklerden korunmasını hedeflemektedir. ADEY kapsamında; çocukların devamsızlık
yapmalarını önlemek, devamsızlık yapan çocukların okula kazandırılmasını sağlamak ve bu
çocukların okula devamını izlemek amacıyla her ilköğretim okulunda “Okul Risk Takip
Kurulu” oluşturulması ön görülmüştür. ADEY kapsamında verilerin e-okul sistemine girilmesi
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için bir klavuz hazırlanarak risk göstergeleri ve müdahale modelleri belirlenmiştir (MEB,
2011).
Ayrıca Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve Emniyet Genel
Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (PolNet) ile kanunla ihtilafa düşen ve güvenlik birimlerine
getirilen yetişkinleri ve çocukları takip etmektedirler. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi’ni hayata geçirerek; Devlet tarafından verilen tüm
sosyal yardımların tek çatı altında toplanması, sosyal yardımlarla ilgili veri tabanlarının entegre
edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesini hedeflemiştir. Sosyal Yardım Bilgi
Sistemi’nde yoksulluk riski nedeniyle sosyal yardımdan yararlanan ailelerin sosyo-ekonomik
verilerinin kaydı bulunmaktadır. Risk grubu birey ve ailelere yönelik hizmet sunan kamu
kurumları kendi hizmet alanlarıyla ilgili elektronik kayıt sistemi kullanmakta ve gerekli
protokoller yapılarak bu bilgiler ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır. Risk altındaki çocuk ve
ailelerin pek çoğunu -temel risk kriterlerini belirlemek koşuluyla- mevcut veri tabanlarından
tespit etmek mümkündür. Bu nedenle erken uyarı sisteminin öncelikle ailelerin karşı karşıya
kalacağı tüm riskleri kapsayacak şekilde risk faktörlerini sınıflandırması ve ağırlıklandırması
gerekmektedir. Risklerin doğası gereği girift ve değişken yapıda olması, mutlak anlamda tüm
aileleri kapsayacak risk tarama modelinin hazırlanmasını güçleştirecektir. Bu nedenle sistem
çocuk ve aile refahı alanında çalışan ve profesyonel müdahale uygulayan meslek elemanlarına
ön değerlendirme fırsatı vererek, sosyal inceleme sonrasında aile hakkında nihai karar
alınmasını sağlayacaktır.
Erken uyarı sisteminin en temel sorunlarından birisi, farklı hizmet modelleri ve örgüt
yapısıyla çalışan kurumların arasındaki bağlantının ve koordinasyonun etkin sağlanamayacak
olmasıdır. Her kurumun öncelikleri ve yaklaşım tarzları farklı olacağı için, erken uyarı
sisteminin ihtiyaç duyacağı bilginin kanıta dayalı, güvenilir ve nesnel olmasının nasıl
sağlanacağının çok iyi planlanması gerekmektedir. Ayrıca daha önce hiçbir kurumda kaydı
olmayan çocuk ve ailelerin sisteme girişinin yapılması için diğer kurumlara veri tabanına giriş
yetkisi verilecekse, bilgi güvenliği çocuğun ve ailenin yüksek yararı gözetilerek sağlanmalıdır.
Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların katılımıyla hazırlanan Çocuk Koruma
Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi 27 Ocak 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Bu
belgede erken uyarı sistemiyle ilgili sorunlar tespit edilmiş ve duyarlılık yaratma, risk tarama,
ön değerlendirme, geliştirme ve yaygınlaştırma alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Örneğin;
erken uyarı sisteminde risk tarama alanına ilişkin beş temel sorun şu şekilde tespit edilmiştir:





Eğitim sistemi içinde risk koşullarını taramaya yönelik bir çalışmanın düzenli olarak
yapılamaması,
Eğitim sistemi içinde önleyici hizmetlere öncelik verilememesi, ilde var olan koruyucu
önleyici hizmetlerin bilinmemesi ya da çocuk ve ailelerin etkin bir şekilde
yönlendirilememesi,
Öğretmenlerin iş yüklerinin yoğunluğu yüzünden hem taramaları yapma, hem de
öğrenci ve velisi ile detaylı görüşmeler yapma zamanlarının çok kısıtlı olması,
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Detaylı gözlem yapma olanağı veren ev ziyaretlerinin zaman darlığı yüzünden
yapılamaması, iş yükü nedeniyle sağlık çalışanlarının taramalara yeterli zaman
ayıramaması,
Aile hekimlerinin ve onlara bağlı sağlık personelinin 18 aydan sonra bebekleri takip
etme yükümlülüklerinin, performans kriterleri içerisinde bulunmaması nedeniyle, ihmal
edilebilir nitelikte görülmesidir (Adalet Bakanlığı, 2011).

Erken uyarı sisteminde ön değerlendirme alanına ilişkin ise; ekipte çalışacak yeterli
sayıda sosyal çalışmacının bulunmaması, önleme çalışmalarına öncelik verebilecek bir sosyal
hizmet yapılanmasının henüz kurulmamış olması, farklı kurumlar tarafından sunulan önleyici
hizmetlerin kurumlar ve meslek elemanları tarafından bilinmemesi ve hizmetlerin işbirliği ve
koordinasyon içinde çalışmamaları, çocukla ilişkili kurumlarda dışarıdan destek alma ve
yönlendirme kültürünün olmaması gibi sorunlara vurgu yapılmıştır (Adalet Bakanlığı, 2011).
Erken uyarı sistemi risk altındaki çocuk ve aileler alanında bilgi toplama, bilgi
paylaşımı, analiz, değerlendirme, yönlendirme ve izleme yapma gibi pek çok işlevi yerine
getireceğinden etkili bir risk yönetim sistemi olarak kurgulanmalıdır. Öncelikle çocukların
maruz kalacağı risk ana kategorileri belirlenmeli ve sonrasında alt kategoriler oluşturularak
detaylı bir risk sınıflandırılması yapılmalıdır. Çocukların ve ailelerin gereksinimlerinin
belirlenmesi amacıyla çocuğun gelişimsel faktörleri, anne-babanın ebeveynlik kapasitesi,
ailenin içinde bulunduğu çevresel faktörler ayrıntısıyla değerlendirilmelidir. Ayrıca ailenin göç
ve kente entegrasyon sorunları, gelirin ekonomik yeterliliği, barınma koşulları, sağlık ve eğitim
imkanlarından yararlanma durumları da dikkate alınmalıdır. Tüm sorun alanları mikro, mezzo
ve makro düzeyde sınıflandırılarak, ailenin tüm sistemlerle ilişkilerini değerlendirecek ve risk
durumlarını ağırlıklandıracak bir model geliştirilmelidir.
Riskler çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi olumsuz etkileyerek çocuğun gelişiminde
geri dönülemeyecek izler bırakmakta ve olumlu gelişim fırsatlarının (eğitim, sağlık vb.)
kaçırılmasına neden olmaktadır. Risklerin etkisini azaltmada ve çocuğun gelişimini sağlamada
ailesel ve çevresel kaynak ve fırsatlar hayati öneme sahiptir. Bu nedenle; erken uyarı sistemi
kapsamında risk altındaki çocuk ve ailelerin uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi ve tüm
çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve
koruyucu faktörleri arttıracak etkinliklerin ailelerinin kolaylıkla ulaşabileceği mahalle
düzeyinde örgütlenmiş olması gerekmektedir (Karataş & Dağdelen, 2014).
Sonuç olarak; Erken Uyarı Sistemi (EUS) riskleri gruplandırıp sınıflandırabilecek, bilgi
paylaşımını sağlayacak, izleme ve takip yapabilecek, ortak bir dil ve anlayış geliştirecek,
kullanımı pratik bir sistem olmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Koruyucu-önleyici sosyal hizmet programı olarak uygulanan sosyal risk alan
taramasıyla, sorunları önceden tespit ederek erken dönemde müdahale edilmesi
amaçlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde erken uyarı modeli olarak uygulanan koruyucu-önleyici
hizmetler, riskleri kontrol altına alabilmeyi ve doğru bir şekilde yönetebilmeyi ön görmektedir.
Türkiye’de bu amaçla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Aile ve Sosyal Destek
Projesi (ASDEP) başlatılmış ve şehirlerin risk haritaları oluşturulmuştur. Bu sayede sosyal
sorunlara erken müdahale edebilme imkânı doğmuştur.
Sosyal hizmet uygulamalarında yer alan koruyucu-önleyici hizmetler; sorunların
oluşmasına neden olan risk faktörlerinin erkenden teşhis edilerek kontrol altına alınmasını ve
koruyucu faktörlerin niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasını sağlar. Bu kapsamda uygulanacak
önleyici hizmetlerin üç temel hedefi bulunmaktadır: ilk hedef; sorunun ortaya çıkmasını ve
gelişmesini engellemeye çalışmak, ikincil hedef; sorunu başlangıç aşamasında tespit ederek,
etkili müdahalelerle büyümesini önlemeye çalışmak, üçüncül hedef; mevcut durumda önemli
ölçüde zarar veren sorunun büyümesini, daha kötüye gitmesini ya da yayılmasını engellemeye
çalışmaktır.
Sosyal hizmet uygulamalarında erken uyarı alanıyla ilgili yapılması gereken en temel
faaliyet, sosyal risklerin belirlenmesi amacıyla özellikle riskli bölgelerden başlanarak hane
düzeyinde alan taraması işlemidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal riskleri
belirlemek amacıyla sosyal çalışmacılar vasıtasıyla hane ziyaretleri yaparak alan taraması
gerçekleştirmektedir. Alan taraması etkinliği “Sosyal Hizmet Alan Taraması Formu”
kullanılarak yerine getirilmektedir. Sosyal hizmet alan taraması formu; hanede yaşayanların
bilgileri, okul durumları, ailenin genel ve özel durumu, değerlendirme ve sonuç bölümlerinden
oluşmaktadır. Risklerin belirlenmesi için bir plan dahilinde mahalle ve hane ziyaretleri
gerçekleştirilmekte, aile bireyleri görüşülmekte ve aileyle ilgili gözlem yapılmaktadır. Aile ve
haneyle ilgili kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda aile hakkında bir risk değerlendirilmesi
yapılarak sosyal hizmet ihtiyacı belirlenmektedir. Yardıma ve desteğe muhtaç ailelere rehberlik
yapılarak gerekli yardımlardan yararlanmaları sağlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Aşağıdakilerden hangisi risk faktörlerinin erkenden tespit edilmesini sağlayacak
koruyucu-önleyici hizmetlerin temel hedeflerinden birisidir?
a) Sorunların toplum üzerindeki etkisini araştırmak
b) Risklerin doğuracağı sonuçları beklemek
c) Sosyal sorunları türlerine göre sınıflandırmak
d) Sorunun ortaya çıkmasını ve gelişmesini engellemeye çalışmak
e) Sorun yaşayan bireyleri rehabilite edecek kurum sayısını arttırmak
2. “Bir davranışın insanın yaşamı, sağlığı, çevresi ve ilişkileri açısından istenmeyen,
olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli ya da ihtimali” olarak tanımlanan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stres
b) Kaygı
c) Olasılık
d) Fırsat
e) Risk
3. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu-önleyici sosyal hizmetler kapsamında risklerin
belirlenmesi sonrasında yapılması gereken faaliyetlerden birisi değildir?
a) Riskin etkisinin ne olacağının beklenmesi
b) Riskin oluşma olasılığının gözden geçirilmesi
c) Riskin türünün belirlenmesi
d) Risklerin önceliklendirilmesi
e) Risklerin oluşturacağı etkinin değerlendirilmesi
4. Sosyal hizmet alan taraması yapılırken ailede yaşayan çocukların eğitim süreciyle
ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi riskli bir durum olarak değerlendirilmemektedir?
a) Eğitimine devam ediyor, fakat devamsızlıkları var
b) Eğitimine devam ediyor ve başarılı
c) İsteksiz ve zaman zaman devamsızlıkları var
d) Evde ailesi tarafından eğitim ve gelişimine destek verilmiyor
e) Okulu terk etmiş, sürekli evde duruyor
5. Sanayi dönüşümünün geleneksel dayanışma mekanizmalarını zedelediğini ve
bireyleri piyasa rekabetine maruz bıraktığını belirten düşünürler aşağıdakilerden hangisidir?
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a) Jean-Jacques Rousseau ve John Locke
b) John Stuart Mill ve Jeremy Bentham
c) Adam Smith ve Alexis de Tocqueville
d) Friedrich Engels ve Max Weber
e) Rene Descartes ve David Hume
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. ………… kişilerin gelecek yaşantılarının tamamını veya bir kısmını geçirmek üzere,
sürekli ya da geçici bir süre için bir yerleşim ünitesinden bir başkasına yerleşmek amacıyla
yaptıkları coğrafi yer değiştirme olayını kapsayan sosyal bir değişim sürecidir.
7. ………… gelir yetersizliği ve düşüklüğünün ötesinde insanca bir yaşam için
karşılanması gereken zorunlu ihtiyaçları karşılayamama halidir.
8. Ailede var olan sosyal risklerin tespit edilerek önlem alınması ya da koruyucu
faktörlerin sayısının arttırılması amacıyla ……. ……. ……. …….. yöntemi kullanılmaktadır.
9. …… ……... hanede yaşayan bireylerin psiko-sosyal işlevselliklerini ve toplumsal
yaşama aktif bir üye olarak katılımlarını kısıtlayan ya da tehlikeye sokan; işsizlik, yoksulluk,
göç, aile içi geçimsizlik, şiddet, boşanma, eğitime katılamama, ruhsal hastalığı olan bireye,
engelli bireye, bakıma muhtaç yaşlı bireye, tutuklu ve/veya hükümlü bireye sahip olmadır.
10. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 yılından itibaren Türkiye genelinde
……… ……… ………. modelini yaygınlaştırarak koruyucu önleyici hizmetlere öncelik
verilmesini, müracaat odaklı hizmetlerin sürdürülmesi yanında alan taramalı, tespit odaklı
uygulamalara geçilmesini hedeflemiştir.

Cevaplar
1. d, 2. e, 3. a, 4. b, 5. c, 6. “göç” 7. “yoksulluk” 8. “sosyal hizmet alan taraması” 9.
“sosyal risk” 10. “sosyal hizmet merkezi”
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3. ÇOCUK KORUMA VE BAKIM HİZMETLERİNDE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal hizmetin temel alanlarından birisi olan korunmaya muhtaç
çocuklarla ilgili ne tür işlemler yapıldığını ve çocukların korunma altına alındıktan sonra
hangi sosyal hizmet modellerinden, nasıl yararlandırıldıklarını öğreneceğiz.

56

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Korunmaya muhtaç çocuk olarak tanımlanan çocuklar hangi niteliklere sahiptir?
2. Türkiye’deki çocuk koruma hizmetleri neleri kapsamaktadır?
3. Kurum bakımı çocukları nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Korunmaya muhtaç çocukların
özelliklerini ve bu çocuklara
yönelik uygulamaları
kavrayabilir.
Çocuk Koruma ve
Bakım Hizmetleri

Türkiye’deki çocuk koruma
sisteminin temel özelliklerini
neler olduğunu anlayabilir.

Metinler, test soruları, vaka
ve deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Kurum bakım hizmetinin
korunmaya muhtaç çocuklar
üzerindeki etkilerini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Korunmaya muhtaç çocuk: Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri
tehlikede olup; ana ve/veya babasız, ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya babası tarafından ihmal
edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her
türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa
sürüklenen çocuktur.



Kurum bakımı: Çeşitli nedenlerle bir aile ortamında kalma fırsatı olmayan kimsesiz
ve korunmaya muhtaç çocukların benzer durumdaki çocuklarla birlikte resmî
kurumlarda topluca yaşamaları ve biyolojik ebeveynlerinin yerini alan yetişkin
görevliler tarafından geçici ya da sürekli olarak bakılmalarıdır.



Çocuk koruma sistemi: Çocuk koruma kanunu kapsamında suça sürüklenen ve
korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmetlerin ve faaliyetlerin yerine getirildiği,
kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı hizmetler bütünüdür.



Psiko-sosyal gelişim: Sosyal çevre ve kalıtımın etkisiyle yaşam boyu evreler halinde
gelişen ve bireyin temel kişilik özelliklerini yansıtan temel gelişim boyutlarından
birisidir.
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Giriş
Çocuğun sağlıklı kişilik geliştirmesinde, güvenli ve destekleyici aile ortamı önemli bir
yer tutmaktadır. Ancak her çocuk sağlıklı bir aile ortamında büyüme ve gelişme imkânına sahip
değildir. Sosyo-ekonomik yoksulluk, ebeveyn kaybı, boşanma, kötü muamele, ihmal gibi
nedenlerle ailesinden ve sosyal çevresinden ayrılmak zorunda kalan çocuklar bulunmaktadır.
“Korunmaya muhtaç çocuk” olarak nitelendirilen bu çocukları devlet himaye ederek, psikososyal açıdan iyi olma hallerini arttırmaya çalışmaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti veren kurumlar maddi imkânlar açısından
son derece donanımlı olsa da, ailenin yerini tutması mümkün değildir. Yuva ya da yurt tarzı
kurumlarda rol model sayısının çokluğu, resmi içerikli ilişkilerin varlığı gibi nedenlerle
korunmaya muhtaç çocuklar, kişilik gelişimleri için gerekli olan yakın ilişkilerden yeterince
beslenememektedirler. Kötü muamele nedeniyle geçmiş yaşantılarında örselenen bu çocuklar
yetişkinlere güven duymakta zorlanmakta, kaygılı ve kaçınmacı bağlanma örüntüsü
sergilemektedirler.
Korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti sunarken, onların psiko-sosyal
özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate almak hem hizmet sunumunu kolaylaştıracak ve hem de
çocukların geleceğe güvenle hazırlanmasını sağlayacaktır. Korunmaya muhtaç çocuklara
yönelik hizmetlerde güven ilişkisi geliştirebilmek için hak temelli bir yaklaşımla ihtiyaçlarının
zamanında giderilmesi önemlidir. Kurum çalışanlarının çocukla kuracağı ilişkinin sağlıklı
olabilmesi için çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine göre sorun ve ihtiyaçlarının doğru
tespit edilmesi gerekmektedir. Bu da korunmaya muhtaç çocukların psiko-sosyal yapılarını
bilmekle mümkündür.
Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin genel hatlarıyla ele alındığı bu bölümde;
korunmaya muhtaç çocukların gelişimsel özellikleri doğrultusunda, bakım ihtiyaçlarının
karşılanması ve sorunlarının giderilmesine nasıl destek sunulacağına ilişkin bilgilere ve
uygulamalara yer verilmiştir. Korunmaya muhtaç çocukların durumlarıyla ilgili verilen
uygulama örnekleri sayesinde öğrencilerin bu alanla ilgili temel bir anlayış kazanmaları
hedeflenmiştir.

3.1.

Korunmaya Muhtaç Çocuk

T.C. Anayasası’nın 41. Maddesinde; “her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma
hakkında sahiptir, devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri
alır” ifadesi ile çocukların korunması devletin önemli görevlerinden biri olarak
gösterilmektedir. 1982 Anayasası’nın 61. maddesinde korunmaya ihtiyacı olan çocuklar, sosyal
güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken kesim olarak tanımlanmış, 56. maddesinde
ise korunmaya ihtiyacı olan çocukların topluma kazandırılması amacıyla gerekli teşkilat ve
tesislerin devlet tarafından kurulacağı ya da kurdurulacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla ülkenin en
temel yasası olan anayasa desteğe ve yardıma muhtaç çocukların korunması görevini devlete
yüklemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vasıtasıyla
risk grubu çocuklara yönelik koruma ve bakım hizmetlerini yürütmektedir (TBMM, 2015).
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Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre korunmaya muhtaç çocuk; “beden, ruh ve ahlak
gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup; ana ve/veya babasız, ana veya babası veya
her ikisi de belli olmayan, ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya babası
tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma
gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve
başıboşluğa sürüklenen çocuk”tur. Tanımdan da anlaşılacağı gibi kendi iradeleri dışında
gelişen şartlarının etkisiyle çocuklar başkasının bakımına ve desteğine muhtaç
olabilmektedirler. Bu şekilde korunma ihtiyacı olan çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü tarafından tespit edilerek kurum bakımına yerleştirilmektedir (Resmi Gazete,
2005).
Bir çocuğun korunma altına alınma süreci şu şekilde işlemektedir: Korunmaya muhtaç
çocuğun varlığı resmi başvuru ya da ihbarla ilgili makamlara bildirilir. Başvuru sonrasında Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından çocuk ve ailesi hakkında ayrıntılı inceleme yapılır
ve sosyal inceleme raporu hazırlanarak korunma altına alınma gerekçeleri belirtilir. Diğer
gerekli belgeler ile birlikte oluşturulan dosya korunma kararı ya da bakım tedbiri alınmak üzere
görevli ve yetkili mahkemeye gönderilir. Çocuğun durumu acilen korunma altına alınmayı
gerektiriyor ise “acil korunma kararı” ilgili mahkemeden alınarak çocuk kurum bakımına
yerleştirilir. Korunmaya muhtaç çocuğun korunma altına alınmasını gerektiren şartların ortadan
kalkması halinde ise hazırlanacak sosyal inceleme raporu dikkate alınarak il müdürlüğünün
teklifi ile çocuğun korunma kararı ilgili mahkemece kaldırılabilir.
Korunma altına alınan çocuk yaş, cinsiyet ve gelişim özelliğine göre uygun bir çocuk
yuvası veya yetiştirme yurduna yerleştirilir. Son yıllarda çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu gibi
kışla tipi bakım kurumları yerine sevgi evi, çocuk evi gibi ev tipi bakım kurumlarına dönüş
yaşanmaktadır. Ayrıca evlat edinme, koruyucu aile ve sosyo-ekonomik destekle aile yanında
bakım hizmeti gibi modellerle aile temelli bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması için
çalışmalar sürmektedir.
Çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, sevgi evi, çocuk evi gibi kurum bakımında kalan
çocuklar yaş, cinsiyet ve kardeş olma özelliklerine göre gruplandırılmaktadırlar. Çocuk
yuvaları 0-6 yaş ve 7-12 yaş olarak kız-erkek çocukların bakım ve korunma altında
bulundukları kuruluşlar olarak hizmet vermektedir. Çocuk yuvasında kız ve erkek çocuklar aynı
kurum çatısı altında bulunmakla birlikte kurum içinde farklı bölümlerde kalmaktadırlar. 13-18
yaş grubu çocuk ve gençlere hizmet veren yetiştirme yurtları kız ve erkek yetiştirme yurdu
olarak ayrı binalarda hizmet vermektedir.
Çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu kalabalık çocuk gruplarının bir arada kaldığı, toplu
yaşam kurallarının geçerli olduğu, resmi niteliklere sahip kurum özelliği taşımaktadır. Sevgi
evi aynı kampüs içinde birbirinden bağımsız villa tipi iki ya da üç katlı evlerden oluşan kurum
bakım modelidir. Yuva ve yurtlara kıyasla ev tipine daha uygun olmasına rağmen toplumdan
uzak yerleşim yerlerinde olması nedeniyle çocukların toplumla bütünleşmesi açısından yetersiz
kalmaktadır. Çocuk evi ise bir apartman dairesinde beş ya da sekiz çocuğun bir arada yaşadığı
ve komşuluk ilişkisi geliştirme fırsatına sahip oldukları toplum temelli bir kurum bakım
modelidir. “Yuva veya yurt çocuğu” şeklinde damgalanma ihtimalinden uzak olmaları
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nedeniyle çocuk evinde kalan çocukların psiko-sosyal açıdan benlik saygıları daha iyi
düzeydedir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda babası tarafından korunma altına verilen çocuk hakkında düzenlenen sosyal
inceleme raporu örneği verilmiştir.
HEDEF
Risk altında bulunan bir çocuğun nasıl korunma altına alındığını kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak çocuk ve ailenin içinde bulunduğu sosyal riskleri anlamaya
çalışınız.
2. Çocuğun korunma altına alınması gerekli midir? Gerekli değilse alternatif çözüm önerileri
neler olabilirdi?
3. Çocuğun sağlıklı bir psiko-sosyal gelişim sağlayabilmesi için kurum bakımında neler
yapılmalıdır?
SOSYAL İNCELEME RAPORU
Kurum
: İstanbul ASPİM
Raporu Düzenleyen
: Sosyal Çalışmacı
Havale Eden
: Sosyal Hizmet Merkezi
Müracaat Tarihi
: 22.03.2014
Müracaat Nedeni
: Korunmaya Muhtaç Çocuk
Sosyal İnceleme Tarihi
: 21.04.2014
Rapor Tarih ve Sayısı
: 14.07.2014 / 1015
Müracaatçının Kimliği
Adı-Soyadı
: Umut YILMAZ
Doğum Yeri Ve Yılı
: Eyüp-10.10.1988
Ana-Baba Adı
: Saime-İshak
Öğrenim Durumu
: Okur-Yazar
İşi/Mesleği
: --Cinsiyeti
: Erkek
Medeni Durumu
: Evli
Ev Adresi
: Yeni Mah. Eyüp-İstanbul
Hizmetten Yararlanacak Kişinin Kimliği
Adı-Soyadı
: İsa YILMAZ
Ana-Baba Adı
: Serpil-Umut
Doğum Yeri Ve Tarihi
: Eyüp-25.10.2011
Cinsiyeti
: Erkek
Öğrenim Durumu
: --İkâmet Adresi
: Yeni Mah. Eyüp-İstanbul
Bilgi Kaynakları
Görüşmenin Yapıldığı Yer : Müracaatçının ablasının evi
Görüşülen Kişiler
: Müracaatçı, ablası, komşuları
Diğer Bilgi Kaynakları
: Evrakları
SOSYAL İNCELEME: Müracaatçı Umut YILMAZ, 22.03.2014 tarihinde Müdürlüğümüze
gelerek eşinin kendisini ve çocuğunu bırakarak evi terk ettiğini bildirmiş, sosyo-ekonomik
durumunun yetersizliği nedeniyle 3 yaşındaki çocuğunu Kuruluşlarımıza vermek istediğini
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ifade etmiştir. Müracaatçı ile bir ön görüşme yapılarak, öncelikle eşinin evi terk ettiğini
Cumhuriyet Savcılığı’na bildirmesi gerektiği belirtilmiştir. Müracaatçı bu konuda bir avukat
vasıtasıyla girişimde bulunduğunu ifade etmiştir. Müracaatçıdan bir dilekçe alınarak,
21.04.2014 tarihinde çocuğun bulunduğu İlimiz Eyüp İlçesi, Yeni Mahalle’de bulunan
ikametgâha gidilmiştir.
Müracaatçı Umut YILMAZ, ablası Nuray ÇİÇEK’in yanında kalmaktadır. İlimiz Eyüp
İlçesi’nde babasından kalma eski bir evi olmasına rağmen ilgilenecek yakını bulunmadığı
için burada kalmamaktadır. Nuray Hanım, Kerim ÇİÇEK adlı şahısla evli olup, 5 çocuğu
bulunmaktadır. Kerim Bey, Eyüp Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışmaktadır. ÇİÇEK
ailesi kendilerine ait 3 odalı eski bir evde ikamet etmektedir. Ev hijyenik koşulları
taşımamaktadır.
Müracaatçı Umut YILMAZ, 19.02.1997 Çatalca doğumlu, Güllü ve Cemil’den olma Sertap
YILMAZ(DURAN) adlı şahısla 21.05.2011 tarihinde muvafakatle evlenmiştir. Sertap-Umut
YILMAZ çiftinin 1 erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Çocukları; İsa YILMAZ; 2011 Eyüp
doğumlu olup, sağlıklıdır.
Evlenmeden önce Eyüp Yeni Mahalle’ye gelen çiftin evlenmeleri için Umut Bey’in ablası
Nuray ÇİÇEK yardımcı olmuştur. Eyüp’e geldikten sonra uyum sağlayamayan Sertap
YILMAZ’ın, eşinden izin almadan sürekli İstanbul’un başka semtlerine gittiği ve Umut
YILMAZ tarafından alınarak tekrar Eyüp’e getirildiği ifade edilmiştir. Son olarak 07.02.2014
tarihinde evi terk eden Sertap Hanım, Umut Bey’in uğraşlarına rağmen geriye dönmemiştir.
Umut Bey’in ifade ettiğine göre, eşi başka erkeklerle birlikte gayr-ı ahlaki ilişkiler
yaşamaktadır. Sertap YILMAZ’ın Çatalca’da boşanma davası açtığı ve çocuğunun velayetini
istemediği ifade edilmektedir.
Umut YILMAZ’ın düzenli herhangi bir işi ve sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Çocuğunu
evlatlık vermesi konusunda rehberlik yapılmasına rağmen, çocuğuna bağlı olduğunu ve
ondan sürekli ayrılmak istemediğini dile getirmiştir. Çocuğu ile babalık bağlarını devam
ettirmek istediğini, zor durumda kaldığı için çocuğunu kurum bakımına vermek istediğini
belirtmiştir. Anne-babasının vefat etmesi nedeniyle bakacak kimsesi bulunmamaktadır.
Ablası Nuray ÇİÇEK’e sosyo-ekonomik destekle bakıp bakamayacağı sorulduğunda; Nuray
Hanım kendisinin de 5 çocuğu bulunduğunu bir tanesinin 5, bir tanesinin 2,5 yaşında
olduğunu ifade etmiş ve bakamayacağını vurgulamıştır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Müracaatçı Umut YILMAZ, 26 yaşında ve sağlıklıdır.
2011 yılında Sertap DURAN adlı şahısla evlilik yapmış ve 1 erkek çocukları olmuştur.
07.02.2014 tarihinde Sertap Hanım evi terk ederek Çatalca’ya gitmiştir. Gayr-ı ahlaki bir
yaşam sürdürdüğü ifade edilmektedir. Düzenli bir işi ve sosyal güvencesi bulunmayan Umut
YILMAZ, 2011 doğumlu İsa adlı çocuğunu kurum bakımına vermek istemektedir.
Bilgilendirmemize rağmen çocuğunun evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmasını
istememektedir.
Bu nedenlerle müracaatçı Umut YILMAZ’ın talebi doğrultusunda; 3 yaşındaki oğlu İsa
YILMAZ’ın psiko-sosyal gelişimini normal koşullarda tamamlayabilmesi için, 2828 Sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3. maddesinin (b) bendinin 3. fıkrası gereği korunma altına
alınmasının ve yaşına uygun bir kuruluşa yerleştirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim.
14.07.2014
Sosyal Çalışmacı

3.1.1. Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Uygulanan Tedbirler
Çocukları içinde bulundukları risk faktörlerinden korumaya yönelik koruyucu
destekleyici tedbir kararlarının alınmasını öngören Çocuk Koruma Kanunu 2005 yılında
yürürlüğe girmiştir. Kanunda korunmaya muhtaç çocuk; “bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve
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duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç
mağduru çocuk” olarak tanımlanmıştır. Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca
koruyucu destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını
sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma konularında uygulanacak
tedbirlerdir. Bu tedbirlerin yerine getirilmesiyle ilgili yönetmelik, yönerge ve tebliğler
yayınlanmıştır. Esas olarak çocuk mahkemeleri tarafından alınması gereken tedbir kararları,
çocuk mahkemesi bulunmayan yerlerde aile mahkemesi ya da asliye hukuk mahkemeleri
tarafından, suça sürüklenen çocuklarda ise kovuşturmayı yapan mahkeme tarafından
alınabilmektedir (Adalet Bakanlığı, 2013). Çocuklar hakkında tedbir kararı alındıktan sonra
uygulanmak üzere mahkeme tarafından ilgili kurumlara gönderilmektedir. Kurumlar
kendilerine ulaşan tedbir kararıyla ilgili sosyal çalışmacı görevlendirerek uygulama planı
hazırlamakta, planın mahkeme tarafından onaylanması sonrasında da tedbir kararı
uygulanmaya başlamaktadır. Tedbir kararlarıyla ilgili mahkemeye üçer aylık değerlendirme
raporu sunulmaktadır. Suça sürüklenen çocuklar hakkında da verilen koruyucu destekleyici
tedbir kararları aşağıda açıklanmıştır:
Danışmanlık Tedbiri: Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu kimselere
çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişmeleri ile ilgili sorunlarının
çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir. Bu tedbir kararı çocuğun ailesi
yanında korunmasının sağlanması veya çocuk hakkında verilmiş olan bir başka tedbirin
uygulanabilmesi için çocuğa rehberlik edilmesi amacıyla uygulanır. Deneyimli ve bu alanda
eğitim almış bir sosyal çalışmacı tarafından çocuğa ve ailesine danışmanlık verilmesi biçiminde
yerine getirilir. Danışmanlık tedbiri, öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
tarafından uygulanır. Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri ve yerel yönetimlerin benzer nitelikteki kuruluşlarında da yerine getirilebilir (Resmi
Gazete, 2005).
Eğitim Tedbiri: Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna devamının sağlanmasına,
bunun mümkün olmadığı durumlarda da özel önlemlerin alınmasına ve çocuğun bir meslek
edindirme kursuna yerleştirilmesine yönelik tedbirlerdir. Eğitim tedbiri, Milli Eğitim Bakanlığı
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Eğer
suça sürüklenen çocuk zorunlu eğitim çağında ise örgün eğitime devam etmesi sağlanır. Okul
ortamında uyumunu arttırmak için rehberlik servisi ve sınıfı öğretmeni tarafından ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda sosyal faaliyetlere, spor ve sanat etkinliklerine yönlendirilir (Resmi
Gazete, 2005).
Sağlık Tedbiri: Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığının korunması ve
tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonu ile madde bağımlısı
olanların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirleridir. Suça sürüklenen çocuğun ruh sağlığı
bozukluğu toplum açısından tehlikeli boyuttaysa sağlık tedbirinin yüksek güvenlikli sağlık
kurumlarında yerine getirilmesi ön görülmektedir. Tedbir kararlarının uygulanmasıyla ilgili
yönetmelikte; alkol ya da madde bağımlısı çocukların tedavisinin yerine getirilmesi için
çocukların rızasının aranmayacağı belirtilmektedir. Sağlık tedbirinin yerine getirilmesinde
Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar sorumludur (Resmi Gazete, 2005).
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Bakım ve Barınma Tedbiri: Bakım ve barınma tedbirleri, ailesi dışında korunması
gereken çocuklar ile barınma yeri olmayan çocuklu veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlar
için öngörülmüş tedbirlerdir. Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu kimsenin herhangi
bir nedenle görevini yerine getirmemesi halinde, çocuğun resmi veya özel bakım yurdu ya da
koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesi biçiminde
uygulanır. Barınma tedbiri ise, barınma yeri olmayan çocuklu kimselerin veya hayatı tehlikede
olan hamile kadınlara uygun bir barınma yeri sağlanması biçiminde uygulanır. Bakım ve
barınma tedbiri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ilgili kuruluşlarında uygulanır.
Ayrıca yerel yönetimler barınma tedbirinin uygulanmasında sorumluluk alabilirler (Resmi
Gazete, 2005).

3.1.2. Çocukların Korunma Altına Alınma Nedenleri
Aile yapısının değişmesi, ailenin ekonomik yoksunluğa düşmesi ve buna bağlı olarak
ailenin yaşamını sürdürecek bir gelire sahip olmaması korunmaya muhtaçlığı oluşturan temel
nedenler arasında yer almaktadır. Aile ortamının çocuk için en güvenli bir ortam olduğu
düşünülmekle birlikte, anne babanın çocuk yetiştirme yöntemi ve anlayışı, çocuğa yönelik
tutumlar ve davranışlar da çocuğun korunmaya muhtaç hale gelmesine ortam hazırlamaktadır.
Pek çok ailenin çocuklarını terbiye etme gerekçesiyle onlara bilinçli ya da bilinçsiz kötü
muamelede bulunduğu, fiziksel, zihinsel, psikolojik ve toplumsal gelişimlerini olumsuz yönde
etkileyerek onları sağlıksız yetiştirdikleri, ihmal ve istismar ettikleri görülmektedir (Karataş K.
, 2007).
Korunmaya muhtaçlık sorununun oluşumu ailenin ekonomik koşularıyla ilgili olduğu
kadar, ailenin diğer toplumsal nitelikleriyle de yakından ilişkilidir. Ailenin demografik
nitelikleri, anne ve babanın medeni durumları ile hayatta olma durumları da korunmaya
muhtaçlık sorunun oluşumunda etkilidir. Aile birliğinin bozulması ve bu süreç içinde ailenin
yapısal olarak parçalanması, çocuğun ve gencin kimsesiz olarak kalmasına neden olur. Bütün
bunların yanında anne babanın ebeveynlik kapasitesi, suç işlemiş olmaları, evlilik dışı ilişki
sonucunda çocuk sahibi olmaları ve aile birliğinin kurulamaması gibi etmenler çocukların risk
altında olmalarına neden olmaktadır (Çetin, 2010).
Çocukların bakım ve koruma altına alınma nedenleri üzerine 2005 yılında yapılan bir
araştırmada; çocukların %69,5’inin sosyo-ekonomik yoksunluk nedeniyle korunma altına
alındıkları görülmektedir. Bunu %33,4 ile ebeveynlerinin çocuğu terk etmesi, %21,2 ile anne
ya da babanın ceza evine girmesi, %7,7 ile çocuğun aile içinde ve dışında cinsel istismara veya
kötü muameleye uğraması, %6,6 ile üvey annenin ya da babanın çocuğu kabul etmemesi, doğal
afetler ve terör, %5,7 ile anne veya babanın ölümü, %1,5 ile ailenin fiziksel ve duygusal
istismarı gibi diğer nedenler izlemektedir (Yazıcı, 2012). Ancak günümüzde çocukların daha
çok ihmal ve istismar nedeniyle korunma altına alındıkları bilinmektedir. Sosyo-ekonomik
yoksulluk nedeniyle korunmaya muhtaç durumda olan çocukların aileleri ekonomik açıdan
desteklenerek kurum bakımı yerine aile yanında bakımları sağlanmaktadır. Ailesi tarafından
ihmal edilerek suça sürüklenen ya da kötü koşullarda yaşamaya zorlanan çocuklar ile istismar
edilen çocuklar, bulundukları sosyal çevreden uzaklaştırılmaları amacıyla aileden alınarak
kurum bakımına yerleştirilmektedirler.
65

3.1.3. Korunmaya Muhtaç Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişimi
Çocuğun doğumla birlikte getirdiği biyolojik miras, ailevi, kültürel ve diğer çevresel
faktörler ve bakımı gerçekleştirenle girdiği etkileşim, düşünce duygu ve davranışlarının
biçimlenmesini sağlar. Bir başka ifadeyle insan doğumla birlikte sosyal bir çevreye doğar ve
sosyal çevreyle ilişki yaşam boyu sürer ve her aşamada çocuğun gereksinimleri ile toplumun
çocuktan beklentileri değişir (Santrock, 2012).
Bireyin sosyal bir varlık olarak toplumdaki yerini alması, kendisinden beklenen
davranışları gösterebilmesi, onun doğumdan başlayarak psiko-sosyal ihtiyaçlarının
karşılanması, sosyal yaşamın gereklilikleri öğretilerek yetiştirilmesine bağlıdır. Bu anlamda
çocukların psiko-sosyal gelişim özelliklerinin bilinmemesi, çocukların gelişim düzeyinin
üstünde gerçekleştiremeyeceği davranışların istenmesine, dolayısıyla çocukların uyumsuz
davranışlar sergilemesine ya da gelişim düzeyine göre sosyalleşmesinin gecikmesine neden
olabilir. Bu nedenle çocuğun daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi açısından psikososyal gelişim özelliklerinin bilinmesi önemlidir (Santrock, 2012).
Bireyin psiko-sosyal gelişimi ile ilgili öne çıkan kuramlardan biri Erikson’un “psikososyal gelişim kuramı”dır. Kuram, “aşamalı oluşum ilkesine” dayanmaktadır. Erikson, aşamalı
oluşum ilkesinin bireyin psikolojik ve toplumsal gelişimine uyarlanabileceğini düşünmektedir.
Ona göre kişilik gelişimi zamanı geldikçe birbiri üzerine binen sekiz aşamada gerçekleşir. Her
evrede bir olumlu bir de olumsuz duygu ayrışıp olgunlaşır. Bu iki karşıt duygu arasındaki
çatışma, o evreye özgü bunalımın konusunu oluşturur. Gelişim döneminin sonuna doğru hangi
duygunun başatlık kazanacağı belli olur (Onur, 2011).
Erikson’un çocukluk çağı psiko-sosyal gelişimin ilk beş dönemi sırasıyla aşağıdaki
gibidir (Santrock, 2012).






Temel güvene karşı güvensizlik dönemi (0-1 yaş)
Özerkliğe karşı kuşku ve utanç dönemi (1-3 yaş)
Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu dönemi (3-6 yaş)
Çalışkanlığa (başarıya) karşı yetersizlik (aşağılık) duygusu dönemi (6-12 yaş)
Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası dönemi (12-20 yaş)
Temel Güvene Karşı Güvensizlik Dönemi

Erikson, bireyin psikolojik olarak sağlıklı olması için temel olan birçok ön koşul
içerisinde “temel güven duygusu”nun olduğunu ifade eder. Ona göre temel güven duygusu,
yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerden çıkarılan, dünya ve diğer insanlara yönelik yaygın olan
tutumlardır.
Erikson, bebeklik deneyimlerinden oluşan güvenin toplamının, verilen yiyeceklerin ya
da sevgi gösterilerinin niceliğine değil, daha çok bakım veren kişiyle ilişkinin niteliğine bağlı
olduğunu düşünmektedir. Annenin ya da bakım verenin çocuğun ihtiyaçlarını giderirken onu
sevmesi, okşaması, sıcaklığını hissettirmesi, ilgilenmesi, çocukta güven duygusunun
temellerini oluşturmaktadır. Annesinin ya da bakıcısının kendisini sevdiğinden emin olan
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çocuk, yetişkinlere ve çevresindeki dünyaya güvenir, kendini sevilmeye değer bulur. Anne ya
da bakıcı tarafından reddedilen, soğuk davranılan, ihtiyaçları yerinde ve zamanında
karşılanmayan çocuk, kendisine ve çevresine karşı güvensiz, başkalarıyla ilişki kurmada
başarısız olur. Bu güvensizlik, ileride olumlu bir şekilde çözümleninceye kadar tüm gelişim
dönemleri boyunca devam eder.
Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç Dönemi
Çocuklar yetişkinlere karşı güven duyduklarında ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını
anladıklarında ebeveynlerinin veya bakıcılarının korumaları altından çıkmaya çalışırlar. Bu
dönemde yürüyen, tuvalet kontrolünü sağlayabilen, başkalarıyla iletişim kuracak kadar
konuşabilen çocuklar kendi çevrelerini kontrol etmek ve güçlerini göstermek isterler.
Yapabilecekleri ve yapamayacakları konusunda ana-baba ve çevrelerindeki kişileri test ederler.
Bu dönemde esnek ve çevresini özgürce keşfedebileceği ortamlar sağlanan, kendi başına yemek
yemesi, eşyalarını toplaması, giyinmesi, giysilerini seçmesi, karşılaştığı bazı problemleri
çözmesi desteklenen çocukların bağımsızlık duygularının temelleri atılmış olur. Buna karşılık
çocuklarını aşırı bir şekilde koruyan, çevrelerindeki nesne ve olayları keşfetmelerine izin
vermeyen, davranışlarına sürekli müdahale eden yetişkinler çocuklarda özgüven eksikliği,
utanç ve kararsızlık duygusunun gelişmesine neden olurlar.
Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu Dönemi
Erikson, bu dönemde çocuğun bir kişi olarak kendisine güçlü bir şekilde inanma
duygusunun başladığını ve bir kişi olarak yapabileceklerinin neler olduğunu keşfetmeye
çalıştığını ifade etmektedir. Girişim, harekete geçme arzusunu ve kendini gösterme isteğini
içerir. Erikson’a göre bu dönemde;
a) Çocuklar giderek daha çok özgür bir şekilde çevrede hareket etmeyi öğrenir ve bu
yüzden kendisi için daha geniş ve limitsiz bir şekilde amaçlarını gerçekleştirebilecekleri bir
alan kurarlar.
b) Çocuklar anlamadığı konuları tam olarak anlamaya çalışır ve sayısız konular
hakkında durmadan sorular sorabilirler.
c) Çocukların düşüncelerinde ve hayal gücünde bir artma gözlenir.
Eğer yetişkinler çocukların bu çabalarını desteklerlerse çocukların girişimcilik
duyguları gelişir. Çok sık azarlanan ve engellenen çocukta suçluluk duygusu gelişmektedir.
Girişkenliği cezalandırılan çocuk gerek bu dönemde gerekse yaşamın gelecek dönemlerinde
yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüp suçluluk duyabilir.
Çalışkanlığa (Başarıya) Karşı Yetersizlik (Aşağılık) Duygusu Dönemi
Çocuğun okula başladığı bu dönemde sosyal dünyası çok genişler, öğretmenlerinin ve
arkadaşlarının çocuk üzerindeki etkisi artarken anne-babanın etkisi azalır. Çocuk bu yeni
dünyaya uyum sağlayabilmek için bir şeyleri başarmak zorundadır. Erikson, çocuğunun bu
dönemde istekli bir şekilde ve çabucak öğrenme konusunda hiçbir zaman olmadığı kadar hazır
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olduğunu ifade etmektedir. Çocuklar yetişkinler gibi okuyup yazmak, spor ve oyunlarda başarılı
olmak, güçlü ve zeki olmak isterler. Çocuğun iyi ve mükemmel bir şeyler yapabilme duygusunu
kazanması, onun çalışma (başarılı) olma duygusunu; kendisi ve görevleri hakkında başarısızlık
ve isteksizlik duygusu içerisinde olması ise yetersizlik (aşağılık) duygusunu oluşturur. Bu
anlamda başarıları, yetişkinler ve arkadaşları tarafından kabul görmüş ve takdir edilmiş
çocuklarda çalışkanlık yani yeterlilik duygusu gelişirken; sürekli olarak başarısızlıkları
üzerinde durulan, başkalarıyla karşılaştırılan ya da çabaları takdir edilmeyen çocuklar aşağılık
duygusu geliştirmektedirler.
Kimlik Kazanmaya Karşı Kimlik Karmaşası Dönemi
Erikson’a göre kimlik duygusu, bedeninde kendini evinde hissetme, nereye doğru
gidiyor olduğunu bilme ve kendisi için önemli olan insanların onu kabul ettiği duygusudur.
Erikson’a göre, kimlik gelişimi ne ergenlikle başlayan bir süreç, ne de ergenlikle biten bir
süreçtir; tüm yaşam boyunca gelişir ve değişir. Ergenlikte fiziksel görünüşte meydana gelen
değişiklikler, gelişen bilişsel kapasite ve ergenliğin iş, evlilik ve geleceğe yönelik önemli
kararları alma zamanı olması kimlikle ilgili keşif davranışının yoğunlaşmasına neden olur.
Ergenlik döneminde bireyler bilişsel, bedensel ve psikolojik değişimler sonucunda toplumun
beklentileri ile karşı karşıya kalırlar. Bir yandan çocukluk özdeşimlerinin ve kendilik
algılamalarının sürdürülmesi ve var olan dengeyi sürdürme çabaları, öte yandan toplumsal
beklentiler, ergendeki değişimi zorunlu kılmaktadır. Bu durumda ergen kendi kimliğini yeniden
tanımlayarak toplum içinde yer edinmek zorunda kalır.
Erikson’a göre, ergenlikte bir kimlik krizinden geçmek normal gelişimin bir parçasıdır.
Bu kriz dönemi, önceden kabul edilen fikirlerin, değerlerin ve inançların sorgulanmasını, farklı
inanç sistemlerinin ve hayat tarzlarının keşfini içerir. Başka bir ifadeyle kimlik duygusunun
oluşmasında, “temel güvene karşı güvensizlik”, “özerkliğe karşı kuşku ve utanç”,
“girişimciliğe karşı suçluluk” ve “çalışkanlığa karsı yetersizlik duygusu” dönemlerinde
ergenlerin nasıl bir süreçten geçtiği ve bu süreç içerisinde hangi özellikleri kazandığı önemlidir.
Bu özellikler “kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası” döneminde tekrar değerlendirilir ve
yeniden bir güç olarak ortaya çıkar. Ergenlik dönemindeki bu değerlendirme sürecinin yeterli
ve uygun olması, olumlu bir kimlik kazanmanın, bu değerlendirmenin yeterli ve uygun şekilde
yapılamaması kimlik karmaşasının ortaya çıkmasına neden olur.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda aile ilgisizliği nedeniyle sokağın risklerine açık hale gelen ve cinsel istismara
maruz kalan bir kız çocuğu hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporu örneği verilmiştir.
HEDEF
Birden çok riske maruz kalması nedeniyle istismar mağduru olan bir çocuğun nasıl
korunma altına alındığını kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak çocuk ve ailenin içinde bulunduğu sosyal riskleri anlamaya
çalışınız.
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2. Sosyal çalışmacının çocuğu istismar riskinden korumak için neler yaptığını kavramaya
çalışınız.
3. Çocuğun mağduriyet sürecine nasıl yöneldiği üzerine fikir yürüterek, erken dönemde
önleme amaçlı neler yapılabileceğini tartışınız.
SOSYAL İNCELEME RAPORU
Kurum
: İstanbul ASPİM
Raporu Düzenleyen
: Sosyal Çalışmacı
Havale Eden
: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Sosyal İnceleme Nedeni
: İstismar Mağduru Çocuk
Sosyal İnceleme Tarihi
: 25.07.2013
Rapor Tarihi Ve Sayısı
: 04.08.2013
Müracaatçının Kimliği
Adı-Soyadı
: Kamil BERAT
Doğum Yeri Ve Yılı
: Gebze-01.05.1967
Ana-Baba Adı
: Ayşe-Harun
Cinsiyeti
: Erkek
Medeni Durumu
: Evli
Ev Adresi
: Bahattinpaşa Mah. Kartal-İstanbul
Hizmetten Yararlanacak Kişinin Kimliği
Adı-Soyadı
: Merve BERAT
Doğum Yeri Ve Tarihi
: Kartal-14.07.1996
Cinsiyeti
: Kız
Öğrenim Durumu
: İlköğretim 5. Sınıftan Terk
İkamet Adresi
: Bahattinpaşa Mah. Kartal-İstanbul
Bilgi Kaynakları
Görüşmenin Yapıldığı Yer : Sosyal Hizmet Merkezi
Görüşülen Kişiler
: Müracaatçı, Merve BERAT
Diğer Bilgi Kaynakları
: Şahsi Dosyası, Emniyet-Çocuk Şube Görevlileri, Şahsi
Bilgiler
SOSYAL İNCELEME: 12.03.2013 tarihinden itibaren Kartal Kaymakamlığı’nın BERAT
ailesinin durumunu Müdürlüğümüze iletmesi üzerine harekete geçilerek inceleme ve
görüşmeler başlatılmıştır. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube görevlileri ile
iletişime geçilerek bir ekip çalışması başlatılmıştır. Merve BERAT’ın davranışları Çocuk
Şube Ekipleri ile birlikte zaman zaman sokak ortamında takip edilmiştir. Bazen parklarda,
bazen polis otosunda görüşmeler yapılarak Merve BERAT’ın normal dışı davranışlarının ve
içinde bulunduğu olumsuz çevre şartlarının değiştirilmesi için çaba sarf edilmiştir. Ancak
Merve BERAT’ın geçmişte yaşadığı olumsuzluklar ve anne-babasının her ikisinin de tutarsız
tutum ve davranışları nedeniyle beklediğimiz sonucun elde edilememesi konuyla ilgili
görevlilerde umutsuzluk duygusu oluşturmuştur. Emniyet-Çocuk Şube Birimi’nde sosyal
çalışmacı bulunmayışı nedeniyle vakaya etkili ve verimli bir şekilde uygun hizmet modeli
sunulamamıştır.
Müracaatçı Kamil BERAT, Kartal Belediyesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. İşten
çıkarıldığı dönemlerde sokaklarda kâğıt toplayarak geçimini sürdürmektedir. Kamil BERAT,
psikolojik yapısı itibariyle tutarsız davranışlar sergilemektedir. Çocuklarının içinde
bulundukları olumsuz durumlarına eşi Ayşe BERAT’ın sebep olduğunu sürekli dile
getirmektedir. Eşi ile yapılan görüşmelerde ise, aynı suçlamaların bu sefer Kamil BERAT’a
yöneltildiği müşahede edilmiştir. Eşlerden her ikisinde de, anne-baba sorumluluğunu
üstlenememenin oluşturduğu gerginliği bastırmaya ve yansıtmaya çalıştıkları
düşünülmektedir.
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Kamil-Ayşe BERAT çifti, 1995 tarihinde evlenmişler ve çiftlerin bu evliliklerinden 2 kız, 1
erkek 3 çocukları dünyaya gelmiştir. Çocukları:
1. Merve BERAT; 14.07.1996 Kartal doğumlu olup, ilköğretim 5. sınıftan öğrenimine ara
vermiştir. Herhangi bir fiziksel rahatsızlığı bulunmamaktadır.
2. Derya BERAT; 2002 Kartal doğumlu olup, ilköğretim 2. sınıf öğrencisidir. Sakarya Kız
Yetiştirme Yurdu’na tertip edilmiştir.
3. Mustafa BERAT; 2003 Kartal doğumlu olup, ilköğretim 2. sınıftan öğrenimine ara
vermiştir. Güzelyalı Çocuk Yuvası’na tertip edilmiştir.
BERAT kardeşlerden Mustafa ve Derya koruma altına alınmışlardır. Merve BERAT ise,
Kartal’da ikamet etmekte olup sokaklarda dolaşmaktadır. Parklarda serbestçe dolaşarak
erkeklerle ahlak dışı ilişkiler kurduğu gözlenmektedir. Karşılaşmalarımız sırasında;
tarafımıza saygılı davranmakta, içinde bulunduğu durum hakkında sorgulamalarımıza açıklık
getirmektedir.
Merve BERAT 13 yaşında iken 5. sınıftan öğrenimine ara verdirilerek babası tarafından dinî
nikâhlı olarak 35 yaşlarındaki Çanakkale İli’nden İsmail KAYIK adlı vatandaşla
evlendirilmiştir. Bu evlilik 2 yıl sürmüş, Merve eşinden ayrılarak babasının ikamet ettiği
Kartal’a geri dönmüştür. Daha sonra aynı şekilde Trabzonlu bir şahısla evlendirilmiş, Merve
bu eşinden de ayrılarak babasının ikametgâhına tekrar dönüş yapmıştır. Ailesinin birlikte
yaşamaya başlayan Merve BERAT, izinsiz olarak evi terk ederek erkeklerle para karşılığı
fuhuş yapmaya başlamıştır. Bu davranışları savcılık tarafından alınan ifadelerde de açıkça
göze çarpmaktadır. Merve ile yaptığımız görüşmelerde bu duruma düşmesinde en büyük
etken olarak; babasının kendisine karşı fiziksel şiddet kullanması, reşit olmadığı halde 2 defa
evlendirmesi ve eve arkadaşlarını getirerek kendisine uygunsuz hareketlerde bulunmalarına
müsaade etmesi gibi nedenleri ileri sürmüştür. Gerek babasıyla yaptığımız bireysel
görüşmeler, gerekse Emniyet Çocuk Şube görevlilerinin beyanatları değerlendirildiğinde;
Merve’nin ifadeleri doğrulanır niteliktedir. Çocuk Şube görevlileri Kamil ve Ayşe BERAT
çiftinin kızıyla ilişkiye girenlerden para alabilmek için davacı olduklarını belirtmişlerdir.
Merve BERAT, babasının da katıldığı aile görüşmelerinde babasının yaptığı bütün önerilere
öfke ile bağırarak karşılık vermekte, hakaret içerikli ifadeler kullanarak babasına karşı
düşmanca tavırlarını sergilemekten imtina duymamaktadır. Ayşe-Kamil BERAT çiftinin
ikametlerine gittiğimizde insan onuru ile bağdaşmayacak konut ortamının varlığı, çocukları
sokak yaşamına sürüklemiş ve kötü arkadaş edinmelerine sebep olmuştur. Aile içi iletişim
yöntemlerinin bozuk olması çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemiştir.
Merve BERAT, Müdürlüğümüzün isteği gereği 19.03.2003 tarihinde Kartal Devlet Hastanesi
Psikiyatri Polikliniği’ne tedavi amacıyla götürülmüştür. Psk. Dr. Saniye EFE tarafından
“cinsel davranış patolojisi” teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Merve, tedavi olma
konusunda isteksiz davranmış ve tedavinin gereklerini yerine getirmemiştir. Ailesinin de
ilgisizliği nedeniyle tedavi başlatılamamıştır. Daha sonra İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü ile görüşülerek Merve’nin içinde bulunduğu duruma uygun kuruluşların telefon
ve adresleri kendisine verilmiş ve profesyonel yardım alması gerektiği konusunda ikna
edilmiştir. Ancak Merve yardım almak amacıyla hiçbir kuruluşa müracaat etmemiştir. Ailesi,
Kartal’da ikamet etmesine rağmen, Merve sürekli başka semtlerde sokaklarda dolaşmakta ve
olumsuz davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Merve BERAT 17 yaşında olup, ilköğretim 5. sınıftan
öğrenimine ara verdirilerek, 2 kez dinî nikâhlı olarak evlendirilmiştir. Küçük yaştan itibaren
babası tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Anne-babasının psikolojik uyumsuzlukları
nedeniyle sokak yaşamına itilerek, para karşılığı fuhuş yapmaya başlamıştır. Kendisine
yönelik yaptığımız çalışmalara duyarsız kalan Merve, ailesinin de ilgisizliği nedeniyle kötü
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niyetli kişiler tarafından cinsel istismara maruz kalmaktadır. Yaşadığı sosyal çevrede
bıraktığı izlenim nedeniyle istismar olayının sona ermesi mümkün değildir.
Bu nedenlerle reşit de olmaması nedeniyle Merve BERAT’ın 2828 sayılı SHÇEK
Kanunu’nun 3. maddesinin, (b) bendinin, 4. fıkrası gereği korunma altına alınmasının, maruz
kaldığı cinsel istismar durumu da dikkate alınarak rehabilite olabileceğe uygun bir kuruma
yerleştirilmesinin ve bulunduğu sosyal çevreden uzaklaştırılarak ailesi ile
görüştürülmemesinin kişilik gelişimi ve şahsi güvenliği açısından uygun olacağı
kanaatindeyim. 04.08.2013
Sosyal Çalışmacı

3.2.

Kurum Bakım Hizmetleri

Korunmaya muhtaç çocukların bakım yöntemlerinden biri olan kurum bakımı; çeşitli
nedenlerle bir aile ortamında kalma fırsatı olmayan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların
benzer durumdaki çocuklarla birlikte resmî kurumlarda topluca yaşamaları ve biyolojik
ebeveynlerinin yerini alan yetişkin görevliler tarafından geçici ya da sürekli olarak
bakılmalarıdır (Şenocak, 2010).
Çocuklara yönelik bakım ve koruma hizmetlerinin yatılı sosyal hizmet kuruluşları
tarafından yürütülmesinin uygun olup olmadığı uzun süre tartışılmış bir konudur. Kurumun
normal bir toplumsal yaşam şartlarını sunamaması, çocuğu yapay bir atmosfere göre
şartlandırması ve onun ruh sağlığını ihmal etmesi çocukta olumsuz birçok etkiye neden
olmaktadır. Kurum bakımı ideal düzeyde çocuğun bütün fiziksel ihtiyaçlarını karşılamış olsa
da kişisel ilişkiler, günlük yaşam, sosyal beceri ve deneyim kazanma yönünden yetersizliklere
neden olmaktadır.
Kurum bakımı, teke tek ilişki ve duygusal etkileşimden uzak bir bakım türüdür.
Çoğunlukla fizyolojik gereksinmelere cevap verebilmekledir. Oysa sağlıklı bir olgunlaşma ve
davranış örüntüsünün temelinde duygusal gelişim yatar. Bugün duygusal hayatın zihinsel ve
fiziksel hayattan önce geliştiği ve tüm gelişimin kaynağını oluşturduğu bilinmektedir. Bu
nedenle; korunmaya muhtaç çocuklara bakım hizmeti sunulurken onların duygusal ihtiyaçlarını
da dikkate almak gerekmektedir.
Toplu halde yaşamaları nedeniyle kurum bakımında olan çocukların tek başına oldukları
zamandan daha farklı davranmaları normal karşılanmalıdır. Grup dinamiğinin etkisiyle bazen
beklenmedik tepkisel davranış sergileyebilecekleri bilinmelidir. Grubun birey üzerindeki
psikolojik baskısı anlamına gelen “grup dinamiği” eğer doğru olarak yönlendirilebilirse kişide
arzu edilen doğrultuda davranış değişikliği gerçekleştirilebilir. Bu açıdan sosyal çalışmacı
liderlik becerisine de sahip olmalıdır. Karar alma süreçlerine çocukların da katılımı sağlanarak
kurum bakımı için iyi bir günlük yaşam planı oluşturulabilir. Sosyal çalışmacı yapılandırılmış
programlar doğrultusunda çocukların yaşam becerileri kazanmalarına liderlik yapabilir (Bulut
& Özdemir, 1998).
İlk defa kurum bakımına alınan çocuklar belirsizlik nedeniyle kaygı duyarlar. Çocuğun
kaygılarını gidermek için koşulsuz ve içten bir kabul davranışı sergilenmelidir. Çocuğun
geçmiş yaşantısı ne olursa olsun ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımdan uzak bir anlayışla kendisini
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rahatlıkla ifade edebileceği bir kurum iklimi oluşturulmalıdır. Sosyal çalışmacı kurum
ortamında çocukla ilk karşılaşmada saygılı bir tavırla kendisini tanıtmalı, görevinden kısaca
bahsetmeli ve çocuğu tanımak için onu dinlemeye hazır olduğunu ifade etmelidir.

3.2.1. Korunmaya Muhtaç Çocuklara Hizmet Veren Kuruluşlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 0-18 yaş
grubunda olup haklarında korunma kararı ve/veya bakım tedbiri kararı alınarak kuruluş
bakımına yerleştirilen çocukların korunması, bakımı, eğitimi, bir iş ve meslek sahibi yapılarak
topluma yararlı bireyler hâline getirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmaları yapmak/yaptırmak,
izlemek ve koordine etmekle görevlidir. Bakanlık bu hizmetleri aşağıda belirtilen kuruluşlar
vasıtasıyla yerine getirmektedir (ASPB, 2016).








Çocuk Yuvası: Sosyal Hizmetler Kanunu çocuk yuvalarını; 0-12 yaş grubu korunma
ve bakım ihtiyacı olan çocuklarla, gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının
bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik veya iyi alışkanlıklar
kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak
tanımlamaktadır. Çocuk Yuvaları, 23576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çocuk
Yuvası Yönetmeliği”ne göre faaliyette bulunurlar. 2015 Eylül ayı itibariyle 6’sı çocuk
yuvası ve kız yetiştirme yurdu olmak üzere Türkiye’de toplam 13 çocuk yuvasında 664
çocuğa koruma ve bakım hizmeti verilmektedir.
Yetiştirme Yurdu: 13-18 yaş grubu korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve
bir iş veya meslek sahibi edinmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini
sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşları olarak
tanımlanmaktadır. Yetiştirme Yurtları, 22462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik” uyarınca hizmet
vermektedir. Türkiye’de 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 13 yetiştirme yurdunda 468
çocuğun bakım ve korunması sağlanmaktadır.
Sevgi Evi: Çocukların toplu yaşamın beraberinde getirdiği risklerden etkilenmeden ev
ortamı ve aile sıcaklığının oluşturulmaya çalışıldığı, 10-12 çocuğun kaldığı, bağımsız
ve bahçeli binalardan oluşur. Sevgi evleri aynı kampüs içerisinde müstakil 7-8 evden
oluşan çocuk evi sitesi şeklinde bir yapılanmadır. Yuva ve yurt siteminde olan toplu
bakım hizmetine kıyasla ev modeline daha yakın bir modeldir. Türkiye’de 2015 yılı
Eylül ayı itibariyle 84 sevgi evinde (çocuk evi sitesi) 4.673 çocuğun bakım ve
korunması sağlanmaktadır.
Çocuk Evi: Çocuk evleri, bir sosyal hizmet kuruluşu olarak her ilin sosyal-kültürel ve
fiziksel yapısının çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde ve
yaşanabilir bir sosyal çevrede okullara, hastanelere yakın yerlerde bağış olarak alınan,
kiralanan veya lojman olarak kullanılan apartman veya müstakil dairelerden oluşan
evlerdir. Çocuk Evleri 27015 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çocuk Evleri
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet vermektedir.
Çocuk evlerinde 0-18 yaş grubu arasındaki 5-8 korunmaya muhtaç çocuğa bir ev ortamı
oluşturularak, çocukların bedensel ve psiko-sosyal gelişimleri ile eğitimlerinin
tamamlanmasına çalışılmaktadır. Böylece korunma altına alınan çocukların bir meslek
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sahibi edilerek topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmeleri, çocukların toplumsal
hayata uyum sağlamaları, komşuluk ilişkilerini geliştirmeleri ve topluma
kazandırılmaları amaçlanmıştır. Türkiye’de 2015 yılı Eylül ayında 1.027 çocuk evinde
toplam 5.297 çocuğun bakım ve korunma ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Çocuk Destek Merkezi: Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği 29.03.2015 tarih ve
29310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce Koruma
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM), Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon
Merkezleri (BSRM) ve Çocuk Gençlik Merkezleri (ÇOGEM) olarak hizmet veren
birimler Çocuk Destek Merkezi adı altında birleştirilmiştir. Suç mağduru, suça
sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklara özgü koruma ve bakım hizmeti
sunulması amacıyla çocuk destek merkezleri oluşturulmuştur. Bu merkezler çocukların
temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını
belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini
veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet
vermektedir. Çocuk destek merkezlerinde çocukların rehabilitasyonunun sağlanması
nihai amaç olup, süreç içerisinde çocuğun yaşamını normal bir şekilde sürdürebilecek
şekilde rehabilite olması ve toplumla bütünleşmesi amaçlanmaktadır.

3.2.2. Kurum Bakımının Çocuklar Üzerindeki Etkileri
Kurum bakımı, her ne kadar gelişmekte olan ülkeler için tamamıyla vazgeçilmesi
mümkün olmayan bir durum olsa da, günümüzün modern dünyasında kimsesiz ve bakıma
muhtaç çocuklara verilen bakım hizmetleri açısından ilk sırada yer alması arzu edilir bir durum
değildir. Çünkü çok sayıda çocuğun yaşadığı, az sayıda personelin çalıştığı, otoriter bir disiplin
ile yönetilen kışla tipi bakım modelinin çocuğun sağlıklı gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri
araştırmalarla ortaya konmuştur. Kurum bakımında, anne ve babanın yerini tutabilecek tutarlı,
sürekli ve tek bir kişi bulunmadığından dolayı çocuklar çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Kurum
bakımındaki yoksunluklar, çocukların normal gelişimini gerilettiği gibi, bazı uyumsuz
davranışların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır (Tümkaya, 2005).
Aile yanından alınarak kurum bakımına yerleştirilen çocuklar için kurum ortamı aile
yerine geçer. Bu nedenle kurum aile ortamında olduğu gibi çocuğun duygusal gereksinimlerini
karşılamak, eğitimini ve sosyalleşmesini sağlamak ve onu denetlemek zorundadır. Ancak,
çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtlarında büyüyen çocukların gelişimlerini inceleyen
araştırmalar, bu çocukların fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve bilişsel gelişimlerinin olumsuz
etkilendiğini göstermektedir. Aileleri yanında yetişen çocuklarla karşılaştırıldığında bu
çocukların sağlık, depresyon, anksiyete, hiperaktivite, saldırganlık, dikkat bozukluğu, davranış
bozukluğu problemlerini daha yüksek oranlarda gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Kurumda
yaşayan çocukların ortak özelliklerine bakıldığında; çevreye karşı ilgisizlik, umursamazlık,
zayıf girişkenlik, merak ve ilgilerde azalma, öğrenmeye karşı ilgisizlik, duygu kütlüğü, öğrenim
ve meslek yaşamında başarısızlık, bireyler arası ilişkilerde uyumsuzluk ve güvensizlik,
saldırganlık, kaçma, izinsiz arkadaşlarının eşyalarını alma gibi davranış bozuklukları ve diğer
ruhsal sorunlar görülebilmektedir.

73

Kurum bakımında yetişen çocuklar duygusal uyarı eksikliği nedeni ile sosyal ilişkiler
kuramamakta, ilgi gösterenlere karşı kuşkulu ve duyarsız davranmakta, mutsuz, apatik, içine
kapanık ve depresif bir ruh hali göstermektedir. Onları seven ve güven duyabilecekleri bir
modelden yoksun olduklarından diğer insanlara karşı sevgi göstermeyi öğrenmemekte ve
insanlara sevgi bağı ile bağlanamamaktadırlar (Erol, 2004).
Kurum bakımının ortaya çıkardığı iki önemli sakınca olan, “anne yoksunluğu” ve
“uyarıcı noksanlığına” çözüm bulunursa, kurum bakımında da çocukların ruhsal sağlıkları
yerinde ve kişilik gelişimleri normal olabilir. Çocuk yuvası veya yetiştirme yurdunda görev
yapan sosyal çalışmacının, içe yönelim ve dışa yönelim sorunlarının yanı sıra özellikle
ergenlerde düşünce sorunları ve dikkat sorunları üzerinde çalışma yapması gerekmektedir. İlgili
kaynaklarda korunmaya muhtaç çocuklarda çoğunlukla hiperaktivite ve dikkat eksikliği
üzerinde durulması gerektiği vurgulanmaktadır.
Ayrıca damgalama, bireyin sosyal statüsünü, sosyal ilişkilerini bozan, kendine güven
duygusunu azaltan, yalnızlık, umutsuzluk ve psikolojik belirtileri arttıran bir durumdur.
Çocuğun okul arkadaşları ve sosyal çevresinden dışlanması anlamına gelen damgalanmanın
duygusal ve davranışsal sorunları arttıran önemli bir faktör olduğu görülmüştür. Kurum
bakımında yaşayan çocuklar toplumsal yargılamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Çocuklar hem
toplumsal değer yargıları ile tek başlarına baş etmek durumunda kalmakta, hem de bireysel
güçlüklerini yaşamak zorundadırlar (Saçan, 2010).
Ailelerinden herhangi bir nedenle çok erken dönemde ayrı düşen bebekler ve çocuklar,
özellikle kışla tipi bakım modellerinde süreklilik gösteren bir erişkinle sıcak, sevgi dolu bire bir
ilişkiye girme şansına sahip değildir. Bebekler ve çocuklar acıktıklarında ya da susadıklarında
değil; kurum tarafından belirlenen saatlerde beslenmek zorundadırlar. Onu acıkınca kucağında
doyuran, altı ıslanınca sevgiyle temizleyen ve onunla konuşabilen anne yerine geçen bir
bakıcıya sahip değildirler. Dolayısıyla, bu gibi temel bakım sevgi ve şefkat ve güvenin
verilemediği koşullarda çocuklar zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimleri açısından aile yanında
yetişen yaşıtlarının gerisinde kalmaktadırlar.
İstanbul Bakırköy Çocuk Yuvası'nda kalan 3-12 yaş grubundaki çocukların davranış
sorunları üzerinde Sema Kut’un (1989) yaptığı bir araştırmaya göre; yuvada yaşayan kız ve
erkek çocuklardan gözlemlenen davranışlar gece yatağını ıslatma, aşırı durgunluk, zarar verici
yalanlar söyleme, ürkek ve çekingen olma, somurtkanlık, çalma davranışlarıdır. Kız çocuklarda
bunlara ek olarak aşırı kıskançlık, genellikle huysuz olma, çok yeme, parmak emme, dikkat
dağınıklığı, gündüz altını ıslatma, öfke nöbetleri, tırnak yeme, aşırı bağımlılık; erkek
çocuklarında ise huysuzluk, okuldan kaçma, kurumdan kaçma davranışlarıdır. Bu davranışlarda
yuvada kalan çocuklarla ailesi ile yaşayanlar arasında fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur.
Korunmaya muhtaç çocukların sosyal grup gereksinimine yönelik Işıl Bulut (1995)
tarafından yapılan çalışma sonuçları; yurtta kalan gençlerin sıkıntılarını arkadaşlarla konuşma
ve hiç kimse ile konuşmama eğiliminin aile yanında kalan gençlere göre daha yüksek olduğunu,
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gereksinimleri arasında “iletişim becerisi kazanma” maddesinin de yüksek oranda olduğunu
göstermektedir.
Tümkaya (2005) tarafından yapılan bir araştırmada; yetiştirme yurtlarında kalan
ergenlerin umutsuzluk düzeylerinin ailesi yanında kalan ergenlere göre daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Kesen ve arkadaşları (2007) tarafından yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerin,
saldırganlık ve öfke düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik araştırmada;
ergenlerin sürekli öfke ve öfke tarzı alt boyutları ile saldırganlık alt boyutları, yetiştirme
yurdunda kalan ergenlerin yaşları ile atak, sinir ve negatif saldırganlık arasında anlamlı pozitif
ilişki belirlenmiştir. Araştırmada, ayrıca ergenlerin yurtta kalma süreleri arttıkça saldırganlık
ve öfke düzeylerinin arttığı tespit edilmiştir.
Kurum bakımındaki çocuk ve ergenlerde davranış ve duygusal sorunlarını incelemeye
yönelik Şimşek ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışmada, kurumlarda büyüyen
çocuklarla ailesi yanında olan çocuklar karşılaştırılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları da; yapılan
diğer çalışmalara benzer şekilde kurum bakımının 6-18 yaşları arasındaki çocukların duygusal
ve davranışsal gelişimini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.
Anne yoksunluğuna maruz kalmış çocukların, gelişimin her alanındaki problemleri
sıralandığında şu bulgular göze çarpmaktadır: Sosyal etkileşimde başarısız olup, bakım
verenlere ve diğerlerine karşı yaklaşma, kaçınma tepkileri ve aşırı duyarlılık hali gösterirler.
Sosyal etkileşime karşı tutuk ya da künt (apatik) davranırlarken, bazı zamanlar tanımadıkları
insanlara mahremiyetlerini açma ve duygulanımlarını açığa vurma tarzında ayırt edicilikte
başarısızlık eğilimleri vardır. Diğer problemler arasında; uykuya dalmada zorluklar, yemek
yemede güçlükler, davranış problemleri, dil gelişiminde ve telaffuzda zorlanmalar, korku ve
kaygı hissi, kendi başına ve diğerleriyle oynamada, öfkesini kontrol etmede ve değişikliklere
adapte olmada güçlük şeklinde tanımlanan “duyusal bütünleşme bozukluğu”, uzun süre duyum
almamaktan kaynaklanan işitsel işleme zorluklarına sebep olan “işitsel yoksunluk”, parlak ışığa
aşırı ya da düşük hassasiyet, dokunmaya karşı duyarlılık, acıya karşı uyaran eşiğinin düşüklüğü
görülmektedir.
Anne yoksunluğuna maruz kalmış çocuklarda, dildeki problemler içinde en sık
görülenler ise eklemleme ve akıcı konuşamama olup, sesteki bilgilerin kullanımı ve tanzim
edilmesi, depolanması, analiz ve organize edilmesi, aktarılması ve işlenmesi, okuduğunu
muhakeme etmede ve matematik becerilerinde problemler görülmektedir. Bununla beraber,
soyut kavramları, edatların kullanımını içeren karışık cümleleri, sıfatları ve/veya soruları
anlamada da güçlük çekmektedirler. Kurumda kalan çocukların özelliklerine bakıldığında
fiziksel ve nörolojik etkilerinden sonra, kurumda kalmanın en büyük etkilerinin zeka ve dil
gelişimlerinde olduğu görülmektedir.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen çocuklar kurum bakımında aile ortamında yaşadıkları
olumsuz tutum ve davranışlardan ve karşı karşıya kaldıkları fiziksel, duygusal ve sosyal
gelişimlerini tehdit eden risklerden uzak yaşama fırsatına sahip olurlar. Ayrıca Çocuk Koruma
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Kanunu gereğince uygulanan bakım tedbiri sayesinde çocuğun kurum bakımındayken sağlık
sorunları nedeniyle tedavi olması ve eğitimine devam etmesi, ayrıca ailesinin içinde bulunduğu
mevcut durumdan kaynaklı sorunlarının çözümünde ve ailenin çocuklarıyla yeniden bir araya
gelmesi ile ilgili olarak danışmanlık alması kanun kapsamında devlet tarafından sağlanır. Bu
şekilde kurum bakımı aileye ve çocuğa sağlıklı işlevsellik kazandırma konusunda yardımcı
olur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuk koruma ve bakım hizmetleri, risk altında olması nedeniyle devletin koruması
altına alınan çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamalarından oluşmaktadır. En genel
anlamda korunmaya muhtaç çocuklar olarak tanımlanan bu çocuklar, aile ve sosyal çevreden
kaynaklanan nedenlerle korunmaya ve bakıma muhtaç duruma düştüklerinde sosyal çalışmacı
devreye girerek çocuğun uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmasını
sağlamaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik kurum bakımı, koruyucu aile yanında bakım,
evlat edindirme ve sosyo-ekonomik destekle ailesi yanında bakım gibi farklı sosyal hizmet
modelleri uygulanmaktadır. Bu bölümde ağırlıklı olarak çocukların nasıl korunma altına
alındıkları ve ne tür kurumlara yerleştirildikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bir çocuğun
korunmaya muhtaç olduğu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildiğinde bir sosyal
çalışmacı görevlendirilerek çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme yapması sağlanır. Sosyal
çalışmacı ailenin yaşadığı sosyal çevreye giderek çocuğun korunmaya muhtaçlık durumunu ve
içinde bulunduğu riskleri değerlendirir. Eğer sosyal çalışmacı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin
yaşadığı sosyal ortamda zarar gördüğü kanaatine varmışsa, bir an önce korunma altına alınarak
kurum bakımına yerleştirilmesi işlemlerini başlatır. Türkiye’de bir çocuğun korunma altına
alınması ancak mahkeme kararıyla mümkün olacağı için Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü ilgili mahkeme ile yazışarak çocuk hakkında korunma kararı talebinde bulunur.
Türkiye’de 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu korunma ihtiyacı olan
çocuklar için bakım tedbiri kararı alınmasını ön görmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu’ndan önce korunma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili işlemler 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu hükümlerine göre yerine getirilmekteydi. Ancak Çocuk Koruma Kanunu’yla birlikte
savcılıklar ve mahkemeler risk altında gördükleri çocukları acil korunma kararıyla kurum
bakımına yerleştirebilmektedirler. Çocukların yüksek yararı gözetilerek yapılan bu yasal
düzenlemelerle çocukların ihmal ve istismara karşı korunması hedeflenmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Bir çocuk hakkında koruma kararı ve bakım tedbiri verme yetkisi aşağıdaki
kurumlardan hangisine aittir?
a) Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü
b) Milli Eğitim Müdürlüğü
c) İdare Mahkemesi
d) Çocuk Mahkemesi
e) Sağlık Müdürlüğü
2. 07-12 yaş olarak kız-erkek çocukların bakım ve korunma altında bulundukları toplu
yaşamın olduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çocuk Evi
b) Çocuk Yuvası
c) Yetiştirme Yurdu
d) Engelli Bakım Merkezi
e) Öğrenci Yurdu
3. Aşağıdakilerden hangisi Erikson’a göre 0-1 yaş dönemi çocuğunun temel psikososyal gelişim özelliğidir?
a) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç dönemi
b) Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu dönemi
c) Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası dönemi
d) Temel güvene karşı güvensizlik dönemi
e) Çalışkanlığa karşı yetersizlik duygusu dönemi
4. Çocukların devlet tarafından korunması gerektiğine vurgu yapılan Anayasa maddesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Madde 41
b) Madde 40
c) Madde 43
d) Madde 44
e) Madde 45
5. Aşağıdakilerden hangisi risk altındaki bir çocuğun korunma altına alınması sürecinde
gerçekleşen işlemlerden birisi değildir?
a) Risk altındaki çocukla ilgili başvuru yapılması
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b) Çocuk ve ailesi hakkında sosyal inceleme yapılması
c) Çocuğun okul başarısının takip edilmesi
d) Mahkemeden korunma kararı talep edilmesi
e) Çocuğun kurum bakımına yerleştirilmesi
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Çeşitli nedenlerle bir aile ortamında kalma fırsatı olmayan kimsesiz ve korunmaya
muhtaç çocukların benzer durumdaki çocuklarla birlikte resmî kurumlarda topluca yaşamaları
ve biyolojik ebeveynlerinin yerini alan yetişkin görevliler tarafından geçici ya da sürekli olarak
bakılmalarına …….. ……… denir.
7. ………. ………. 13-18 yaş grubu korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve
bir iş veya meslek sahibi edinmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini sağlamakla
görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.
8. ……….. ………….. yaşayan çocuklar; sosyal etkileşimde başarısız olup, bakım
verenlere ve diğerlerine karşı yaklaşma, kaçınma tepkileri ve aşırı duyarlılık hali gösterirler.
9. Türkiye’de son yıllarda çocukların daha çok ……….. ve ………… nedeniyle
korunma altına alındıkları bilinmektedir.
10. Erikson’a göre, ergenlikte bir ……….. krizinden geçmek normal gelişimin bir
parçasıdır.

Cevaplar
1. d, 2. b, 3. d, 4. a, 5. c, 6. “kurum bakımı”, 7. “yetiştirme yurdu”, 8. “anne yoksunluğu”
9. “ihmal ve istismar” 10. “kimlik”
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4. KORUYUCU AİLE VE EVLAT EDİNME UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, korunmaya muhtaç çocukların yararlandırıldığı evlat edinme ve
koruyucu aile hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü ve bu hizmetten yararlanmak isteyen ailelere
yönelik ne tür işlemler yapıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Koruyucu aile ile evlat edinme hizmeti arasında ne gibi farklar vardır?
2. Her korunmaya muhtaç çocuk evlatlık olarak verilebilir mi?
3. Evlatlık olduğu aile tarafından çocuğa söylenilmeli mi? / Ne zaman söylenilmeli?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Koruyucu aile ve evlat edinme
hizmetleri arasındaki farkı
kavrayabilir.

Koruyucu Aile ve
Evlat Edinme

Koruyucu aile ve evlat edinme
hizmetlerinden yararlanmak
isteyen ailelelerin nasıl
değerlendirildiğini anlayabilir.

Metinler, vaka ve deneyim
örnekleri, sorular yardımıyla
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Koruyucu aile ve evlat edinme
hizmetlerinin temel kriterlerini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Koruyucu aile: Korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, devletin
denetiminde, ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak korunmaya muhtaç bir çocuğun
bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen, aile ortamında yaşamını sağlayan aile ya da
kişidir.



Evlat edinilen: Hakkında mahkemece korunma kararı veya bakım tedbiri alınarak
kurum bakımına yerleştirilmiş korunmaya muhtaç çocuk veya anne-babası tarafından
evlat edindirilmesine rıza verilen çocuk.



Evlat edinen: Korunmaya muhtaç olup ailesi tarafından evlat edindirilmesine rıza
verilen çocuğu Medeni Kanun hükümlerine göre evlat edinmesinde hukuken engeli
olmayan kişi veya aile.



Rıza kararı: Korunmaya muhtaç çocuğun evlat edindirilmesine anne-babası tarafından
verilen iznin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve onaylanmasıdır.



Geçici bakım sözleşmesi: Bir çocuğu evlat edinen aile ile Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü arasında bir yıllık süre için imzalanan geçici evlat edinme protokolüdür.
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Giriş
Çocukla anne-baba arasındaki sevgi bağının doğumdan itibaren kurulmaya başlandığı
kabul edildiğinde, bir çocuğun en sağlıklı kişilik gelişimini sağlayacağı yer kuşkusuz aile
ortamıdır. Ancak anne ve/veya babanın vefat etmesi, boşanması, çocuğun terk edilmesi gibi
nedenlerle öz ailesinden ayrılmak zorunda kalan çocuklar korunma altına alınarak durumuna
uygun bir bakım modelinden yararlandırılmaktadırlar. Gerek bilimsel çalışmalar, gerek yasal
mevzuat kurum bakımının son çare olması gerektiğini vurgulamakta ve çocukların mümkün
olduğunca aile yanında bakımının sağlanması gerektiğine dikkat çekmektedir. Korunmaya
muhtaç çocuklar için ön görülen kurum bakımının alternatifi ise koruyucu aile ve evlat edinme
hizmetidir.
Yaşadıkları riskler nedeniyle korunma altına alınan çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’na bağlı kuruluşlara yerleştirilerek bakım hizmetinden yararlandırılmaktadırlar. Son
yıllarda kurum bakımının yapısı ve kalitesi artsa bile, toplu yaşam kültürü nedeniyle aile temelli
bakım hizmetlerinin yerini tutması mümkün değildir. Bu noktada tüm gelişmiş ülkelerde aile
yanında bakım modeli olması nedeniyle koruyucu aile ve evlat edinme hizmeti kurum bakımına
alternatif olarak tercih edilmektedir. Hatta korunma altına alınan çocuklar öncelikli olarak bir
aile yanına yerleştirilmekte, bunun mümkün olmadığı durumlarda yatılı kurumlara
yönlendirilmektedir. Türkiye’de son yıllarda koruyucu aile sayısında artış olsa bile, korunmaya
muhtaç çocuklar ağırlıklı olarak kurumlarda kalmaya devam etmektedir.
Koruyucu aile ve evlat edinme hizmeti sıklıkla birbirine karıştırılabilmektedir. Aslında
her ikisi de aile temelli bakım hizmeti olmakla birlikte evlat edinmede çocuk yanına
yerleştirilen ailenin nüfusuna kaydedilmekte ve öz çocuk gibi aynı medeni haklara sahip
olmaktadır. Koruyucu aile de ise çocuğun biyolojik anne-babasının velayet hakkı devam
etmekle birlikte, reşit oluncaya kadar bir aile yanında kalması sağlanmaktadır. Koruyucu aile
yanına yerleştirilen çocuğun korunma kararı devam etmekte, biyolojik anne-babasıyla iletişimi
sürmektedir. Evlat edinme hizmetinden yararlandırılan çocuk aile yanına yerleştirildikten bir
yıl sonra evlatlık olarak verilen ailenin nüfusuna geçerek korunma kararı sona ermektedir.
Türkiye’de evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerinin yürütülmesi Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü yetkisindedir. İl müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimde deneyimli
bir sosyal çalışmacının koordinasyonunda yerine getirilen bu hizmetler; evlat edinme ve
koruyucu aile hizmetlerinden yararlanacak çocukların belirlenmesi, müracaat edenler arasından
uygun ailenin tespit edilmesi, aile yanına yerleştirilen çocuğun takibi ve izlenmesi gibi bir dizi
işlemlerden oluşmaktadır. Bu bölümde öncelikle konu hakkında genel bilgilere yer verilecek
ve sonrasında aşama aşama işlem basamakları anlatılacaktır.

4.1.

Koruyucu Aile Hizmeti

Türkiye’de koruyucu aile hizmetleri uluslararası ve ulusal mevzuata göre Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ve taşra teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 20. maddesi ile vurgulanan koruyucu aile hizmetinin dayanağı Türk Medeni
Kanunu'nun 347. maddesi, 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 22.
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ve 23. maddeleri, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. ve 8. maddeleridir. Koruyucu aile hizmeti,
işleyişe yönelik hazırlanan Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmektedir.
Koruyucu aile hizmeti, çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakılamayan korunmaya
muhtaç çocukların, geçici veya sürekli, ücretli veya gönüllü olarak bakımlarını üstlenen aile ya
da kişilerin yanında devlet gözetiminde yetiştirilmeleridir. Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri
için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi
gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli
sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında
yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz annebabalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman
düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel, ya da psikolojik sorunları veya
ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam
ettiremeyip, çocuklarının gereksinimini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle
durumlarda, çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar
başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tüm dünyada korunmaya
muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli, ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile
bakımıdır (ASPB, 2015).
Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Koruyucu aile hizmetinde
amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi
örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Koruyucu aile
çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı
olur.

4.1.1. Koruyucu Aile Türleri
Kurum bakımı altında bulunan çocukların, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar
birebir ilgi ve sevgiyle büyüyebileceği başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması
amacıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması sağlıklı gelişimleri açısından önemlidir.
Bir çocuğun koruyucu aile yanına yerleştirilmesindeki amaç;





Çocuğun şefkatli ve destekleyici bir aile ortamında korunarak yeterli bakım alması,
Çocuğun çok erken yaşta karşılaştığı ayrılıkla baş edebilmesi ve olumsuz yaşam
deneyimlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının iyileştirilmesi,
Çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu
dönemi örselenmeden geçirmesinin ve normal hayatını devam ettirmesinin sağlanması,
Çocuğun geleceği için kalıcı bir planın geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir (ASPB,
2015).

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli: Veli ya da vasi dışında kalan kan
bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi
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yakın çevresinde olan, tercih etmeleri halinde en az temel ana-baba eğitimleri kapsamında
eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
Geçici Koruyucu Aile Modeli: Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı
oluşturulmamış ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet
modelinden çeşitli nedenlerle henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana-baba
eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve
ailelerin sağladığı birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakımdır.
Süreli Koruyucu Aile Modeli: Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı
bulunmayan ya da kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel anababa eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı
bakımdır.
Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli: Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara
yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde
olmak üzere temel ana, baba eğitimleri, Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini
almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.

4.1.2. Koruyucu Aile Olmanın Şartları
Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen,
sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark oluşturmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları
taşıyan, Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes
koruyucu aile olabilir. Korucu aile olmak isteyen anne-baba adayının T.C. vatandaşı olması ve
sürekli Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. 25-65 yaşları arasında, en az ilkokul mezunu,
düzenli gelire sahip, evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak
üzere ikamet ettiği ilde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurabilir. Eşlerin
birlikte başvurmaları gerekmektedir. Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar,
komşular ya da aile dostları tercih edilmektedir. Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi
halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, eşler arasındaki yaş farkının on yaş
veya daha az olması halinde yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin
yaş ortalaması esas alınmaktadır. Adayların başvuru ve çocuğun yanlarına yerleştirildiği tarih
itibarıyla belirlenen yaş aralığında bulunmaları, çocuğun yaş dönemine uygun davranış
gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanması esasları
göz önünde bulundurulmaktadır. Uzmanlaşmış koruyucu aile ya da geçici koruyucu aile
modellerinde belirtilen başvuru şartlarına ek olarak; yanlarına yerleştirilecek çocuklara
yardımcı olabilecek Bakanlıkça belirlenen lisans eğitimi almış veya eşlerden biri en az
ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci
kademe eğitimlerini almış olmak gerekmektedir (ASPB, 2015).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
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Aşağıda koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’nde görev yapan sosyal çalışmacının kullandığı sosyal inceleme raporu ana
hattı verilmiştir. Sosyal çalışmacı sosyal incelemeyi gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki
formatı kullanarak raporunu düzenlemektedir.
HEDEF
Koruyucu aile ve evlat edinme müracaatlarında sosyal inceleme raporu düzenlerken nelere
dikkat edilmesi gerektiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle sosyal inceleme raporu ana hattını inceleyerek hangi bölümlerden oluştuğunu
anlamaya çalışınız.
2. Sosyal çalışmacının aileyle nasıl bir görüşme yapması gerektiği üzerine düşününüz.
3. Koruyucu aile ya da evlat edinme talebinde bulunan anne-baba adayının taşıması gereken
özelliklerin neler olması gerektiği konusunu araştırınız.
KORUYUCU AİLE / EVLAT EDİNME
SOSYAL İNCELEME RAPORU ANAHATTI
Sosyal İnceleme Rapor Nedeni : ( ) Evlat Edinme
( ) Koruyucu Aile
Aşağıdaki evlilik yaşantısına kadar olan bilgiler, anne-baba adayı, varsa çocukları ve birlikte
yaşadıkları diğer kişiler ile yakın aile çevresi hakkındaki konuları içerir.
MÜRACAATÇININ
Adı Soyadı
:
T.C Kimlik No
:
Doğ. Yeri-Tarihi
:
Cinsiyeti
:
Medeni Durum
:
Öğrenim Durumu
:
İşi
:
Sosyal Güvenceleri
:
Aylık Gelirleri
:
İkamet Adresleri
:
İş Adresi
:
Müracaat Tarihi
:
Müracaat Nedeni
:
SOSYAL İNCELEMENİN
Tarihi
:
Nedeni
:
Yapıldığı Yer
:
Rapor No
:
Bilgi Kaynakları
:
GENEL TANITIMI:
Fiziki özellikleri (belirgin bir fiziksel özelliği varsa ayrıntılı bilgi), dış görünümü (giyim tarzı belli
gruplara ait özellikler taşıyorsa açıklayın) , konuşma biçimi hakkında genel izlenim ve kişilerin
özgeçmişi.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ:
Gözlemlenen kişilik özellikleri ve birbirlerini tanımlamaları, sorunlarını çözüm şekilleri, stresle
başa çıkma yolları, sevinçlerini ve öfkelerini nasıl yaşadıkları, bağlı oldukları ilkeleri var mı, bunlar
hangi konularda, ilkelerini esnetebiliyorlar mı .
ÖĞRENİM DURUMU:
Öğrenim yaşantısı, en son bitirdiği okul.
İŞ DURUMU:
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Geçmiş meslek ve iş yaşantısı, halen yaptığı iş, sürekli bir işe sahip olup olmadığı, sık aralıklarla iş
değişikliği yapılıp yapılmadığı, kaç yıldır sosyal güvenlik kapsamında olduğu, bu sürenin
devamlılığı, çocuğun sağlık giderlerini karşılama ve geleceğini garanti altına alabilecek yeterli
düzeyde ve sürede mi, beyan edilen sosyal güvencenin belgelerle uygunluğu (bu konularda ayrıntılı
araştırma)
EKONOMİK DURUM:
Ailenin sürekli gelir getiren bir işinin olup olmadığı, gelirinin ne kadar olduğu ve beyan edilen
gelirin belgelere uygunluğu, ailenin gelir kaynakları, taşınır taşınmaz malları bunların kime ait
olduğu, kimin tarafından işletildiği, cinsi ve yeri, birikmiş paraları, borçları, emekli vb. gelecek
garantileri, eşlerin birinin kaybı halinde çocuğun ekonomik ve sosyal güvencesinin ne ölçüde
sağlanabileceği.
SAĞLIK DURUMU:
Geçirilen hastalık, ameliyat ve kazalar, bağımlılık durumu, kullanılan protez vb. araçlar, sürekli ilaç
kullanımını gerektiren yada bulaşıcı olup çocuğun bakımını zorlaştıracak hastalıklar (halen devam
eden sorunlara neden olup olmadığı).
SABIKA DURUMU:
Anne ya da baba adayının varsa çocuklarının ve birlikte yaşadıkları diğer kişilerin sabıkası varsa
konuya ilişkin gerek kişiden gerekse sosyal çevresinden ve özellikle konuyu bilen kişilerden bilgi
alınması ve işlenen suçun toplumun içinde çocuğu nasıl etkileyebileceği konusunda
değerlendirmenin yapılması, yaşanan olayın kişi tarafından bugün nasıl değerlendirildiği, olayın
yaşamını nasıl etkilediği, değişiklikler olduysa bunların neler olduğu (değerlendirmenin belgelere
dayanılarak yapılması ).
EVLİLİK YAŞANTISI:
Evlilik hikayesi, ailenin yapısı, geçirdiği değişimler, eşler arası ilişkiler, aile yaşamında geçerli olan
kurallar ve tepkilerini belirtme biçimi, çocuk olmama nedeni, yapılan tedaviler, aileye yeni bir birey
katılmasıyla ortaya çıkabilecek olası değişikliklere ne kadar hazır oldukları, evlat
edinmeye/koruyucu aile/gönüllü olmaya karar verme sürecine nasıl geldikleri, bu kararı almada
etkin olan olay veya kişiler, Kurumumuzdan önce başvurdukları yerler, eşlerden hangisinin daha
istekli olduğu, ilk önerinin kimden geldiği, kesin karar verinceye kadar geçen düşünme süreleri.
EVİN DURUMU:
Yaşanılan evin niteliği ( apartman, müstakil, gecekondu ), kime ait olduğu, kira ise tutarı, evin
fiziksel özellikleri (oda sayısı, banyo tuvalet...), çocuk odası düzenleme koşullarının
değerlendirilmesi, ısınma şekli, döşeniş biçimi, bakım durumu, evin bulunduğu çevrenin özellikleri
(eğitim, sağlık ve oyun alanlarına vb. uzaklıkları, ,sulama kanalı/kuyu/akarsu/uçurum/çevre yolu
gibi özellikleri nedeni ile çocuk için risk teşkil etme durumu),semtin ait olduğu sosyo-ekonomik
düzey.
SOSYAL YAŞAM VE İLİŞKİLER:
Anne baba adayının, çocukluğunda ebeveynleriyle yaşadığı ilişkiye ait bilgi (nasıl çocukluk
geçirdiği, ne gibi ödül ve cezalar uygulandığı, çocukluğuna ve gençliğine ait unutamadığı anılar).
Anne, baba adayının kendi anne baba ve kardeşleri varsa çocukları ile ilişkileri, komşular ve
arkadaşları ile ilişkiler, her iki ebeveynin kaybı halinde evlat edinilecek çocuğu sahiplenecek
yakınların varlığı.
Özel merakları, ilgi alanları ve uğraşları, üyesi bulundukları, faal olarak çalıştıkları sivil toplum
örgütlerinin (dernek, parti, sendika vb)evlat edinecekleri çocuğun yaşamında ne derece etkili
olacağı.
Ailenin sosyal yaşamında oluşan belirgin değişiklikler, nedeni, etki altında kalınan olaylar,
kendisinin ve çevresinin bu konuya bakışı değişikliğin yaşamına getirdiği avantaj ve dezavantajlar,
bu değişimi ne kadar süredir yaşadığı, değişiklik öncesi yaşamına duyulan özlem yada pişmanlık
var mı, değişikliğin evlat edinilecek çocuğun yaşantısındaki olası etkileri.
ÇOCUKLU YAŞAMA İLİŞKİN BEKLENTİLER:
Çocuk eğitimi konusundaki düşünceleri, kendi çocuklarının olması halinde bu durumun evlat
edinilecek çocuğa karşı olan duygularını nasıl etkileyeceği varsa kendi çocuklarının evlat
edinme/koruyucu aile/gönüllü aile olayına bakış açıları, evlat edinilecek çocuktan beklentileri,
çocuk yetiştirme ilkeleri, sorun çözme yöntemleri, çocukların gelişim dönemleri hakkındaki
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bilgileri, korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki bilgisi ve bu çocukların konumuna (terk, evlilik
birliği dışında doğmuş)bakış açıları.
Ailenin ilgili işlemin sosyal ve yasal yükümlülükleri konusundaki bilgisi, evlat edinilecek çocuğa
ilişkin özellikler.
NOT: Bu raporda ana başlıklar halinde belirtilen hususlar, çocuğunu evlat edindirmek için rıza
veren aileler için de uyarlanarak yazılacaktır. Ayrıca şu hususlara da raporda ayrıntılı yer verilmesi
gerekmektedir: Tarafların karşılaşma hikâyesi, aileleri evlat edinme ve edindirme kararı almalarına
/ koruyucu aile veya gönüllü aile olmalarına yönelten en önemli etken ve bu sürece ilişkin ayrıntılı
bilgi, bu kararın alınması öncesinde tarafların birbirini tanıma durumu, tanıma söz konusu değil ise
aracı olan kişi /kuruma ait ayrıntılı bilgi, çocuk evlat edindirildikten sonra aile ilişkileri sürecek mi?
İletişim ne şekilde planlanıyor?
DEĞERLENDİRME:
Başvuruda bulunan kişi ve aileler hakkında derlenen bilgiler bağlamında başvurunun genel olarak
irdelenmesi (Aile ve çevre koşullarını değerlendirme, anne-baba adayının güçlü ve zayıf yönleri ile
evlat edinmeye/koruyucu aile olmaya/gönüllü olmaya ilişkin düşünceleri, motivasyonları
hakkındaki görüş, ailede birlikte yaşanan kişiler ile varsa çocuklarının konu hakkındaki tavırlarının
evlat edinilen çocuğu nasıl etkileyebileceği, mesleki danışmanlık gerektirecek unsurların varlığı,
başvurunun kabul edilip edilmeyeceğini gerekçeli olarak belirtme, aileye hangi özelliklere sahip bir
çocuğun verilmesinin uygun olacağı konusundaki Sosyal Çalışmacının görüşleri).

4.2.

Evlat Edinme Hizmeti

Evlat edinme hizmeti, bir şekilde biyolojik ailesinden ayrılmak zorunda kalan çocuğa
yeni bir aileye sahip olma imkânı sağlayan ve çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal güvenliğini
korumaya hizmet eden önemli bir sosyal hizmet modelidir. Bu hizmetin iki boyutu
bulunmaktadır: Bir taraftan biyolojik ailesi tarafından bakılamayan çocuğa sürekli bir aile,
aileye de çocuk sevgisini giderme imkânı sağlanmaktadır (Şenocak, 2010). Bir başka ifadeyle;
çocuğu olmayan kimselerin çocuk sahibi olmaya yönelik istek ve özlemlerini gidermekte, diğer
taraftan da ebeveyn sevgi ve şefkatinden mahrum kalan çocuklar da evlat edinme ile ana baba
sevgisini tatmakta ve aile yanında daha iyi gelişme imkânına kavuşmaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, evlât edinme ilişkisi Kanunun aradığı şartların
yerine getirilmesi üzerine mahkeme kararı ile kurulan ve evlât edinilen ile evlât edinen arasında
soybağı (nesep) tesis eden, bir hukuk ilişkisi olarak düzenlenmiştir. Kanunun 315. maddesinde
açıkça evlât edinme işleminin mahkeme kararı ile kurulacağı belirtmiştir. Mahkemenin evlât
edinme hususunda vereceği karar kurucu nitelikte olup bir hukuki ilişki kurulması sonucu
doğuracağından “inşai (yenilik doğuran) karar” niteliğinde olduğu kabul edilmektedir (Akyüz
E. , 2013).
Türk Medeni Kanunu’na göre birisi kan bağıyla, diğeri evlat edinme yoluyla olmak
üzere çocukla ebeveyn arasında iki şekilde soybağı kurulmaktadır. Kan bağına dayanan
soybağı, ana ve baba ile çocuk arasındaki biyolojik ilişkiye dayanmaktadır. Kan bağına dayanan
soybağı anne ile doğumla birlikte kendiliğinden kurulmaktadır(TMK md 282/I). Baba ile çocuk
arasında ise, çocuğun evlilik içinde veya evliliğin sona ermesinden itibaren üç yüz gün içinde
doğması durumunda, doğumla kurulmaktadır. Evlat edinmede ise çocukla ebeveyn arasında
kan bağı ilişkisi bulunmamakta sonradan hukuki yollarla soybağı ilişkisi tesis edilmektedir. Bu
nedenle evlât edinme ile kurulan soybağı ilişkisi, kan bağına dayanmadığından “yapay
soybağı” olarak tanımlanmaktadır. Evlât edinme ile soybağının kurulabilmesi için kanunda
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düzenlenen asli ve şekli şartların tümünün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Halbuki kan
bağına dayanan soybağının kurulması için bu şartlardan hiç birisi aranmamaktadır (Akyüz E. ,
2013).

4.2.1. Evlat Edinmenin Koşulları
Türkiye’de evlat edinme hizmeti Türk Medeni Kanunu’nun 320. maddesi gereği
hazırlanarak yürürlüğe giren “Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Tüzük” gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından “aracı
kurum” yetkisi ile yürütülmektedir. Evlat edinmenin koşulları başta Medeni Kanun olmak
üzere, ilgili tüzük ve yönergede açıkça ifade edilmiştir. Günümüzde evlat edinme hizmetlerinin
yürütülmesine kaynaklık teşkil eden yasal dayanakları şu şekilde sıralanabilir:




22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
15.03.2009 tarih ve 27170 saylı Resmi Gazete’de yayınlanan; Küçüklerin Evlat
Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük,
01.08.2002 tarih ve 145 sayılı SHÇEK Genel Müdürlüğü Evlat Edinme Yönergesi.

Evlat edinme hizmetinin yürütülmesinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde
görev yapan sosyal çalışmacı, arabuluculuk rolü gereği korunmaya muhtaç çocukla anne-baba
adayı arasında tesis edilecek aile ilişkisini sağlayan meslek elemanıdır. Sosyal çalışmacı ön
görüşme, müracaat, sosyal inceleme yapılması, çocuğun aile yanına yerleştirilmesi ve izleme
süreçlerinin yasalara uygun olarak yerine getirilmesinden bizzat sorumludur. Bu nedenle bu
bölümde sosyal çalışmacının bilmesi gereken evlat edinme koşulları hakkında bilgi verildikten
sonra işlem basamakları ayrıntısıyla anlatılacaktır.
Çocuğun Yüksek Yararının Gözetilmesi
Evlat edinme hizmetinin birincil önceliği korunmaya muhtaç bir çocuğa güvenliğinin
sağlanacağı ve maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanacağı uygun aile bulunmasıdır. Bir çocuk
her bakımdan güvenliği sağlanmış ise evlat edinilebilir. Evlat edinecek kişiler, çocukla
aralarında soybağı kurulmasının onun yararına uygun olacağı beklentisini gerçekleştirebilecek
özelliklere sahip olmalıdır. Çünkü aralarında biyolojik bir bağ bulunmayan çocuğun evlat
edinilmesi, çocuk ve evlat edinen için yeni bir başlangıçtır. Bu nedenle evlat edinmek üzere
müracaat eden anne-baba adayının kişiliğinde çocuğun yüksek yararına zarar verecek
özelliklerin bulunmaması gerekmektedir. Evlat edinme çocuğa uygun aile seçme olanağının
bulunduğu istisnai bir durumdur. Evlat edinmek isteyen kişiler çocuğun yararını koruyacak
koşullara yeterince sahip değilse, bu koşullara sahip başka kişiler bulunmalıdır. Çocuğun
bedensel, duygusal ve psikolojik gelişimini sağlıklı bir şekilde sürdürebileceği şartlara sahip
uygun ailenin belirlenmesi sağlanmalıdır (Akyüz E. , 2013).
Çocuğun Bakılmış ve Eğitilmiş Olması
Türk Medeni Kanunu bakım ve özen ilişkisini evlat edinmenin temel koşulu olarak
kabul etmiştir. Kanunun 305. maddesine göre; bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen
tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır (Resmi Gazete, 2001).

91

Evlat edinme işlemlerini tamamlamadan önce çocukla aile arasında bakım ilişkisi kurulmuş
olması, anne-baba adayının çocuk bakımı ve eğitimi konusunda yeterli olup olmadıklarının
anlaşılması açısından önemlidir. Bu süreç içerisinde aile de sosyal çevresiyle birlikte çocuğa
uyum sağlamada karşılaşacağı güçlükleri aşma konusunda zaman kazanmış olacaktır. Kanunda
ön görülen bir yıllık deneme sürecinde sosyal çalışmacı düzenli aralıklarla aileyi takip ederek
anne-baba çocuk ilişkisindeki gelişmeleri değerlendirmelidir.
Diğer Çocukların Zarar Görmemesi
Evlat edinme hizmetinden genellikle çocuksuz aileler yararlanmaktadır. Eski Medeni
Kanun’da evlat edinecek kimselerin çocuksuz olmaları koşulu aranmaktaydı (Akyüz E. , 2013).
Ancak yeni Medeni Kanun’a göre çocuk sahibi olanlar da evlat edinme hizmetinden
yararlanabilmekte, ayrıca bir aile birden çok çocuğu evlat edinebilmektedir. Yapılan bu yasal
değişiklikte çocukların kardeş sahibi olma haklarının korunması esas alınmıştır. Çocuk sahibi
kimselerin ikinci bir çocuğu evlat edinmesinde; ailenin her iki çocuğa da bakabilme
yeterliliğinin olması ve çocuklar arasında ayrımcılık yapmadan adil davranışlar
sergileyebilmesi önemlidir. Türk Medeni Kanun’un 305. maddesinde; “…evlât edinenin diğer
çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir” ibaresine
yer verilerek çocuklar arasında adaleti sağlamanın önemine dikkat çekmiştir. Bu tür bir
müracaatla karşılaşan sosyal çalışmacı, anne-baba adayıyla birlikte bu hususları dikkatlice
değerlendirmelidir.
Evlat Edinecek Kişilerde Aranan Özellikler
Evlat edinmenin özel koşulları Türk Medeni Kanun’un 306, 307 ve 308. maddelerinde
belirtilmiştir. Evlat edinme başvurusunda bulunan kişiler evli ise birlikte başvurmaları
gerekmektedir. Ayrıca evli olmayan kişiler de tek başlarına evlat edinme başvurusunda
bulunabilirler. Çocuk için ideal olanı anne-baba modelinin olduğu bir aile ortamına sahip
olmaktır. Çocuğun yararı bunu gerektirir. Ancak istisnai durumlar için evli olmayan kişilere de
yasal olarak evlat edinme hakkı tanınmıştır.
Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için beş yıldır evli olmaları ya da otuz yaşını
doldurmuş bulunmaları gerekir. Bir başka ifadeyle otuz yaşını doldurmuş eşler beş yıldan daha
az zamandır evli olsalar bile birlikte evlat edinebilirler. Ayrıca eşlerden biri, en az iki yıldan
beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin
çocuğunu evlât edinebilir (Resmi Gazete, 2001). Yaş ve evlilik deneyimi ölçütü konulmasının
temel nedeni, anne-baba adayının bir çocuğun bakım ve eğitim sorumluluğunu üstlenebilecek
bilgi, beceri ve yaşam tecrübesine sahip olması gerektiğidir.
Evlat edinilen çocukla evlat edinen anne-baba arasında en az 18 yaş fark olması
gerekmektedir. Bu yaş farkı çocuk üzerinde ebeveyn otoritesinin temin edilmesi açısından
gereklidir. Ayrıca anne-baba adayıyla evlat edinilecek çocuk arasında en fazla 40 yaş fark
olması ön görülmüştür. Bu üst yaş limitinin belirlenmesinde de yine çocuğun yararı
gözetilmiştir. Çünkü evlat edinmenin temel amacı çocukla evlat edinen kişiler arasında annebaba ilişkisinin kurulmasıdır. Günümüz koşullarında bir çocuğun kendi ayakları üzerinde
durabilmesi 18-20 yıl sürmektedir. Anne-babanın 40 yaşında yeni dünyaya gelen bir çocuğu
92

evlat edindiğini düşündüğümüzde; anne-baba 60 yaşına geldiğinde çocuk 20 yaşında olacaktır.
Anne-babanın yaşlanmaya başladığı dönemde eğer çocuk eğitimine devam ediyorsa annebabanın desteğine ihtiyaç duymaya devam edecektir. Bu nedenle üst yaş limiti olarak 40 yaşın
belirlenmesi çocuk ve aile açısından uygun bir ölçüttür.
Evlat edinme talebinde bulunan anne-baba adayının her ikisinin de en az
ilkokul/ilköğretim okulu mezunu olmaları gerekmektedir. Sağlık durumları evlat edinmeye
uygun olmalı, günlük yaşamlarını etkileyecek kronik rahatsızlığı ya da bulaşıcı hastalıkları
bulunmamalıdır. Evlat edinme müracaatında bulunan aile, bir çocuğun bakım ve eğitilmesi
yükümlülüğünü yerine getirecek düzeyde ekonomik imkânlara sahip olmalıdır. Anne-baba
adayının geçmişte işledikleri suçlar nedeniyle herhangi bir sabıka kayıtları bulunmamalıdır.
Anne-baba adayının kişilik yapısı, iletişim becerileri, sorunlarla başa çıkma yöntemleri bir
çocuğun bakım ve yetiştirilmesi açısından normal ve yeterli olmalıdır.
Evlat Edinmede Çocuğun ve Ailenin Rızası
Evlat edinilecek çocukta, ayırt etme yeteneği bulunuyorsa rızasının alınması
gerekmektedir. Evlat edinmeye rıza gösterip göstermeme kişiye bağlı bir hak olduğu için, ayırt
etme gücüne sahip küçükler bu haklarını bizzat kendileri kullanırlar. Ayırt etme yeteneği,
çocuğun evlat edinme işleminin doğuracağı sonuçları anlayabilecek zihinsel ve duygusal
olgunluğa erişmiş olmasını ifade eder (Akyüz E. , 2013). Ayırt etme yeteneği çocuğun yaşına
ve olgunluk düzeyine göre değişmekle birlikte, çocukların 12 yaşından itibaren soyut düşünme
yetenekleri gelişmeye başladığından bu yaş grubu çocukların görüşlerinin alınması uygun
olacaktır.
Çocuğun evlat edinilebilmesi için ana-babanın her ikisinin de rızasının alınması
zorunludur. Anne-babanın rıza verme hakları velayete değil, soybağına dayanır. Bu nedenle
anne-babanın rıza verebilmesi için çocukla soybağı ilişkisinin kurulmuş olması gerekir.
Örneğin evlilik dışı bir çocuk dünyaya getiren anne, babasının kim olduğunu bilmese bile
çocuğu tek başına nüfusa kaydettirip soybağı ilişkisini kurması gerekmektedir. Ancak rıza
davası çocuğun doğumundan 6 hafta geçmeden açılamaz (Resmi Gazete, 2001). Rıza kararı
çocuğun veya anne-babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak
açıklanarak tutanağa geçirilir. Rıza kararını veren mahkeme, irade beyanında bulunan kişilerin
kimliğini, rızanın etki altında verilip verilmediğini ve yaptıkları açıklamanın içeriği ve
sonuçları hakkında bilgilenmiş olup olmadıklarını araştırmalıdır (Akyüz E. , 2013).
Türk Medeni Kanun’u evlat edinme uygulamasında anne-babanın rızasının alınmasını
ön görmekle birlikte bazı durumlarda bu rızanın aranmayacağını kabul etmiştir (Resmi Gazete,
2001). Çocuğun terk edilmesi durumlarında anne-babanın kim olduğu bilinmiyorsa, çocuk
korunma altına alınarak nüfusa kaydettirilir. Eğer çocuğun evlat edindirilmesinde bir sakınca
yoksa mahkemeye müracaat edilerek rızanın aranmaması davası açılır. Ayrıca anne-baba
çocuğa özen yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, evlat edinme işlemleri sırasında mahkeme
rızanın aranmaması kararı verebilir.
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4.2.2. Evlat Edinme İşlemleri
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bir çocuğu evlat edinme talebiyle müracaat
eden ailelerin büyük çoğunluğu başvuru yapmadan önce karar vermek için uzun bir süreç
geçirmektedirler. Ailenin çocuğunun olmaması halinde tedavi olmak için tüm yollar
denendikten sonra evlat edinmeye karar verilmekte ve bu süreç fizyolojik ve psikolojik olarak
aileleri ciddi anlamda örselemektedir. Bu nedenle aileler evlat edinmek üzere verdikleri kararın
hemen sonrasında, bir an önce evlatlık bir çocuk sahibi olma arzusu duymaktadırlar. Ancak
evlat edinmek üzere başvuran aile sayısının evlat edindirilecek çocuk sayısından fazla olması
nedeniyle uzunca bir süre bekleme sürecinin (asgari 2 yıl gibi) olduğu ailelere anlatılmalıdır.
Bu nedenle ilk görüşmede evlat edinme kriterlerinin ifade edilmesinin yanında aileye kapsamlı
bir şekilde bilgi verilmelidir.
Aileyle Görüşme ve Bilgilendirme
Evlat edinme başvurusunda bulunan eşlerin her ikisiyle birlikte görüşme yapılmalıdır.
İlk görüşmede ailenin evlat edinme kararını nasıl aldığıyla ilgili sürece anlatmalarına fırsat
verilmeli, ailenin yaşadığı duygusal güçlüklerle ilgili empatik yaklaşım sergilenmelidir.
Sonrasında evlat edinmenin temel kriterleri ifade edilerek anne-baba adayının bu ölçütlere
uygun olup olmadıkları değerlendirilmelidir. Anne-baba adayının yaş, eğitim, sağlık, sabıka
kaydı, ekonomik durum gibi temel ölçütlere uygun olduğu kanaatinin oluşması halinde konuyla
ilgili detaylı bilgilendirme yapılmalıdır. Bilgilendirme esnasında ailenin soru sormasına izin
verilerek belirsizlikler giderilmelidir. Öncelikle durumu evlat edindirmeye uygun olan
çocukların genel anlamda 3 gruba ayrıldığı vurgulanmalıdır:






Terk/Buluntu Çocuklar: Genellikle doğumun hemen akabinde hastane ya da herhangi
bir yere terk edilmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü kanalıyla Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü’ne teslim edilen çocuklar olup öz geçmişleri hakkında hiçbir bilgi
bulunmamaktadır.
Rıza Kararlı Çocuklar: Evlat edindirilmesine ailesi tarafından rıza gösterilen ve
mahkeme tarafından rıza kararı verilen çocuklardır. Rıza kararı küçüğün doğumunun
üzerinden altı hafta geçtikten sonra verilebilir. Rıza kararı tutanağa geçirilme tarihinden
başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri alınmadan sonra verilen rıza
kesindir.
Medeni Kanun’un 311./312. Maddeleri Gereği İşlem Yapılan Çocuklar: Uzun yıllar
ailesi tarafından aranmayan ya da ebeveynleri ayırt etme gücünden sürekli yoksun olan
çocuklar ile küçüğe karşı özen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ailelerin çocukları
da Medeni Kanun’un ilgili maddeleri gereği evlat edindirilebilmektedir. Son iki grupta
yer alan çocuklar hakkında sosyal çalışmacı tarafından gerekli incelemeler
yapıldığından öz geçmişlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Aileler genellikle 0-1 yaş grubu ve kimsesi olmayan bir çocuğu evlat edinmek
istemektedirler. Bunun nedeni ise günün birinde ailesinin ortaya çıkarak çocuğu ellerinden
alacağı korkusundan kaynaklanmaktadır. Bir çocuğun kimsesinin olmaması terk/buluntu olarak
nitelendirilen grup için dahi mümkün olmayıp sadece ailesine ilişkin bir bilginin olmadığı
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anlamı taşımaktadır. Ancak oldukça düşük bir olasılık olmakla birlikte 3 grupta da yer alan
çocukların ebeveynlerinin günün birinde ortaya çıkarak çocuklarını arama ya da verdikleri rıza
kararından vazgeçme riski bulunmaktadır. Ancak bu itirazlar ilgili mahkemeye başvurularak
yapılması gerekmektedir. Dosya bilgileri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen gerekçeli raporla birlikte gizlilik kaydıyla ilgili mahkemeye gönderilir. Sonucu ise
hâkim kararı belirler. Hak düşürücü süreye ilişkin hüküm Medeni Kanun’un 319. maddesinde
bulunmaktadır: “Dava hakkı, evlatlık ilişkisinin kaldırılma sebebinin öğrenilmesinden
başlayarak 1 yıl ve her halükarda evlat edinme işleminin üzerinde 5 yıl geçmekle düşer.”
Bebek yaş grubundan evlat edinmek isteyen bazı aileler, sıraları gelip çocuğu görmeğe
gittiklerinde beklenti düzeylerinin yüksek olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Bu
nedenle korunmaya muhtaç çocukların gelişim özellikleri konusunda da aileler ayrıntılı bir
şekilde bilgilendirilmelidir. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklar genellikle sağlıksız
hamilelikler sonucu doğmakta ve kurum bakımına gelinceye kadar olumsuz şartlarda (soğukta
kalma, yetersiz beslenme, uyaran eksikliği, teke tek ilgi yoksunluğu vb.) yaşamaktadırlar. Bu
nedenle gelişimleri sağlıklı aile ortamında bulunan bir çocuk gibi olmamaktadır. Ancak aile
yanına yerleştikten kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde aradaki farkı kapatmaktadırlar.
Aileye resmi olarak başvuruda bulunmaları halinde sosyal çalışmacı tarafından
yapılacak inceleme ve görüşmeler sonucu hazırlanacak belgeler kapsamında karar verileceği
belirtilmelidir. Evlat edinmek için başvurduklarında resmi işlemlerin gerektirdiği tüm
yükümlülükleri kabul etmiş sayılacakları vurgulanmalıdır. Aşağıdaki bilgiler aileye ifade
edilerek kesin kararlarını vermeleri sağlanmalıdır:






Hakkınızda olumlu karar verilmesi halinde evlat edineceğiniz çocuk yasal olarak sizin
öz çocuğunuz gibi eşit haklara sahip olacaktır.
Evlat edinme dosyalarının ilgili tüzük gereği belirlenen süreler içerisinde tamamlanma
zorunluluğu olup, sizden kaynaklanan nedenlerle gecikmeler olması durumunda
dosyanız bir daha işleme konulmamak üzere iptal edilir.
Evlat edinme dosyanızla ilgili olarak yalnızca tarafınıza bilgi verilecek olup, sizin
dışınızda hiç kimseye yazılı ya da sözlü bilgi verilmeyecektir.
Bir çocuğun bakımı sevgi, sabır, hoşgörü ve özveri gerektirmektedir. Vereceğiniz bu
kararın geri dönüşü olmayıp, sizin de bu bilinçle ebeveynlik sorumluluğunu yerine
getireceğinize inanıyoruz.
Evlat Edinme Başvurusunu Değerlendirme

Aileyle yapılan ilk görüşmede ön değerlendirme yapılabilmesi için evlat edinme
müracaatı alınan aile hakkında ön bilgilerin yer aldığı aşağıdaki formun kullanılması sosyal
çalışmacıya kolaylık sağlayacaktır. Bu form Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
geliştirilmiş olup, evlat edinme işlemlerinde kullanılması öngörülmektedir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda evlat edinme başvurularında Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde görev
yapan sosyal çalışmacının kullandığı ilk görüşme formu verilmiştir.
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HEDEF
Evlat edinme müracaatlarında ilk görüşmede anne-baba adayı ile neler görüşüldüğünü
kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle ilk görüşme formunu inceleyerek hangi bölümlerden oluştuğunu anlamaya
çalışınız.
2. İlk görüşmede sosyal çalışmacının anne-baba adayından ne tür bilgiler aldığını kavramaya
çalışınız.
3. Evlat edinme hizmetinin neden önemli ve hassas bir sosyal hizmet uygulaması olduğunu
düşününüz.
EVLAT EDİNME HİZMETİ İLK GÖRÜŞME FORMU
GENEL BİLGİLER
Aday Aile Başvuru Numarası
Ev Adresi
İli
Görüşme Tarihi
Görüşme Saati
Tel

KİMLİK BİLGİLERİ
Anne Adayı

Baba Adayı

Adı-Soyadı
Tc. Kimlik No
Doğum Tarihi/Yeri
Eğitim Durumu
Mesleği/Görevi
Aylık Geliri
Sosyal Güvencesi
Mal Varlığı
İş Adresi Tel

AİLENİN ÇOCUKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER (VARSA)
Adı Soyadı

Cinsiyeti

Doğum
Tarihi

Eğitim
Durumu

Sağlık
Durumu

Birlikte
Yaşama
Durumu

Evlat Edinmeyi
Kabul Durumu

İşi

Geliri

Yakınlık
Derecesi

Sağlık
Durumu

Evlat Edinmeyi
Kabul Durumu

AİLEDE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER
Adı Soyadı

Yaşı

EVİN DURUMU
Oturulan ev çeşidi
Oturulan ev kendilerinin mi?
Hayır, ise kira tutarı
Isınma şekli
Evin oda sayısı
Evlat edinilecek çocuk / çocuklar için çocuk
odası olarak düzenlenecek oda var mı?
Eğitim kurumuna uzaklığı
Sağlık kurumuna uzaklığı
Oyun alanlarına uzaklığı ( park v.b. )

AİLENİN SAĞLIK DURUMU

Müstakil ( )

Apartman ( )

Kadının

Gecekondu ( )

Erkeğin
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Sürekli tedavi gerektiren sağlık sorunu var mı?
Sürekli kullandığı bir ilaç var mı?
Her hangi bir engeli var mı?
Engeli nedeniyle yardıma ihtiyaç duyuyor mu?
Görünür bir kusuru var mı?
Bağımlılığı var mı? (sigara, alkol v.b.)
Kullanma sıklığı
Çocuğun bulunduğu ortamda sigara içiliyor mu?
Alkol kullanılan ortamlar
Bu maddelerin çocuğa tattırılmasına ilişkin tavrı
Çocuğun yaşamını biçimlendirmede etkili olacak
herhangi bir kurum ya da dernekle ilişkisi var mı?
(aktif görev alınan ya da üyesi olunan derneklerin
açık adını ve faaliyet gösterdiği alanları
belirtiniz.)
Herhangi bir sabıkası var mı? Varsa açıklayınız

AİLENİN EVLAT EDİNME İLE İLGİLİ BİLGİLERİ
Aileleri evlat edinme ve edindirme kararı almaya
yönelten en önemli etken
Tarafların karşılaşma hikâyesi ( ayrıntılı olarak )
Evlat edinme ve edindirme sürecine ilişkin
ayrıntılı bilgi
Bu kararın alınması öncesinde tarafların birbirini
tanıma durumu
Tanıma durumu söz konusu değil ise aracı olan
kişi, kurum v.b. (adı/soyadı, unvanı, adresi, tel...
hakkında ayrıntılı bilgi veriniz.)

AİLE HAKKINDA GEREKTİĞİNDE BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
Adı-Soyadı

Yakınlık Derecesi

Ev Tel

İş Tel

EVLAT EDİNİLMEK İSTENİLEN ÇOCUĞA İLİŞKİN BİLGİ
Yaşı
Cinsiyeti
İkiz kabul edilip edilmeyeceği
Kardeş olması durumunda kaç kardeşi kabul
edileceği
Özürlü çocuk kabul edilip edilmeyeceği
Kabul etmeleri halinde özrün türü
Hukuksal işlemi tamamlanmamış çocuk kabul
edilip/edilemeyeceği (rıza, babalık davası v.b.)
Çocuğun geçmişine ilişkin ailenin bir tercihinin
olup/olmadığı
Ailenin diğer tercihleri
Evlat edinmek istediğiniz çocuğun ikamet ettiği
ile dair tercihler
İl dışından çocuk almayı kabul edip/etmediği
(kabul edenler için form doldurulur)

İkamet ettiğim ildeki
kuruluşlarda kalan bir
çocuk olsun

Başka illerden olabilir (il Herhangi bir ilden
belirtiniz)
olabilir

EVLAT EDİNİLECEK ÇOCUĞA DAİR BİLGİLER
Adı soyadı
Doğum tarihi/yeri
Cinsiyeti
Doğumun nerede ve hangi koşullarda
gerçekleştiği:
Sağlık durumu:
Eğitim durumu:
Çocuğun bakımının doğumdan itibaren kimler
tarafından yapıldığı:
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Çocuğun yaşına göre gelişim özellikleri:
Sağlık kontrollerinin düzenli yapılıp yapılmadığı
Sağlık kartının olup/olmadığı:
Aşılarının yapılıp /yapılmadığı:

SOSYAL ÇALIŞMACININ AİLE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(aile hakkında olumlu izlenimler, tereddüt edilen ve daha ayrıntıda mesleki danışmanlık verilecek konular, eşlerin ayrı ayrı
evlat edinmeye ilişkin düşünceleri ve motivasyonları vb.)
Formu Dolduran
Sosyal Çalışmacı
Not:
Aileden yaşantısı hakkında fikir edinilebilecek albümlerinden seçtikleri 5 fotoğraf ile birer vesikalık fotoğrafları istenir.
Eşlerin kendi el yazıları ile yazdıkları en az bir sayfadan oluşan özgeçmişlerini, yaşantılarını ve bu konudaki düşüncelerini
anlatmaları istenir.

İlk görüşme formunun doldurulması esnasında ailenin evlat edinmeye uygun olmayan
herhangi bir durumu varsa bu husus müracaatçılara açıkça belirtilmelidir. Örneğin eşlerden
herhangi birisi ilkokul mezunu değilse, başvurularının alınamayacağı uygun bir üslupla
kendilerine ifade edilmelidir. Bazı aileler Halk Eğitim Müdürlüğü’nden alınan okur-yazarlık
belgesini diploma olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle evlat edinmenin yasal koşulları bu
süreçte ailelere dikkatli bir şekilde anlatılmalıdır.
Sosyal İnceleme Süreci ve Raporu
Belgelerin incelenmesi sonucunda; dosyanın işlemlerinin devam etmesine karar
verilmesi halinde, evlat edinmek üzere müracaat eden aile hakkında sosyal inceleme süreci
başlatılır. Aile ve sosyal çevresi hakkında değerlendirme yapılabilmesi için Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü evlat edinme birimi tarafından haberli ya da habersiz hane ziyaretleri
gerçekleştirilir. Bu amaçla farklı zaman dilimlerinde aileyle en az beş görüşme yapılmalıdır.
Ailenin yaşadığı ev ortamı, sosyal çevre ve iş yaşamına ziyaretler gerçekleştirilerek aile
hakkında birincil kaynaklardan bilgi toplanmasına dikkat edilir. Aile hakkında elde edilen
bilgiler sosyal inceleme raporuna aktarılırken görüşülen kişilerin ve elde edilen belgelerin kanıt
olarak belirtilmesi sağlanır. Sosyal inceleme sürecinde aday anne-babanın evlat edinilecek
çocuk/çocuklar için uygun ebeveyn olma durumları ve koşulları ayrıntılı olarak incelenir ve
değerlendirilir.
Evlat edinme müracaatlarında yapılan sosyal inceleme sonucunda düzenlenecek sosyal
inceleme raporuyla ilgili örnek aşağıda verilmiştir. Sosyal hizmet uygulamasında her müracaat
kendine mahsus koşullar barındırması nedeniyle, özgün bir şekilde değerlendirilmelidir. Her
müracaatın özelliğine göre sosyal inceleme raporuna yeni bölümler eklenebileceği gibi, raporun
içeriği müracaatçıların mevcut durumlarına, özelliklerine ve farklılıklarına göre
yapılandırılmalıdır.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde sosyal çalışmacı olarak görev yaptığı
yıllarda yazar tarafından düzenlenmiş olan sosyal inceleme raporu özetlenerek aktarılmıştır.
(Müracaatçıların mahremiyetini koruma ilkesi gereği sosyal inceleme raporunda yer alan isimler değiştirilmiştir)

HEDEF
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Evlat edinme müracaatlarında sosyal inceleme raporu düzenlerken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle sosyal inceleme raporunu inceleyerek hangi bölümlerden oluştuğunu anlamaya
çalışınız.
2. Sosyal çalışmacının aileyle yaptığı görüşmeyi sosyal inceleme raporuna nasıl aktardığını
kavramaya çalışınız.
3. Sosyal inceleme raporu sonucunda ailenin nasıl değerlendirildiğine dikkat ediniz.
EVLAT EDİNME SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ

Kurum
: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Raporu Düzenleyen
: Sosyal Çalışmacı
Başvuru Tarihi
: 01.11.2015
Müracaat Nedeni
: Evlat Edinme Talebi
Sosyal İnceleme Tarihi
: 28.12.2015
Rapor Tarih ve Sayısı
: 11.02.2016 /17
1. MÜRACAATÇILARIN KİMLİĞİ
Anne Adayı
Baba Adayı
Adı ve Soyadı
: Serap KAYA
Arif KAYA
Doğum Yeri ve Yılı : Üsküdar-15.03.1978
Kadıköy-20.05.1977
Ana-Baba Adı
: Emine-Mahmut
Ayşe-Nuri
Medeni Durumu
: Evli
Evli
Nüfus Kayıtları
: İstanbul-Kadıköy-Dumlupınar Mah.
İşi
: Ev Hanımı
Öğretmen
Öğrenim Durumu
: Lise Mezunu
Üniversite Mezunu
Ev Adresi
: Dumlupınar Mah. Şirin Sok. Kadıköy/İSTANBUL
Telefon Numarası
: 216.217 XX XX(ev)
0.5XX.492 XX XX
2. BİLGİ KAYNAKLARI
Görüşmenin Yapıldığı Yer : Müracaatçının Evi
Görüşme Yapılan Kişiler
: Anne-baba adayı, akrabaları
Daha Önceki Görüşmeler
: 16.11.2015 tarihli görüşme.
Diğer Bilgi Kaynakları
: Komşuları
3. SOSYAL İNCELEME
3.1. Giriş
Müracaatçı Serap-Arif KAYA çifti, 0-2 yaşlarında bir kız çocuğunu evlat edinme isteği ile
01.12.2015 tarihinde Müdürlüğümüze müracaat etmiştir. Aynı tarihte Müdürlüğümüzde anne
adayı Serap KAYA ve baba adayı Arif KAYA ile bir görüşme yapılarak “İlk Görüşme
Formu” doldurulmuştur. 28.12.2015 tarihinde de müracaatçıların evine gidilerek, kendileri
ve komşuları ile görüşme yapılmıştır.
3.2. Eşlerin Fiziksel Özellikleri
Serap Hanım, 1,60 boylarında 55 kg. ağırlığında beyaz tenli bir bayandır. Düzgün bir şive ile
konuşmakta, sorulanlara açık ifadeler kullanarak cevap vermektedir. Giyim tarzı sade
olmakla birlikte, geleneksel başörtüsü kullanmaktadır. Rahat iletişim kurabilmekte, kendisi
ve eşi ile ilgili özellikleri açıkça ifade edebilmektedir. Engin Bey, 1,70 boylarında, 73 kg.
ağırlığında, saçları önlerden dökülmüş, hafif esmer tenli ve esprili ifadeler kullanan bir
beydir. Sigara kullanmaktadır. Ancak çocukların bulunduğu ortamda sigara içilmesini
onaylamamaktadır. Arif Bey, orta yaşına uygun ve gösterişten uzak kıyafetleri tercih
etmektedir. Eşlerin her ikisinin de konuşma tarzları; uzlaşmacı ve sempatik yaklaşımı tercih
eden kişilik özelliklerini yansıtmaktadır.
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3.3. Eşlerin Kişilik Özellikleri
Serap-Arif KAYA çifti, uyumlu evlilikleri nedeniyle akraba ve arkadaş çevrelerinde belirgin
bir saygınlığa sahip olmuşlardır. Arif Bey, insanlarla rahat iletişim kurabilmekte, esprili
yapısı nedeniyle anlayışlı ve sempatik bir insan olarak tanınmaktadır. Serap Hanım, duygusal
bir yapısının olduğunu ifade etmektedir. İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlandığını akraba
ve arkadaş çevresindeki insanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtmektedir.
Görüşmemiz esnasında evde bulunan kız kardeşi Nalan SOYKAN, ablası ve eniştesinin
çocukları çok sevdiğini, kendi çocuklarının misafir olarak KAYA çiftinin evinde kalmaktan
mutlu olduklarını belirtmiştir. Eşlerin her ikisinin kişilik olarak dengeli ve uyumlu oldukları,
kendileri ve sosyal çevreleri ile barışık oldukları gözlenmiştir.
3.4. Eşlerin Öğrenim Durumları
Serap Hanım, lise mezunudur. Ailesinin çok istemesine rağmen kendi isteğiyle
yükseköğrenime devam etmemiştir. Ancak kitap okumayı sevmesi nedeniyle eğitimle bağını
koparmadığını vurgulamaktadır. Arif Bey, Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
mezunudur. 12 yıldır ilkokul öğretmenliği görevini yürütmektedir. Öğretmenlik mesleğini ve
çocukları çok sevdiğini belirtmektedir. KAYA çifti eğitimin kendileri için çok önemli
olduğunu bu nedenle evlat edinecekleri çocuğun öğrenimini sonuna kadar sürdürmeyi
düşündüklerini belirtmişlerdir.
3.5. Eşlerin İş Durumları
Arif Bey, Kadıköy İnönü İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Ayrıca
hafta sonları bir etüt merkezinde özel ders vermektedir. Boş zamanlarında engelli çocuklarla
ilgilenen bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışmaktadır. Serap Hanım ev
hanımıdır. Herhangi bir yerde çalışmamaktadır. Ancak fırsat buldukça eşiyle birlikte gönüllü
çalışmalara katılmaktadır. Tarihi yerleri gezmeyi sevdiğini belirtmektedir.
3.6. Ailenin Ekonomik Durumu
Arif Bey ortalama 3.000 TL maaş almaktadır. Ayrıca özel ders vermesi nedeniyle ek gelir
elde etmektedir. KAYA çiftinin kendilerine ait bir apartman daireleri bulunmaktadır.
Arif Bey’in 1 erkek, 1 kız kardeşi bulunmaktadır. Erkek kardeşi Sabri KAYA anne-babası
ile birlikte İzmir’de ikâmet etmekte, yaz dönemlerinde kısa süreli olarak İstanbul’a
gelmektedir. Kız kardeşi Nuray YILDIZ da İzmir’de ikamet etmektedir. Arif Bey,
kardeşlerinin maddi imkânlarının oldukça yüksek olduğu ifade etmiştir.
3.7. Eşlerin Sağlık Durumları
Serap-Arif KAYA çiftinin sağlık açısından bir sorunları bulunmamaktadır. Eşler çocuk
sahibi olabilmek için uzun zaman tedavi görmüşler, ancak sonuç alamamışlar ve şu anda
tedavileri sona ermiştir. KAYA çifti beklentilerini bitirdiklerini ifade etmişlerdir. Eşlerin
sürekli kullandıkları bir ilaçları mevcut değildir. Günlük yaşamlarını aksatacak herhangi bir
rahatsızlıkları ya da engelleri bulunmamaktadır. Çift, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı bir
görünüm arz etmektedir.
3.8. Eşlerin Sabıka Durumları
Serap-Arif KAYA çiftinin kayıtlı ya da kayıtsız suç teşkil edecek herhangi bir olayları
olmamıştır. Geçmişte ya da şu anda devam eden herhangi bir hukukî sorunları
bulunmamaktadır. Adli sicil kayıtlarında herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
3.9. Eşlerin Evlilik Yaşantısı
Serap-Arif KAYA çifti 22.05.2005 yılında İstanbul’da evlenerek, Kadıköy İlçesi’nde
bulunan baba evinde yaşamaya başlamışlardır. 2009 yılında bir daire almak için yapı
kooperatifine yazılmışlar ve 2014 yılında apartman dairelerinde oturmaya başlamışlardır.
Hayata kanaatkâr bir açıdan bakan Arif Bey rahat ve huzurlu bir evlilik yaşantıları olduğunu
belirtmiştir. Ellerinde var olan maddi imkânların yeterli olduğunu, yalnızca bir çocuk sahibi
olmak istediklerini belirtmiştir. Serap Hanım kendisinin duygusal bir insan olduğunu, ancak
eşinin rahat davranışlarının ve paylaşımcı kişiliğinin evliliklerini uyumlu hale getirdiğini
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ifade etmiştir. KAYA çifti sorunlarını ve çatışmalarını paylaşarak ve iletişimle çözdüklerini
belirtmişlerdir. Ailenin ekonomik durumunu birlikte takip ettiklerini eşlerin eşit sorumluluk
aldığını ifade etmişlerdir. KAYA çiftinin aile yaşantılarına dışarıdan müdahale
edilmemektedir. Evlat edinme konusunu her iki çiftin de akraba çevresi olumlu karşılamıştır.
3.10. Ailenin Yaşadığı Evin Durumu
Serap-Arif KAYA çifti kendilerine ait 3. katta bulunan bir apartman dairesinde ikamet
etmektedirler. 140 m² alana sahip olan evde 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve tuvalet
bulunmaktadır. Evde bulunan eşyalar standartlara uygun ve yeterli düzeydedir. Ev fiziksel
görünüm itibariyle düzenli ve hijyenik koşulları taşımaktadır. Evde hazırlanmış bir çocuk
odası bulunmaktadır. Serap Hanım, zaman zaman yeğenlerini misafir olarak ağırladığı için
düzenli bir çocuk odalarının bulunduğunu ifade etmiştir. Oturdukları ev konum itibariyle
eğitim kurumlarına, oyun alanlarına ve sağlık kuruluşlarına yakın mesafede bulunmaktadır.
3.11. Eşlerin Sosyal Yaşamı ve İlişkileri
Serap-Arif KAYA çifti birlikte seyahat etmekten, uzak şehirlerden akrabalarını ziyaret
etmekten hoşlanmaktadırlar. Belirli periyotlarla, İstanbul, İzmir ve Samsun İli’nde bulunan
akrabalarını ziyaret etmektedirler. Ancak bir çocuğu evlat edinmeleri halinde yasal süreleri
İstanbul’da geçirmeyi düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca arkadaş grupları ile birlikte
ev ortamlarında vakit geçirmeyi sevdiklerini ifade etmişlerdir. Yaz dönemlerinde doğal ve
tarihi yerleri gezmeyi sevdiklerini belirtmişlerdir.
Evlerinde bulunduğumuz esnada aileyi ziyaret eden Arif Bey’in akrabası Sevgi KAYA,
Serap-Arif KAYA çiftinin çok yardımsever insanlar olduklarını, özellikle insanların mutlu
ve hüzünlü günlerinde destek olduklarını belirtmiştir. Komşuları ile yapılan kısa ön
görüşmede KAYA çiftinin sosyal ilişkilerinin yeterli düzeyde olduğu izlenimi elde edilmiştir.
3.12. Eşlerin Çocuklu Yaşama İlişkin Beklentileri
Serap-Arif KAYA çifti öncelikle evlat edinecekleri çocuğun maddi hiçbir sorununun
olmayacağını, kendi varlıklarının tamamının çocuğun geleceğine harcanacağını ifade
etmişlerdir. Çocuğun özellikle iyi bir eğitim görmesi gerektiğini düşündüklerini, bu konuda
sonuna kadar çaba sarf edeceklerini belirtmişlerdir.
KAYA çifti, aile terbiyesi üzerine vurgu yapmışlardır. Çocuğun görgü ve nezaket kurallarını
öğrenmesinin önemli olduğunu, kendilerinin eğitim olarak bunu çocuğa verebilecek
yeterlilikte olduklarını ifade etmişlerdir. Çocuğun iletişimle, sevgiye ve şefkate dayalı bir
yaklaşımla eğitilmesi gerektiğini, şiddeti kesinlikle tasvip etmediklerini belirtmişlerdir.
Sosyal hizmet kuruluşlarında barınan çocuklara üzüldüklerini, onların aile ortamında
yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, bir çocuğun ailesi olacaklarından dolayı mutlu
olacaklarını ifade etmişlerdir.
KAYA ailesine evlat edinecekleri çocuğun olası özellikleri hakkında yazılı ve sözlü bilgi
verilmiştir. Çift; dünyaya gelen hiçbir çocuğun geçmişinde yaşanılan hatalardan sorumlu
olmayacağını, bu nedenle kendileri açısından bir sakınca teşkil etmeyeceğini ifade
etmişlerdir.
4. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Serap-Arif KAYA çifti 2005 yılında evlenmişler, ancak girişimlerine rağmen çocuk sahibi
olamamışlardır. KAYA çifti Kadıköy İlçesi Dumlupınar Mahallesi’nde kendilerine ait
oldukça geniş bir apartman dairesinde ikamet etmektedirler. Arif Bey’in ailesi İzmir’de
ikamet etmekte, diğer akraba çevresi İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunmaktadır. Çiftin
aile ve akrabaları ile iletişimleri normal bir şekilde sürmektedir.
KAYA ailesinin sosyal güvencesi ve ekonomik durumları evlat edinilecek çocuk açısından
oldukça elverişlidir. Düzenli gelirlerinin yanında, Arif Bey’in ek geliri de bulunmaktadır.
Aile, özellikle çocuğun eğitimi ve aile terbiyesi alması üzerinde durmaktadır. Özlemle bir
çocuğu evlat edinmeyi arzulamaktadırlar.
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Yapılan inceleme araştırma ve gözlemler sonucunda KAYA ailesinin bir çocuğun bakım ve
sorumluluğunu üstlenecek yeterli eğitsel, kültürel ve ekonomik düzeye sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Eşlerin her ikisinin de dengeli ve uyumlu kişilikleri nedeniyle evlat edinme
hizmetinden yararlandırılmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu nedenlerle; Serap-Arif KAYA çiftine 0-2 yaşları arasında sağlıklı kız çocuğunun evlatlık
olarak verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 11.02.2016
Sosyal Çalışmacı
Sosyal çalışmacı hazırladığı sosyal inceleme raporu sonucunda ailenin evlat edinmeye
uygun olduğunu belirtmişse, aileden mevcut durumlarını gösteren bazı belgeler hazırlaması
istenir. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgâh gibi belgeler bilgi işlem sistemi üzerinden temin
edilebilmektedir. Evlat edinecek anne-baba adayı çocuğun sağlığını etkileyecek fiziksel
engelleri ve bulaşıcı hastalıkları olmadığını gösteren sağlık raporu almalıdırlar. Ailenin gelir ve
sosyal güvenlik durumunu gösterir belge, öğrenim durumu belgeleri, evlat edinecek kişilerin
ve birlikte yaşadığı kişilerin sabıka kaydını gösterir belgeler ve diğer belgeler en geç bir ay
içinde il müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bu süre içinde geçerli mazereti olmaksızın belgelerini
tamamlamayan ailelerin müracaatları iptal edilir. Başvuru evraklarını eksiksiz olarak
tamamlayan aileler başvuru tarihlerine göre sıraya alınır. Sıralamanın tespitinde başvuru
tarihinin yanı sıra ailelerin istediği çocuğun özelliği de (yaş, cinsiyet, kardeş olması, sağlıklı
olması vb.) etken olabilir.
Ailenin Yanına Çocuk Yerleştirilmesi
Evlat edinmesi uygun görülen ailelere sırası geldiğinde kendi istedikleri özelliklerde
(yaş, cinsiyet) çocuk gösterilir. Aile en fazla 3 kez çocuk almayı erteleyebilir. Üçünce kez
kendilerine uygun görülen çocuğu kabul etmek durumundadırlar, aksi halde dosyaları iptal
edilmektedir. Kendilerine önerilen çocuğu kabul eden aileyle “Geçici Bakım Sözleşmesi”
yapılır ve aile bir yıl süreyle belli aralıklarla izlenir. Bu izleme ve takip, haberli ya da habersiz
ev ziyaretleri gerçekleştirilerek yapılır ve her görüşme için “İzleme Raporu” düzenlenir. Ayrıca
çocuk ve aile hakkında sosyal çevreden de bilgi alınır.
Evlat edinen aileyle, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) arasında
imzalanan “Geçici Bakım Sözleşmesi”nde şu yükümlülükler yer alır:






Evlat edinecek kişi veya aile, yanına yerleştirilen çocuğu kendi öz çocuğu olarak
benimseyip yetiştirmekle yükümlüdür.
Evlat edinecek kişi veya aile evlat edinme mahkemesi sonuçlanıncaya kadar zorunlu
olmadıkça ikamet adresini değiştiremez.
Evlat edinecek kişi veya aile evlat edinme mahkemesi sonuçlanıncaya kadar yapacakları
her türlü kısa ve uzun süreli seyahat vb. durum değişikliği öncesinde bildirmek ve izin
almakla yükümlüdür.
Evlat edinecek kişi veya aile başka bir yere taşınarak adres değişikliği yapmak zorunda
kaldığı takdirde yeni adresini değişiklik gerçekleşmeden önce en geç bir ay içinde
ASPİM’e bildirir. İl dışına yapılan ikametgâh değişikliğinde ailenin dosyası yeni
adresinin bulunduğu İl’e gönderilir.
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Evlat edinecek kişi veya aile evlat edinme mahkemesi sonuçlanmadan çocukla birlikte
ancak vasisinin iznine bağlı olarak ve açık adres belirterek yurt dışına çıkabilir.
Uluslararası Sosyal Hizmetler Teşkilatı kanalı ile gerekli takip yaptırılacağından durum
değişikliği yapılmadan en geç bir ay önce Genel Müdürlükte olacak şekilde ASPİM’e
bilgi verilir.
Evlat edinme işlemleri sona erinceye kadar çocuk ve aile ilgili ASPİM İzleme ve
Değerlendirme Masası tarafından 1 yıl süre ile düzenli olarak izlenir. Ortaya çıkan
sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılır. Evlat edinecek kişi
veya aile haberli veya habersiz yapılacak ziyaretlerde ilgili personeli kabul etmekle
yükümlüdür.
Evlat edinecek kişi veya aile isterse evlat edinme işlemleri sona erinceye kadar çocuğun
muayene ve tedavisini yaptırmak üzere uygun sağlık kuruluşuna başvurabilir. Çocuğun
gerekli bakımı, tedavisi, ilaç, protez ve benzeri giderler SGK tarafından karşılanır. Evlat
edinilecek çocukların işlemleri tamamlanıncaya kadar çocuk için resmi kuruluşlarca
yapılacak tedavi giderleri haricinde aileye hiçbir ödeme yapılmaz.
Yukarıda belirtilen hususlar Türkiye için geçerli olup, çocuğun yurt dışına çıkması
halinde bu giderler aile tarafından karşılanır.
Evlat edinme işlemleri mevzuatta belirtilen süre içinde tamamlanmak zorundadır. Bu
süre içinde işlemlerini tamamlayamayan ailelerden çocuk geri alınarak bir daha
kendilerine çocuk verilmemek üzere dosyaları iptal edilir. Aile bu durumda çocuk için
yaptığı masraflar konusunda hiçbir hak talep edemez.
Bu sözleşme ile aile, evlat edinme işlemlerinin gerektirdiği tüm yükümlülükleri yerine
getirmeyi kabul eder.
Bu sözleşme evlat edinme mahkeme kararı ve çocuğun ailenin kütüğüne
kaydedilmesinin bitimine kadar geçerlidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı “Evlat Edinme Ailesi Periyodik İzleme Kılavuzu”
hazırlayarak izlemede dikkat edilmesi gereken hususları ayrıntısıyla belirlemiştir. Özellikle
çocuğun aile yanında ihmal ya da istismar durumunun değerlendirilmesi öncelikli konular
arasında yer almaktadır. Aile çocuğun temel bakım, beslenme ve sevgi ihtiyacını zamanında ve
doğru bir şekilde karşılayabiliyor mu, sağlık kontrollerini yaptırıyor mu, gelişim dönemine göre
güvenliğini sağlayabiliyor mu şeklinde ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Sosyal çalışmacı bu
süreçte aileye destek olmalı, çocuk bakımı, eğitimi ve iletişimi konularında danışmanlık
yapmalıdır.
Bir yıl süreyle aile ve çocuk izlendikten sonra ailenin çocuğu evlat edinebilmesi için
mahkeme sürecini başlatması gerekmektedir. Evlat edinme davası çekişmesiz yargıya dahil
davalardan olmakla birlikte, korunma altında olan çocuklarda davalı Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü olmaktadır. Müdürlüğü temsil etmek üzere davaya çocuğa kayyım olarak atanan
sosyal çalışmacı ve kurum avukatı katılmaktadır.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
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Aşağıda evlat edindikleri çocuğu kendi nüfuslarına kaydettirmek isteyen bir ailenin
mahkemeye yazdığı dilekçe örneğine yer verilmiştir. Bu işlem ailenin çocuğa bir yıl süreyle
bakması sonucunda gerçekleşmektedir.
HEDEF
Evlat edinme sürecinde ailelerin evlat edindikleri çocuğu kendi nüfuslarına nasıl
kaydettirdiklerini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle dilekçe örneğini şekil açısından inceleyerek hangi başlıklardan oluştuğunu
anlamaya çalışınız.
2. Dilekçe örneğinde yasal gerekçelerin nasıl anlatıldığına dikkat ediniz.
EVLAT EDİNME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
AİLE MAHKEMESİ’NE
İSTANBUL
Davacılar
: 1. Nazlı AKKAYA
2. Fuat AKKAYA
Davalı
: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Dava
: Evlat Edinme
Konusu
: 11.03.2014 Beyoğlu doğumlu Sıla ÖZLEM adlı çocuğu İstanbul Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 16.05.2015 tarihli Geçici Bakım Sözleşmesi ile evlat
edindik. Adı geçen çocuk 1 yıldır tarafımızdan bakılmaktadır. Çocuğumuzu kendi
nüfusumuza kaydettirmek istiyoruz. Medeni Kanunun 314. maddesine istinaden isminin Elif,
soyadının da AKKAYA olmasını talep ediyoruz. Bu nedenle bu davayı açmak zorunda
kaldık.
Deliller
: Tanık beyanları, nüfus kayıtları, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’nün İzleme Değerlendirme Raporu, TMK 305. ve 314. madde.
Sonuç
: Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerden dolayı Geçici Bakım Sözleşmesi ile evlat
edindiğimiz Sıla ÖZLEM’i kendi nüfusumuza kaydetme talebimizi saygıyla arz ederiz.
16/06/2016.
Davacı
Nazlı AKKAYA

Davacı
Fuat AKKAYA

Mahkeme sosyal çalışmacı tarafından düzenlenen İzleme Raporlarını da dikkate
alarak çocuğun yararına en uygun kararı verir. Türk Medeni Kanunu da evlat edinmeye
çocukların korunması ve eğitimi bakımından verdiği önemi ve duyarlılığı 316. maddesindeki
şu hükümle ortaya koymuştur (Resmi Gazete, 2001): “Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her
türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin
dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.
Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik
durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile
bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.”
Mahkeme tarafından evlat edinme kararı verildikten sonra “Vaka Kapatma Formu”
doldurularak dosya arşive kaldırılır. Ancak aileye ve çocuğa gerektiğinde psiko-sosyal açıdan
danışmanlık hizmeti sunulur. Ayrıca aileye çocuğuna evlatlık olduğunu söylemesi için
rehberlik yapılır. Çünkü çocuğuna evlat edinildiğini söyleme konusunda çoğu aile karışık
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duygular yaşamaktadır. Çocuğun beklenmedik şekilde evlat edinildiğini öğrenmesi riski her
zaman vardır. Bu nedenle doğru zamanda ve uygun bir yöntemle çocuğa evlatlık olduğu
anlatılmalıdır. Çocuk bunu dolaylı şekilde öğrendiğinde aile ve çocuk açısından yıkıcı ve
yıpratıcı sonuçlar doğurabilir.
Çocuğa Evlat Edinildiğinin Söylenmesi
Çocuk psikolojisi alanında yapılan çalışmalar; çocukların bu durumu normal kabul
ederek sorun yaşamamaları ve yaşatmamaları için evlat edinmenin açıklanacağı en uygun
dönemin, çocuğun henüz sosyalleşmediği, anne ve babanın yaşamında birinci derecede önem
taşıdığı okul öncesi dönem olan 4-6 yaşlar arası olduğu bilinmektedir. Bu konuda aile çocuğun
anlayabileceği uygun ifadelerle olabildiğince erken dönemde konuşmaya başlamalıdır.
Eğer evlat edinildiği çocuğa söylenmezse başlangıçta çocuğun aileye olan güveni
sarsılacaktır. Bunun yanı sıra psikolojisi de ciddi anlamda zarar görecektir. Böylelikle diğer
insanlarla iletişimi de bozulan çocuğun yaşamında onarılamayacak yaralar açılacaktır. Sadece
çocuklukta değil, yaşamın herhangi bir döneminde, kişi evlat edinildiğini kasten veya kazara
bir başkasından ya da resmi kayıtlardan büyük bir olasılıkla öğrenecektir. Bu durumda kişinin
hissettiği öfke aileye olan sevgisinin önüne geçebilecektir. Hatta çocuk evlat edinilmenin
gizlenmesi ve utanılması gereken bir durum olduğunu düşünebilir. Bu nedenle evlatlık olduğu
erken dönemde çocuğa söylenmelidir. Ebeveyn desteğinin çok önemli olduğu ergenlik
döneminde evlat edinildiğini öğrenmesi ergen ve aile açısından yoğun çatışmaların yaşandığı,
telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Hatta ergen evi terk ederek istismara açık
ortamlara gidebilir. Ergenlik döneminde böyle bir travmaya maruz bırakılması, hayatı boyunca
bu travma ile yaşamasına neden olabilecektir.
Çocuğunuz biyolojik ebeveyni hakkında soru sorduğunda; asla biyolojik ailesini
kötüleyen ifadeler kullanmamalıdır. Bu durum çocuğun kendi hakkındaki “beni ailem
istememiş” duygusunun oluşmaması için büyük önem taşımaktadır. Bu açıklamalar, çocuğun
gözünde gerçek ebeveynini, ne çok iyi ne de çok kötü görmesine ve biyolojik ebeveynleri
hakkında gerçek olmayan hayaller kurmasına sebep olmamalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Koruyucu aile ve evlat edinme hizmeti sosyal hizmetin önemli ve hassas alanlarından
birisidir. Çünkü bir tarafta aile ortamında yaşama hakkı ve özlemi olan korunmaya muhtaç
çocuklar bulunur, diğer tarafta ise çocuk sahibi olmak isteyen anne-babalar vardır. Sosyal
çalışmacı arabuluculuk rolü gereği çocuğun üstün yararını gözeterek, uygun ailelerle
korunmaya muhtaç çocukları buluşturmak için bir dizi faaliyetlerde bulunur. Evlat edinme ve
koruyucu aile işlemlerini yürüten sosyal çalışmacı başvuran aileleri yasalarda belirtilen
kriterlere göre değerlendirerek çocuk ve aile için en uygun kararı vermeye çalışır.
Koruyucu aile hizmeti, çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakılamayan korunmaya
muhtaç çocukların, geçici veya sürekli, ücretli veya gönüllü olarak bakımlarını üstlenen aile ya
da kişilerin yanında devlet gözetiminde yetiştirilmeleridir. Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri
için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi
gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli
sevgi alabildikleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılandığı sıcak aile ortamında
yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Evlat edinme hizmeti, bir şekilde biyolojik ailesinden ayrılmak zorunda kalan çocuğa
yeni bir aileye sahip olma imkânı sağlayan ve çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal güvenliğini
korumaya hizmet eden önemli bir kurumdur. Bu hizmetin iki boyutu bulunmaktadır: Bir
taraftan biyolojik ailesi tarafından bakılamayan çocuğa sürekli bir aile, aileye de çocuk
sevgisini giderme imkânı sağlanmaktadır (Şenocak, 2010). Bir başka ifadeyle; çocuğu olmayan
kimselerin çocuk sahibi olmaya yönelik istek ve özlemlerini gidermekte, diğer taraftan da
ebeveyn sevgi ve şefkatinden mahrum kalan çocuklar da evlat edinme ile ana baba sevgisini
tatmakta ve aile yanında daha iyi gelişme imkânına kavuşmaktadır.
Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinin birincil önceliği korunmaya muhtaç bir
çocuğa güvenliğinin sağlanacağı ve maddi manevi ihtiyaçlarının karşılanacağı uygun aile
bulunmasıdır. Bu nedenle bu tür müracaatların deneyimli bir sosyal çalışmacı tarafından ele
alınması ve sosyal inceleme sürecinin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Koruyucu aile hizmeti ile evlat edinme hizmeti arasındaki en temel fark
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Evlat edinmede çocuğun üstün yararının gözetilmesi
b) Koruyucu aile hizmetinden kurum bakımındaki çocukların yararlandırılması
c) Evlat edinilen çocuğun ailenin nüfusuna kaydettirilmesi
d) Koruyucu aile için başvuran müracaatçılar hakkında sosyal inceleme yapılması
e) Evlat edinme müracaatlarında sosyal inceleme için ailenin ziyaret edilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile modellerinden birisi değildir?
a) Akraba veya yakın çevre koruyucu aile
b) Geçici koruyucu aile
c) Süreli koruyucu aile
d) Uzmanlaşmış koruyucu aile
e) Biyolojik koruyucu aile
3. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme koşullarından birisi değildir?
a) Eşlerin birlikte evlat edinebilmeleri için beş yıldır evli olmaları ya da otuz yaşını
doldurmuş bulunmaları gerekir.
b) Bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve
eğitilmiş olması şartına bağlıdır.
c) Evlat edinilen çocukla evlat edinen anne-baba arasında en az 18 yaş fark olması
gerekmektedir.
d) Evlat edinme talebinde bulunan anne-baba adayının her ikisinin de en az okur-yazar
olmaları gerekmektedir.
e) Çocuğun evlat edinilebilmesi için ana-babanın her ikisinin de rızasının alınması
zorunludur.
4. Bir çocuğun evlat edinilebilmesi için gerekli olan rıza kararı küçüğün doğumunun
üzerinden kaç hafta geçtikten sonra verilebilir?
a) 4 hafta
b) 6 hafta
c) 8 hafta
d) 10 hafta
e) 2 hafta
5. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olmak isteyen anne-baba adayında aranan
özelliklerden birisi değildir?
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a) Anne-baba adayının T.C. vatandaşı olması
b) Ailenin sürekli Türkiye’de ikamet etmesi
c) Anne-baba adayının 25-65 yaşları arasında olması
d) Anne-baba adayının en az ilkokul mezunu olması
e) Ailenin düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olması
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Çeşitli nedenlerle öz ailesinin yanında bakılamayan korunmaya muhtaç çocukların,
geçici veya sürekli, ücretli veya gönüllü olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin
yanında devlet gözetiminde yetiştirilmelerine ……….. ……….. hizmeti denir.
7. Türkiye’de evlat edinme hizmeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
…….. …….. yetkisi ile yürütülmektedir.
8. Türk Medeni Kanunun ……….. maddesine göre; bir küçüğün evlat edinilmesi,
evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.
9. Bir çocuğun evlat edinilmesi için verilen rıza kararı tutanağa geçirilme tarihinden
başlayarak ……… hafta içinde aynı usulle geri alınabilir.
10. Türk Medeni Kanunun ………. maddesinde açıkça evlât edinme işleminin
mahkeme kararı ile kurulacağı belirtmiştir.

Cevaplar
1. c, 2. e, 3. d, 4. b, 5. e, 6. “koruyucu aile” 7. “aracı kurum” 8. “305.” 9. “altı” 10.
“315.”
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5. SOSYAL YARDIM UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal hizmet müdahalesinin önemli araçlarından birisi olan sosyal
yardım modellerinin neler olduğunu, nasıl uygulandığını ve sosyal yardımlarla neyin
hedeflendiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal yardıma muhtaç olmanın nedenleri nelerdir?
2. Yoksulluk hangi kriterlere göre sınıflandırılmaktadır?
3. Türkiye’de uygulanan sosyal yardım modelleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal yardımların
yoksullukla ilişkisini
kavrayabilir.

Sosyal Yardım
Uygulamaları

Yoksulluğun
sınıflandırılmasında
yararlanılan kriterleri
anlayabilir.

Teorik bilgiler, test soruları,
vaka örnekleriyle konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Sosyal yardım uygulamasında
sosyal çalışmacının rol ve
işlevlerini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Yoksulluk: Maddi nitelikteki eksiklikler nedeniyle kaynaklara ve hizmetlere
erişememe ve asgari bir yaşam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun olma halidir.



Mutlak yoksulluk: İnsanların hayatta kalabilmek için kendilerine gerekli asgari
mal ve hizmetleri elde edememesi durumudur.



Göreceli yoksulluk: Temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen, ancak kişisel
kaynaklarının yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan
ve topluma sosyal açıdan katılmaları engellenmiş olan yoksulluk durumudur.



Sosyal yardım: Bir sosyal güvenlik yöntemi ve sosyal hizmet alanı olup kendi
ellerinde olmayan sebeplerden dolayı, asgari seviyede dahi geçinme imkânını
bulamayan kişileri; muhtaçlık araştırmalarına dayalı olarak, en kısa sürede kendi
kendilerine yeterli hale getirme amacını taşıyan, karşılıksız mahiyetteki ayni ve
nakdi yardımların yanı sıra, sosyal gelir ve destek sağlayıcı kamusal faaliyetler
bütündür.



Sosyo-ekonomik destek: Sosyal devlet anlayışı gereği yoksulluk içinde olup da
temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken kişilere
ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardım yapılmasıdır.
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Giriş
Dünya’da 1,2 milyar insan günde 1 dolardan az gelire sahipken, dünya nüfusunun
neredeyse yarısı günlük 2 dolardan daha az bir gelirle geçinmek durumundadır. Dolayısıyla
dünya nüfusunun yarısının gıda, içme suyu, eğitim, istihdam ve sağlık olanaklarından yeteri
kadar yararlanamadığı görülmektedir (Öztürk & Çetin, 2009). Türkiye’de 2002 yılında günlük
4,3 doların altında gelir elde edenlerin oranı %30,3 iken, bu oran 2009 yılına gelindiğinde
%4,35 seviyelerine kadar gerilemiştir. Aynı dönemde, gıda ve gıda dışı harcamaları esas alan
ve asıl yoksulluk oranını ifade eden göstergeye bakıldığında, Türkiye’deki yoksulluk oranının
%26,96’dan %18,08 düzeyine düştüğü görülmektedir. Söz konusu dönemde, Türkiye’deki
yoksulluk oranının iyileşmesi iki temel nedene dayandırılabilir. Bunlardan ilki, yoksullukla
mücadele amacıyla uygulanan doğrudan müdahale politikaları, diğeri ise Türkiye’nin ifade
edilen yıllarda yakalamış olduğu yüksek büyüme hızıdır.
Sosyal hizmet müdahalesinin bir aracı olan sosyal yardım, yoksulluk nedeniyle temel
ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken birey ve ailenin ekonomik açıdan ayni-nakdi
yardımlarla desteklenmesidir. Sosyal yardımlarda temel amaç yardıma muhtaç bireyin sosyal
işlevselliğini arttırarak bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Sosyal
güvenlik sisteminin yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla devreye giren yardımlarda temel
hedef bireyin istihdamla bağlantısının sağlanması ve sosyal güvenlik sistemine dâhil
edilmesidir. Ancak engellilik, bakıma muhtaçlık, yaşlılık, malullük, korunmaya muhtaçlık gibi
istisnai durumlarda bireyin insan onuruna uygun bir yaşam sürdürebilmesi için sosyal yardımın
hak temelli olarak sürdürülmesi gelişmişliğin temel göstergelerinden birisidir. Bu nedenle refah
düzeyi gelişmiş ülkeler anayasalarında insan hakları ve sosyal devlet vurgusu yapmaktadırlar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinin Sosyal
bir Hukuk Devleti” olduğu belirtilmektedir. 5. maddesinde ise “Kişilerin ve toplumun refah,
huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkesiyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
çalışmak” devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin
Anayasa’da belirtilen “Sosyal Hukuk Devleti” olması özelliği gereği, gelir dağılımındaki
dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar,
toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından büyük önem
arz etmektedir.
Türkiye’de sosyal yardım faaliyetleri, sürekli ve kapsamlı olarak, 1986 yılında 3294
sayılı Kanun ile kurulan “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu” kaynaklarıyla
yürütülmektedir. Sosyal yardım programları, 81 il ve 849 ilçede mülki idare amirlerinin
başkanlığındaki
930
Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı kanalıyla
gerçekleştirilmektedir.
Sosyal yardım kavramı; “bir sosyal güvenlik yöntemi ve sosyal hizmet alanı olup kendi
ellerinde olmayan sebeplerden dolayı, asgari seviyede dahi geçinme imkânını bulamayan
kişileri; muhtaçlık araştırmalarına dayalı olarak, en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale
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getirme amacını taşıyan, karşılıksız mahiyetteki ayni ve nakdi yardımların yanı sıra, sosyal
gelir ve destek sağlayıcı kamusal faaliyetler bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da
anlaşılabileceği gibi, sosyal yardım kavramının nihai amaç ve hedefi sadece yardım etmek
değil, yararlanıcı vatandaşları almış oldukları sosyal yardımlar vasıtası ile kendi kendilerine
yetebilen bir noktaya taşımaktır. Sosyal yardım kavramının özellikleri su şekilde
sıralanmaktadır (Çengelci, 1993):











Sosyal yardım, esas itibariyle sosyal güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde
kullanılan bir yöntemdir.
Sosyal yardım, sosyal hizmetler kapsamına bir uygulama alanı ve hizmet modeli olarak
girmektedir.
Sosyal yardımlarda ilgililerin finansmana, prim esasına dayalı herhangi bir katkıda
bulunmaları söz konusu olmayıp ihtiyaçlar karşılıksız olarak giderilmektedir.
Sosyal yardımlar, sosyal güvenlik açısından ancak kanunla düzenlenmiş oldukları ve
resmi veya yarı resmi nitelikteki kuruluşlar tarafından yürütüldükleri takdirde gerçek
bir sosyal güvenlik hizmeti olarak kabul edilebilmektedir.
Sosyal yardımlar, parasal sosyal gelirler seklinde sunulabileceği gibi ayni yardımlar ve
bakım, tedavi, rehabilite etme ve yetiştirme gibi hizmet yönü ağır basan nesnel sosyal
gelirler seklinde de sunulabilmektedir.
Sosyal yardımlar, kural olarak kişilerin muhtaçlıklarının araştırılması ve kontrolüne
dayalı olarak ve ihtiyaçlarının seklini ve şiddetini ölçü alarak sağlanmaktadır.
Sosyal yardımlar, kişileri, durumlarına ve özelliklerine göre, en kısa sürede kendi
kendilerine yeterli hale getirerek muhtaçlıktan kurtarma amacını taşımaktadır.
Sosyal yardımlarda, mahalli ölçütlere dayalı bir asgari geçim seviyesinin tespiti, hem
muhtaçlık araştırması hem de yardım sağlama safhalarında dikkate alınması gereken bir
kural olmaktadır.

5.1.

Yoksulluk ve Yardıma Muhtaçlık

Genel anlamda yoksulluk, insanların temel gereksinimlerini karşılayamama durumu
olarak tanımlanmaktadır. Dünya Bankası yoksulluğun tanımını “asgari yaşam standardının
altında kalma durumu” olarak yapmaktadır. Bu tanıma göre yoksulluk, maddi nitelikteki
eksiklikler nedeniyle kaynaklara ve hizmetlere erişememe ve asgari bir yaşam düzeyini
sürdürecek gelirden yoksun olma halidir. Birleşmiş Milletler yaklaşımına göre ise yoksulluk
çok boyutludur ve genellikle okula kayıt oranı, okur-yazarlık oranı, temel sağlık önlemlerine
ulaşma oranı gibi parasal olmayan göstergelerle ifade edilir. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün
yoksullukla ilgili çalışmalarında yoksulluk yapısal ve geçici olarak ikiye ayrılmaktadır. Yapısal
yoksullukta, ülkenin sosyo-ekonomik yapısının, politik yapısının, kurumlarının, bu kurumların
ve yapıların uzun dönemli oluşumlarının etkili olduğu; geçici yoksulluğun ise dönemsel
faktörlerden (mevsimlik işsizlik, enflasyon gibi nedenlerden) kaynaklandığı belirtilmektedir
(Yavuzkanat, 2013).
Bugün dünya ekonomilerinde yaşanılan refah artışına rağmen yoksulluk toplumların
karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olarak ele alınmaktadır. Yoksulluğun nedenleri ülkeler
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ve ülkelerin içinde bulundukları bölgelerin gelişmişlik düzeylerine (sahip oldukları demografik,
sosyal, ekonomik, politik ve kültürel nitelikler) göre farklılıklar göstermektedir. Bununla
birlikte yoksulluğun genel nedeni olarak; üretim yetersizliği ve bu yetersiz üretim sonucu elde
edilen artı değerin/değerlerin bölgeler, sektörler ve bireyler arasında adil bir şekilde
paylaşılamaması gösterilebilir.
Başlıca üç tek değişkenli yoksulluk yaklaşımından bahsedilebilir: Mutlak yoksulluk,
göreli yoksulluk ve öznel yoksulluk. Uluslararası literatürde yoksulluk ölçümünde genellikle
mutlak yoksulluk ve gelire göre belirlenen göreli yoksulluk kavramları kullanılmaktadır.

5.1.1. Mutlak Yoksulluk
Hane ya da bireylerin yaşamlarını fiziksel olarak sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan
minimum tüketim seviyesi olarak tanımlanır. Yani, insanların hayatta kalabilmek için
kendilerine gerekli asgari mal ve hizmetleri elde edememesi durumudur. Mutlak yoksulluk
oranı ise asgari refah düzeyini yakalayamayanların sayısının toplam nüfusa oranıdır. Mutlak
yoksulluk iki şekilde tanımlanır:
Gıda yoksulluğunun anlaşılabilmesi için kişi başı günlük alınması gereken minimum
kalori miktarından hareketle “minimum gıda sepeti” belirlenmektedir. Bu sepetin maliyeti, gıda
yoksulluğu eşik değeri olarak tanımlanır. Geliri/harcaması bu eşik değerin altında kalan haneler
gıda yoksulu olarak tanımlanır. Dünya Bankası, günlük geliri minimum 2.400 kalori besini
almaya yetmeyen insanları mutlak yoksul olarak tanımlamaktadır. Yani, bir insanın hayatını
devam ettirebilmesi için gerekli minimum kalori miktarı olan 2.400 kalorilik gıda sepetinin
fiyatı, mutlak yoksulluk sınırı olarak belirlemiştir. Bir kişinin yaşamını devam ettirebilmesi için
alması gerekli temel gıda maddelerinden oluşan sepetin maliyeti “açlık sınırı” olarak
tanımlanmaktadır.
Gıda ve gıda dışı yoksullukta, minimum gıda harcamalarının yanı sıra giyim, barınma,
ısınma, korunma gibi temel ihtiyaçlar da dikkate alınır. Gıda dışı yoksullukta iki temel boyut
bulunmaktadır. Birincisi; bir ailenin asgari tüketim ihtiyaçları ki bunun içinde giyim, gıda ve
barınmanın yanı sıra ev mobilyası ve eşyaları da yer almaktadır. İkincisi; toplum tarafından ve
toplum için sağlanan gerekli hizmetlerdir. Bu hizmetlerin içerisinde de temiz su, toplu taşıma,
sağlık hizmetleri, eğitim ve kültürel imkânlar da bulunmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılından itibaren, hanehalkı bütçe anketi
verilerine dayalı olarak gıda yoksulluk oranı, gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı, 1 dolar, 2,15
dolar ve 4,3 dolar olarak tanımlanan yoksulluk sınırları ile harcaması bu sınırların altında kalan
yoksul nüfus oranları hesaplanmakta ve yoksulların temel özelliklerine (cinsiyet, eğitim
durumu, çalışma durumu vb.) ilişkin bilgiler verilmektedir.

5.1.2. Göreceli Yoksulluk
Göreceli yoksullukta toplumdaki ortalama refah düzeyi üzerinden bir sınır belirlenir.
İsminden de anlaşılacağı gibi, burada yoksullukla ilgili bütün ölçüler görelidir. Göreceli
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yoksullar, temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen, ancak kişisel kaynaklarının
yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan
katılmaları engellenmiş olanları kapsamaktadır (Yavuzkanat, 2013).
Göreceli yoksulluk, kişinin kendi yaşam düzeyini, kendinden daha yüksek bir gelir
grubu ile karşılaştırması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Göreceli yoksulluk, insanın
toplumsal bir varlık olmasından yola çıkar ve yoksulluğu bir eşitsizlik olgusu olarak ele alır.
Dolayısıyla toplumda mutlak yoksulluk kavramına göre hiç kimse yoksul olmasa dahi, gelir
dağılımı ile doğrudan ilişkilendirilen göreli yoksulluğa göre toplumda her zaman yoksul olan
bir kesim olacaktır (Şenses, 2006). Bir başka ifadeyle göreli yoksullar, temel ihtiyaçlarını
karşılayabilecek sürekli bir gelire sahip olmakla birlikte insan onuruna yaraşır bir şekilde
hayatlarını idame ettirebilmek için yeterli gelire sahip olmayan bireylerdir. İnsani yoksulluk
olarak da tanımlanan göreceli yoksulluk; asgari geliri önemli bir faktör olarak kabul etmekle
birlikte, insan kaynaklarının gelişimini, insanı insan yapan özgürlük, kişilik gibi unsurları ve
insanın temel gereksinimlerine ulaşma düzeyini bir arada değerlendirmeyi gerektirmektedir.
Eğitimini sürdürebilme, uzun ve sağlıklı yaşam için gerekli şartlara sahip olma, temiz su
kaynaklarına erişebilme, kredi olanaklarına, kamu mallarına ve verimli üretim araçlarına
erişim, tatminkâr bir yaşam düzeyi sağlayacak kaynaklara ulaşabilme anlamına gelmektedir
(İncedal, 2013).

5.2.

Sosyal Yardımlar

Tarihsel anlamda ilk uygulamaların 19. yüzyılda görüldüğü, sosyal politikanın bir
parçası olarak sosyal yardımlar, günümüzde sosyal güvenlik sistemlerinin bir parçası, başlıca
bir kolunu oluşturmaktadır. Talas, sosyal yardımların, sosyal sigortalar gibi, yoksul ve az gelirli
insanların ve sınıfların refahları doğrultusunda kamu sorumluluğu ilkesinden doğduğunu ifade
etmektedir. Sosyal yardımları sosyal sigortalardan ayıran en temel ve önemli özellik de tek
taraflı olmasıdır (Talas, 2001). Bu nedenle sosyal yardımlar primsiz sosyal güvenlik rejimleri
olarak da kabul edilmektedir. Bunun anlamı, yardımdan faydalanacak kişilerin primli rejimdeki
uygulamanın aksine, daha önce herhangi bir prim ödemiş olma şartının aranmamasıdır. Primsiz
rejim, genellikle, primli rejimin kapsamı dışında kalmış, sosyal korunmaya en fazla gereksinimi
bulunanlara hizmet götürmeyi amaçlayan, bu yönüyle, sosyal bütünleştirme işlevini üstlenerek,
sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ilkesini yaşama geçirmeye çalışan bir sistem olarak
görülmektedir. Bu bağlamda tanımlamak gerekirse, sosyal yardımları, genel devlet bütçesi ya
da belirli bir amaca ayrılmış özel vergilerle finanse edilen ve faydalanacakların daha önceden
zorunlu katılımlarının aranmadığı kamu yardımlarıdır (Güzel & Okur, 2004).
Sosyal yardımlar, sosyal sigortalarla beraber sosyal güvenliğin iki ana önleminden birisi
kabul edilmektedir (Talas, 2001). Sosyal yardımlar zamanla gelişerek kapsama alanını
genişletmiş, sadece yoksulları değil, maddesel ve moral ihtiyacı içinde olanları da kapsamı
alanına almıştır (Talas, 2001).
Sosyal yardımların amacını, kişinin muhtaç durumundan kurtarılması olarak
gösterilmesi resmi görüşleri de yansıtmaktadır. Bu bağlamda amaç muhtaç kişilere, muhtaçlık
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koşulları ortadan kalkıncaya kadar ve yardım almadan hayatlarını sürdürebilecek duruma
gelinceye kadar gelir güvencesinin sağlanması ifade ediliyor.
Sosyal yardım uygulamaları ayni ve nakdi olarak yapılmaktadır. Kamusal anlamda
yapılan yardımlar, belli bir sistem ve düzen içerisinde 1986 tarihli 3294 sayılı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu çerçevesinde yapılmaktadır. Diğer yandan
Belediyelerin yapmış olduğu yardım uygulamaları da Türk sosyal yardım sisteminin önemli bir
ayağını oluşturmaktadır. Belediyeler de yoksullara farklı şekillerde yardımlarda
bulunabilmektedirler. Bunların dışında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü sosyal yardım yapan diğer kuruluşlardır.

5.2.1. Sosyal Yardımlaşma
Hizmetleri

ve

Dayanışma

Vakfı’nın

Yardım

Türkiye’de sosyal yardım hizmetlerinin kurumsal anlamda sunumu, 2011 yılında yeni
oluşturulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu ekonomik destekle yerel düzeyde kurulmuş bulunan Sosyal
Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılıyla yürütülmektedir. Türkiye’de 2012 yılı toplam
sosyal yardım harcaması miktarı 16,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu
harcama miktarında yıllar itibariyle nominal olarak önemli bir artış yaşanmış, bunun yanında
toplam sosyal yardım harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı da giderek
artmıştır. 2012 yılı itibariyle toplam sosyal yardım harcamalarının GSYİH’ye oranı %1,18
olarak gerçekleşmiştir.
Aile Yardımları
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan aile yardım
programları gıda yardımları, yakacak yardımları ve barınma yardımları olmak üzere üç alt
başlıkta incelenebilir.
Gıda Yardımları
Gıda yardımları, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişilerin temel gıda
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde olmak üzere
yılda iki defa Fon’dan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak gönderilmesi
suretiyle yapılmaktadır.
Yakacak Yardımları
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana uygulanmakta
olan yakacak yardımları kapsamında, Türkiye Kömür İşletmeleri’nden sağlanan kömür,
Vakıflarca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere en az 500 kg olmak üzere bedelsiz olarak
ulaştırılmaktadır. Kömürün illere kadar sevkiyatı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından
sağlanmakta olup dağıtım işlemi SYD Vakıfları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Barınma Yardımları
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Barınma yardımları kapsamında, sosyal güvenceden yoksun, fakir ve ihtiyaç sahibi
vatandaşların sağlıksız ve eski evlerinin yerine yeni ev yapılmakta ya da evlerinin onarımı
gerçekleştirilmektedir.
Sağlık Yardımları
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu yana uygulanmakta
olan Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) Programının temeli, sağlık muayenelerinin yaptırılması
şartıyla yoksul ailelere düzenli nakdi para transferi yapılmasıdır. Çocuk ölümlerini ve
çocukların hastalanma oranlarını azaltmak amacıyla, erken çocuklukta bakım, temel sağlık ve
beslenme hizmetlerinden yeterince yararlanamayan 0-6 yaş grubu çocukların sunulan
hizmetlerden faydalanmaları, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak çalışılan bu program ile
sağlanmaktadır.
Eğitim Yardımları
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı yardım programları içinde en
büyük paya sahip olan bileşen eğitim yardımlarıdır. SYGM’nin yürüttüğü eğitim yardımı
programları eğitim materyali yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği yardımı, ücretsiz kitap
yardımı, öğrenci taşıma, barınma ve iaşe yardımı ile engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz
taşınma yardımı olmak üzere altı farklı şekilde uygulanmaktadır.
Engelli İhtiyaç Yardımları
Engelli İhtiyaç Yardımı Programı, SYGM tarafından sosyal güvenceden yoksun engelli
vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programdır.
Sosyal ve Özel Amaçlı Yardımlar
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün sınıflandırmasına göre, sosyal ve özel amaçlı
yardımlar kapsamına aşevleri ve afet ve terörden zarar görenlere yönelik yardımlar alınmıştır.
Proje Destekleri
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. maddesinde,
“…geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma
faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir”
hükmü yer almaktadır. Kanunun ilgili hükmü uyarınca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
tarafından proje destekleri verilmektedir. Proje desteklerinin amacı; çalışabilir durumda
bulunan yoksul ve muhtaç vatandaşların kendi işlerini kurarak geçimlerini sağlamaları,
sürdürülebilir gelire kavuşturularak doğrudan sosyal yardımların hedef kitlesi olmaktan
çıkarılması, yoksulluk ve sosyal dışlanmaya maruz veya bu risk altında olan birey ve grupların
ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının arttırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek
toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasıdır.
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Sosyal Konut Projesi
Yukarıda açıklanan proje uygulamalarının dışında, SYGM ile Toplu Konut İdaresinin
(TOKİ) işbirliği içerisinde yürüttü sosyal konut projesi mevcuttur. Bu proje ile 3294 sayılı
Kanun kapsamında bulunan sosyal güvenceden yoksun fakir ve muhtaç durumdaki kişilere
yönelik, geri ödemeli olarak sosyal konut yapımı hedeflenmiştir.
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Sosyal Yardım Programı
29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik
düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmış ve programının hedef kitlesi;
3294 sayılı kanun kapsamında olan eşi vefat etmiş kadınlar olarak belirlenmiştir. Başvurular
hedef kitledeki kişilerin kayıtlı oldukları il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına müracaat etmeleri suretiyle yapılmaktadır.
2022 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Yardımlar
633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1’inci maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu
Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatılarak söz konusu Kurumun 2022 sayılı Kanun
kapsamında yürüttüğü işler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. 2022 sayılı
“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde; “65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla
mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam
altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya
bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış
herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıflarından alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta
bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile
çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri
16 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlük tarihinden
itibaren üç yıl içerisinde Yeşil Kart uygulamasına son verilmesi ve ödeme gücü olmayan
kişilerin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına girmesi ve bu kişilerin GSS primlerinin
devlet tarafından karşılanması öngörülmektedir. 633 sayılı KHK ve 28 Aralık 2011 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve
İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda GSS gelir tespiti
işlemleri 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
aracılığıyla yürütülmektedir. Vakıflara başvuru yapan kişilerin sistem üzerinden merkezi veri
tabanlarında kayıtlı mal varlığı bilgileri ve gelir durumları incelenmekte, gerekli görülen
durumlarda hane ziyaretleri yapılmaktadır. SYDV Mütevelli Heyetleri ilgili mevzuat
çerçevesinde hanelerin ortalama aylık gelirlerinin seviyesini belirlemektedir. Mütevelli
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Heyetlerince alınan kararlar sistem üzerinden SGK’ya gönderilmekte ve kişilerin GSS tescil,
tebligat ve prim tahsilatı işlemleri SGK tarafından yapılmaktadır.

5.2.2. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri
ASPB’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yoksullukla mücadele
alanındaki görevleri; 19235 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Sosyal ve Ekonomik Destek
Yönetmeliği” ile düzenlenmiş ve yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan
ve hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde
ayni ve nakdi yardım yapılmasına dair esas ve usuller belirlenmiştir.
Belirlenen bu esaslar çerçevesinde muhtaç durumda olan kişilere nakdi ve ayni yardım
ÇHGM tarafından yapılmaktadır. ÇHGM tarafından yapılan nakdi yardımların geçici ve süreli
olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Geçici yardım, sosyal ve ekonomik bir sorunun çözümüne
yardımcı olabilmek amacıyla yılda bir, zaruri hallerde en çok iki defaya mahsus olmak üzere
yapılacak yardımları ifade etmektedir. Süreli yardım, muhtaç kişilere karşılaştıkları hayat
güçlüklerini gidermek amacıyla Kurumun bütçe imkanları ölçüsünde yapılacak yardımları
göstermektedir.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ayni ve nakdi yardımlar
karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan korunma kararına bakılmaksızın
öncelikle muhtaç çocuklar ile muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanmaktadır. Ayni
ve nakdi yardım hizmetinden faydalanmak için korunma kararı olması şartı aranmamakla
birlikte sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar
dikkate alınmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliğinin 6. maddesine göre, ÇHGM’nin sosyal
yardım hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır:







Ekonomik yoksunluk nedeniyle haklarında korunma veya tedbir kararı aldırılarak,
sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya
yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan çocuklar,
Ekonomik yoksunluk nedeniyle haklarında korunma veya tedbir kararı alınarak Kuruma
ait bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi talep edilen ve kendilerine sosyal ve
ekonomik destek sağlanamaması durumunda Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşuna
yerleştirilmesi zorunlu görülen, ancak korunma veya tedbir kararı alınmaksızın sosyal
ve ekonomik destekle ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar,
Koruma veya tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle yetiştirme
yurtlarından ayrılan, bir iş ve meslek sahibi olamayan gençler,
Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup; korunmaya, bakıma ve yardıma
ihtiyacı olan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan evlerinde yaşamlarını sürdürmek
isteyen ve 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”dan yararlanamayan
60 yaşını doldurmuş ve 65 yaşını doldurmamış yaşlılar,
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Korunma kararı olmamakla birlikte maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam
ettiremeyecek duruma düşen ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrenciler, Tabii afetler
nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve
korunmasız kalmış kişiler,
Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve
geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak
durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan
kişiler.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Alanında Görev Yapan Sosyal
Çalışmacıların Dikkat Etmesi Gereken Özellikler
Ekonomik destek ödemelerinde sosyal adalet ve hak temelli yaklaşım esas alınmalıdır.
Muhtaçlık ölçütleri bölgesel koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
Sosyal adalet duygusunu zedeleyecek yaklaşım ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
Yapılan yardımların maaş statüsünde bir kazanım olmadığı müracaatçılara özellikle
anlatılmalıdır.
Akraba ve yakınları yanında desteklenen koruma kararlı çocukların korunmasını
gerektiren koşullar devam ediyorsa çocuk ve aile Koruyucu Aile Hizmetinden
yararlandırılmalıdır.
Yardım alan kişilerin kendi kendine yeterli hale gelmesi için diğer kurumlara (İş-Kur,
meslek edindirme kursları, SYDV gibi) gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.
Çocuğun yaşadığı sosyal çevrede risk durumu analiz edilerek gerekli koruyucu önleyici
tedbirler alınmalıdır.
Sosyal yardım işlemleri sosyal hizmet etik ilkeleri doğrultusunda insan onuru ve sosyal
adalet ilkeleri esas alınarak yerine getirilmelidir.
Yapılan yardımların çocuğun yararına kullanılıp kullanılmadığının tespiti için en geç altı
aylık dönemler halinde kontrol ve izleme yapılmalıdır.

Adı geçen yönetmeliğe göre Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı sosyal
yardım hizmetlerinde, korunmaya muhtaç çocukların, ailelerinin yanında yaşamlarını
sürdürmeleri temel hedef olup, söz konusu sosyal yardım hizmetlerinden öncelikle yukarıdaki
ilk iki maddede sayılan korunmaya muhtaç çocuklar yararlandırılmaktadır. Yukarıda sayılan
diğer maddelerdeki kişiler sosyal yardımlardan ancak bütçe ödeneklerinin yeterliliği ölçüsünde
faydalanabilmektedir.
Yardım talebiyle müracaat eden veya yardıma ihtiyacı olduğu duyulan veya tespit edilen
kişiler sosyal çalışmacılar tarafından bir ön görüşmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca müracaatçının
gelir durumu araştırılmaktadır. Bu ön değerlendirme neticesinde, yardım talebinde bulunan
kişilerin durumlarının ayni veya nakdi yardım yapılmasına uygun olduğu kanaatine varıldığı
takdirde, müracaatçıya dosya açılmakta ve gerekli incelemeler başlatılmaktadır. Yapılan sosyal
inceleme sonucunda sosyal çalışmacı müracaatçıya yapılması planlanan yardımın gerekçesi,
türü ve süresini belirten bir rapor düzenler ve kanaatini bildirir. Onay makamı da sosyal
inceleme raporunu dikkate alarak müracaatçıya yönelik yapılacak yardımın ödeme işlemlerini
gerçekleştirir (Resmi Gazete, 2015).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
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Aşağıda sosyo-ekonomik destek talebiyle Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne başvuran
bir müracaatçı hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporuna yer verilmiştir.
HEDEF
Sosyal yardım müracaatlarında sosyal inceleme raporu düzenlerken nelere dikkat edilmesi
gerektiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle sosyal inceleme raporunu inceleyerek sosyal yardım başvurusunda bulunan
ailenin hangi özelliklerinden bahsedildiğini anlamaya çalışınız.
2. Müracaat eden ailenin neden sosyal yardıma ihtiyaç duyduğunu kavramaya çalışınız.
3. Sosyal çalışmacının aileyle ilgili nasıl bir karar verdiğini ve kararın doğru olup olmadığını
tartışınız.
SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ
Yazarın Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nde görev yaptığı yıllarda düzenlenen sosyal inceme raporunda
yer alan müracaatçıların mahremiyetlerini koruma adına kimlik bilgileri değiştirilmiştir.

Kurum
: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Raporu Düzenleyen
: Sosyal Çalışmacı
Havale Eden
: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Müracaat Nedeni
: Sosyo-Ekonomik Destek Talebi
Müracaat Tarihi
: 02.04.2004
Sosyal İnceleme Tarihi
: 12.04.2004
Rapor Tarih ve Sayısı
: 14.07.2004 / 87
Müracaatçının Kimliği
Adı ve Soyadı
: Ayşe ÖVÜNÇ
Doğum Yeri ve Yılı
: Bağcılar-15.12.1968
Ana-Baba Adı
: Hatun-Sadık
Cinsiyeti
: Kadın
Medeni Durumu
: Evli
Ev Adresi
: Küçükçayır Mah. Atatürk İlkokulu Yanı İSTANBUL
Telefon Numarası
: 0.212.344 XX XX
Hizmetten Yararlanacak Kişilerin Kimliği
Adı-Soyadı
: Firuze ÖVÜNÇ
Kader ÖVÜNÇ
Doğum Yeri Ve Tarihi
: Bağcılar-22.02.1996
Bağcılar-01.01.1994
Anne-Baba Adı
: Ayşe-Recep
Ayşe-Recep
Cinsiyeti
: Kız
Kız
Öğrenim Durumu
: İlkokul 2. sınıf
İlkokul 4. sınıf
İkamet Adresi
: Küçükçayır Mah. İSTANBUL
Bilgi Kaynakları
Görüşmenin Yapıldığı Yer : Müracaatçının evi
Görüşme Yapılan Kişiler
: Müracaatçı, Ali MİROĞLU(Akrabası)
Daha Önceki Görüşmeler
: --Diğer Bilgi Kaynakları
: Atatürk İlkokulu Öğretmenleri
SOSYAL İNCELEME: Müracaatçı Ayşe ÖVÜNÇ, 10.03.2004 tarihinde lise 3. sınıf
öğrencisi bir oğlunun vefat ettiğini, hiçbir geliri ve sosyal güvencesinin bulunmadığını geride
kalan üç kızının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten bir dilekçe ile
Müdürlüğümüzden yardım talebinde bulunmuştur.
Müracaatçı Ayşe ÖVÜNÇ, 1994 yılında dinî nikahlı, 13.01.1995 tarihinde resmî nikahlı
olarak; Emine ve Mehmet’ten olma 1968 Bolu doğumlu Recep ÖVÜNÇ adlı şahısla
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evlenmiştir. ÖVÜNÇ çiftinin bu evliliklerinden 1 erkek, 3 kız olmak üzere 4 çocukları
dünyaya gelmiştir. Çocukları:
1. Sinan ÖVÜNÇ; 05.05.1988 İstanbul doğumlu olup, 10.03.2004 tarihinde kalp rahatsızlığı
nedeniyle vefat etmiştir.
2. Hatice ÖVÜNÇ; 06.02.1991 Rize doğumlu olup, ilköğretim 7. sınıf öğrencisidir. İltihaplı
romatizma rahatsızlığı nedeniyle sürekli tedavi görmesi gerekmektedir.
3. Kader ÖVÜNÇ; 01.01.1994 Rize doğumlu olup, ilköğretim 5. sınıf öğrencisidir. İltihaplı
romatizma rahatsızlığı nedeniyle sürekli tedavi görmesi gerekmektedir.
4. Firuze ÖVÜNÇ; 22.02.1996 Rize doğumlu olup, ilköğretim 2. sınıf öğrencisidir. Kanında
sürekli mikrop üremesi nedeniyle, tıbbî tedavi görmektedir.
Ayşe-Recep ÖVÜNÇ çifti evlendikleri yıllarda İstanbul İli Bağcılar İlçesi Küçükçayır
Mahallesi’nde ikâmet etmeye başlamışlar. Recep Bey, mahallede kendisine ait bakkalı
işletiyorken, 1987 yılında askerlik görevini yapmak üzere gitmiş ve bakkalı kapatmıştır.
Askerlik görevini bitirdikten sonra, ailesini bırakarak İzmir’e giden Recep Bey, bir süre
market işleri ile uğraştıktan sonra, 1991 yılında İstanbul’a dönerek porselen ihracatı işine
başlamıştır. Yurt dışına ihracat yapmaktayken, gönderdiği mallarının karşılığını
alamadığından dolayı 1995 yılında iflas etmiştir. İflas ettikten sonra İstanbul’dan ayrılan
Recep ÖVÜNÇ’ün sürekli yer değiştirmesi nedeniyle adresi bilinmemektedir. Sinan adlı
oğlunun vefatında, 10.03.2004 tarihinde İstanbul’a gelerek cenaze törenine katılmış ve polis
ekiplerinin takibi nedeniyle, cenaze töreninden ayrılarak il dışına çıkmıştır.
Müracaatçı Ayşe ÖVÜNÇ, eşinin 1994 yılından bu yana kendisi ve çocukları ile
ilgilenmediğini, akraba evliliği yapmaları nedeniyle de çocuklarının sağlık sorunları
bulunduğunu ifade etmiştir. Gündelik ev işlerine giderek elde ettiği kazançtan başka herhangi
bir geliri ve sosyal güvencesi bulunmayan Ayşe Hanım, çocuklarının ihtiyaçlarını akraba ve
komşularının yardımıyla karşılamaya çalışmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle çocuklarını
sürekli tedavi ettirmek zorunda olduğu için, giderlerini karşılamakta zorlanmaktadır.
Müracaatçının oturduğu ev eşinin kardeşi Mahmut ÖVÜNÇ’e aittir. 3 oda, mutfak, tuvalet
ve banyo bulunan evde; buzdolabı, çamaşır makinesi, soba gibi eşyalar bulunmakta, taban
döşemesinde herhangi bir örtü bulunmamaktadır. Evin ihtiyaçlarını karşılamak için
apartmanlara temizliğe giderek gündelik işlerden kazandığı geliri kullanmaktadır.
Eşinin evi terk etmesi nedeniyle sağlık sorunları bulunan üç çocuğunun sorumluluğunu
yalnız başına üstlenmek zorunda kalan Ayşe ÖVÜNÇ, sosyo-ekonomik açıdan yoksulluk
yaşamaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Müracaatçı Ayşe ÖVÜNÇ, 36 yaşında, evli ve sağlıklı
bir bayandır. Eşinin iflas ederek evi terk etmesi sonucu, çocuklarının bakım ve
sorumluluğunu yalnız başına üstlenmek zorunda kalmıştır. Düzenli bir geliri ve sosyal
güvencesi bulunmamaktadır.
Bu nedenlerle, müracaatçı Ayşe ÖVÜNÇ’ün çocukları Firuze ve Kader ÖVÜNÇ’ün temel
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; 19235 Sayılı SHÇEK Ayni-Nakdi Yardım
Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (g) bendi ile 15. ve 17. maddeleri gereği 6’şar aylık nakdi
yardım yapılmasının ve yardımın 01.07.2004 tarihinden başlatılarak çocuklar adına anneleri
Ayşe ÖVÜNÇ’e ödenmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 14.07.2004
Sosyal Çalışmacı
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin sosyo-ekonomik politikaları, küreselleşmenin etkileri ve insanın doğası gereği
yoksulluğu bütünüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak alınacak önlemlerle
yoksulluğun etkilerinden insanları korumak mümkündür. Sosyal hizmet uygulaması olarak
yerine getirilen sosyal yardım programlarının da temel amacı yoksulluk nedeniyle oluşacak
sosyal riskleri önlemeye çalışmaktadır. Önlemenin mümkün olmadığı durumlarda ise etkisini
azaltmaya çalışmaktır.
Sosyal hizmet müdahalesinin bir aracı olan sosyal yardım, yoksulluk nedeniyle temel
ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken birey ve ailenin ekonomik açıdan sosyal yardımlarla
desteklenmesidir. Sosyal yardımlarda temel amaç yardıma muhtaç bireyin sosyal işlevselliğini
arttırarak bağımsız bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır. Sosyal güvenlik sisteminin
yetersizliğini ortadan kaldırmak amacıyla devreye giren yardımlarda temel hedef bireyin
istihdamla bağlantısının sağlanması ve sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesidir. Ancak
engellilik, bakıma muhtaçlık, yaşlılık, malullük, korunmaya muhtaçlık gibi istisnai durumlarda
bireyin insan onuruna uygun bir yaşam sürdürebilmesi için sosyal yardımın hak temelli olarak
sürdürülmesi gelişmişliğin temel göstergelerinden birisidir. Bu nedenle refah düzeyi gelişmiş
ülkeler anayasalarında insan hakları ve sosyal devlet vurgusu yapmaktadırlar.
Türkiye’de sosyal yardımlar ağırlıklı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na
bağlı kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde yer alan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yoksulluk riski altında bulunan birey ve
ailelere yönelik gıda, barınma, yakacak, sağlık ve eğitim gibi yardımlar yapılmaktadır. Ayrıca
korunmaya muhtaç çocuğu olan ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından sosyal
ve ekonomik destek adı altında yardımlar yapılmaktadır. Yapılan bu sosyal yardımlar yoluyla
hem ülkedeki sosyal güvenlik boşluğu doldurulmakta, hem de yoksulluk riski yaşayan
bireylerin asgari geçim standardına kavuşması sağlanmaktadır.
Sosyal yardım uygulamalarında görev alan sosyal çalışmacı sadece yardım dağıtan
meslek elemanı olarak görülmemelidir. Sosyal çalışmacı, yardıma muhtaç bireyin ya da ailenin
sosyal yaşama aktif olarak katılımlarını sağlamak için müdahalelerde bulunmak, program ve
organizasyonlar düzenlemek, yoksul kesimin savunuculuğunu yapmak gibi önemli görevler
üstlenmektedir. Bu nedenle; sosyal yardım almak amacıyla müracaat eden bireyin sosyal
incelemesini gerçekleştiren sosyal çalışmacı, yoksulluk yanında ailede tespit ettiği diğer
risklere de müdahale edilebilmesi için kapsamlı bir müdahale planı hazırlamalıdır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın yoksullukla ilgili çalışmalarında yoksulluk hangi
kategorilerde değerlendirilmektedir?
a) Fonksiyonel-Geçici
b) Yapısal-Geçici
c) Yapısal-İşlevsel
d) Geçici-Kalıcı
e) Fonksiyonel-Görece
2. Birey ve ailelerin hayatta kalabilmek için kendilerine gerekli asgari mal ve hizmetleri
elde edememesi durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Göreceli Yoksulluk
b) Geçici Yoksulluk
c) Kent Yoksulluğu
d) Mutlak Yoksulluk
e) Daimi Yoksulluk
3. Türkiye’de gıda, yakacak, barınma, eğitim ve sağlık yardımları hangi kurum
aracılığıyla verilmektedir?
a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
c) Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü
d) Vakıflar Genel Müdürlüğü
e) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik destek hizmetleri alanında görev yapan
sosyal çalışmacıların dikkat etmesi gereken özelliklerden birisi değildir?
a) Müracaatçılara yapılan yardımların maaş statüsünde bir kazanım olduğu
anlatılmalıdır.
b) Ekonomik destek ödemelerinde sosyal adalet ve hak temelli yaklaşım esas
alınmalıdır.
c) Muhtaçlık
değerlendirilmelidir.

ölçütleri

bölgesel

koşullar

göz

önünde

bulundurularak

d) Sosyal adalet duygusunu zedeleyecek yaklaşım ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
e) Yapılan yardımların çocuğun yararına kullanılıp kullanılmadığının tespiti için en geç
altı aylık dönemler halinde kontrol ve izleme yapılmalıdır.
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5. Sosyal yardım müracaatı kapsamında sosyal inceleme gerçekleştiren sosyal çalışmacı
ziyaret ettiği aileyle ilgili nelere daha çok dikkat etmelidir?
a) Ailedeki çocuk sayısı
b) Çocukların eğitim durumu
c) Ailenin gelir durumu
d) Çalışanların mesleği
e) Ailedeki yaşlının sağlık durumu
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Dünya Bankası, günlük geliri minimum 2.400 kalori besini almaya yetmeyen
insanları ……. …….. olarak tanımlamaktadır.
7. …………… yoksullar, temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen, ancak kişisel
kaynaklarının yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma
sosyal açıdan katılmaları engellenmiş olanlardır.
8. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yapılan sosyo-ekonomik desteğin
temel hedef kitlesi ……….. ……….. ………….’dır.
9. Türkiye’de 2012 yılı itibariyle toplam sosyal yardım harcamalarının GSYİH’ye oranı
……….. olarak gerçekleşmiştir.
10. Tarihsel anlamda ilk uygulamaların 19. yüzyılda görüldüğü, sosyal politikanın bir
parçası olarak sosyal yardımlar, günümüzde …….. ……… sistemlerinin bir parçası, başlıca bir
kolunu oluşturmaktadır.

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. e, 4. a, 5. c, 6. “mutlak yoksul” 7. “Göreceli” 8. “korunmaya muhtaç
çocuklar” 9. “%1,18” 10. “sosyal güvenlik”
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6. AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, aile danışmanlığı uygulamasının temel amacını, uygulamada kullanılan
yaklaşım ve yöntemleri, aileyle çalışılırken dikkat edilmesi gereken hususları, aile danışmanı
olarak sosyal çalışmacının rol ve sorumluluklarını öğreneceğiz.

129

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aile danışmanlığının kuramsal temelleri nelerdir?
2. Aile danışmanlığında ne tür yaklaşım ve teknikler kullanılmaktadır?
3. Aileyle danışmanlığı süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Aile danışmanlığı alanındaki
kuram ve yaklaşımları
kavrayabilir.

Aile Danışmanlığı

Aileyle çalışmanın bireyle
çalışmaktan farkını
anlayabilir.

Örnek teknikler, test soruları,
vaka ve deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Aile danışmanlığı aşamalarını
ve uygulama kullanılan
teknikleri kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Aile: İki veya daha fazla kişiden oluşan aralarında doğum, evlilik, evlat edinme
nedeniyle bağ olan ve aynı hanede yaşayan bireylerdir.



Aile danışmanlığı: Aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine
getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri
değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya
ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel teknik ve
stratejileri içeren hizmetlerdir.



Raport oluşturma: Aileyle danışman arasında destekleyici ilişkinin başlaması, bir
başka ifadeyle aileye katılım sağlayarak aileyle terapötik işbirliği kurulmasıdır.



Birliktelik: Ailenin duygusal bağlılık düzeyini tanımlayan bir kavram olup, aile
üyelerinin birbirinden ayrılığı ve bütünlüğü arasındaki dengedir.



Esneklik: Ailenin yapısını, rollerini ve kurallarını duruma göre değiştirebilmesi
yeteneği olup, bu yetenek sürekliliği ve değişimi dengeleyebilme ilişkisidir.
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Giriş
Sosyal hizmet uygulamalarında “çevresi içinde birey” anlayışı gereği aileyle
çalışılmadan tek başına bireyle çalışmanın yeterli olmayacağı tecrübe edilmektedir. Çünkü
insanın fizyolojik, psiko-sosyal ve kültürel olarak yapılanmasının oluştuğu yer ailedir. Birey
kendisinin öz değerini, başkalarıyla kurduğu iletişim kalıplarını, yaşam kurallarını, sosyal ilişki
biçimlerini aile içinde öğrenir ve kişiliğini bu temeller üzerine bina eder. Bireyin yaşam boyu
izlerini taşıyacağı sevgi, güven ve bağlanma ilişkisinin temelleri de aile içinde atılmaktadır. Bu
nedenle aileyi bir bütün olarak ele almayı gerektiren aile danışmanlığı çalışmaları sosyal hizmet
uygulamalarının odağında yer almaktadır.
Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan Aile
Danışma Merkezleri Yönetmeliği kapsamında aile danışmanlığı uygulamasıyla ilgili esaslar
belirlenmiş ve bu amaçla açılacak merkezlerin standartları ortaya konulmuştur. Yönetmelikte
aile danışmanlığı; “aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile
sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu
anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim
ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmetler” olarak tanımlanmıştır. Aile
danışmanlığı yapabilmek için sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve
rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans
programlarından mezun olma şartı getirilmiştir. Bu bölümlerden mezun olduktan sonra; Milli
Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden biri tarafından uygun görülen
en az 300 saati teorik ve en az 30 saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere 150 saati uygulamalı
toplam 450 saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamlayarak
sertifika alınması zorunluluğu bulunmaktadır (Resmi Gazete, 2012).
Yukarıda da bahsedildiği gibi aile danışmanlığı yapabilmek için lisans eğitimi yeterli
görülmeyip 450 saatlik temel aile danışmanlığı eğitimi alınması gerekmektedir. Ancak sosyal
hizmet öğrencisi lisans eğitimi döneminde bireyle ve aileyle çalışma, grupla çalışma ve
toplumla çalışma gibi üç farklı yöntem dersi okuduğu için aile danışmanlığı konusunda
avantajlı bir konuma sahiptir. Bu bölümde sosyal hizmet uygulaması yapan öğrencinin aileye
yönelik çalışma yaparken ihtiyaç duyacağı temel uygulama becerilerine ilişkin bilgilere yer
verilecektir.
Sosyal hizmete ihtiyaç duyan aileler genellikle sosyo-ekonomik destek ve danışmanlık
hizmeti almak için müracaat etmektedirler. Adli sosyal hizmet alanında boşanma davalarında,
suça sürüklenen ya da mağdur çocuk davalarında ailelerle bilirkişi olarak çalışma yapılması
gerekmektedir. Koruyucu aile, evlat edinme müracaatlarında ise ailenin bütüncül olarak
değerlendirilmesi ve müracaatlarının uygun olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Bu
bölümde verilecek bilgiler sosyal çalışmacının bu doğrultuda yapacağı aile
değerlendirmelerinde yol gösterici olacaktır.
Aile danışmanlığı, aile bireylerinin birlikte katılacağı oturumlara liderlik yapmayı
gerektirecek deneyime ve danışmanlık becerisine sahip meslek elemanlarının yapacağı bir
uygulama olduğu için, bu alanda kendini geliştirmek isteyen sosyal çalışmacı adayı öğrenci
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mutlaka profesyonel eğitimlere katılmalıdır. Temel aile danışmanlığı eğitimi yanında bilişsel
davranışçı çift ve aile terapisi, yaşantısal aile terapisi, çözüm odaklı aile terapisi gibi ileri düzey
eğitimler almalıdır. Bu eğitimleri aldıktan sonra da bu alanda deneyimli aile terapistlerinden
süpervizyon desteği alarak beceri ve tecrübesini arttırmalıdır.
Bu bölümde aile danışmanlığı kuram ve yaklaşımlarından daha çok, uygulamayla ilgili
sürece ve tekniklere yer verilecektir. Bu konuda bilgi almak isteyen öğrencilerin bölüm içinde
referans olarak verilen kaynakları temin ederek okumaları önerilmektedir.

6.1.

Aile Danışmanlığı Süreci

Aile danışmanlığı yapan sosyal çalışmacının yaklaşımı ne olursa olsun aile
danışmanlığının belli aşamalardan oluşan sistematik bir süreci vardır. Aileyle çalışan
danışmanlar hangi yaklaşımı kullanırlarsa kullansınlar; aile üyeleri arasındaki iletişime açıklık
kazandırmak, dirençle başa çıkmak ve işlevsel olmayan davranışları değiştirmek gibi ortak
terapötik etkinliklerde bulunmak zorundadırlar. Yine çoğu danışman ilişki halindeki bireylere
değil, ilişkilerin kendisine odaklanırlar. Bir başka ifadeyle aile danışmanlığında ağaçlardan
daha çok ormana odaklanmak gerekmektedir (Gladding, 2012).
Aile danışmanlığı uygulaması yapan sosyal çalışmacı adayı öğrenci özellikle kendisiyle
ilgili farkındalık sahibi olmalıdır. Çünkü bazen kişilik özelliği, kullanılan müdahale
yöntemlerinden daha önemli olabilmektedir. Danışmanın kendi durumuyla ilgili farkındalık
sahibi olması, terapötik ilişki esnasında açığa çıkan kendi geçmiş travmaları ve acılarıyla başa
çıkmasına yardımcı olacaktır. Danışman süreçte ortaya çıkacak zayıf yönleriyle yüzleşmeye
hazır olmalıdır. Yapılan araştırmalar ailelerle yeni çalışmaya başlayan danışmanların bir takım
sorunlar yaşadığını ortaya koymuştur. Uygulama yapılırken bu konularda hatalı davranışlar
sergileneceği göz önünde bulundurulmalıdır (Gladding, 2012):
Aşırı vurgu: Süreç yerine içeriğe aşırı vurgu yapılmamalıdır. Ne, nerede, ne zaman gibi
soruları yanı sıra nasıl sorusuna da yeteri kadar yer verilmelidir.
Herkesi fazlasıyla mutlu etmeye çabalamak: Terapötik süreçte bazı eksikliklerin
olması kaçınılmazdır. Herkesi memnun etmek mümkün olmadığı gibi, bazen değişim içim
huzursuz olmak gerekebilir.
Bir an önce sonuca varmaya çalışmak: Bir şeyleri konuşmayla, değiştirmenin ayrı
şeyler olduğu unutulmamalıdır. Değişim zaman alır.
Aileden bir üyeye fazlaca odaklanmak: Ailenin yaptığı gibi günah keçisi bulmaya
çalışılmamalıdır.
Özen ve ilgi göstermede eksiklik: Danışmanlık sürecinde eşit mesafede durmak, açık
bir duruş sergilemek, öne eğilerek oturmak, göz teması kurmak, rahat olmak önemlidir.
Aile danışmanlığı süreci aileyle danışmanın ilk karşılaşmasıyla başlar. Genellikle ilk
bağlantı aile üyelerinden birinin danışmanı aramasıyla başlar. İlk görüşmeyi yapan aile üyesi
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değişimi en çok talep eden ve danışma sürecine katılmaya en açık olan kişidir. Bu aşamada
bağlantı kuran kişinin adı-soyadı, adres ve telefon bilgisi alınır. Ne tür sorundan dolayı
başvurduğu ve kendisini kimin yönlendirdiği öğrenilir. Sorunları için daha önce bir yere
müracaat edip etmedikleri sorulur. Buna benzer aileyle ilgili ön bilgiler alınır. Ancak ön
değerlendirme yoluyla elde edilen bilgiler, nihai bilgiler değildir. Süreç içinde ortaya çıkacak
yeni bilgi ve belgelerle desteklenmelidir.

6.1.1. Aileyle İlk Görüşme Aşaması
Aileyle ilk görüşme randevusu, ilk bağlantı kurulduktan 48 saat içinde verilmelidir.
Aile, görüşmeye hazırdır. Ancak randevu zamanındaki gecikme, aile üyelerinin danışmaya
gitme görüşlerini yeniden gözden geçirmelerine veya direnç göstermelerine yol açabilir.
Danışman aileyi hiç tanımadığı için en başından itibaren önyargısız olmaya özen göstermelidir.
İlk görüşmede danışman her şeyi bilen ve aile üyelerine neler yapmaları gerektiğini söyleyen
uzman değildir. Bilmediği için aileyle konuşur, öğrenmeye ve keşfetmeye çalışır (Worden,
2013).

İlk telefon görüşmesi
Tanışma

Görüşmenin tanımlanması
Problemin tanımlanması
Bir sistemler tanımına girmek
Hedeflerin belirlenmesi ve müdahale planının hazırlanması
Şekil 5. Aile danışmanlığında ilk görüşme süreci
Aile bireyi ile yapılan ön görüşme ve ailenin içinde bulunduğu yaşam döngüsünden yola
çıkılarak geçici bir hipotez oluşturulabilir. Suç işleme eğilimindeki erkek çocuklarından dolayı
danışmaya gelmek isteyen bir ailede danışman baba ile çocuğun mesafeli ve hem fiziksel, hem
de psikolojik olarak birbirlerinden kopuk bir ilişkileri olabileceği hipotezini kurabilir. Benzer
şekilde okula gitmeyi reddeden bir çocuk vakasında ise danışman, çocukla anne arasında bir iç
içe geçmişlik durumunun olabileceğini ve de çocuğun bu tür davranışlarının bir şekilde
pekiştiriliyor olduğunu varsayabilir.
Oturum öncesi danışmanların sorması gereken üç soru şu şekildedir:



Ne oldu? Bir ön tanı oluşturabilmek için.
Bu olan şey neden oldu? Ailedeki dinamikleri betimleyebilen açıklamaya ulaşabilmek
için.
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Bu konuda ne yapılabilir ve nasıl yapılmalıdır? Tedavi ya da çözüm planı
oluşturabilmek için (Gladding, 2012).

Aile danışmanlığı oturumlarına kimlerin katılması gerektiği konusu bazı yaklaşımlara
göre değişmektedir. Psikodinamik ve Bowen Aile Terapisi gibi kuramsal geleneklerde, esas
tedavi birimi çifttir. Sistemik, Davranışsal ve Yaşantısal Aile Terapisi ve diğer yaklaşımlarda
çocukların da aktif bir şekilde sürece katılması istenir.
Ailelere yardım etmedeki ilk basamak danışmanların kendileriyle aile üyeleri arasında
güven oluşturmalarıdır. Bu aşamaya aileyle raport oluşturma (destekleyici ilişki başlatma) bir
başka ifadeyle katılım ya da katılma denir. Katılma aileyle terapötik işbirliği kurma anlamına
gelir. Terapötik işbirliği, sağaltım işini yürütmek üzere danışan ve danışman arasında kurulan
ortak bir çalışma ilişkisidir. Terapötik bir teknik olarak birlikte olma birbiriyle uyumlu üç süreci
birleştirir (Worden, 2013):





Muhafaza etme: Danışman bir aile üyesinin pozisyonunu onaylar ya da destekler.
Örneğin; “Lale Hanım, bu ailede anne olmayı oldukça zor buluyor olmalısınız.”
Takip etme: Danışman, bir takım sorular sorarak bazı tekrarlanmış olayları takip eder.
Örneğin; “Lale Hanım, Esin odasını düzenlemediğinde ne yapıyorsunuz ya da ne
söylüyorsunuz? Esin sen nasıl tepki veriyorsun? Lale Hanım siz nasıl karşılık
veriyorsunuz? Selim Bey, siz olaya ne zaman dâhil oluyorsunuz?”
Benzer şekilde davranma: Danışman, ailenin iletişim temposunu ve stilini
benimsemeye çalışır. Örneğin; “Yılmaz ailesi ilk görüşmede oldukça ihtiyatlı ve
kontrollüydü. Odada tamamen ciddiyet hâkimdi. Sonuç olarak, danışman da ciddi bir
tavır sergiledi.” Aile ciddiyken danışmanın şen şakrak davranması yanlış anlaşılabilirdi
ve aile ciddiye alınmadığını ve anlaşılmadıklarını düşünebilirdi.
Danışman değişim için uygun atmosferi oluşturmaktan sorumludur.
Danışma süreci danışman ile ailenin ortak çabasını gerektiren ve danışmanın katılımcı,
gözlemci ve geliştirici bir rol üstlendiği süreçtir.
Danışman aileyi destekleyerek, onlara sorular sorarak, bazen gerektiğinde aileyi provoke
de ederek aileye değişim sürecinde liderlik eder.
Değişim nihai olarak ailenin sorumluluğundadır ve onların tercihidir.

Şekil 6. Aile danışmanının rolleri
Eğer danışman aileye katılmayı başaramazsa ailedeki en az ilgili olan üye ya da ailenin
tamamı danışmanlık almaktan vazgeçebilir. Genellikle danışmaya devam edilip edilmeyeceğini
belirleyen danışmanlığa en az ilgili olan kişidir. Araştırmacılar aile danışmanlığı
uygulamalarında başarısızlığın en çok aile üyeleriyle işbirliği kurulamamasından
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kaynaklandığını belirtmişlerdir. Aileler ilk görüşmede oldukça kaygılı olabilirler. Aile üyeleri
acı çekmenin yanında, bu acıyı bir yabancıya dile getirmenin rahatsızlığını da yaşarlar.
Danışman: “Bu görüşmenin asıl amacı, kendimi size tanıtmam ve sizleri tanımaya çalışmamdır.
Anladığım kadarıyla ailenizde bazı şeyler yaşanıyor ve bunlar hepinizi üzüyor. Benim bu ilk
görüşmede yapmak istediğim şey, hepinizin bu yaşananlarla ilgili görüşlerini dinlemek. Son
olarak, görüşmemizin sonunda ben de kendi düşüncelerimi, algıladıklarımı sizinle paylaşmak,
bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Daha sonra bana soru sorabilmeniz için de zamanınız
olacaktır.” şeklinde açıklama yaparak aile üyelerinde oluşan belirsizliği gidermelidir. İlk
görüşmede danışmanın aşağıda belirtilen işlevleri yerine getirmesi beklenmektedir:





Değerlendirme: Aile ve danışman birbirlerini değerlendirmeye ve ilişki kurmaya
başlar.
Tanıtım: Aileye danışmanlık süreci tanıtılır.
Şikâyetler: Ailenin şikâyetleri ve mevcut örüntüleri incelenir.
Hedefler: Sorunların çözümü için hedefler belirlenir.

Hizmet sunma ve yardım yaklaşımınızı açıklayın
•Aile bireyleri sizi istenmeyen müdahaleci, davetsiz yabancı ve otorite figürü olarak
algılayabileceğinin farkında olun.

Kendinizi, görev ve rolünüzü tanıtıcı açıklamalar yapın
•Kim olduğunuzu, mesleğinizi ve nasıl bir süreç ve içerikle görüşme yürüteceğinizi açıklayarak
başlayın.

Gizlilik kurallarını açıklayın
•Başlamadan önce görüşmeyle ilgili bilgilerin gizli kalacağı ancak bildirilmesi zorunlu hukuki
durumların yasal olarak saklanmasının mümkün olamayacağını belirtebilirsiniz.

Ailenin bulunduğu yerden başlayın
•Ailenin önemli saydığı ve hakkında konuşmak istediği konuyla görüşmeye başlayın.

Aile bireylerini acele ettirmeyin
•Düşüncelerini toparlamak ve söylemek istediklerine karar verebilmesi için zaman tanıyın.

Not tutmanız veya ses kaydı yapmanız gerekebilir
•Aile bireylerinin söylediklerini kayıt altına alırken aydınlatılmış onam formu kullanabilirsiniz.
Ayrıca iletişim bilgilerini kaydetmeyi unutmayın.

Şekil 7. Aile üyeleriyle ilk yüz yüze görüşmede neler yapılmalıdır
Bireyler gibi ailelerin de kendine özgü kişilikleri vardır. Danışman aile örüntülerini
dikkatlice gözlemlemeli ve değerlendirmelidir. Aileyi daha işlevsel hale getirmek için; nelerin
değişmesi gerektiği veya nelerin değişebileceğinin değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme
gözlem ya da ölçek kullanılarak yapılabilir. Aile danışmanları ailenin işleyişi ile ilgili
kendilerine şu soruları sormalıdırlar (Gladding, 2012):


Aileye dışarıdan bakıldığında görülen nedir? Örneğin; birbirlerine ne mesafede
oturuyorlar, kim kimin yanında oturuyor?

137



















Ailedeki bilişsel düzey nedir? Örneğin aile üyeleri ne düzeyde bir açıklıkla ve ne gibi
detaylarla birbirleriyle iletişim kuruyorlar? Ailenin iletişim örüntülerinde ne derece bir
mesaj alış-verişi var?
Ne gibi işlevsel olmayan ve tekrar edici nitelikte olan döngüler/silsileler
gözlemlenmektedir? Örneğin; ebeveynler belirli bazı davranışlardan sonra çocukları
azarlıyor veya övüyor mu?
Ailedeki temel duygusal durum nedir ve bunu kim yansıtıyor? Bütün ailelerin pek çok
ancak değişik duygusu vardır ama sıklıkla bir birey ailenin genel hissini gösterendir.
Örneğin, depresif bir çocuk depresif haldeki bir ailenin göstergesi olabilir.
Hangi roller ailenin direncini pekiştirmektedir ve ailenin yaygın savunmaları nelerdir?
Bireyler ve aileler bazen stres durumlarına belirli tarzlarda tepki gösterirler. Örneğin,
kızgınlık veya inkâr gibi. Bunun gibi tepkileri görmek ve bunlara uygun ve yaratıcı
tepkiler vermek son derece önemlidir.
Ailede ne gibi alt sistemler var? Neredeyse her ailede alt sistemler vardır. Yani, ailenin
bünyesinde daha küçük birimler; ebeveynler, çocuklar gibi yaş veya işlevden ötürü var
olan gruplar vardır. Bu alt sistemleri ve bunların nasıl işlediğini fark etmek önemlidir.
Bu alt sistemlerin bazıları iyi işler. Ama bazıları da ya günah-keçisi olur ya da üçgen
oluşturmaya (örneğin; ailenin iki üyesi arasında sorun ve gerginliği hafifletmek için
odaklanılan diğer kişi) başvururlar. Danışmanlar ancak alt sistemleri iyi bir şekilde
tespit edip bunları etkili bir şekilde ele aldığında ailede daha açık ve sağlıklı iletişime
olanak sağlayabilirler.
Ailede kim gücü elinde bulundurur? Ailede gücü elinde bulunduran(lar) kuralları koyan
ve kararları verendir. Önemsiz gibi görünebilirler ama söyledikleri veya yaptıkları diğer
(kimi) üyelerce takip edilir (önemsenir/uyulur). Örneğin, ailenin sözcüsüymüş gibi
konuşan bir anne büyük ihtimalle ailede önemli ölçüde güce sahiptir. Sağlıklı işleyen
ailelerde kurallar esnek ve gücün paylaşımı daha dengelidir.
Aile üyelerinin birbirlerinden farklılaşmaları nasıldır ve alt grupların sınırları nelerdir?
Bazı ailelerde ilişkilerde iç içe geçme (birbirilerinin dünyasına fiziksel ve/veya
psikolojik olarak gereğinden fazla katılım), diğerlerinde ise uzaklaşma/ mesafe koyma
(ayrıksılık, fiziksel ve/veya psikolojik olarak gereğinden fazla uzak durma) söz
konusudur. Sağlıklı ailelerde bu iki uç arasında bir denge vardır. Danışmanların farkında
olmaları gereken özelliklerden bir tanesi aile bireylerinin ayrılma ve bireyselleşme
dereceleridir.
Aile yaşam döngüsünün hangi dönemini yaşamaktadır ve kullandığı problem çözme
yolları döneme uygun mudur? Örneğin, aile 18 yaşındaki çocuklarına 8 yaşındaymış
gibi mi davranmaktadır? Aile danışmanları ailenin hâlihazırdaki gelişimsel
gerçekliğiyle ne derecede baş ettiğini incelemelidirler.
Değerlendiricinin aileye olan tepkileri nelerdir? Ailelere verdiğimiz tepkilerin hem
bilişsel hem de duygusal düzeyleri vardır. Bazen danışmanlar beraber çalıştıkları
aileleri içinde büyüdükleri ailedeki yaşantılarının ışığında değerlendirebilirler.
Dolayısıyla, üzerinde çalışılacak sorunları karıştırabilirler. Böyle bir algının aileye veya
danışmana bir yararı olmayacaktır. Aileye hakikaten yardım edebilmek için danışman

138

verdiği tepkinin nedeninin (kökeninin) farkında olmalıdır ve uygun tepkinin ne
olduğunu bilmelidir.
Aile üyeleri sorunlarının çözüleceğine dair teminata ihtiyaç duyar. Umut; aile
bireylerinin çaba göstermeleri, zorlu değişimleri ve seçimleri gerçekleştirmeleri yolunda
motive edici bir etmendir. Umut tesis etme doğrudan ya da dolaylı yolla yapılabilir. Örneğin;
bir danışmanın “durumunuz bir günde bu hale gelmedi ve düzelmesi de öyle hızlı olmayacak.
Ama bence çaba gösterirseniz değişecektir” tepkisi doğrudan umut verme ve ailenin
olasılıklarını belirtmedir. “Bence durumunuz konusunda yapılabilecek, daha verimli sonuç
alabileceğiniz bir şeyler var” şeklinde bir ifade ise ailenin daha dolaylı bir şekilde olumlu tutum
geliştirmesine yardımcı olur. Ailenin güçlü yönlerini tespit etme çabaları da umut oluşturma
yönünde yararlı olur. Pek çok aile zayıf oldukları noktaları bilir. Ailelerin etrafındaki fırsat ve
kaynakları fark etmeleri sağlanarak, gelişim potansiyelleri harekete geçirilebilir (Gladding,
2012).
Danışman belli bir sayıda oturum yapılması gerektiğini aileye belirtmelidir. Bu sayede
aile geriye dönüp, nasıl bir yol kat ettiklerini görebilir. Belli sayıda oturum üzerinde
anlaşıldıktan sonra aile üyelerine ev ödevleri verilebilir. Aile yeni önerdiğiniz etkileşim ve
davranış kalıplarını deneyimlemelidir. Aileye sorumluluk yüklemek aile-danışman arasındaki
ilişkiyi güçlendirir. Danışmanlar çalıştıkları ailelere ödev verirken tam olarak neler yapmaları
gerektiğini son derece ayrıntılı bir şekilde belirtmelidirler. Oturumda zaman uygunsa verilen
ödevlere ilişkin bir deneme yapılabilir. Örneğin; bu hafta boyunca şu iletişim kalıplarını
deneyelim olur mu? Birbirinizi etkin bir şekilde dinleyin ve birinizin konuşması bittiğinde önce
ona söylediklerini geri yansıtın, ardından da kendi söyleyeceklerinizi paylaşın. Aile konseyi,
ilgi günleri gibi teknikler de önerilebilir.
Aileye ilişkin izlenimlerinizi oturum sonrası kaydetmezseniz uçup gider. Oturum biter
bitmez görüştüklerinizi çarpıtmadan klinik notlar şeklinde kaydetmelisiniz. İçerik ve süreci
kaydedecek şekilde denge sağlamalısınız (Ne söylediler? Nasıl söylediler?). Klinik notlar
danışmana daha sonra okuduğunda, kat edilmiş olan değişim süreci hakkında bilgi verir. Bizzat
sürecin içindeyken, ailenin bir üyesi gibi olmadan aileye dışarıdan bakıp irdelemesine imkân
tanır. Geri bildirim sağlaması nedeniyle bundan sonra atılacak adımların planlanmasına
yardımcı olur (Gladding, 2012).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda aile danışmanlığı sürecinin ilk görüşme aşamasında sorunun tanımlanması
yapılırken kullanılacak tekniklerden örnekler verilmiştir.
HEDEF
Aile danışmanı olan sosyal çalışmacının ilk görüşmede hangi teknikleri kullandığını
anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle tekniğin amacının ne olduğunu anlamaya çalışınız.
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2. Tekniğin uygulanmasıyla ilgili örneği okuyarak danışan ve danışman arasındaki
görüşmenin nasıl yürütüldüğünü kavramaya çalışınız.
3. İlk görüşmenin bu şekilde yürütülmesinin aile danışmanlığı açısından neden önemli
olduğu üzerinde fikir yürütünüz.
AİLE DANIŞMANLIĞI TEKNİKLERİ
İLK GÖRÜŞME: POZİTİF ÇAĞRIŞIM TEKNİĞİ
İlk görüşme oturumunda pozitif çağrışım yapmanın yararları şunlardır: Ailede ifade edilen
şikâyetler yeniden şekillendirilerek, pozitif bir şekilde işlev göstermesi sağlanır. Ailenin
danışmaya gelmeden önce sorun olarak nitelendirdiği davranışın aslında onları bir arada
tutmaya, aile birliğini korumaya çalışan ve çözüm bulmaya yönelik bir davranış olarak
yeniden ifade edilmesi durumudur. Aile üyeleri değişime daha açık ve istekli konuma gelir.
DANIŞAN: Kızım normalde uyumlu, kendi sorumluluklarını bilen biriydi. Ama son
zamanlarda beni şaşırtacak derecede değişti. Doğru düzgün yemek yemiyor; arkadaşlarıyla
okulda sorun çıkarıyor ve çoğu zaman okuldan kaçıyor. Hatta bu ay içerisinde bir defa alkol
kullanmış ve eve sarhoş geldi. Birden o uyumlu, çalışkan kız gitti, yerine ailenin problem
çocuğu geldi.
DANIŞMAN: Son zamanlarda kızınızın böyle davranmasına neden olacak bir olay
gerçekleşti mi?
DANIŞAN: Aslında şu son iki aydır eşimle ayrı yaşıyoruz, ama kızımın problemleri için bir
araya gelmek zorunda kalıyoruz. Bu bizi daha da yoruyor.
DANIŞMAN: Peki kızınız bütün bunları babasıyla daha fazla vakit geçirmek ve sizin de bir
arada kalmanızı istediği için yapıyor olabilir mi?
Örneğin; Her sabah okula gitmemek için hasta numarası yapan ve huzursuzluk çıkaran bir
çocuğu, aile sorun oluşturan problemli bir çocuk olarak nitelendirirken; danışman onu evde
duran annesinden ayrılmak istemeyen ve onu yalnız bırakmak istemeyen, ailesine düşkün bir
çocuk olarak tanımlayarak, pozitif çağrışımla ailenin empati kurmasını sağlayabilir.
İLK GÖRÜŞME: YENİDEN ÇERÇEVELEME TEKNİĞİ
Ailede sorun olarak algılanan herhangi bir davranışa, ailenin davranışı farklı bir şekilde
görmeye başlaması için olumlu bir anlam yüklemesidir.
Örneğin; ergenlik dönemindeki çocukların eve oldukça geç döndüğünü ve onu bir türlü
disipline demediğini söyleyen babaya, “çocuğunuz sizin kuralları uygulama konusundaki
tutarsızlığınızı test etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ebeveyn olarak birlikte hareket ederek
kuralları ve bedelleri titizlikle uygulayarak bu sorunu aşabilirsiniz” diyerek danışma
sürdürülebilir.

6.1.2. Aile Danışmanlığının Orta Aşaması
Eğer raport oluşturulmuş, danışma süreci yapılandırılmış ve katılım sağlanmışsa o
zaman sıra danışmanlık sürecinin orta safhasına gelmiş demektir. Bu aşamada aile üyelerinin
ve bir bütün olarak ailenin değişimler gerçekleştirmesi ve aşamalar kaydetmesi konusunda
danışmanlar itici güç olmaya başlayabilirler.
Bir aile kendisine en az katılımda bulunan üye kadar üretkendir. Bu nedenle danışma
sürecinin orta aşamasında bütün aile üyelerinin ortak bir amaç uğruna çaba göstermeleri
konusuna odaklanılması gerekir. Ailede bir birey sürece katılmıyorsa; aileyi gözlemesi görevi
verilerek sürece davet edilir. Döngüsel sorgulama tekniği kullanılarak sürece katılması teşvik
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edilir. Örneğin; “Bu olduğunda baban nasıl davranır? Peki, annen ne yapar?” Döngüsel
sorgulama, bilgi toplama, hipotez oluşturma ve ailenin aile ile ilgili görüşünü değiştirmeyi
sağlar. Her bir aile üyesinin ağzından farklı algıların elde edilmesine ve aile sisteminin kendi
geribildirimleri doğrultusunda kendine özgü bir değişim metodu belirlemesine yardımcı olur
(Gladding, 2012).
Görüşme oturumlarında döngüsel, yansıtıcı sorular kullanılarak aile üyelerine içgörü
kazandırılmaya çalışılır (Worden, 2013):
















Gelecek odaklı sorular: Gelecekte alternatif davranış biçimleri oluşturmaya yönelik
geliştirilmiş sorulardır. “Gelecekte ikiniz de daha iyi anlaşırsanız, hayatınızda şu anda
olmayan neler gerçekleşecektir? Gelecek beş yıl içinde ilişkinizin nasıl olacağını
düşünüyorsunuz?”
Gözlemci görüşü soruları: Bireylerin kendilerini gözlemlemelerini sağlayacak
sorulardır. “Eşiniz ve çocuğunuz tartışmaya başladığında kendinizi nasıl
hissediyorsunuz?”
Normatif-karşılaştırma soruları: İçinde bulundukları durumun olağandışı olmadığını
gösteren sorulardır. “Arkadaşlarından birinin son çocuğu da yakın zamanlarda evden
ayrıldı mı?” Böylece onlar da senin şu anda nasıl bir süreçten geçtiğini anlarlar.
Fark ayırt etme soruları: Bir davranış kalıbının bileşenlerini ayırır. “Hangisi senin
için daha önemli olurdu: Patronunun bilgisizliğini, umursamazlığını ortaya çıkarmak
mı, yoksa ona yardım ederek projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak
mı?”
Hipotezleri sunan sorular: Terapötik deneme hipotezlerinin kullanıldığı sorulardır.
“Kocanın sana sinirli olduğunu düşündüğünde ne kadar sessiz kaldığını biliyorsun. Bir
dahaki sefere nasıl hissettiğini söylesen bu nasıl sonuçlanır?”
Sürece ara veren sorular: Bu sorular teröpatik seansta ani bir geçiş meydana getirir.
“Çok üzgün ve sessiz görünüyorsun, eşinin tarafını tuttuğumu mu düşünüyorsun, merak
ediyorum?”
Beklenmedik, karşıt değişim soruları: Davranışın gösterildiği bağlamı değiştirerek
daha önceden düşünülmemiş muhtemel seçenekler sunan sorulardır. “Tartışmadığınız
zaman kendinizi nasıl hissedersiniz?”
Saklı önerilerin bulunduğu sorular: Bu sorular terapistlerin danışanlara daha yararlı
bir yönü işaret etmelerini sağlayan sorulardır. “Kendini geri çekmek yerine; ona
kızdığını veya incindiğini söylesen ne olurdu?”

Danışmanlığın orta aşamasında yapılması gereken ikinci iş aile üyelerini uygun şekilde
birleştirmektir. Bu aşamada, bulundukları kuşak itibariyle, örneğin ortak ilgi ve meseleleri olan
bireyler (kardeşler) arasında bağlar oluşturmak son derece önemlidir. Bazen de diğer aile
üyelerine karşı oluşturulmuş koalisyonları kırmak gerekebilir. Örneğin; anne ve ergen kızın
babaya karşı birleşmesi düzeltilmesi gereken bir koalisyonken, anne ve kızın ergenlik çağındaki
karmaşa ve acılar karşısında daha sağlam durabilmesi için güç birliği yapmaları desteklenmesi
gereken bir durumdur.
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Aile danışması zaman ve kapsam açısından sınırlıdır. Yeri geldiğinde ve uygun
olduğunda, aileleri ve aile üyelerini birbirleri dışındaki gruplarla ilişkilendirmek önemlidir.
Örneğin ailede alkolizmle ilgili bir durum varsa aile bireyi grup çalışmalarına yönlendirilebilir.
Ailelerin danışmanlık dışında kaynak ve fırsatları kullanmaları için yönlendirilmeye ve motive
edilmeye ihtiyaçları vardır.
Aile danışması süreklilik arz eden bir süreçtir ve eğer aileler gelişme kat ediyorsa bu
çoğu kez içeriğe değil sürece odaklanmaktan kaynaklanır. Aile danışması uygulamalarında yer
alan bireyler “bir çiçekle bahar gelmediğini” anlamalıdır. Tek ya da birkaç değişim hamlesi
yapıldı diye ailenin danışmanlık sürecini bitirmeye hazır hale geldiği sanılmamalıdır. Değişim
zaman alır ve duyuşsal, bilişsel ve davranışsal olabilir. Aileler kendilerine en kolay geleni
yapma eğiliminde olurlar. Aile sistemik değişiklikler yapmaya direnip de tek bireye odaklanırsa
danışman ailenin dengesini sarsmalı ve rahatsız etmeye devam etmelidir. Bu da, danışmanın
sürekli olarak terapötik işbirliği için katılıma devam etmesini gerektirir (Gladding, 2012).
Çoğu aile, danışmaya başvurduğunda yaşamı bir trajediden ibaret algılarlar. Bu yüzden
çırpınır, acı çeker ve kendilerini yalnız hissederler. Bazen özellikle danışma sürecinin orta
safhasında ailelerin içinde bulundukları durumun şapşalca oluşunu fark etmeleri ve buna
gülebilmeleri sağlanmalıdır. Mizah; aile ile dalga geçmek değil, ailenin kendi durumuyla
eğlenmesini sağlarken aynı zamanda farkındalık kazanması konusunda özen göstermektir.
Örneğin; eğer bir anne 12 yaşındaki kızının kıyafetlerini odaya dağıtmasını saplantı haline
getirmişse, danışman annenin gelecekte bu durumun nasıl olacağını yordamasını isteyebilir.
Anne gelecekte kızının evli olduğunu ve evin her tarafına atmış olduğu kıyafet yığınlarından
dolayı, eşiyle romantik zaman geçiremeyeceğini söyleyebilir.
Danışman aile sistemini yakından izlemeli ve yeni yaşam becerileri edinme ve değişim
sağlama konusunda aileyi analiz etmelidir. Eğer değişim varsa bunun açık ve örtük işaretleri
vardır. Örneğin; aile üyeleri birbirlerine daha rahat davranıyor olabilirler, çatışmacı ve
savunmacı davranışlarda azalma gözlenebilir, mizah ve iyi niyet davranışları artıyor olabilir.
Ailelerde bu gibi değişimler görünüyorsa danışmanlık sürecinin sonuna yaklaşıldığı, orta
safhanın bittiği söylenebilir.

6.1.3. Sonlandırma Aşaması
Aile danışması süreci döngüsel bir şekilde ilerler. Aile açık ve değişebilir bir sistem
olduğuna göre danışmanın başlangıçtaki amaçları da değişebilir. Bazen aile danışması öyle bir
noktaya gelir ki; artık değişimi danışmanlık sonrasındaki olağan hızına bırakma zamanı
gelmiştir. Aşağıda belirtilen koşulların oluşması durumunda, danışmanlık sürecinin
sonlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır (Gladding, 2012):





Danışmanlık süreci doğal bir sona ulaştığında ve manidar bir iyileşme olduğunda,
Danışan aile veya çiftin sorunu danışmanın yeterliliklerini aşar nitelikteyse,
Süreçten danışan aile/çift artık yararlanmıyorsa,
Danışman çalıştığı yerden geçici veya kalıcı bir şekilde ayrılmak durumundaysa,
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Danışan aile artık ekonomik olarak gücü yetmez durumda ve bu duruma alternatif çare
üretilemiyorsa danışmanlık ilişkisi sonlandırılmalıdır.
Oryantasyon
Özetleme
Uzun vadeli amaçların tartışılması
İzleme ve nüksü önleme
Şekil 8. Aile danışmanlığı sürecinin sonlandırma aşamaları

Oryantasyon (duruma alıştırma, yöneltme): Terapötik (tedavi edici, iyileştirici) diğer
süreçlerde olduğu gibi sonlandırma uygulanmadan önce gündeme alınmalıdır. Danışman
ailenin hedefledikleri amaçlara ulaştıklarını gördüklerinde veya önceden öngörülen oturum
sayısının sonuna ulaşıldığında oryantasyon başlar. Danışmanlığın birden sonlandırılması aile
üyelerinde terk edilmişlik duygusu oluşturabilir.
Özetleme: Oryantasyon sonrasında aileyle birlikte oturum boyunca ne olduğu gözden
geçirilir. Danışman sözcülük görevini üzerine alıp özetleme yapabilir veya aileyle birlikte
yaşanan süreç gözden geçirilir.
Uzun Vadeli Amaçların Tartışılması: Sonlandırmayı takip eden süreçte nelerden
kaçınılacağı, nelerin beklenebileceği ve olası sorun yaratacak durumların neler olduğu gözden
geçirilir. Örneğin; danışman bıkkınlık duyduklarında ne yapacak olurlarsa birbirlerine
bağırmaktan kaçınabileceklerini sorabilir. Gelecekte kendilerine yardımcı olacak içsel ve dışsal
kaynaklar hakkında konuşulabilir.
İzleme ve Nüksü Önleme: Aslında danışmanlık süreci hiçbir zaman bitmeyecek bir
süreçtir. Danışma, beraberce çalışılan konular bittikten sonra da devam eder. Bu açıdan danışma
ve sonlandırma açık-uçludur. Aile tekrar gerilemeyi önlemek veya danışmayı bir itici güç
olarak kullanmak üzere geri de dönebilir. Aile açısından geri döneceklerini bilmeleri iyi gelişim
gösterme eğiliminde olmalarını sağlar.

6.2.

Aile Yapısının Değerlendirilmesi

Aile; iki ve ya daha fazla kişiden oluşan aralarında doğum, evlilik, evlat edinme
nedeniyle bağ olan ve aynı hanede yaşayan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Sistem yaklaşımı
esas alınarak yapılan tanımlama da ise aile; bir geçmişi paylaşan, duygusal bağı olan, aile
üyelerinin ve ailenin bütününün ihtiyaçlarını karşılamak için stratejiler planlayan bireylerden
oluşmuş kompleks bir yapıdır. Farklı bireylerden oluşsa da her ailenin fiziksel, sosyal, duygusal
ve ekonomik işlevleri vardır. Aile, bir yandan üyelerine istikrar, koruma-kollama ve aileyi bir
arada tutma gibi işlevler sunarken bir yandan da her birinin gelişimini destekler (Gladding,
2012; Nazlı, 2001).
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Aile doğal bir sistemdir ve birçok fonksiyonu vardır. Örneğin; duyguları paylaşma,
çocuk büyütme, iş bölümü gibi fonksiyonlar aile sistemi tarafından yerine getirilir. Sistem
yaklaşımına göre ailenin yerine getirmesi gereken görevler şu şekilde sıralanmaktadır: Kimlik
görevlerini yönlendirme, sınırları düzenleme, aile içinde duygusal atmosferi yönetme, zaman
içinde aile yapısında meydana gelen değişimi yönetme, ev halkının devamlılığı için strateji
planlama. Aile bu görevlerini yerine getirirken stratejiler geliştirir. Bu stratejiler ailenin geçmiş
kuşaklarından, sosyo-ekonomik düzeyinden, etnik kökeninden ve bireylerin ruh sağlığı
durumlarından etkilenir. Ailenin kültürü ve değerleri olarak ifade edebileceğimiz bu stratejiler
ailenin sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlar (Nazlı, 2001).
Sosyal hizmet uygulamaları kapsamında sosyal inceleme yapılırken aile fonksiyonellik
açısından değerlendirilir. Çünkü sosyal hizmete ihtiyaç duyan pek çok ailenin işlevsel olmayan,
sağlıksız bir aile yapısına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; madde
bağımlısı, suça sürüklenen ya da sokakta çalışan risk altındaki çocukların aile yapılarının
işlevsiz olduğu belirlenmiştir. Örneğin suça sürüklenen çocuklar üzerine yapılan
araştırmalarda, çocukların aileleriyle ilgili aşağıda verilen riskli koşullara sıklıkla rastlandığı
belirtilmiştir (İçli, 2013):







Ailenin diğer üyelerinin suçlu, ahlaksız veya alkolik olmaları,
Boşanma, ölüm veya terk nedeniyle ebeveynlerden biri veya her ikisinin de yokluğu,
İhmal, körlük veya bir başka algısal özür ya da hastalık nedeniyle ebeveyn kontrolünün
eksikliği,
Aşırı ihtimamın, bir aile üyesinin diğerleri üzerinde hâkimiyetinin olduğu, aile
bireylerinin birbirlerinin işlerine karıştığı, kıskançlık, ihmal veya kayırmanın var olduğu
çok kalabalık aileler,
İşsizlik, yetersiz gelir ve annenin dışarıda çalışması gibi ekonomik baskılar (İçli, 2013).
Bu durum, risk altındaki çocuklarla ilgili önleyici müdahalelerde aileyle çalışmanın
gereğine işaret etmektedir.

Aile yapısının değerlendirilmesinde 1980’li yıllardan bu yana kullanılan çoklu aile
sistemi modeli kuram, araştırma ve uygulamayı bir araya getirerek aileyle çalışan uzmanlara
bir teşhis modeli sunmaktadır. Model, evlilik ve aile dinamiklerini tanımlayan 50 kavram ve 3
boyuttan oluşmaktadır. Aile içi etkileşimin üç büyük boyutu; birliktelik, esneklik ve iletişimdir
(Worden, 2013).
Birliktelik, ailenin duygusal bağlılık düzeyini tanımlayan bir kavramdır. Aile üyelerinin
birbirinden ayrılığı ve bütünlüğü arasındaki dengedir. Örneğin bazı ailelerde belli bir birliktelik
yerine bireysellik teşvik ediliyor olabilir. Bu ailede, aile ilişkilerine daha az önem veriliyorken,
aile üyelerinin her biri bireysel hayatlarını yaşamaya daha çok ağırlık verebilir. Tipik olarak her
bir aile üyesi farklı zamanlarda yemek yer ve ailece yenen yemeklerin sayısı oldukça azdır.
Bazı ailelerde ise bireysellik yerine birliktelik önemli olabilir. Aile üyelerinin bireysel
yaşamından çok aile kavramı öne çıkar, önemli olan ailedir (Worden, 2013).
Birliktelik boyutunun 4 düzeyi vardır: Kopuk, ayrı, bağlı ve iç içe. Birlikteliği ve
bütünlüğü az olan aileler, “kopuk” olarak nitelendirilir. Bu ailelerde, üyeler arasındaki bağlılık
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çok zayıftır ve aile üyeleri birbirlerine çok az vakit ayırır. Aile üyeleri isteklerini ve ihtiyaçlarını
genellikle aile dışında giderirler. Konuşacak birini aradıklarında bu kişi genellikle aile
üyelerinden biri değil, dışarıdan bir arkadaş olur. Buna karşın “iç içe” geçmiş ailelerde aile
üyelerinin özerk kimlikleri ortadan kalkmıştır. Aile üyeleri arasında çok sıkı bir bağ vardır.
Dışarıya çok az ilgi duyulur ve dışa kapalıdır. Hem birlikteliğin düşük olduğu kopuk aileler,
hem de iç içe geçmişliğin yüksek derecede olduğu aileler sorunlu ailelerdir (Nazlı, 2001;
Worden, 2013).
Ailenin sağlıklı olarak işlevde bulunması aile üyelerinin özerklik ve bağlılık
ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanmasıyla olur. Örneğin her şeye isyan eden bir ergen,
iç içe geçmiş bir ailede özerklik ihtiyacı hissediyor olabilir. Bu tarz ailede ergenin bağımsızlık
ihtiyacının desteklenmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Buna karşın birbirinden kopuk ilişkiler
yaşayan bir ailede ergen, kendisini aileden reddedilmiş hissediyor olduğundan kızgınlık
yaşayabilir. Ailesi kendisiyle yeterince ilgilenmediğinden ergen, ailesine savaş açmış olabilir.
Böyle bir aileyle çalışan sosyal çalışmacı, aile içindeki duygusal bağları güçlendirecek
müdahaleler planlamalıdır (Worden, 2013).
Esneklik; ailenin yapısını, rollerini ve kurallarını duruma göre değiştirebilmesi
yeteneğidir. Bu yetenek sürekliliği ve değişimi dengeleyebilme ilişkisidir. Örneğin; beş yaşında
bir çocuğa sahip bir ailenin ebeveynlik deneyimleri on beş yaşında bir çocuğa sahip
aileninkinden çok farklıdır. Küçük çocuğa karşı sergilenen koruyucu ebeveyn tutumu büyük
çocuğun sınırlarından çıkarak aşırı özgür davranmasına sebep olabilir. Ergen çocuklarına beş
yaşındaymış muamelesi yapan ebeveynler ise, aile içinde çatışmaya kapı açarlar. Ailelerin
esneklik boyutu, aile sisteminin strese karşı tepkide bulunabilmesi için yeniden
yapılandırılabilmesi anlamına gelir. Esneklik boyutunun dört düzeyi vardır: Katı,
yapılandırılmış, esnek ve düzensiz. Esneklik düzeyi düşük olan aileler “katı”, yüksek aileler
ise “düzensiz” olarak nitelendirilirler. Esneklik boyutunun bu iki uç noktası ailedeki
uyumsuzluğa işaret etmektedir. Bu nedenle katı ve düzensiz ailelerin sorunla karşılaşma
olasılıkları fazladır ve özellikle ihtiyaçların değiştiği dönemlerde bu daha da fazla yaşanır. Katı
ailelerde roller sert bir biçimde belirlenir, güç yapısı esnek değildir, otoriter liderlik vardır ve
disiplin otorite tarafından yönetilir. Diğer taraftan düzensiz ailelerde bir lider ve belirlenmiş
kurallar yoktur. Aile içinde çocuklara çok az rehberlik yapılır ve disiplin yoktur. Çocukların
hangi davranışının uygun olduğu konusunda bir karmaşa vardır. Kararlar anlık olduğundan ve
üzerinde yeterince düşünülmediğinden aile sürekli yeni bir krize sürüklenebilir (Nazlı, 2001;
Worden, 2013).
Ailenin sağlıklı bir şekilde işlevde bulunması süreklilik ve değişim konularında dengeyi
kurabilme yeteneğine bağlıdır. Aile içinde sınırları belirgin bir şekilde çizilmiş otoriteye ihtiyaç
vardır, ancak bu otorite hiyerarşisi gerekli olduğunda değiştirilebilecek şekilde esnek olmalıdır.
Sağlıklı ailelerde kurallar müzakere ile belirlenir. Sorunlar demokratik bir şekilde tartışılır ve
aile içi çatışmalar adil yönetilir. Güç, tarafsız ve dikkatli kullanılır. Çocuklar etkili bir şekilde
disipline edildiği gibi onların ihtiyaç ve arzuları da dikkate alınır (Nazlı, 2001; Worden, 2013).
İletişim, çoklu aile sistemi modelinin üçüncü boyutu olarak ele alınıp kolaylaştırıcı
boyut olarak nitelendirilmektedir. İletişim ailenin dinleme, konuşma, kendini açma, açıklık,
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süreklilik ve birbirine saygı konusundaki becerisine odaklanmaktadır. Birliktelik ve esneklik
boyutunda dengeli olan ailelerde genellikle oldukça iyi bir iletişim söz konusudur. Aile üyeleri
birbirlerini empatiyle dinler, duygularını doğrudan paylaşır, sorunlarına odaklanarak bunları
etkin bir şekilde çözer ve fikir ayrılıklarına saygı duyarlar. Birliktelik ve esneklik boyutunda
dengeyi kuramamış aile üyeleri ise birbirleriyle doğrudan iletişim kurmaz, duygularını gönüllü
bir şekilde paylaşmaz, fikir ayrılıklarına saygı göstermez ve sorunlarını etkin bir şekilde
çözemezler.
Çoklu aile sistem modelinde dört farklı uç aile modeli tanımlanmaktadır. Aşağıdaki
şekilde koyu olarak gösterilen alanlarda yer alan; düzensiz bir şekilde kopuk, katı bir şekilde
kopuk, düzensiz bir şekilde iç içe geçmiş, katı bir şekilde iç içe geçmiş ailelerde işlevsel
olmayan davranışlar ve semptomlar görülmektedir (Worden, 2013).
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YÜKSEK

BİRLİKTELİK
Şekil 9. Çoklu aile sistemi modeli (Worden, 2013)
Düzensiz bir şekilde birbirinden kopuk aileler, etkin bir ebeveyn-çocuk hiyerarşisinden
yoksundurlar. Aile üyeleri birbirini ihmal eder. Bu ihmalden kaynaklanan öfke duygusu, aile
içi kronik tartışmalarda, kontrol savaşlarında ya da çevreye karşı yıkıcı, şiddet içeren eylemlerle
kendini gösterebilir.
Katı bir şekilde birbirinden kopuk ailelerde, aile üyeleri üzerinde esnek olmayan bir
disiplin kurulur ama bu disiplinde sıcaklık ve ait olma duyguları yoktur. Davranış, korku ve
ceza ile kontrol edilir. Bu ailelerde “dediğimi yap ya da terk et” anlayışı hakimdir. Aile üyeleri
ebeveyn otoritesine istemeden boyun eğerler ve genellikle pasif-agresif davranışlarla ya da aktif
isyanla bu otoriteye karşılık verirler. Aile bağlarındaki zayıflık reddedilme duygusunu
pekiştirebilir ve bu duygu, oluşan öfkeyle birlikte depresyon semptomlarıyla kendini
gösterebilir.
Düzensiz bir şekilde iç içe geçmiş aileler, sık sık yaşanan değişimlerden ve kişiler arası
sınırların belirsizliğinden bunalmışlardır. Ebeveynler kriz yönetiminde etkisiz kalmaktadırlar.
Aile üyeleri özerklik kazanma konusunda savaş verirler ama sonuç olarak aileleriyle suçlayıcı
bir bağ kurarlar. Davranış için belirgin ve tutarlı beklentileri olmayan bu ailelerde kontrol,
birbirini suçlama ve birbirine karşı zorunluluklar üzerinden gerçekleştirilir. Aile içindeki
tutarsızlıklar tüm ailede hâkim olan bir kaygı durumunun ortaya çıkmasına sebep olur.
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Katı bir şekilde içi içe geçmiş aileler, aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz
kalırlar ve aile üyelerinin davranışlarını kontrol etmede katı ve suçlayıcı bir disiplin kullanırlar.
Özerklik için girişimler aile yapısı için bir tehdit olarak algılanır. Yaşları ne olursa olsun
çocuklar çocuktur. Ebeveynler ise her zaman en iyisini bilirler. Ailenin bu iç içe geçmiş katı
yapısı aile üyelerini otorite korkusu ve suçluluk duygusuyla birbirine bağlar. Çocuklar
çevrelerini öğrenme konusunda yetersiz kalırlar, sürekli “çocuk” olarak kategorize edilirler ve
genellikle okulda da fazla başarı gösteremezler (Worden, 2013).
Çoklu aile sistemi modelindeki esneklik ve birliktelik boyutu uzun klinik gözlemler ve
çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Olson ve arkadaşları, aile üyelerinin aile
fonksiyonlarını ölçmek için “Aile Uyum Yeterliliği ve Birliği Değerlendirme Ölçeği”ni
geliştirmişlerdir. Ölçek öz-bildirime dayalı olup, aile işlevselliğini ailenin içinden kişilerin
bakış açısıyla ölçmek üzere geliştirilmiştir (Gladding, 2012).
Barnes ve Olson (1985), çoklu aile sistemi modelini normal aileler üzerinde
incelemişlerdir. Bunun için 426 ergen üzerinde yapılan araştırma sonucunda dengeli aileler, uç
noktadaki ailelere göre ebeveyn-ergen iletişiminde daha olumlu puan almışlardır. Smart ve
Chibucos (1990), madde bağımlısı ergenlerin aile fonksiyonlarını algılayışlarını ölçen bir
araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda, madde bağımlısı ergenler ailelerinin birliktelik
ve esneklik boyutlarını aşırı uçta algılamışlardır. Fişek (1985), Olson’un modelini ülkemizde
uygulamıştır. Araştırma sonucunda ailelerin dörtte üçü “ayrı” ve “bağlı” düzeylerin olduğu
dengeli alanda yer almıştır. Esneklik boyutunda ise deneklerin yarısı (%53) dengeli grubu
oluşturan “yapılandırılmış” ve “esnek” düzeylerine girmektedir. Araştırma sonuçları
doğrultusunda Fişek, Türk ailesi için şu yorumu yapmıştır: Her ne kadar Türk ailelerin
semptomatik şikâyetleri yoksa da otorite, güç ve statü ilişkilerinde aşırıya varan bir belirsizlik
ve hızlı değişim söz konusudur (Nazlı, 2001).
Sosyal hizmet uygulamalarında çoklu aile sistemi modelinin kullanılması, sosyal
risklerin aile yapısından kaynaklanan nedenlerini teşhis etme noktasında bir değerlendirme
çerçevesi sunmaktadır. Özellikle risk altındaki çocukların davranış sorunlarının nedenleri
arasında ebeveyn kapasitesinin yetersizliği, uygun olmayan ebeveyn tutumlarının varlığı, aile
parçalanması gibi aileden kaynaklanan etkenlerin önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Ailedeki
yetersiz iletişim örüntülerinin erken dönemde fark edilmesi aile bireylerinin ruh sağlığının
korunması adına önleyici müdahalede bulunulmasını sağlayacaktır. 2009 yılında yayınlanan
Türkiye’de Boşanma Nedenleri Araştırması sonuçlarına göre de boşanmanın temel
nedenlerinden birisi de aile içi iletişim sorunlarının yaşanmasıdır. Araştırma kapsamında
görüşülenlerin %69’u “eşimin sorunlara ilgisiz kalması, bu nedenle sorunların çözümünün
büyük oranda bana kalması”, %68’i “ilgisizlik, yeterli duygusal desteği alamamak,
paylaşamamak” ile %67’si “eşimin her konuda kendi fikirlerinin doğru olduğunu düşünmesi,
bu sebeple beni yeterince dinlememesi ya da önemsememesi, bu nedenle de konuşmuyor
olmamız” tarzındaki önermelere katılmıştır. Buradan anlaşılabileceği üzere araştırmaya
katılanların boşanma nedenleri arasında ilk sırada eşler arasındaki iletişim sorunları
gelmektedir. Bu sorunların temelinde ise eşin ilgisizliği, sorumsuzluğu ve kıskançlığı
yatmaktadır (ASAGEM, 2009).
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Aşağıda boşanmak üzere mahkemeye başvuran bir çiftle yapılan görüşme örneğine yer
verilmiştir. Sosyal çalışmacı tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporundan alıntılanan
vaka çalışması değerlendirilirken; “ailedeki hangi durumlara erken müdahalede
bulunulabilseydi, eşler boşanma aşamasına gelmezdi?” sorusuna cevap aranmıştır.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda boşanma davası açarak Aile Mahkemesi’ne müracaat eden bir aileyle ilgili
bilirkişi olarak atanan sosyal çalışmacının değerlendirmesine yer verilmiştir.
HEDEF
Boşanma sürecinde olan bir aileye nasıl müdahale edildiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak boşanma sürecindeki ailenin içinde bulunduğu sosyal riskleri
anlamaya çalışınız.
2. Çiftin boşanma sürecine nasıl geldiğini kavramaya çalışınız.
3. Siz boşanma amacıyla mahkemeye müracaat eden böyle bir aileyle çalışıyor olsaydınız
ne tür bir sosyal hizmet müdahalesi uygulardınız?
BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AİLEYLE SOSYAL ÇALIŞMA
Vaka Bilgisi: Nalan Hanım aile içi iletişim sorunları nedeniyle eşi Selim Bey'le
anlaşamadığını belirterek ayrılmak istemektedir. Bu nedenle Aile Mahkemesi’ne boşanma
davası açmıştır. Aile Mahkemesi hâkimi bilirkişi olarak sosyal çalışmacı görevlendirerek
bu süreçte aileye destek olunmasını ve boşanma gerçekleşecekse çocukların velayetinin
belirlenmesi konusunda kanaat oluşturulmasını talep etmiştir. Sosyal çalışmacı mahkeme
dosyasını alarak aileyle çalışmaya başlamıştır.
Görüşme Süreci: Sosyal çalışmacı boşanmak üzere olan çift ve çocuklarıyla görüşmeler
yaparak aileyi değerlendirmiştir.
Davacıyla Görüşme: Nalan Hanım, Selim Bey’le görücü usulü ile evlendiklerini ve evlilik
sonrası kayınpederi Münir ALKAN’a ait evde, eşinin anne-babası ile birlikte oturduklarını
ifade etmiştir. Eşi Selim ALKAN’ın sekiz kız kardeşi olduğunu, ailesinin tek erkek çocuğu
olması nedeniyle sorumsuz davrandığını, baba ve eş olarak evlilikleri süresince görevlerini
ihmal ettiğini belirtmiştir. Eşinin sosyal güvencesi ve sürekli bir işinin olmaması nedeniyle
geçimlerini kayınpederinin emekli maaşı ve çay hasadından elde ettikleri gelirle
sağladıklarını, Selim Bey’in maddi olarak aile bütçesine katkıda bulunmadığını ifade
etmiştir. Nalan Hanım evlilikleri süresince kayınvalidesi Esma ALKAN’la
anlaşamadıklarını, iki-üç yıldır da aynı ortamda olmalarına rağmen iletişim kuramadıklarını
belirtmiştir. Kayınvalidesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle eşiyle sürekli çatışma yaşadığını,
eşinin alkol alışkanlığı nedeniyle kendisine zaman zaman duygusal, sözel ve fiziksel şiddet
uyguladığını, bu durumun kendisi ve çocuklarının psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade
etmiştir. Eşinden ayrı yaşadığı süreçte çocukları için uzlaşma girişiminde bulunup
bulunmadığı sorulduğunda; sorun yaşamalarına neden olan şartların değişmediğini, uzun
zamandır eşi ile duygusal bağlarının kalmadığını, evliliğin devam etmesi halinde kendisinin
ve çocuklarının daha çok zarar göreceğini dile getirmiştir. Ayrıca çocukları için evliliğini
sürdürmeye çalıştığı halde, kendi iradesi dışında birlikte yaşadıkları konuttan zorla ve
tehditle uzaklaştırıldığını, bu nedenle evlilik birliğini yeniden sürdürmesinin mümkün
olamayacağını belirtmiştir. Gelecekle ilgili plânları sorulduğunda; eşinden boşanması
halinde çocukların velayetinin kendisine verilmesini talep ettiğini, İstanbul’da kardeşlerinin
beş katlı apartmanlarının olduğunu, bir daireyi kendisine verdiklerini ve sosyal güvenceli
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bir işe girerek çocuklarının geçimlerini sağlayabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca
kardeşlerinin maddi ve manevi olarak kendisine destek olacaklarını da vurgulamıştır.
Özellikle Enes ve Yusuf adlı çocuklarının küçük olmaları nedeniyle anne sevgisine daha
çok ihtiyaç duyduklarını, hatta kızı Şule’nin ifadesiyle çocuklarının kendisini özlediklerini
öğrendiğini, ancak kayınvalidesinin ve eşinin çocuklara karşı sürekli kendisini
kötülediklerini belirtmiştir. Kızı Sümeyye ile yaptığı telefon görüşmelerinde; çocuklarının
eşi ve kayınvalidesi tarafından duygusal baskı altına alındığı ve babaları ile kalmaları
konusunda etkilenmeye çalıştıklarını öğrendiğini ifade etmiştir. Görüşme süresince Nalan
ALKAN’ın hüzünlü ses tonuyla konuştuğu, zaman zaman gözlerinin yaşardığı
gözlemlenmiştir. Çocuklarından ayrılmak istemediğini, babaları ve kayınvalidesi ile
kalmaları halinde bakılmalarının ve yetiştirilmelerinin sağlanamayacağını, bu durumun da
kendisini çok üzdüğünü söylemiştir. Görüşme süresince Nalan Hanım’ın annesi Ayşe
KURU, kızının kayınvalidesini suçlayıcı ifadeler kullanmış, ancak Nalan Hanım, annesine
müdahale ederek bunları konuşmasının doğru olmadığını ifade etmiştir.
Nalan ALKAN, çocukları ile görüşmek istediğini, ancak eşinin öğrenmesi halinde
çocuklara kötü muamelede bulunacağını, bu konuda ne yapması gerektiğini sormuştur.
Kendisine evlilik ilişkilerinin resmi olarak devam ettiği, isterse çocuklarını görmesinde bir
sakınca olmadığı ifade edilmiştir. Çocuklarını okullarında ziyaret edeceğini söylemiştir.
Eşinin ve çocuklarının ikametgâhına nasıl gidebileceğimiz öğrenilerek görüşme
sonlandırılmıştır.
Davalıyla Görüşme: Selim ALKAN ve annesi Esma, çocukları Şule, Rabia, Enes ve Yusuf
ile bir görüşme yapılmıştır. Görüşmenin yapıldığı müstakil köy evi Münir ALKAN’a ait
olup iki katlı ve sekiz odalıdır. Selim ALKAN, gelmeden önce haber vermemizin uygun
olacağını söylemiş, işlerimizin yoğunluğu nedeniyle plânlı gelemediğimiz kendisine ifade
edilerek görüşme başlatılmıştır. Görüşme oturma salonunda gerçekleştirilmiştir. Ancak
girişte sabah kahvaltı sofrası üzerinde bulaşıkların yerinde durduğu, Selim Bey’in annesi
Esma Hanım’ın evin dışında işlerle meşgul olduğu (hayvan bakımı ve odun hazırlama işi),
daha sonra görüşmeye katılmak amacıyla içeriye geldiği gözlenmiştir. Oturma salonunda
yeni bir oturma grubu bulunduğu, ancak ortamın temizliği ve düzenine pek dikkat
edilmediği gözlenmiştir. Görüşme esnasında Nalan-Selim ALKAN çiftinin küçük çocukları
Enes ve Yusuf sürekli hareket halinde oyun oynamışlardır. Çocukların her ikisinin de
giysilerinin temiz olmadığı, kazaklarından sarkan beyaz iç çamaşırlarının çok kirli oldukları
gözlenmiştir. Selim ALKAN’a evlilik yaşantıları ve eşiyle yaşadığı sorunlar hakkında
sorular sorularak görüşme süreci başlatılmıştır. Selim Bey, eşinin annesi Esma ALKAN’la
konuşmadığını, evde sürekli huzursuzluk yaşadıklarını eşinin son iki-üç yıldır sorumsuzca
davrandığını ve sözünü dinlemediğini ifade etmiştir. Kendisinin Kumru Belediyesi Piknik
Alanı’nda işletmecilik yaptığını, yaz dönemlerinde işi nedeniyle bazen eve gelemediğini,
eve geldiği dönemlerde ise eşi ile annesinin anlaşmazlık yaşadığını gördüğünde
sinirlendiğini ve eşiyle çatışma yaşadığını belirtmiştir. Evdeki sorunlar nedeniyle alkol
aldığını, sigara kullandığını ifade etmiştir. Selim Bey; eşi Nalan Hanım’la görücü usulüyle
evlendiklerini, evlilik öncesi kendisinin çok istekli olmadığını, eşinin cahil bir insan
olduğunu, ‘eğitirim ve anlayışını değiştiririm’ umuduyla evlendiğini, ancak evliliği
süresince eşini istediği davranış kalıplarına sokamadığını belirtmiştir. Eşinin başına buyruk
davrandığını kendisinden izin almadan evden ayrıldığını ve kendi annesinin köyü olan
Kozan Köyü’ne gittiğini ifade etmiştir. Eşinin, babası Münir ALKAN’a ait emekli maaş
kartını (SSK) kullanarak evin ihtiyaçlarını karşıladığını, annesi Esma ALKAN’ın da tarım
ürün hasat parasını alarak evin ihtiyaçlarına kullandığını belirtmiştir. Eşinin, annesi Esma
Hanım’la sürekli çatışma yaşaması nedeniyle işleri aksattığını ve bağ bahçe işlerini
ablalarının yapmak zorunda kaldığını ifade etmiştir. Eşinin evden ayrılması sürecinde
uzlaşma teşebbüsünde bulunup bulunmadığı sorulduğunda; eniştesi ve ablasının İstanbul’da
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eşini ziyaret ettiğini ancak eşinin olumlu yaklaşmadığını, boşanma davasında ısrar ettiğini
ifade etmiştir. Kendisinin boşanmak istemediğini, boşanmaları halinde çocukların
velayetinin kendisine verilmesi gerektiğini, eşinin çocuklara bakacak ekonomik gücünün
olmadığını belirtmiştir. Selim Bey’in görüşme süresince gergin olduğu gözlenmiş, dava
dosyasında da yer alan ifadelerde olduğu gibi eşi ile ayrılma sürecinde yaşadığı olayları
anlatmış ve savunma psikolojisi ile kendini haklı çıkarmaya çalışmıştır. Duygusal açıdan
eşiyle ilişkilerinin iki-üç yıldır bittiğini, sorunların kendisinde “tükenmişlik duygusu”
oluşturduğunu, bu nedenle eve gelmek bile istemediğini belirtmiştir. Gelecekle ilgili
plânları sorulduğunda abartılı bir anlatımla isterse on sekiz yaşında bir kızla
evlenebileceğini, ancak şu anda evlilik düşünmediğini, yeni iş girişimlerinde bulunarak
daha çok para kazanacağını ifade etmiştir.
Çocukların kendisinin soyadını taşıdığını ve babalarının evinde kalmaları gerektiğini
savunmuş, ancak bakım ve yetiştirilmelerinin nasıl olacağı konusu üzerinde hiç
durmamıştır. Eşinin çocukları alarak İstanbul’a yerleşmesini kabullenemeyeceğini, kız
çocuklarının İstanbul’da olumsuz sosyal çevreden etkilenerek kötü yola düşebileceklerini
bir baba olarak bu duruma izin vermeyeceğini vurgulamıştır.
Çocukların Durumlarının Değerlendirilmesi: Nalan-Selim ALKAN çiftinin çocukları
Rabia ALKAN (10 yaş) iki gündür okula gitmediği için görüşme sırasında yanımıza
gelmiştir. Niçin okula gitmediği sorulduğunda, babaannesi okula gitmek istemediğini
söylemiştir. Anne-babasının ayrı yaşaması konusunda ne düşündüğü sorulduğunda; sürekli
kavga edeceklerse, boşanmalarının daha iyi olacağını ifade etmiştir. Annesinin anneannesi
ve dayıları tarafından etkilendiğini, bu nedenle eve dönmeyi düşünmediğini belirtmiştir.
Annesinin sürekli babaannesi ile çatışma yaşadığını ve konuşmadığını ifade etmiştir.
Görüşmemiz esnasında Şule ALKAN (12 yaş) okuldan eve dönmüş ve yanımıza gelmiştir.
Şule ile yalnız görüşme talebimiz aile fertlerine iletilmiş ve etki altında kalmayacağı bir
görüşme ortamı oluşturulmuştur. Şule’ye anne-babasının ayrılmaları hakkında ne
düşündüğü, annelerinin evde bulunmadığı sekiz ay sürecinde yaşamlarının nasıl sürdüğü
konuları sorulmuştur. Şule söyleyeceklerini babasının bilip bilmeyeceğini sormuş, bir
yandan da sürekli kapının olduğu yöne tedirgin bir şekilde bakarak bizi dinleyen birisi olup
olmadığını kontrol etmiştir. Annesi evden ayrıldıktan sonra küçük kardeşlerine babaannesi
ile birlikte baktığını, ev işlerine elinden geldiği kadar yardımcı olduğunu, çamaşır
makinesini nasıl kullanması gerektiğini annesinin kendisine öğrettiğini belirtmiştir.
Şule’nin görüşme süresince çekingen davrandığı ve kendisini rahat ifade edemediği
gözlenmiştir. Sümeyye babası ve annesi ile kalması halinde geleceğinin nasıl olacağını iki
ihtimalli düşünce kalıbıyla özetlemiştir. Şöyle söylemiştir: “Babam ve babaannemle
kalırsam kardeşlerimin bakımına yardımcı olmam lazım. Bağ bahçe işleri de bana kalır.
İlköğretimi bitiririm, lise okumama izin vermezler. Sonra da on sekiz yaşında evlendirirler.
Bu kadar… Annemin yanında kalırsam lise okuma şansım olur, ama buna da babam izin
vermez. Kardeşlerimden bizi ayırmayın. Hep bir tarafta kalalım.” Şule’ye anne-babaların
bazen anlaşamadıkları, boşanmak zorunda kaldıkları, ancak bu süreçte birçok
olumsuzlukların yaşanacağı, buna katlanması gerektiği ifade edilmiştir. Şule ise bu süreci
sosyal çevresine açıklamasının zor olduğunu, herkesin bu konuda dedikodu yaptığını,
insanların ailesi hakkında hoşlanmadığı sorular sorduğunu, bunun da kendisini çok rahatsız
ettiğini ifade etmiştir. Aile fertlerinin içeri girmesi ile görüşme sonlandırılmıştır.
Nalan-Selim ALKAN çifti fiilen ayrı yaşamaktadırlar. Bu süreç çocuklar üzerinde travma
etkisi oluşturmuştur. Ayrıca yetişkinlerin, çocukların huzurunda anne-babalarının sürekli
olumsuz yönlerini tartışmaları umutsuzluk duygusunun ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Rabia ALKAN’ın sınıf öğretmeni Yeliz KORKMAZ (Mehmet Akif İlkokulu 4-5.Sınıf) ile
yapılan telefon görüşmesinde; Rabia’nın okula sürekli devam etmediğini, ders başarısının
düşük olduğunu, dikkatinin dağınık olması nedeniyle derse karşı ilgisiz kaldığını,
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arkadaşlarına karşı saldırgan tutumlar sergilediğini ve birinci dönem boyunca okula
çocuğun durumunu sormak amacıyla kimsenin uğramadığını ifade etmiştir. Şule
ALKAN’ın öğrenim gördüğü Namık Kemal İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Yavuz
YILMAZ’la yapılan telefon görüşmesinde; Şule’nin içe kapanık olduğu, derslerinin orta
düzeyde olduğu, ailesinin ilgisiz kaldığını belirtilmiştir.
Çoklu aile sistemi modelinden yararlanılarak aile değerlendirildiğinde; aile yapısının
geniş aile özelliği sergilediği, bu durumun baştan beri ailedeki rol dağılımını ve güç dengesini
bozduğu görülmektedir. Aralarında iletişim sorunları yaşayan Nalan-Selim ALKAN çiftinin
kendi aile kökenlerinden psiko-sosyal ve ekonomik anlamda kopamadıkları, bu nedenle üç nesil
arasında iç içe geçmiş bir birliktelik yaşandığı anlaşılmaktadır. Selim Bey’in katı tutumu, şiddet
kullanma eğilimi ve kararları tek başına alma davranışı Nalan Hanım’ın çaresizlik ve
tükenmişlik hissetmesine neden olmuş ve evlilik ilişkisinin bitme noktasına gelmesine neden
olmuştur. Çiftin on üç yıllık evli ve dört çocuklarının olduğu düşünüldüğünde aile içi
çatışmanın yıllarca sürdüğü anlaşılmaktadır. Ailedeki sorunların çocuklara nasıl yansıdığına
baktığımızda; okula devam eden çocukların devamsızlık yaptığı, akademik başarılarının düşük
olduğu ve dikkatlerini toplamada zorlandıkları belirtilmiştir. Erken uyarı alanı açısından
konuya yaklaştığımızda; çocuklarda davranış sorunlarının aileden kaynaklandığı görülerek
okul temelli sosyal hizmet çalışması başlatılarak daha erken dönemlerde aileye müdahale
edilebilirdi. Çifte aile danışmanlığı uygulanarak; eşler arasında ilişkiyi bozan durumun aile içi
konulardan daha çok bu hassas konuların eşler arasında nasıl tartışıldığının önemli olduğu
vurgulanmalıydı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2012 yılında yayınlanan Aile
Danışma Merkezleri Yönetmeliği kapsamında aile danışmanlığı uygulamasıyla ilgili esaslar
belirlenmiş ve bu amaçla açılacak merkezlerin standartları ortaya konulmuştur. Yönetmelikte
aile danışmanlığı; “aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile
sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu
anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim
ve gelişime yönelik özel teknik ve stratejileri içeren hizmetler” olarak tanımlanmıştır.
Aile danışmanı olmak isteyen sosyal çalışmacının lisans eğitimi sonrasında 450 saatlik
temel aile danışmanlığı eğitimi alması gerekmektedir. Ancak sosyal hizmet öğrencisi lisans
eğitimi döneminde bireyle ve aileyle çalışma, grupla çalışma ve toplumla çalışma gibi üç farklı
yöntem dersi okuduğu için aile danışmanlığı konusunda avantajlı bir konuma sahiptir.
Aile danışmanlığı konusunda pek çok farklı kuram ve yaklaşım bulunmaktadır. Her
kuram ailede önemli gördüğü bir kavram üzerine odaklanarak danışmanlık sürecinde gündeme
gelen aile içi sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır. Örneğin Bowen benliğin farklılaşması
kavramını ön plana çıkarırken Satir kendilik değerine ağırlık vermiştir. Bu nedenle günümüzde
her kuramın güçlü yönlerinden yararlanılarak bütünleşik aile terapisi yaklaşımı
kullanılmaktadır. Sosyal çalışmacı da aile danışmanlığı alanındaki tüm yaklaşımları öğrenerek
danışmanlığa ve desteğe ihtiyacı olan ailelere yardımcı olmalıdır.
Sosyal hizmete ihtiyaç duyan aileler genellikle sosyo-ekonomik destek ve danışmanlık
hizmeti almak için müracaat etmektedirler. Adli sosyal hizmet alanında boşanma davalarında,
suça sürüklenen ya da mağdur çocuk davalarında ailelerle bilirkişi olarak çalışma yapılması
gerekmektedir. Koruyucu aile, evlat edinme müracaatlarında ise ailenin bütüncül olarak
değerlendirilmesi ve müracaatlarının uygun olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla aile danışmanlığı bilgi ve becerisi sosyal çalışmacının bu doğrultuda yapacağı aile
değerlendirmelerinde yol gösterici olacaktır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. 2012 yılında yayınlanan Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği kapsamında gerekli
eğitimleri aldıktan sonra aşağıdaki meslek gruplarından hangileri aile danışmanlığı
yapabilmektedir?
a) çocuk gelişimci, psikolog, diyetisyen
b) sosyolog, öğretmen, çocuk gelişimci
c) tıp doktoru, hemşire, fizyoterapist
d) diş hekimi, sosyolog, çocuk gelişimci
e) sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, psikolog
2. Ailelere yardım etmedeki ilk basamak danışmanların kendileriyle aile üyeleri
arasında güven oluşturmalarıdır. Aile danışmanlığında bu güven oluşturma çabasına ne ad
verilmektedir?
a) İlk görüşme
b) Raport oluşturma
c) Koşulsuz kabul
d) Duyguları yansıtma
e) Kişisel farkındalık
3. Yapılan araştırmalar ailelerle yeni çalışmaya başlayan danışmanların bir takım
sorunlar yaşadığını ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi değildir?
a) Bir an önce sonuca varmaya çalışmak
b) Aşırı vurgu
c) Özen ve ilgi gösterme
d) Aileden bir üyeye fazlaca odaklanmak
e) Herkesi fazlasıyla mutlu etmeye çabalamak
4. Aile danışmanlığının ilk görüşme aşamasında; ailede sorun olarak algılanan herhangi
bir davranışa, ailenin davranışı farklı bir şekilde görmeye başlaması için olumlu bir anlam
yüklemesi amacıyla uygulanan tekniğe ne ad verilir?
a) Pozitif çağrışım
b) Kendini açma
c) Empatik tepki
d) İçeriğin yansıtılması
e) Yeniden çerçeveleme
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5. Aileyi değerlendirmede kullanılan çoklu aile sistemi modeline göre dikkat edilmesi
gereken üç boyut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yakınlık-iletişim-farkındalık
b) Esneklik-bağlılık-iletişim
c) Birliktelik-farkındalık-iletişim
d) Birliktelik-esneklik-iletişim
e) Farkındalık-birliktelik-esneklik
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Aileyle ilk görüşme randevusu, ilk bağlantı kurulduktan …. saat içinde verilmelidir.
7. Aile bireyi ile yapılan ön görüşme ve ailenin içinde bulunduğu yaşam döngüsünden
yola çıkılarak geçici bir …………. oluşturulabilir.
8. Aile üyeleri sorunlarının çözüleceğine dair teminata ihtiyaç duyar. …………; aile
bireylerinin çaba göstermeleri, zorlu değişimleri ve seçimleri gerçekleştirmeleri yolunda
motive edici bir etmendir.
9. Birliktelik boyutunun 4 düzeyi vardır: Kopuk, ayrı, bağlı ve iç içe. Birlikteliği ve
bütünlüğü az olan aileler, ………. olarak nitelendirilir.
10. …………...; ailenin yapısını, rollerini ve kurallarını duruma göre değiştirebilmesi
yeteneğidir. Bu yetenek sürekliliği ve değişimi dengeleyebilme ilişkisidir.

Cevaplar
1. e, 2. b, 3. c, 4. e, 5. d, 6. “48” 7. “hipotez” 8. “Umut” 9. “kopuk” 10. “Esneklik”
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7. ADLİ KURULUŞLARDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, adli sosyal hizmet alanında gerçekleştirilen uygulamaların neler
olduğunu, adli sosyal çalışmacının hangi kurumlarda ne tür müdahaleler uyguladığını vaka
örnekleri yardımıyla öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Adli sosyal hizmetin uygulama alanları nelerdir?
2. Adli kurumlarda görev yapan sosyal çalışmacı ne tür vakalarla çalışır?
3. Mahkemelerde görev yapan sosyal çalışmacının temel işlevi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Adli sosyal hizmet
uygulamasının kapsamını ve
sınırlarını kavrayabilir.
Adli Sosyal Hizmet
Uygulamaları

Vaka örnekleri, savcılık ve
Adli sosyal çalışmacının rol ve mahkeme tutanakları
sorumluluklarını anlayabilir.
örnekleri, test sorularıyla
konuların daha kolay
Adli sistemde standarlara
anlaşılması sağlanacaktır.
uygun sosyal inceleme
raporunun nasıl
hazırlanacağını kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Adli sosyal hizmet: Sosyal hizmetin kuramsal ve uygulama bilgisinin kanunların yerine
getirilmesi ve adaletin sağlanması amacıyla kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır.



Suça sürüklenen çocuk: Kanunda suç olarak tanımlanan fiili işlemesi nedeniyle
hakkında adli işlem başlatılan çocuktur.



Mağdur çocuk: Kendilerine karşı işlenmiş suçun sonucu olarak herhangi bir zarara
maruz kalan çocuklardır.



Soruşturma: Ceza muhakemesi sürecinde yetkili mercilerce suç şüphesinin
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen aşamadır.



Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar devam
eden ve duruşma usulüyle yürütülen aşamadır.



Psiko-sosyal yardım servisi: Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerini sürdüren
ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,
iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla kurulan ve sosyal çalışmacı, psikolog
gibi meslek elemanlarının görev yaptığı birimdir.

159

Giriş
Türkiye’de daha çok Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen sosyal hizmet
faaliyetlerini tanımlamak için kullanılan adli sosyal hizmet kavramı, adalet sistemi içinde
yerine getirilen sosyal hizmet müdahalesi ve uygulamalarını nitelendirmektedir. En geniş
anlamda adli sosyal hizmet, sosyal hizmetin kuramsal ve uygulama bilgisinin kanunların yerine
getirilmesi ve adaletin sağlanması amacıyla kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Sosyal hizmet,
uygulamalarını gerçekleştirirken adli tıp, adli psikiyatri, adli kolluk ve hukuk disiplinleriyle
koordinasyon ve işbirliği içinde çalışır. Bilgi temelinde sosyal hizmet, kriminoloji, hukuk,
psikoloji ve sosyoloji kuramlarından yararlanır. Adalet sistemi içinde kendisine uygulama alanı
bulan sosyal hizmet, bazen bağımsız bazen de bir alt sistem olarak bütünün önemli bir boyutunu
oluşturmaktadır. Risk altında olan bireylerin savunuculuğunu yapan sosyal çalışmacılar,
müracaatçının sorunlarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında adli sistemi harekete
geçirici rol üstlenerek bağımsız bir şekilde adli makamlara başvurma yetkinliğine sahiptir.
Bunun yanında soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarında adli sistemin talep ettiği bilgi ve
değerlendirmeleri yaparak, bireyler hakkında doğru kararın verilebilmesi için danışmanlık ve
rehberlik hizmeti sunar.
Adli sistem içindeki sosyal hizmet uygulamalarının tarihsel gelişimine baktığımızda; ilk
uygulamaların cezalandırmaya alternatif hizmetlerin ortaya çıkmaya başladığı 1800’lü yıllara
dayandığından söz edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri’nde, istismar edilen kadınlara
yardımcı olmayı amaçlayan ilk organizasyon (Chicago Protective Ajency) 1885 yılında hizmet
vermeye başlamış, 1899 yılında ilk çocuk mahkemesi kurulmuş ve izleyen yıllarda yasal
düzenlemeler gerçekleştirilerek mağdur destek programları ve aile içi şiddeti konu alan
programlar geliştirilmiştir (İl, 2003). Osmanlı Devletinde özellikle Fatih Sultan Mehmet
döneminden itibaren birçok vakıf ve hayır kurumunun, mahkûmlara, mahkûm ailelerine ve
özellikle borç nedeniyle acze düşerek hapsedilmiş kişilere gerek cezanın infazı sürecinde,
gerekse tahliye sonrasında ya da cezanın ertelenmesi hâlinde çeşitli sosyal ve ekonomik
yardımlarda bulunduğu bilinmektedir.

7.1.

Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları

Bireylerin hak ve özgürlükleri başta Anayasa olmak üzere pek çok hukuki metinde
tanımlanmıştır. Bu hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesinin hangi durumlarda ceza yasalarının
konusu olacağı da ceza adalet sistemi adı verilen hukuk düzeni içerisinde değerlendirilmiştir.
Bazı yazarlar ceza hukuku kavramının yanlış olduğunu, bunun yerine “suç ve yaptırım hukuku”
teriminin kullanılmasının daha doğru olacağını savunmuşlardır (Hakeri, 2014). Ancak
Ülkemizde suç olgusunu ele alıp karşılığındaki ceza ve tedbirlerin neler olacağını öngören
hukuki metin Türk Ceza Kanunu olarak nitelendirildiğinden, sosyal hizmet uygulamalarının
ceza adalet sistemi kavramsallaştırması kapsamında değerlendirilmesi daha uygun
görülmüştür. Dolayısıyla bu bölümde ağırlıklı olarak ceza hukuku ve medeni hukuk alanında
gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarına değinilecektir.
Ceza hukuku genel itibariyle yetişkinler esas alınarak düzenlenmiş hükümleri
içermektedir. Böyle olmakla birlikte gelişim dönemleri dikkate alınarak çocuklara özgü bazı
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düzenlemelere yer verildiği de görülmektedir. Yetişkinlerden bağımsız olarak çocuklara özgü
soruşturma, kovuşturma ve korumanın nasıl olacağının ele alındığı Çocuk Koruma Kanunu,
Ülkemizde çocuk hukuku alanında etkin olarak kullanılan yegâne hukuki metin olarak varlığını
sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi esas alınarak hazırlanan Çocuk
Koruma Kanunu 2005 yılından itibaren uygulanmaktadır. Çocuk Koruma Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle birlikte, çocuklar iki genel kategoride değerlendirilerek haklarında hukuki
işlemler yapılmaktadır. 18 yaşına kadar her bireyin çocuk olarak kabul edildiği yasada risk
grubu çocuklar; “suça sürüklenen çocuk” ve “korunma ihtiyacı olan çocuk” olarak
sınıflandırılmışlardır (Resmi Gazete, 2005).
Adli sosyal hizmet alanında çocuk adalet sistemi özel bir öneme sahiptir. Toplumun en
kırılgan kesimini oluşturan çocukların adli sistem içerisinde yetişkinlerden faklı olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası belgeler
doğrultusunda, Çocuk Koruma Kanunu’nda çocuğun haklarının korunması amacıyla çocuk
adalet sisteminin göz önünde bulundurması gereken temel ilkeler şu şekilde sıralanmıştır
(Akyüz E. , 2013):















Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmaması,
Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,
Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği
içinde çalışmaları,
İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi,
Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam
gösterilmesi,
Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin
desteklenmesi,
Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak
başvurulması,
Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak
görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun
paylaşılmasının sağlanması,
Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda
yetişkinlerden ayrı tutulmaları,
Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine getirilmesinde
kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması.

Sosyal çalışmacılar adli sosyal hizmet uygulamaları kapsamında çocuk koruma sistemi,
ceza adalet sistemi, medeni hukuk sistemi gibi alt sistemlerde bilirkişi, uzman, danışman ve
rehber olarak rol almakta, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak etik değerleri çerçevesinde adli
mercilere yardımcı olmaktadır. Adli sistem içerisinde sosyal hizmetin etkinlik odağı, hakkında
hukuki süreç başlatılan bireylerin üstün yararının gözetilmesidir. Sosyal çalışmacı, suça
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sürüklenen ya da suç mağduru olan bireyin sosyal işlevselliğin sağlanması yönünde onarıcı ve
önleyici çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda ağırlıklı olarak aile ve çocuk sorunlarıyla
çalışan sosyal çalışmacılar adli kolluk, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve ceza infaz
kurumlarında sosyal çalışmacı kadrosunda psiko-sosyal müdahale ve hukuki yardım hizmetleri
sunmaktadırlar. Çocuk ve ailenin yanında yetişkin hükümlülerle de çalışmalar yapan sosyal
çalışmacı adli sistem içerisindeki ekibin önemli bir üyesidir.
Adli sosyal hizmet alanı çok geniş olmakla birlikte bu ünitede sosyal çalışmacıların
yoğun olarak görev aldıkları birimlerde yerine getirdikleri işlevlerden ana hatlarıyla
bahsedilecektir. Adli sürecin sistematik bir şekilde anlaşılabilmesi için uygulamalar aşamalı bir
şekilde ele alınmış ve yasal mevzuat bu süreçler içinde değerlendirilmiştir.

7.2.

Suça Sürüklenen Çocuklarla Çalışma

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de ifade edildiği üzere, çocuğun yaşama hakkı başta
olmak üzere, barınma, sağlık, eğitim gibi haklarının korunması ve gelişimini destekleyecek
imkânlara sahip olması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda çocuk; yaşı, herhangi bir
gelişim sorununun olması, cinsiyeti gibi kendi özel durumundan veya bakım veren kişilerden
kaynaklanan nedenlerle ihmal, istismara maruz kalmakta ve suça sürüklenmektedir. Bazen de
çocuğun ebeveyninin fiziksel veya ruhsal sağlık sorunlarının olması, olumsuz çevresel
koşullarda yaşaması gibi nedenlerle çocuklar birden fazla risk faktörü ile karşılaşabilmektedir.
Çocuğa yönelik riskler, çocuğun genel özellikleri, içinde bulunduğu sosyal çevrenin özellikleri
hatta yaşadığı ülkede çocuğa ilişkin politikaların ve hizmetlerin çocuğu koruma bakımından
yeterli olup olmama durumu gibi birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir
çocuğun suç olarak tanımlanan fiili işlemesi çoğu zaman onu kuşatan sosyal çevredeki
işlevsizliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suçlu çocuk kavramı yerine,
suça sürüklenen çocuk kavramı kullanılmaktadır.
Yıllar

Yıl İçinde Gelen Davadaki Çocuk
100.000 Çocuk Nüfustaki Çocuk
Sanık Sayısı
Sanık Sayısı
158.917
1.530
2005
141.102
1.563
2006
111.278
1.523
2007
110.237
1.463
2008
119.141
1.564
2009
133.201
1.723
2010
141.412
1.811
2011
159.080
2.034
2012
182.308
2.315
2013
179.807
2.300
2014
173.297
2.251
2015
Şekil 10. Yıllara göre haklarında ceza davası açılan çocuk dağılımı

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda çocuk suçluluğu artmaya devam
etmektedir. Yukarıdaki tabloda hakkında ceza davası açılan çocuklarının sayısına bakıldığında,
sürekli bir artış eğilimi olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde; 2006 yılından 2009 yılına
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kadar dava açılan çocuk sayısının azalma eğilimi gösterdiği, bu yıldan sonra sayının yine
yükselişe geçtiği görülmektedir.
Türkiye’de 12-18 yaş aralığında ortalama 7.000.000 çocuk bulunmaktadır. Genel olarak
her yıl ortalama 150.000 çocuk hakkında ceza davası açılmakta olup, buna 12 yaş altındaki
çocuklar ile takipsizlik kararı verilerek haklarında dava açılmayan çocuklar da eklendiğinde,
her yıl ortalama 200.000’e yakın çocukla ilgili tedbir kararının alınması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2005-2015 yılları arasında hakkında ceza
davası açılan 12-18 yaş aralığındaki çocuk sayısının yıllara göre dağılımı yukarıdaki tabloda
yer almaktadır (Adalet Bakanlığı, 2015).
Adalet Bakanlığı tarafından düzenli olarak yayınlanan verilere suç türleri açısından
bakıldığında; çocuklar hakkında en çok hırsızlık suçu nedeniyle dava açıldığı görülmektedir.
Hırsızlık suçunu müessir fiil, diğer suçlar (gasp, yaralama, çevreye zarar verme, bazı yasalara
karşı gelme gibi), cinsel suçlar ve adam öldürme suçu izlemektedir. Çocuk mahkemesine gelen
kız ve erkek çocuklar arasında suç türleri açısından belirgin farklar bulunmaktadır. Cinsel suç,
yaralama, adam öldürme ve gasp suçlarının çoğunluğunun -hatta bazen tamamının- erkek
çocuklar tarafından işlendiği görülmektedir.
Çok faktörlü bir olgu olarak çocuk suçluluğu pek çok disiplinin bir arada çalışmasını
içeren, disiplinler arası bir anlayışı gerekli kılmaktadır. Bu disiplinlerden biri olarak sosyal
hizmetin amacı, suça yönelen bireyin topluma kazandırılmasına, aile ve sosyal çevre
ilişkilerinin yeniden düzenlenmesine ve uyum sorunlarının giderilmesine yardımcı olmaktır.
Suça sürüklenen çocuk; kanunda suç olarak tanımlanan fiili işlemesi nedeniyle hakkında
adli işlem başlatılan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Sosyal çalışmacı hakkında adli işlem
başlatılan çocuğa rehberlik yaparak çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, zarar görmesinin
engellenmesi ve risklerden korunması amacıyla sosyal hizmet müdahalesi uygulamaktadır.
Çocukların yargılanması çocuk mahkemesi olan illerde çocuk mahkemelerinde,
olmayan illerde ise çocuk mahkemesi sıfatıyla asliye ceza mahkemelerinde
gerçekleştirilmektedir. Suçun gerektirdiği ceza miktarının yüksek olduğu durumlarda ise
çocuklar ağır ceza mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. Sosyal çalışmacılar çocuk
mahkemelerinde görev yapabileceği gibi aile mahkemelerinde de çalışabilmektedirler. Bu
nedenle; sosyal çalışmacının adli sistem içerisinde çocuğa yardımcı olma işlevini yerine
getirebilmesi için hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu bölümde adli
sistem, sosyal hizmet uygulamaları açısından ele alınarak vaka örnekleriyle açıklanmıştır.

7.2.1. Soruşturma Aşaması
Soruşturma, ceza muhakemesi sürecinde yetkili mercilerce suç şüphesinin
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen aşamayı ifade eder. Çocuklar hakkında
yürütülen soruşturma, yetişkinlerin soruşturulmasından farklı olarak yerine getirilir. Suça
sürüklenen çocukla ilgili soruşturma, çocuk bürosunda görevli cumhuriyet savcısı tarafından
bizzat yapılır. Çocuğun ifadesinin alınması sırasında, çocuğun yanında sosyal çalışmacı
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bulundurulabilir. Çocuğun adalet mekanizmasının işleyişinden olumsuz etkilenmesini önlemek
ve hakları ile kendisine yöneltilen suçlama dâhil olmak üzere yargılama süreci hakkında
anlayabileceği bir dilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla ifadesinin alınması sırasında
yanında sosyal çalışmacı bulunması gerekir (Adalet Bakanlığı, 2013).
Savcı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için,
emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri hukuka
uygun bir şekilde toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla
yükümlüdür. Savcı acele hallerde sonradan yazılı hale getirilmek şartı ile sözlü emir verebilir.
Kişi özgürlüğüne müdahale teşkil edecek bir eylemde bulunmak gerekirse (telefon dinleme,
tutuklama, adli kontrol, yakalama vb.) ilgili mahkemeye başvuruda bulunabilir.
Soruşturmanın Başlaması
Soruşturma ihbar ve şikayet sonucu olabileceği gibi re'sen de başlatılabilir

Yakalama ve Göz Altına Alma
Savcının talimatıyla adli kolluk birimi tarafından yerine getirilir

Kimlik ve Yaş Tespiti
Savcının bilgisi dahilinde adli kolluk biriminde gerçekleştirilir

Savcılık tarafından ifadenin alınması
Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin savcı tarafından alınması zorunludur

Sorgulamanın Yapılması
Tutuklamaya sevk, adli kontrol veya serbest bırakma kararı bu aşamada verilebilir

Şekil 11. Savcılık soruşturma aşaması
Soruşturma evresinde çocuk savcısı, gerekli hallerde çocuk hâkiminden “koruyucu ve
destekleyici tedbir” kararı vermesini isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, çocuğa yüklenen suçtan
dolayı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen koşulların varlığı halinde, kamu davasının
açılmasının üç yıl süreyle ertelenmesine karar verebilir. 12-15 yaş grubu çocuklar bakımından
işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve davranışlarını yönlendirme
yeteneğinin bulunup bulunmadığının anlaşılması için çocuklara özgü bir araştırma biçimi olan
sosyal inceleme raporu talep edebilir. Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu uyarınca çocuk hakkında
suç tarihi itibariyle adli tıp uzmanı, psikiyatrist veya uzman hekimden rapor alınması
gerekmektedir. Bunun nedeni mahkeme aşamasında çocuğa ulaşılamama ihtimali ya da
ulaşıldığında yaşının büyümüş olabileceğidir.
Çocuklar hakkında; yakalama, gözaltına alma ve ifade almaya ilişkin hususlarda
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin çocuklara ilişkin hükümleri
uygulanır. Çocuklarla ilgili işlemler mümkün olduğu ölçüde sivil kıyafetli görevliler tarafından
yerine getirilir.
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UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu tarafından ifadesi alınan suça sürüklenen
çocuğa ait ifade tutanağı örneği verilmiştir.
HEDEF
Savcılık aşamasında suça sürüklenen çocuğun ifadesinin nasıl alındığını kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak çocuğu suça sürükleyen risk faktörlerini anlamaya çalışınız.
2. Suç işledikten sonra savcılık aşamasında çocukla ilgili ne tür işlemler yapılmaktadır?
3. Savcılık aşamasında görev yapan bir sosyal çalışmacı olsaydınız çocuğa ne tür bir destek
sunardınız?
OLAY/OLGU: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞUN İFADESİNİN ALINMASI
Yener, on dört yaşında, sürekli hırsızlık suçu işleyen bir çocuktur. Yine bir gün işyerinden
hırsızlık yapması nedeniyle adli kolluk görevlileri tarafından yakalanarak çocuk savcısına
ifade vermek üzere hazırlanmıştır. Soruşturmaya hazırlık aşamasında; çocuk şube polisleri
tarafından çocuğun kimlik tespiti yapılmış, istinat edilen suç anlatılmış, haklarıyla ilgili bilgi
verilmiştir. Suça sürüklenen çocuğun ifadesi avukat eşliğinde çocuk savcısı tarafından
alınmıştır. Savcı ifadenin alınması esnasında takdiren sosyal çalışmacı bulunmasına gerek
görmemiştir. Suça sürüklenen çocuk ifadesinde olayı şu şekilde anlatmıştır:
“Olay günü saat 16:30 sırasında okulun yakınındaki inşaata gittim, inşaatta çalışanlara
demir makasınızı verin aşağıdaki inşaattan birkaç demir kesip makası getireceğim diyerek
demir makasını aldım. Bununla okul binasına gittim. Okulun bahçe duvarından atlayarak
bahçeye girdim. Elimdeki demir makasla kantinin penceresinin demirlerini kestim. Kesilen
yerden kantine girdim. Kantinde rafta bulunan çikolatalardan biraz aldım. Ayrıca kasa
içerisinde bulunan bozuk paraları aldım. Girdiğim yerden çıkarak oradan ayrıldım. Aldığım
çikolataları mahalledeki çocuklara dağıttım. Parayı da harcadım. Daha sonra okulun
güvenlik kameralarından görüntümü tespit eden polisler beni yakaladılar.”
Savcılık, çocuğun işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp anlamadığının tespit
etmek amacıyla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden rapor talep etmiştir. Adli tıp uzmanı çocukla
yaptığı görüşmeye dayalı olarak rapor hazırlamış ve raporunun yorum ve sonuç bölümünde
şunları belirtmiştir: “Bireyin olay tarihinde 13 yaşını doldurmuş, 14 yaş içerisinde
bulunduğu, anotomik ve fizyolojik gelişim bakımından 13-14 yaşlarında gösterdiği, yapılan
muayenesinde, herhangi bir zeka geriliği, çocukluk dönemine ait psikiyatrik sendrom
bulgusu, ruhsal ve bedensel gelişme geriliği tespit edilmediği cihetle; kendisine isnat edilen
hırsızlık suçunun; hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı ve bu konu ile ilgili davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur.”
Olay nedeniyle okul kantini sahibi çocuktan şikâyetçi olmuş ve uzlaşmayı kabul etmemiştir.
Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme ekibinin tespit ettiği delileri incelemiş, sanık ve
müşteki ifadelerini alarak kayda geçirmiş, çocuk hakkında dava açılması için iddianame
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hazırlayarak dosyayı ilgili mahkemeye göndermiştir. Suça sürüklenen çocuğun tutuksuz
olarak yargılanmasına başlanmıştır.

7.2.2. Çocukların Ceza Sorumluluğunun Değerlendirilmesi
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, ceza sorumluluğu açısından çocukları üç ayrı yaş
grubuna ayırmıştır. Hukuki düzenlemelerde failin doldurduğu yaş esas alınmaktadır. Bir kişinin
bir yaşında kabul edilmesi için doğumundan itibaren bir yıllık sürenin (365 veya 366 gün)
geçmesi gerekli olduğundan bir kişinin 12 yaşında kabul edilebilmesi için de doğumundan
itibaren 12 yılın resmi takvime göre geçmiş olması gereklidir. Kişi, doğum gününde yeni
yaşının ilk günündedir.
0-12 Yaş Grubu Çocuklar: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/1 maddesi uyarınca
fiili işlediği tarihte 12 yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Kanun koyucu
12 yaşını doldurmamış çocukların işledikleri fiil ne olursa olsun, ne şekilde işlemiş olurlarsa
olsunlar ceza sorumluluğunun olmadığını kabul etmiştir. Bu nedenle, bu yaş grubundaki bir
çocuğun ceza sorumluluğunun var olup olmadığı noktasında bir araştırma yapılamaz. Bu yaş
grubundaki çocuklar için ancak çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.
12-15 Yaş Grubu Çocuklar: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/2 maddesi
uyarınca fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş ve fakat 15 yaşını doldurmamış çocukların
ceza sorumluluğunun var olup olmadığının tespiti gereklidir. Bu yaş grubundaki çocukların
ceza sorumluğunun var olduğunun kabul edilebilmesi için iki şartın bir arada olması gerekir:
Çocuğun hem “işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin” hem de
“davranışlarını yönlendirme yeteneğinin” varlığı aranır. Bu yaş grubundaki failin ceza
sorumluluğunun var olup olmadığı konusunda karar verme yetkisi münhasıran hâkime ait
olduğundan, soruşturma aşamasında soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının failin ceza
sorumluluğunun bulunmadığı sonucuna varıp, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair
karar vermesi mümkün değildir. Çocuk Koruma Kanunu’nun 35/1 maddesi uyarınca hâkim,
çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren bir inceleme yaptırmalı ve çocuğun
ceza sorumluluğunun var olup olmadığına ilişkin değerlendirmeyi yaparken bu raporu göz
önünde bulundurmalıdır.
Hâkim, bu değerlendirmeyi yapmak için uzmanlık isteyen bir takım bilgilere ihtiyaç
duyacaktır. Böyle bir durumda hâkim Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 63/1 maddesi uyarınca
çözümü uzmanlık gerektiren bir sorunla karşı karşıya olduğundan sorunun çözümünde
bilirkişiye başvurmalıdır. Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. maddesinde belirtilen sosyal
inceleme raporu, hâkime ceza sorumluluğunu belirlemede yol gösterici olan raporlardan
birisidir. Bu raporu hazırlayan, uzman ya da bilirkişi konumundadır. Hâkim, bu raporun yanı
sıra çocuğun bilişsel, ahlaksal ve sosyo-duygusal özelliklerinin ve psikiyatrik sağlığının
değerlendirilmesini gerekli gördüğü takdirde hekimden de rapor isteyebilir. Bu durumda hâkim,
sosyal inceleme raporu ile psikiyatrik değerlendirme raporunu dosyada yer alan diğer deliller
ile birleştirip tartışarak çocuğun ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda bir
karar verir. Bilirkişiler kendi uzmanlık alanına giren konularda, çocuğun üzerine atılı suçu da
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dikkate alarak, çocuğun bu suçun hukuki anlam ve sonuçlarını kavrama ve bu suça yönelik
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine etki edecek sebepleri ele alıp tartışmalı, bu
sebeplere ilişkin olumlu ya da olumsuz sonuç kanaatlerini bildirmelidir.
15-18 Yaş Grubu Çocuklar: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/3 maddesi
uyarınca fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş ve fakat 18 yaşını doldurmamış çocukların
ceza sorumluluğu var kabul edilmiş, ancak çocuğun var kabul edilen bu sorumluluğunun bir
yetişkinden daha az olacağı kabul edilerek bu yaştaki fail çocuğa yetişkinlerden daha az ceza
verilmesi benimsenmiştir.
Bu yaş grubundaki çocukların, ceza sorumluluğunun var olup olmadığı noktasında bir
araştırma yapılamayacaktır. Böyle bir araştırmanın yapılmayacak olması bu yaş grubundaki
çocuklar hakkında sosyal inceleme raporu alınmayacağı anlamına gelmez. Çünkü sosyal
inceleme raporu sadece ceza sorumluluğunun olup olmadığını ortaya koymada kullanılan bir
belge olmayıp, çocuk adalet sisteminin belkemiği niteliğindedir. 15-18 yaş grubu çocukların
akıl hastası olduğunun ileri sürülmesi veya bu yönde bir tereddüt oluşması durumunda akıl
hastalığına ilişkin bir inceleme yapılmalı ve akıl hastalığının varlığının tespiti halinde 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 32. maddesi uygulanmalıdır.
Sağır ve Dilsiz Çocukların Durumu: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 33. maddesinde
sağır ve dilsizlik ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir etken olarak sayılmış ise de, suç
tarihinde sağır ve dilsiz olan failin bu sağır ve dilsizliğinin doğuştan veya sonradan meydana
gelmesi arasında bir ayrıma gidilmemiş, sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu çocukların ceza
sorumluluğuna atıf yapılarak düzenlenmiştir.
Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu bulunmayıp,
bu çocuklar bakımından sağır ve dilsiz olmayan ve 12 yaşını doldurmayan çocuklara ilişkin
düzenleme içeren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 31/1 maddesi hükümleri uygulanacaktır.
Suç tarihinde 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsiz çocukların
ceza sorumluluğunun varlığı bu çocukların işledikleri iddia olunan fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını kavrama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı şartına bağlanmış,
böylece bu yaş grubundaki sağır ve dilsiz çocuklar bakımından 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını
doldurmamış fakat sağır ve dilsiz olmayan çocuklara ilişkin düzenleme içeren 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 31/2 maddesine atıf yapılmıştır. Suç tarihinde 18 yaşını doldurmuş ancak 21
yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsiz gencin ceza sorumluluğu var kabul edilmiş, ancak bu
gencin içinde bulunduğu sağır ve dilsiz olma hali nedeniyle ceza sorumluluğunun azaldığı
kabul edilmiştir. Bu durumdaki sağır ve dilsiz genç için sağır ve dilsiz olmayan ve 15 yaşını
doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara ilişkin düzenleme içeren 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 31/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır (Adalet Bakanlığı, 2013).

7.2.3. Kovuşturma Aşaması
İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar devam eden ve
duruşma usulüyle yürütülen aşamaya kovuşturma denir. Kovuşturma aşaması; kamu davasının
yürütülmesi ve kamu davasının sona ermesi olarak iki kısma ayrılır. Kamu davasının

167

yürütülmesi; duruşma hazırlığı, duruşma, delillerin ortaya konulması ve tartışılması
bölümlerine ayrılır. Kamu davasının sona ermesi kısmı ise; duruşmanın sona ermesi, karar ve
hüküm bölümlerine ayrılır.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin kabulü
Soruşturmanın incelenmesi

Varsa eksikliklerin giderilmesini talep etme

Duruşma hazırlıklarının yapılması
Duruşmaya dahil kişilerin davet
edilmesi

Müdafi atama işleminin yapılması

Çocuğun yasal temsilcisine haber
verilmesi

Duruşmaların başlaması
Mağdur, tanık ve sanığın dinlenmesi

Tüm delillerin değerlendirilmesi

Sosyal inceleme raporu istenmesi

Duruşmalardan sonuç çıkarılması
Beraat

Güvenlik tedbiri

Ceza

Denetim tedbiri

Şekil 12. Mahkeme kovuşturma aşaması
Çocuk adalet sisteminde, kovuşturma aşamasının hızlı bir şekilde sona ermesi özel bir
önem taşır. Çünkü çocuk hakkında verilecek karar, onun eylemi nedeniyle cezalandırılması
amacını değil, toplumla bütünleşmesi amacını taşıdığından, bu bütünleşmenin bir an önce
yapılması, çocuğun yeni suç işlemesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 188/1 maddesi uyarınca, suça sürüklenen çocuğun
müdafii hazır olmadan duruşma yapılamaz. Suça sürüklenen çocuğun duruşması kapalı olarak
yapılır. Kapalı bir duruşmadaki açıklama ve görüntülerin gizliliğinin alenen ihlali suçtur.
Benzer şekilde, süreli yayın yolu ile suça sürüklenen çocukların kimliklerinin açıklanması veya
tanınmasına sebebiyet verilmesi de suçtur. Tanık veya sanık olan çocuğun görüntülü ve sesli
olarak dinlenmesi için kullanılması hali hariç, adliye binası içerisinde ve duruşma başladıktan
sonra duruşma salonunda sesli ve görüntülü kayıt yapılamaz. Kayıt yasağı, adliye dışındaki yer
gösterme, keşif gibi adli işlemler için de geçerlidir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Çocuk Mahkemesi tarafından kovuşturması yapılan suça sürüklenen çocuk için
hazırlanmış gerekçeli karar örneğine yer verilmiştir.
HEDEF
Mahkeme aşamasında suça sürüklenen çocukla ilgili kararın nasıl verildiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
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1. Öncelikle metni okuyarak çocuğun işlediği suçun niteliğini anlamaya çalışınız.
2. Suça sürüklenen çocukla ilgili gerekçeli kararın nasıl verildiğini kavramaya çalışınız.
3. Gerekçeli kararda çocuğa yönelik ceza indiriminin nasıl uygulandığını anlamaya çalışınız.
OLAY/OLGU: GEREKÇELİ MAHKEME KARARI ÖRNEĞİ
15 yaşındaki Harun YAKA tartıştığı bir gençle kavga etmiş ve kavga sırasında elindeki
bıçakla şahsı basit şekilde yaralamıştır. Olayla ilgili iddianamenin kabulü aşamasından
itibaren 5 duruşma yapılarak gerekçeli karar açıklanmıştır. Olayın yaşandığı şehirde çocuk
mahkemesi bulunmaması nedeniyle, kovuşturma asliye ceza mahkemesi tarafından yerine
getirilmiş ve gerekçeli karar şu şekilde açıklanmıştır: “CMK 223/5 uyarınca suça sürüklenen
çocuk Harun YAKA hakkında katılana yönelik silahla kasten yaralama suçunu işlediği sabit
olduğundan mahkûmiyetine, TCK 86/2 maddesi uyarınca maddede yazılı seçimlik cezalardan
adli para cezası tercih edilerek sanığın …. gün adli para cezası ile cezalandırılmasına; 1518 yaş grubu olması nedeniyle 1/3 oranında indirim yapılarak 120 gün adli para cezası ile
cezalandırılmasına; geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak
TCK 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 100 gün adli para cezası
ile cezalandırılmasına; TCK 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve şahsi
halleri nazara alınarak takdiren 20 TL.’den paraya çevrilerek sanığın 2.000 TL. adli para
cezası ile cezalandırılmasına; 5395 ÇKK 23. maddesi uyarınca suça sürüklenen çocuk
sanığın geçmişteki hali, kişiliği, kovuşturma aşamasındaki tutum ve davranışlarına göre
yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat edinildiğinden hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına, çocuk sanığın 3 yıl süre ile denetim altında
bulundurulmasına, sanığın ekonomik ve sosyal durumu nazara alınarak denetim süresi
içinde sanığa herhangi bir yükümlülük belirlenmesine takdiren yer olmadığına, 5395 sayılı
kanunun 23. maddesi delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/10, 11. maddeleri
uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde geri bırakılan hükmün
ortadan kaldırılarak davanın düşürüleceği, aksi takdirde geri bırakılan hükmün açıklanacağı
hususunun sanığa ihtarına (ihtar edilemedi); ÇKK'nun 5/1-a maddesi gereğince suça
sürüklenen çocuk hakkında danışmanlık tedbirinin uygulanmasına, Ceza Muhakemesi
Kanunu'nun 325/2 maddesi uyarınca 235 TL. yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline karar
verilmiştir.”
Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışmacı, çocuğun bakımını
üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir. Hâkim,
çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal
çalışmacı bulundurabilir.
Çocuğun nakli sırasında; zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamamasına ilişkin kural,
sadece soruşturma aşamasına ve polise yönelik bir kural değildir. Bu kural, yargılanan kişi
çocuk olma vasfını yitirinceye yani 18 yaşını dolduruncaya kadar yargılamanın her aşamasında
geçerlidir. Bu bakımdan, tutuklu çocukların, cezaevinden duruşmaya, hastaneye ve diğer
yerlere götürülmesi sırasında da zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz.
Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde duruşma salonundan
çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek
görülmeyebilir. Yargılama sırasında dinlenecek suça sürüklenen çocuğun, diğer sanıkların
yanında gerçeği söylemekten kaçınacağı konusunda endişe ortaya çıkar ise, diğer sanıklar, suça
sürüklenen çocuğun dinlenmesi sırasında duruşma salonundan çıkarılabilir.
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Duruşmada çocuğun kendisine yöneltilen suçlama ve hakları konusunda hâkim
tarafından bilgilendirilmesi gerekir. Çocuk kendine yöneltilen suçlama ile ilgili olarak dinlenir.
Aynı zamanda çocuğun kanuni temsilcisi de istemesi halinde dinlenir. Bu ailenin sürece
katılımı bakımından önemli bir olanaktır.
Kovuşturma aşamasında yapılan duruşmada; sanığın savunması alındıktan sonra, var ise
müşteki, mağdur ve tanıklar dinlenir, davaya ilişkin deliller ortaya konularak tartışılır. Bu
aşamadan sonra, mahkeme duruşmanın sona erdiğini açıklar ve hüküm verilir. Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca; beraat, ceza verilmesine yer olmadığı,
mahkûmiyet, davanın reddi, davanın düşmesi ve güvenlik tedbirine ilişkin kararlar hüküm
niteliğindedir.
Çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı, çocuğun anası, babası, vasisi,
bakım ve gözetiminden sorumlu kimse, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ve cumhuriyet
savcısının istemi üzerine veya yargılama sürecinde, resen, çocuk hâkimi tarafından alınabilir.
Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca; koruyucu ve destekleyici tedbir kararı olarak;
danışmanlık tedbiri, eğitim tedbiri, bakım tedbiri, sağlık tedbiri verilebilir. Barınma yeri
olmayan çocuklu kimseler ile hayatı tehlikede olan hamile kadınlar hakkında ise barınma
tedbiri verilebilir. Hâkim, kanunda koruyucu ve destekleyici tedbirler olarak nitelenen
tedbirlerden, çocuğun işlediği suçun niteliği ve cezanın miktarına göre, çocuğun yüksek
yararına en uygun tedbiri belirleyecektir.
Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonucunda; hükmolunan ceza 2 yıl
veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası ise, mahkeme hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verir. Bu kararın verilebilmesi için, suça sürüklenen çocuğun, daha
önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olması ve mahkemece kişilik özellikleri ile
duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği
hususunda kanaate varılması, suçun işlenmesi ile mağdurun veya kamunun uğradığı zararın,
aynen iade, suçtan önceki haline getirme veya tazmin suretiyle giderilmesi gerekir. Hükmün
açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç
doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi
halinde, suça sürüklenen çocuk, üç yıl denetim süresine tabi tutulur (Adalet Bakanlığı, 2013).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Suça sürüklenen çocukların yargılanması sonucunda; çocuk mahkemeleri çocuk ve ailesine
rehberlik yapılması amacıyla çocuk hakkında koruyucu destekleyici tedbir kararı
verilmesine hükmedebilmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde yerine
getirilen danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma tedbir kararları sosyal çalışmacılar
tarafından uygulanmaktadır. Aşağıda on dört yaşında hırsızlık suçu işlemesi nedeniyle
asliye ceza mahkemesinde yargılanarak hakkında danışmanlık tedbiri uygulanması uygun
görülen çocuk hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporu özetlenmiştir.
HEDEF
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Hakkında danışmanlık tedbir kararı verilen çocuğa uygulanan sosyal hizmet müdahalesini
kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle metni okuyarak çocuğun işlediği suçun niteliğini anlamaya çalışınız.
2. Suça sürüklenen çocukla ilgili gerekçeli kararın nasıl verildiğini kavramaya çalışınız.
3. Gerekçeli kararda çocuğa yönelik ceza indiriminin nasıl uygulandığını anlamaya çalışınız.
OLAY/OLGU: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA DANIŞMANLIK TEDBİRİ
UYGULANMASI
Sosyal İnceleme: Asliye ceza mahkemesinin 2005/145 esas ve 2005/147 karar sayılı kararına
konu şüpheli çocuk T.Y.’nin velisine teslim edilmesi ve 5395 sayılı yasanın 5. maddesinin,
1. fıkrasının, a) bendi gereği ailesine çocuk yetiştirme konusunda; çocuğa da eğitim ve
gelişimi ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermek amacıyla 03.01.2006 tarihinde ilçe
cumhuriyet başsavcılığına gidilerek sosyal inceleme süreci başlatılmıştır.
T.Y., 2004-2005 öğretim yılında endüstri meslek lisesi elektrik bölümü birinci sınıf öğrencisi
iken bir üst sınıfa devam etmeyerek, öğrenimini sona erdirmiştir. Davaya konu olan olayın
2005 yılı mayıs ayında meydana geldiğini, okul arkadaşı G.A.’ya ait cep telefonunu izinsiz
alıkoymaktan dolayı asliye ceza mahkemesinde (çocuk mahkemesi sıfatıyla) yargılandığını
ifade etmiştir. Olay sonrası pişmanlık duyduğunu, olaydan olumsuz etkilendiğini ve
yaşadıklarının gururunu incitmesi nedeniyle okula devam etmek istemediğini, ailesi ile
birlikte karar vererek lise öğrenimini bıraktığını belirtmiştir. T.Y.’ye ders başarısı
sorulduğunda; derslerinde başarısız olarak sınıfta kaldığını ancak Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından af çıkarıldığını ve bir üst sınıfa geçtiğini ifade etmiştir. Okula devam edip
etmeyeceği sorulduğunda; olumsuz arkadaş çevresi nedeniyle derslerine yeterli özeni
gösteremediğini, okula karşı ilgisinin azaldığını bu nedenle okula devam etmeyeceğini
belirtmiştir.
T.Y.’nin babası A.Y., 45 yaşında olup devlete ait bir fabrikada mevsimlik işçi olarak
çalışmaktadır. Ayrıca mülkiyeti kendisine ait 2 adet kamyonla nakliyecilik işi yapmaktadır.
Sosyal güvencesi mevcuttur (SSK).
T.Y.’nin anne-babası 1977 yılında evlenmiş ve çiftlerin bu evliliklerinden 7 çocukları
dünyaya gelmiştir. Aile köyde kendilerine ait yöresel yapı özelliği taşıyan altı odalı bir evde
oturmaktadır. Çocuklarının birisinin evli, üçünün de başka bir büyükşehirde ikamet etmesi
nedeniyle evde beş kişi yaşamaktadırlar. Evde bulunan eşyalar yeterli düzeyde ve standartlara
uygundur. A.Y., aynı köyde kendisine ait dört katlı betonarme ev inşaatı başlattığını, yakın
zamanda binayı tamamlayarak yeni evlerine taşınacaklarını belirtmiştir. A.Y. anne, babası ve
kardeşlerinin büyükşehirde yaşadığını, bu şehirde babasına ait evleri bulunduğunu ifade
etmiştir. Çocuklarının üçünün büyükşehirde ikamet etmesi nedeniyle eşinin geçici olarak
oraya gittiği öğrenilmiştir. Bu durumda evde bulunan yedi yaşındaki K.Y.’ye ablası Ç.Y.’nin
baktığı düşünülmektedir.
Babaya çocuğuyla olan iletişiminin nasıl olduğu, suça sürüklenen çocuğun ve diğer
çocuklarının kendisi ile duygu ve düşüncelerini paylaşıp paylaşmadıkları sorulmuştur. Baba,
kendisinin yedi çocuk yetiştirmekte olduğunu, bugüne kadar hiç birisinin suç teşkil edecek
olumsuz bir davranışta bulunmadığını, çocukları ile rahat iletişim kurabildiğini ve onlara
sevgi ile yaklaştığını ifade etmiştir. Oğlunun öğrenimine devam edebilmesi için; il
merkezinde aylık 120 TL. karşılığında bir ev kiraladığını, lise birinci sınıfa devam ettiği
2004-2005 öğretim yılı boyunca yanında kalarak ona destek olduğunu belirtmiştir. Oğlunun
yanında kaldığı sürece kurallı ve düzenli bir yaşam sürmesine özen gösterdiğini, ancak
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okulda edindiği olumsuz arkadaşları nedeniyle onların etkisinde kalarak suç teşkil edecek
davranışta bulunduğunu ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etmiştir.
Babaya; çocukların ergenlik döneminde fiziksel ve ruhsal olarak hızlı geliştikleri, ancak
kişiliklerinin henüz bu büyümeye hazır olmadığı, bu nedenle duygu dünyasında sürekli kavga
veren gencin düzensiz ve dengesiz davranışlarda bulunabileceği ifade edilmiştir. Ergenlik
çağındaki gencin, kimliğini bulma çabası içerisinde olduğu; neyin iyi, neyin kötü olduğu
öğretilmeyen, küçük yaşlarda iç denetim mekanizmasını kuramayan çocuk için ergenliğin
daha zor geçeceği belirtilmiştir. Çocuğun bu dönemde kendi haline bırakıldığı zaman
doğruyu bulamayacağı, bir yönlendirmeye ve rehberliğe ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır.
Baba, çocuğuna hayatı öğretme konusunda gerekli rehberliği yapacağını ve şu anda kendi
gözetimi altında hayata hazırlandığını ifade etmiştir.
T.Y., endüstri meslek lisesi ikinci sınıf öğrencisi olduğu halde 2005-2006 öğretim yılında
okula hiç gitmediği için devamsızlıktan sınıfta kalmıştır. Şu anda ilçelerine ait halk
otobüslerinde muavinlik yapmaktadır. Gelecekte şoför olarak taşımacılık işinde çalışmayı
düşündüğünü belirtmektedir. Babası; kendilerine ait iki adet kamyonetleri olması nedeniyle
oğlunun bu tercihini ailesi olarak desteklediklerini ifade etmiştir.
Değerlendirme ve Öneriler: T.Y. adlı çocuk ve babası ile ilçe cumhuriyet başsavcılığında
görüşülmüştür. Çocuğa ve babasına gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunularak,
çocuğun velisine teslimi sağlanmıştır. Ayrıca T.Y.’nin 2005 yılında öğrenim gördüğü
endüstri meslek lisesi idarecileri ile görüşülerek durumu hakkında bilgi alınmıştır. T.Y.
ailesinin de bilgisi dahilinde lise ikinci sınıftan öğrenimine ara vermiştir. Şu anda özel bir
halk otobüsünde muavin olarak çalışmaktadır. Meşguliyeti olması nedeniyle suça yönelik
herhangi bir davranışı bulunmamaktadır. Ailesinin gözetiminde ve rehberliğinde normal
yaşamına devam etmektedir. Gencimizin suça sürüklenmesinde; sosyo-ekonomik
nedenlerden çok, grup psikolojisine uyma davranışının sebep olduğu düşünülmektedir. Bu
yaş grubu çocuklar, ailesinden daha çok akran grubunun sözünü dinleme eğilimi
göstermektedirler. Babası ile iletişiminin açık olması nedeniyle suça yönelik davranışlarının
sürmeyeceği düşünülmektedir. Ancak sosyal çevre tercihi yaparken dikkatli olması gerektiği
konusunda rehberliğe ihtiyaç duymaktadır.
Bu nedenlerle; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi
gereği davaya konu olan çocuk T.Y.’ye ve ailesine belli periyotlarla rehberlik ve danışmanlık
yapılması, 3 ay sonra durumun tekrar değerlendirilerek çalışmanın sonuçlandırılmasının
uygun olacağı kanaatindeyim.
Sosyal Çalışmacı

7.3.

Suç Mağduru Çocuklarla Çalışma

Kendilerine karşı işlenmiş suçun sonucu olarak herhangi bir zarara maruz kalan
çocuklara mağdur çocuk denir. Bir suça maruz kalan çocuk, o suçun doğrudan mağdurudur.
Bazı durumlarda ise dolaylı olarak mağdur olabilirler. Örneğin gözleri önünde anne veya babası
öldürülen, aile içi şiddete tanık olan çocuklar suçun dolaylı mağdurlarına örnek olarak
gösterilebilir.
Şiddet suçunun tanıkları olan çocukların, bu eylemin mağdurları kadar ciddi bir travma
yaşadıkları bilinmektedir. Bu nedenle, şiddet suçlarının soruşturulması ve kovuşturulmasında;
olayın mağduru veya tanığı olan çocukların yaşadıkları örselenmenin dikkate alınması çocuğun
korunması bakımından çok önemlidir. Çocuğun olayı anlatış biçimi, o sırada gösterdiği
tepkilerden bağımsız olarak, tanıklık ettiği olayın etkileri daha uzun süreçlerde ortaya çıkabilir.
Örneğin travmatik bir olay sonucu anne ve babasını kaybeden bir çocuk, ifade verirken çok
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soğukkanlı gözükebilir. Bu durum onun bu travma ile başa çıkabildiği anlamına gelmemektedir.
Bu nedenle adalet sistemi içerisinde çalışan herkesten, çocukların suça tanıklık ettikleri veya
mağduru oldukları durumlarda, onların korunma ihtiyaçlarını hemen fark edecek ve ona uygun
müdahaleleri gecikmeksizin hayata geçirecek bir duyarlılık ve beceriye sahip olması
beklenmektedir (Adalet Bakanlığı, 2013).

7.3.1. Mağdur Çocuğa Yönelik Adli Müdahale
Çocuğun mağdur olduğu durumlarda adli müdahalenin iki yönü vardır: Bunlardan
birincisi, eylemi gerçekleştiren kişinin ceza yasasına göre kovuşturulması; ikinci ise mağdur
çocuğun korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasıdır. Bir çocuğun bir suçun mağduru olduğu
öğrenildiğinde; öncelikle çocuğun güvenliğinin ve korunmasının sağlanması, sonrasında
sosyal, hukukî ve tıbbî olarak desteklenmesi amaçlanmalıdır.
Çocuğun bir suçun mağduru olduğu durumlarda karşılaştığı önemli zorluklardan biri
aileden uzaklaştırılmasıdır. Çocuğun ailesinin yanında korunması esas olmalıdır. Aksi takdirde
çocuk ailesinden uzaklaştırılmak suretiyle ikinci kez cezalandırılmakta, bu da küçük çocukların
baş edemeyecekleri zorlukların doğmasına neden olmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin
9/1 maddesi gereğince; “yetkili makamlar tarafından, ayrılığın çocuğun yüksek yararına
olduğu yolunda karar verilmedikçe, çocuğun anne-babasından, onların rızası dışında
ayrılmaması” esastır. 9. maddenin 1. paragrafında böyle bir ayrılmayı gerektirebilecek
durumlardan birinin, çocuğun anne-babası tarafından istismara ya da ihmale maruz bırakılması
olduğu belirtilmektedir. İstismar sorumlusu kişi anne-babadan herhangi biri ise, 9. maddeye
göre çocuğun bu fiile katılmamış olan diğer ebeveynden ayrılmaması için çaba gösterilmesi
gerekir.
Mağdur çocukla ilgili bir tedbir alınacağı zaman bu tedbirin her zaman çocuğa
uygulanması gerekmediğine dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda çocuğa değil, diğer aile
bireylerine yönelik bir müdahale daha kolay ve etkili bir çözüm olabilir. Bu nedenle mağdur
çocukla ilgili tedbir olanakları düşünülürken, sosyal hizmetler kapsamında sunulabilecek
hizmetler, sağlık birimlerinin verebilecekleri destekler, aile mahkemelerinin alabileceği
tedbirler ve çocuk mahkemesinin alabileceği tedbirler birlikte düşünülmelidir (Adalet
Bakanlığı, 2013).

7.3.2. Adalet Bakanlığı Mağdur Haklarının Korunması Çalışmaları
Türk ceza adalet sisteminde mağdur haklarının korunmasına yönelik temel
düzenlemeler; 2004 yılında hazırlanan ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile güçlendirilmiştir. Yine bu kanunlardan sonra
yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kanunu, 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu, 5233 sayılı Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ile
mağdur hakları konusunda uluslararası standartlarda düzenlemeler yapılmıştır. 2005 yılında
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yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile denetimli serbestlik
müdürlüklerine mağdur destek hizmetleri görev olarak verilmiştir. Ancak Ülkemizde
mağdurlara yönelik yapılacak hizmetleri düzenleyen ve bu hizmetleri yerine getirecek
teşkilatlanmayı belirleyen temel bir kanun bulunmayışı önemli bir eksikliktir.
Mağdurlara suç sonrası yaşadıkları olumsuz dönemde destek olmak, rehberlik hizmeti
sunmak, suç sonrası mağduriyetler yaşamasının önüne geçmek üzere mağdur hakları alanında
uzmanlaşmış, hizmet kitlesi sadece mağdurlar olan bir birimin Adalet Bakanlığı bünyesinde
kurulması zorunluluğu ortaya çıkmış ve 18 Kasım 2013 tarihinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur.

7.4.

Adalet Sisteminde Sosyal Çalışmacının Görev Yaptığı Birimler

Çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerine Adalet Bakanlığı’nca kadrolu olarak sosyal
çalışmacı atanmaktadır. Atamada çocuk ve aile sorunları ile çocuk hukuku ve çocuk
suçluluğunun önlenmesi alanlarında yüksek lisans yapmış olan kişilerin tercih edilmesi ön
görülmüştür. Çocuk Koruma Kanunu’na göre sosyal çalışmacının hukuki statüsü ile hak ve
yetkileri şu şekilde sıralanmıştır (Adalet Bakanlığı, 2013):









Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhal sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları
raporları kendilerini görevlendiren makama sunmak,
Mahkeme veya hâkim tarafından çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler
sırasında çocuğun yanında bulunmak üzere görevlendirildiğinde, çocuğa bu süreçte
haklarını öğretmek, yargılama süreci hakkında bilgilendirmek ve kendini güvende
hissetmesi, süreci anlaması ve görüşlerini serbestçe ifade etmesi için ona yardım etmek,
Çocuğa psiko-sosyal destek sağlamak üzere gerekli rehberliği yapmak, çocuğun
örselenmemesi için gerekli önlemleri almak,
Çocukla ilgili kararların yerine getirilmesinde ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile
çocuk hakkındaki kararın amaca ulaşmasını sağlamak üzere işbirliği yapmak ve
uzmanlık alanına giren konularda görüşlerini bildirmek suretiyle bu kişilere yardımcı
olmak,
İşbirliği yapılabilecek toplumsal kaynakları ve işbirliği olanaklarını araştırmak ve
geliştirmek,
Koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocuk hakkında mahkeme veya çocuk
hâkimince kendisine görev verildiği hallerde kararın uygulanması, takibi ve denetimine
ilişkin inceleme yapmak.

Sosyal çalışmacının kadrolu olarak görev yaptığı bir diğer mahkeme de aile
mahkemesidir. Her aile mahkemesine; davanın esasına girilmeden önce veya davanın
görülmesi sırasında, mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık
nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, mahkemenin gerekli
gördüğü hallerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen konularla ilgili çalışmalar yapmak ve
görüş bildirmek ve mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığı’nca,
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tercihen; evli ve çocuk sahibi, otuz yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim
yapmış olanlar arasından, birer psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı atanır.
Sosyal çalışmacı çocuk ve çevresi hakkında sosyal inceleme yaparak aile
mahkemelerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Ayrıca boşanma, velayet ve
kişisel ilişki davalarında bilirkişilik yapar.

7.4.1. Çocuk Mahkemesi
Türkiye’de çocuk mahkemelerinin kurulması ilk defa 1979 yılında 2253 sayılı Çocuk
Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile öngörülmüştür. Bu
kanun “ceza hukuku ağırlıklı” iken, 2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hem
suç öncesi koruma, hem de suç sonrası güvenlik tedbirleri ile cezalandırma yönlerini birlikte
düzenlemiştir.
Çocuk mahkemesi tek hâkimden oluşur. Cumhuriyet savcısı bu mahkemelerde yapılan
duruşmalarda bulunmaz, ancak çocuk mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet savcısı
mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilir. Çocuk mahkemelerine hem hukuki, hem
de cezai görevler verilmiştir. Bu mahkemeler; korunmaya muhtaç çocuklar ile suça sürüklenmiş
ancak cezai sorumluluğu olmayan çocuklar için uygulanacak tedbir kararlarını vermek ve suça
sürüklenen çocuklar için asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarla ilgili davalar
bakımından görevlidir.
Bunun yanı sıra; çocuk hakkında koruyucu destekleyici tedbir kararları ile birlikte
velayet, vesayet, kayyım ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar verilmesinde de
görevlidir. Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar
bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar (Akyüz E. , 2013).

7.4.2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme, bir
başkan ve iki üye ile toplanır. İş durumunun gerekli kıldığı hallerde çocuk ağır ceza
mahkemesinin birden fazla dairesi kurulabilir. Ağır ceza mahkemesi suç tipine ve cezanın
ağırlığına göre yetki kazanır. Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından işlenen ve ağır
ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar.

7.4.3. Aile Mahkemesi
Aile mahkemeleri, 09.01.2003 tarihli ve 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş,
Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun uyarınca kurulmuştur. Bu mahkemelerin, Adalet
Bakanlığı tarafından, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak her ilde
ve merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye hukuk mahkemesi
derecesinde olmak üzere kurulması öngörülmüştür. Gerektiğinde, aynı yerde aile
mahkemesinin birden çok dairesi kurulabilir. Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu kanun
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kapsamına giren dava ve işlere, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca belirlenen asliye
hukuk mahkemesince bakılır.

7.4.4. Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu
Çocuk Koruma Kanunu’na göre cumhuriyet başsavcılıklarında bir çocuk bürosu
kurulmuştur. Bu bürolara tercihen çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış, çocuk psikolojisi ve
sosyal hizmetler alanında eğitim almış olan Cumhuriyet savcıları görevlendirilir. Savcılık
çocuk bürosunun görevleri şunlardır;
a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek,
b) Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir
alınmasını sağlamak,
c) Korunma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma,
eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek
hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara
bildirmek (Resmi Gazete, 2005).
Çocuk adalet sistemi geniş anlamda göz önüne alındığında, çocuk savcılık bürosu
yalnızca genel anlamda suç şüphesi üzerine soruşturma işlemlerini yürüten organ olmayıp aynı
zamanda çocuk koruma rejiminin önemli bir parçasıdır. Buna göre, çocuk koruma sistemi
içinde erken uyarı alanından çıkılıp müdahale alanına girilmesi gerektiğinde, suça sürüklenmiş
çocukların yanı sıra korunma ihtiyacı olan çocuklar için de gerekli planlamalar çocuk savcılık
büroları tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle; tedbir kararlarının alınması için istemde
bulunmaya yetkili makamlardan biri de savcılık çocuk bürolarıdır.

7.4.5. Kolluğun Çocuk Birimi
Çocuklarla ilgili kolluk görevi, öncelikle kolluğun çocuk birimi tarafından yerine
getirilir. Kolluğun çocuk biriminin bulunmaması halinde genel kolluk birimlerinde çocuğun
yetişkinlerden ayrı yerde tutulması gerekir. Emniyet müdürlüğünün çocuk birimi, illerde çocuk
şube müdürlükleri, ilçelerde ise çocuk büro amirlikleri biçiminde teşkilatlanmıştır. Jandarma
Genel Komutanlığı’nca ise illerde, çocuk ve kadın kısım amirlikleri kurulmuş, ilçelerde ve
karakollarda ise çocuk ve kadın suçları işlem astsubayı görevlendirilmiştir.
Kolluğun çocuk birimi, korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklar hakkında
işleme başladığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya bakımını üstlenmiş olan kimseye,
baroya ve aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne; çocuk resmi bir kurumda kalıyorsa o
kurumun temsilcisine bildirir. Eğer çocuğun yakınının suça azmettirdiğinden veya istismar
durumundan şüphe duyulursa, yakınına bilgi verilmez.
Çocuk hakkında görev yapacak kolluk biriminin; çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun
önlenmesi, çocuk gelişimi ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konularda eğitim alması sağlanır.
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Yasa çocuk için kolluk birimine; çocuğun kollukta kalmasının yararına aykırı olacağını
gösteren nedenlerin varlığı halinde, acil korunma kararını dahi beklemeden gerekli önlemleri
alma ve çocuğu en yakın ve en kısa sürede, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne teslim
etme yetkisini de vermiştir (Adalet Bakanlığı, 2013).

7.4.6. Ceza İnfaz Kurumları
Ülkemizde 2014 yılı itibariyle, 302 kapalı ceza infaz kurumu, 52 müstakil açık ceza
infaz kurumu, 2 çocuk eğitimevi, 5 kadın kapalı, 1 kadın açık, 3 çocuk kapalı ceza infaz kurumu
olmak üzere toplam 365 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 159.475
kişiliktir. Suçun önlenmesi açısından caydırıcı özelliği olan cezaevlerinin, suçlunun yeniden
toplumsallaşmasına katkısı tartışılmaktadır. Bu nedenle uzun vadede cezaevlerinin sayısının
azaltılarak, toplum içinde rehabilitasyon hizmetlerine ağırlık verilmesi planlanmaktadır (CTE,
2016).
Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ceza infaz kurumlarında tutuklu
ve hükümlülerin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi
amacıyla psiko-sosyal yardım servisleri bulunmaktadır. Cezaevlerindeki iyileştirme
programlarının iki temel amacı bulunmaktadır. Hükümlünün tahliye olduktan sonra yeniden
suç işleme riskini azaltmak ve hükümlünün psiko-sosyal refahını arttırarak kurum içinde
rahatsız edici davranışlarını azaltmaktır. Hükümlülere yönelik ceza infaz kurumlarında
yapılabilecek etkinliklerin niteliği ve kalitesi, hükümlülerin tahliye sonrasında topluma başarılı
bir şekilde bütünleşme başarısını desteklemektedir.
Ceza infaz kurumu psiko-sosyal yardım servislerinde psikolog ve sosyal çalışmacılar
görev yapmaktadır. Cezaevlerinde görev yapan sosyal çalışmacının temel görevi; suça yönelen
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için başvurdukları kanun dışı davranışlarına alternatifler
bulunması, sosyal olarak uygun biçimde isteklerini doyurmayı öğrenmeleri ve
güçlendirilmeleri için psiko-sosyal destek programları uygulamaktır. Adalet Bakanlığı, cezaevi
personeli için ARDIÇ Psiko-Sosyal Destek ve Müdahale Program Modülleri geliştirerek ceza
infaz kurumlarında bulunan çocukların topluma kazandırılması için çalışan personelin psikososyal ve yönetim becerilerinin güçlendirilmesini hedeflemiştir. ARDIÇ Programı, 2 alt
program ve 10 eğitim modülü ve eklerinden oluşmaktadır.
Cezaevlerinde görev yapan sosyal çalışmacı planlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve sınırları çerçevesinde yürütmekte; mesleki yöntem
ve teknikleri kullanarak sosyal inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve
dosyalama gibi işlemleri yerine getirmektedirler. Ceza infaz kurumlarında görev yapan sosyal
çalışmacı aşağıda belirtilen işleri yerine getirmektedirler (CTE, 2016):


Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde azami ilk üç gün içinde
görüşmesini yapar. Bu görüşmede hükümlü-tutukludan genel bilgiler ile varsa daha
önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde
bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
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Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi sonucu psikososyal servis uzmanları tarafından bireysel psikolojik görüşmeler yapılır.
Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda
bilgi aktarımında bulunur.
Hükümlü-tutuklunun psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini
değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare
Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki formasyonu doğrultusunda
idareye görüş ve öneriler bildirir.
Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev alır. Eğitici personel
olarak derslere girer.
Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri
ile ilişki kurarak kurumdaki psiko-sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya
çalışır.

Yasal hükümler çerçevesinde cezasının infazını tamamlayan hükümlü cezaevinden
tahliye olmaktadır. Araştırmaların çoğu ise cezaevlerinden çıkan hükümlülerin önemli bir
kısmının tekrar suç işlediğini göstermektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar; eski
hükümlülerin yeniden suç işlemelerini azaltmak için toplumla bütünleşmenin desteklenmesi ve
geliştirilmesini önermektedir. Dolayısıyla buradaki odak nokta, eski hükümlülerin yeniden
toplumsallaşması ve topluma kazanılması açısından neye ihtiyaçlarının olduğuna yönelik
olmalıdır. Sosyal çalışmacı görev yaptığı cezaevinde tahliye olacak hükümlülerle birlikte
tahliye öncesi ve sonrası için planlı değişim süreci hazırlar. Tahliye planı ideal olarak iki
aşamalı bir süreçtir: Tahliye öncesi, hükümlülere topluma geçişte ön hazırlık olarak sosyal
hizmetler, tıbbi bakım ve vaka yönetiminde bağlantı kurmalarına yardım eder. Tahliye sonrası
ise hükümlüleri izleyerek toplumsal kaynaklara ve hizmetlere ulaşmalarına ve topluma düzgün
bir şekilde geçişine yardım eder.

7.5.

Çocukla Adli Görüşme Süreci

Suç mağduru ya da suça sürüklenen çocuklar soruşturma ve kovuşturma süreçlerini
yeterince anlayamazlarsa, kendileriyle ilgili durumun ciddiyetini de kavramakta
zorlanacaklardır. Kanunla ihtilaf durumlarını anlayamayan çocuklar, ifade alma sürecinde
yeterince bilgi verecek düzeyde konuşmaktan çekineceklerdir. Ayrıca tüm süreç hakkında
kendilerine bilgi sağlanmadığı ve çocuk dostu bir anlayış içinde kendilerine yaklaşılmadığı
takdirde, çocukların hem süreçlerden korktuğu ve rahatsız olduğu hem de doğru bilgiyi
sağlamadığı görülmektedir. Bu durum sadece suça sürüklenen çocuklara uygulanan adli
işlemleri olumsuz etkilemekle kalmayıp, tanık ve mağdur sıfatıyla adalet mekanizmasına girmiş
tüm çocuklardan doğru ve güvenilir bilgi edinilmesini güçleştirmektedir.
Adli süreçte çocukların gelişim özelliklerine uygun görüşme ve ifade alma yöntemi
uygulanmadığında çoğu zaman çocukların psikolojisi olumsuz etkilenmektedir. İncinmeye
neden olan bu durumu adlandırmak için “çocuğun adalet mekanizmasında örselenmesi” ve
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“ikincil mağduriyet” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Çocukla adli görüşmenin; çocuğu adli
sürecin oluşturduğu travmadan korumak ve aynı zamanda çocuktan doğru bilgi edinerek adalet
sisteminin güvenilir işlemesine katkı sağlamak gibi iki önemli hedefi bulunmaktadır (ÜmitAtılgan, Yağcıoğlu, & Çavdar, 2014).
Görüşme Öncesi

•Ön bilgi edinme
•Tanışma
•Görüşmenin neden
yapıldığının
açıklanması
•Görüşmeye hazırlık
ve güven ilişkisi
oluşturma

Görüşme Süreci

•Çocuğun kendisi,
ailesi ve okuluyla
ilgili sorular sorma
•Yaşına ve gelişim
düzeyine uygun
şekilde sorular
sorma

Görüşme Sonrası

•Soruşturma süreci
hakkında bilgi
verme
•Yararlanacağı
yardım modellerini
açıklama
•Korku ve
kaygılarını giderici
destek olma

Şekil 13. Çocukla adli görüşme süreci aşamaları

7.5.1. Çocukla Görüşmeye Hazırlık
Kişilerarası iletişimde üç temel kriter bulunmaktadır: İletişim belli bir yakınlık içinde
yüz yüze olmalıdır, katılımcılar tek yönlü değil karşılıklı ileti alış-verişinde bulunmalıdır ve
iletilerin (mesajlar) sözlü ve sözsüz olacağı bilinmelidir. Açık ve doğrudan iletişimin birbirine
üstünlük sağlamaya çalışmadan gerçekleştirilen eşitler arası bir iletişim olduğu da
unutulmamalıdır. Hz. Mevlana’nın belirttiği gibi; “aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu
paylaşanlar anlaşabilir.”
Görüşmeye hazırlık aşamasının iki temel görevi vardır: Bunlar çocuğun gelişim
düzeyinin tespit edilmesi ve çocukla görüşmenin başlangıç koşullarının oluşturulmasıdır.
Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemini kavrayabilmek için gerekli olan bilgiler dosya
üzerinden elde edilebileceği gibi, görüşme başladıktan sonraki ilk dakikalar içinde çocukla
yapılacak kısa sohbet aşamasında da elde edilebilir. Çocuğun genel sağlık durumu, zihinsel,
duygusal ve fiziksel gelişim düzeyi hakkında bilgi sahibi olmanın etkin bir görüşme yapabilmek
için şart olduğu bilinmelidir (Adalet Bakanlığı, 2013).

7.5.2. Çocuğun Görüşmeye Hazırlanması
Adli görüşme değerlendirme sürecinin en önemli, en kritik adımıdır. Özellikle cinsel
istismar durumunda çocukla görüşme merkezi rol oynar. Çocuğu tanımak ve anlamak için
yeterli zaman harcanmalıdır. Çocuğun yaşamı ve gelişim düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi
edinilmelidir.
Görüşme çocuğun kendini rahat hissedebileceği, resmiyetten uzak, küçük çocuklar için
anatomik yapıya uygun bebeklerin olduğu, resim çizebileceği materyallerin olduğu, su ya da
içecek ikramının yapılabildiği bağımsız bir mekânda gerçekleştirilmelidir.
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Görüşmenin başlangıcında çocuğu iletişim ortamına hazırlamak da iletişimin başarısı
bakımından önemlidir. Bunu sağlamak için önce günlük hayatla ilgili birkaç konuya değinmek
uygun olacaktır. Örneğin güncel bir sportif, kültürel, sanatsal konu açılabilir. Bu şekilde
karşılıklı güven ilişkisinin kurulmasını sağlamaya yönelik kısa konuşmadan sonra “Neden
burada olduğunu biliyor musun?” diye sorulabilir ve “Lütfen, burada bulunmanı gerektiren
olayı anlatır mısın?” diye konuya girilebilir.

7.5.3. Tanışma
Tanışma aşaması, gizlilik sorunlarının tartışılması ve güven ilişkisinin kurulmasını
içermektedir. Görüşmecinin öncelikle çocuğa nazikçe “hoş geldin” diyerek tokalaşması,
kendisini tanıtması ve görüşme hakkında açıklama yapması güven ortamının oluşmasını sağlar.
İletişimde konuşmanın içeriği yanında üslup da önemlidir. Çoğu zaman ne söylediğinizden çok,
nasıl söylediğinize dikkat edilir. İnsanlar işler yolunda giderken mutlu, kayıp yaşadıklarında
üzgün, istekleri engellendiğinde öfkeli, başkalarıyla ilişki kuramadığında yalnız hissederler.
Görüşmecinin kendini tanıtırken mesleği ve görevlendirme biçimi ile ilgili de bilgi vermesi ve
gerekirse personel kimliğini göstermesi güven ilişkisi kurmasını kolaylaştırır.
Görüşmeyle ilgili çocuğun bilgilendirilmesi gereken konular:








Bu konuda özel olarak eğitim almış bir uzmanla görüşme yapacağı,
Görüşmenin sadece konuşmayı (özel durumlarda oyun, resim çizme vb. de dahil olmak
üzere) içereceği (bu açıklanmadığı durumda, çocuklar görüşme odasından neler olacağı
konusunda korku duyabilirler),
Görüşmede söyleyeceği herhangi bir şeyin doğru ya da yanlış olarak
değerlendirilmeyeceği ve herhangi biçimde cezalandırılmayacağı,
Konuşması/anlatması gereken konu hakkında detaylı bilgi,
Hatırlayacağı herhangi bir şeyi paylaşma konusunda özgür olduğu,
Görüşmenin kayıt altına alınacağı bilgisi çocukla paylaşılmalıdır.

Tanışma aşamasında genel sorularla görüşmeye başlanır. Bu sorular açılış sorularıdır.
“Sana hiç kimse, bu gün buraya niçin benimle görüşmeye geldiğini söyledi mi?” ya da “Seninle
niçin görüşme yapılacağı konusunda bilgilendirildin mi?” Açılış soruları her zaman işe
yaramayabilir. Çocuk “Hayır, bilmiyorum” şeklinde cevap verebilir. Konuşmak istemiyor
olabilirler. Bazen “O kötü şeyden” ya da “…amcamın yaptığı şeyden…” gibi cevaplarla konuya
giriş yapabilirler.

7.5.4. Güven İlişkisi Kurma
Belirsizlikler nedeniyle ilk görüşme çocuk ve genç için kaygı verici olur. Koşul ne
olursa olsun görüşmecinin yansızlığı bu kaygı ve endişenin azalması için önemlidir. Çocuk ya
da genç böyle bir duruma, kendisinin neden olduğuna ilişkin yanlış bir varsayım içinde olabilir.
Görüşmecinin suçlamaya ilişkin tutum ve davranışlar sergilemesi onlarda ‘kötü kişi’ olarak
tanımlandığı duygusu oluşturabilir. Örneğin ergenler, kendisine öneri veren, yetişkin
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dünyasındaki doğruları anlatmaya yönelen görüşmeciyle ilişki kurmak istemez. Çünkü o
anlatımların ya da derslerin içerisine sıkıştırılmış yargıyı algılar.
Çocuklarda istismara uğramışlık güvendikleri diğer kişilerin de istismar edeceği
düşüncesine neden olabilir. Saldırgan ve kontrol dışı davranışlarla kendilerini korumaya
çalışırlar. Bu nedenle suç mağduru çocuklar için güvenebilmek önemli bir ihtiyaçtır. Çocukla
tanışılması, görevin açıklanması, haklarının anlatılması ve anlaşılmasının sağlanması,
görüşmeye başlamadan önce çocukla genel bir konuşma yapılması güven ortamını sağlama
amacıyla çok önemlidir. Güven ortamının oluşmasında etkili olduğu bildirilen bir başka
parametre ise gizlilik ilkesine kesinlikle bağlı kalınacağının çocuğa bildirilmesidir.

7.5.5. Etkin Dinleme Becerisi
İyi bir dinleyici olmaya istekli olmak, konuşma isteğini bastırmak, konuşan kişiye
bakmak, başka şeylerle oyalanmamak, acele kararlardan kaçınmak ve kendi ön yargılarımızın
farkında olmak adli görüşmecide bulunması gereken temel becerilerdir. Görüşme esnasında
doğru sorular sormak kadar, iyi bir dinleyici olma becerisi de önemli bir rol oynamaktadır.
Bunu başarabilmek için görüşmecinin çocuğun söylediklerine yoğunlaşmasının, mimikler ve
sözlü olarak onu dinlediğini hissettirebilmesinin önemi ısrarla vurgulanmakta ve görüşmecinin
dinleme eyleminde yoğunlaştığını görüşme boyunca kendi kendine tekrarlaması
önerilmektedir.
Çocuklarla adli amaçlı görüşmelerde, çocuğun son söylediklerinin görüşmeci tarafından
başka kelimelerle ya da soru biçimine sokularak tekrar edilmesi temeline dayanan empati
becerisi, görüşmeciye yardımcı olabilecek yöntemlerden birisi olarak tavsiye edilmektedir.
İyi bir dinleyici olmanın odağında çocuğu anlatmak istediklerine yönlendirebilme
becerisi vardır. Karşınızdaki sizin onu tam olarak anladığınızı düşünmelidir. Etkin dinleme aynı
zamanda ne sormanız gerektiğini kestiremediğiniz anlarda da size rehberlik eder. Sadece zaman
kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda görüşmenin kalitesini de arttırır.
Çocuk birden fazla kez dinlenmişse, görüşme dilini öğrenmiş olabilir ve görüşmeyi bu
yönde manipüle ediyor olabilir. O nedenle buna dikkat etmekte fayda vardır.
Çocuğun ifade ettiği mesajı doğru alabilmek için öneriler:






Bebeksi konuşma tarzını kullanmayın.
Çocuk ne diyorsa onu temel alın, tahminler çıkarmaya çalışmayın, niyet okuyuculuğu
yapmayın.
Çocuğun anlamayacağı kavramları kullanmaktan kaçının.
Aynı anda sadece tek bir konudaki görüşlerini alacak sorular sorun. Çoklu soru
sormayın ya da birden fazla konuyu birden açmayın.
Küçük cümle yapılarıyla konuşun.
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7.5.6. Yaşadıklarını Anlatmasını Sağlama
Görüşmeye çocuğu savunmaya gereksinim duymayacağı, arkadaşları okulu veya ilgileri
hakkında sorular sorarak başlanmalıdır. Uzun cümlelerden, tekrarlayıcı sorulardan ve
yönlendirmelerden kaçınılmalıdır. Gerçeği duyma gereksiniminin olayın özelliği nedeniyle
önemli olduğu belirtilmelidir.
Çocuğun ifadesi onun sözcükleri kullanılarak yinelenerek, onaylaması istenmeli ve
doğal anlatımına müdahale edilmemelidir. Tekrarlayıcı sorulardan kaçınılmalıdır. Görüşme
sırasında çocuğun davranışları gözlenip kaydedilmelidir. Kayıtlardaki ifadenin çocuğun kendi
ifadesi olmasına dikkat edilmelidir. Yaşanan olayın anlatılmasını sağlayan sorular dikkatlice
sorulmalıdır; “Başından geçenleri bana anlatır mısın ?” “En son yaşadığın olayı bana anlatır
mısın?” “Nasıl oldu?” gibi açık uçlu sorularla görüşme sürdürülmelidir. Görüşmenin bu
bölümümde özellikle, ne olduğu, ne zaman olduğu, nerede olduğu, nasıl olduğu, kimin
tarafından olduğuna ilişkin bilgiler alınmalıdır. “Olay ilk zamanlar/başlangıçta nasıldı?”
“Daha sonraki dönemde neler yaşadın?” “Olaydan sonra ne yaptın?” “O ne yaptı?” gibi açık
uçlu sorularla çocuğun yaşadığı olayı anlatması sağlanmalıdır.
Açık uçlu sorulardan yeterince bilgi alınamadığı zaman ve olayın açıklık kazanabilmesi
için şu sorulara benzer sorular sorulabilir: “Neler olduğunu, bir film şeridi ya da bir resme
bakar gibi anlatabilir misin?” “Senin için önemli ya da önemsiz olan her şeyi baştan anlatabilir
misin?” Bu sorulardan sonra kapalı ve yönlendirici sorulara geçilebilir. Örneğin; “Olayı annen
biliyor mu?” “O seni tehdit etti mi?” gibi sorularla çocuğun anlatmakta zorlandığı hususlar
açığa kavuşturulmaya çalışılır (Ümit-Atılgan, Yağcıoğlu, & Çavdar, 2014).

7.5.7. Görüşmenin Sonlandırılması
Görüşmeci, görüşmenin sonlandırma aşamasında öncelikle edindiği bilgileri
toparlayarak hedeflediği bilgilere ulaşıp ulaşmadığını kendi kendine kontrol etmeli ve eğer
gerekiyorsa son birkaç soru daha sormalıdır.
Görüşmenin sonlandırılması aşamasında bundan sonra neler yapılacağı, nasıl bir sürecin
başlayacağı onun anlayacağı bir dille ve içerikle anlatılır. Anne ve babasıyla da benzer bir
görüşme yapılarak nasıl bir yol izleneceği anlatılır ve bu görüşmenin çok özel bir görüşme
olduğu, kendisine güvenerek olayı tüm ayrıntılarıyla paylaştıkları için çocuğa ve ailesine
teşekkür edilmelidir. Görüşmeyi sonlandırmadan önce, süreçler hakkında bilgilendirme bir kez
daha tekrarlanmalı ve çocuğun bunlarla ilgili bir sorusu olup olmadığı sorulmalıdır (Dağlı &
İnancı, 2011).

7.6.

Adli Sistemde Sosyal İnceleme Raporu Hazırlama

Temel bir sosyal hizmet disiplini ve mesleği etkinliği olan sosyal inceleme raporları,
uygulamada genellikle sosyal çalışmacı tarafından hazırlanan raporlardır. Sosyal inceleme
raporlarının biçim ve içeriği görev yapılan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan,
müracaatçının ihtiyacı ile kaynakların bir araya gelmesine hizmet edecek bir rapor
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düzenleyebilmektir. Sosyal inceleme raporunda iki tür bilgi bulunur: Birincisi, müracaatçının
durumu ile ilgili var olan sosyal koşulları ve gözlemleri yansıtan bilgilerdir. İkincisi ise bu
bilgilerin müracaatçı ile yapılacak çalışmaya temel oluşturacak şekilde yorumlanmasıdır.
Çocuk adalet sisteminde sosyal inceleme raporunun temel işlevi, suça sürüklenmiş çocukların
ileride sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerine yönelik olarak fiziksel ve psiko-sosyal
gelişimlerine en uygun kararların alınmasında adalet sistemine yardımcı olmaktır (Uluğtekin,
2004).
Sosyal inceleme raporları, çocuğun kanunla ihtilafa düşmesine neden olan faktörleri,
çocuğu içinde yaşadığı çevrede (ailesi, arkadaşları, okul yaşamı, oturulan çevre vb.) bütüncül
biçimde değerlendiren, bu değerlendirmeye bağlı olarak çocuğun yararı ve toplumla
bütünleşmesi amacı temelinde çocuk ve çevresindeki değişimi hedefleyen belgelerdir. Çok
faktörlü bir olgu olarak kabul edilen çocuk suçluluğunda yapılacak değerlendirme ve müdahale
çocuğu yaşadığı sosyal çevresi içinde öngörmelidir. Değerlendirme, probleme neden olan risk
faktörleri hakkında bir anlayışa sahip olmak ve bu faktörleri azaltmak veya ortadan kaldırmak
için nelerin değişmesi gerektiğine odaklanan bilgi toplama, bu bilgileri analiz etme ve
yorumlama sürecini içerir. Müdahale, suça sürüklenmiş çocuğun toplumla bütünleşmesi
çerçevesinde belirlenen amaçları içeren planın uygulamaya geçirilmesidir (Sheafor & Horejsi,
2014).
Çocuk adalet sisteminde suça sürüklenmiş çocuklar için hazırlanan sosyal inceleme
raporunda üç bölüm bulunur. Bunlar formel (resmi ve genel) bilgiler, değerlendirme ve
müdahale bölümleridir. Formel bilgiler bölümü sosyal inceleme raporunun en başında yer alır
ve üç alt bölümden oluşur. Bunlar;




Raporun yasal dayanağı,
Kimlik bilgileri,
Kullanılan kaynaklar ve bilgi toplama yollarıdır.

Sosyal inceleme raporunun ana gövdesini değerlendirme ve müdahale bölümleri
oluşturur. Müdahale bölümü, değerlendirme üzerine kurulacağı için, değerlendirme bölümü
sosyal inceleme raporunun ağırlığı olan bölümüdür. Her iki bölüm, çocuğun ihtiyaç ve yararının
gözetilmesini sağlayacak nitelikte, içerik ve biçimde hazırlanmalıdır. Sosyal inceleme
raporunun değerlendirme bölümünde çocuğun kanunla ihtilafa düşmesi ile ilgili tüm bilgiler
yer alır. Bu bölümde;






Suça ilişkin bilgiler,
Bireysel özelliklere ilişkin bilgiler,
Çevre (toplumsal yapı, kültür) ve aileye ilişkin bilgiler,
Okul, iş, arkadaş grubu ve boş zamanları değerlendirmeye ilişkin bilgiler,
Suçun ortaya çıkışı ve suçun denetlenmesine ilişkin sonuç-değerlendirme alt bölümleri
bulunur.

183

Söz konusu bu bilgilerin, çocuğun kanunla ihtilafa düşmesinde etkili faktörler olduğu
görülecektir. Bu faktörler, suç davranışı ile bağlantılı ele alınmalıdır. Uluğtekin’in ifadesi ile
suç “bireyin toplumsal bağlamı” içinde görülmeli ve değerlendirilmelidir (Uluğtekin, 2004).
Müdahale bölümü, çocuk hakkında verilecek karara ilişkin olarak mahkemeye sunulan
önerileri kapsar. Müdahale, aynı zamanda, değerlendirme bölümünde özellikle son alt bölümde
yer alan sonuç-değerlendirmelere dayalı olarak geliştirilen bir planlı değişme sürecinin de
adımını oluşturmaktadır. Çocukla ilgili önerilerden bahsedilerek çocuğa özgü bir müdahale
planı hazırlanması önemlidir. Değerlendirmeye bağlı olarak uygulamada değişme sürecine yol
gösterecek bu planda dört temel sistemin yer alması beklenir. Bunlar; müracaatçı sistemi, hedef
sistem, değişim sorumlusu sistem ve eylem sistemidir.
Kaynaklar ve bilgi toplama yolları alt bölümünde sosyal inceleme raporunun içeriğinde
yer alan değerlendirme ve müdahaleye ilişkin çerçeve, aynı zamanda hangi bilgilerin
toplanacağına ve bu açıdan kullanılması gereken kaynaklar ile bilgi toplama yollarına vurgu
yapılmalıdır. Bu açıdan kaynaklar ve bilgilerin toplanması ile ilgili bazı noktaların bu alt
bölümde ortaya konulmasında yarar vardır.
Sosyal çalışmacı, hakkında bilgi alınacak ve bilgi toplanacak sistemleri birbirinden
ayırmalı ve bunları sosyal inceleme raporunda açıkça ifade etmelidir. Örneğin suça sürüklenen
çocuk tarafından kendisi hakkında verilen bilgilerle, aile, okul gibi sistemlerin çocuk hakkında
verdiği bilgiler, kaynakları belirtilerek kullanılmalıdır. Ayrıca, alınan bilgi ile bilgiye ilişkin
sosyal çalışmacının yorumunun sosyal inceleme raporunda açık bir şekilde anlaşılması
sağlanmalıdır. Bilgi toplama aşamasında düzenli kayıtların tutulması gerekir. Bu durum hem
bilgilerin doğru bir biçimde raporda kullanılmasını hem de kalıcılığını sağlar. Kullanılan
kaynaklar ve bilgi toplama yollarının ayrıntılı ele alınması gerekir. Hangi kaynaklarla kaç kez
görüşüldüğü, görüşme tarihi ve yeri ile niteliği belirtilmelidir. Bilgi alınamayan kişi ve
kurumlar ve alınamama nedenleri açıklanmalıdır (Uluğtekin, 2004).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda çocuk mahkemesi için hazırlanan sosyal inceleme raporunun ana hattı verilmiştir.
Sosyal çalışmacılar mahkeme tarafından bilirkişi olarak görevlendirildiklerinde
hazırlayacakları sosyal inceleme raporunda bu formatı kullanırlar.
HEDEF
Çocuk mahkemesinde bilirkişi olarak görev yapan sosyal çalışmacının sosyal inceleme
sürecinde kullandığı rapor formatını kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle sosyal inceleme raporu ana hattını inceleyerek hangi bölümlerden oluştuğunu
kavramaya çalışınız.
2. Raporun içeriğinde yer alan bilgileri öğrenmek için müracaatçıyla nasıl bir görüşme
yapılması gerektiğini düşününüz.
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3. Aşağıda verilen vaka senaryosundaki bilgileri kullanarak örnek bir sosyal inceleme raporu
hazırlamaya çalışınız.
ÖRNEK SOSYAL İNCELEME RAPORU FORMATI
SOSYAL İNCELEME RAPORU
…… sayılı kanunun …… maddesi ve ilgili yönetmeliğin …… maddesi gereğince
hazırlanmıştır.
A. FORMEL BİLGİLER
A.1. Raporun Yasal Dayanağı
•Görevlendirilen makam ve dosya numarası
•Rapor istem nedeni
•Rapor istem tarihi
•Rapor teslim tarihi
•Raporu hazırlayanın adı ve soyadı, unvanı
A.2. Kimlik Bilgileri
•Hakkında rapor hazırlanacak çocuğun T.C. kimlik numarası
•Adı ve soyadı
•Cinsiyeti
•Doğum yeri ve tarihi
•Nüfusa tescil tarihi
•İkametgâh adresi
•Baba adı ve soyadı, iletişim bilgileri
•Anne adı ve soyadı, iletişim bilgileri
•Anne baba yoksa yasal temsilcinin adı ve soyadı, iletişim bilgileri
A.3. Kullanılan Kaynaklar Ve Bilgi Toplama Yolları
•Çocukla yapılan görüşmeler (görüşme sayısı, süreleri, nerelerde, hangi tarihlerde ve nasıl
gerçekleştiği)
•Görüşülen sistemler, kişi ve kurumlar (görüşme sayısı, süreleri, nerelerde, hangi tarihlerde
ve nasıl gerçekleştiği)
•Yapılan mahalle ve ev ziyareti (ziyaret sayısı, süreleri, nerede, hangi tarihlerde ve nasıl
gerçekleştiği)
•İncelenen belge ve kayıtlar (mahkeme dosyası, muhtarlık, okul ve okul dışı eğitim kuruluşu,
polis, ASPB, RAM (rehberlik ve araştırma merkezi) hastane, ruh sağlığı ve madde
bağımlılığı tedavi merkezi kayıtları)
•Gerektiği halde görüşülemeyen kişi ve kuruluşlar, görüşülememe nedenleri
B. DEĞERLENDİRME
B.1. Suça İlişkin Bilgiler
•Suç olayı ve çocuğun suç eylemindeki rolüne ilişkin bilgiler
•Çocuk tarafından işlenen diğer suçlara ilişkin bilgiler
•Suçu anlama ve olumsuz etkisini görebilmeye ilişkin bilgiler
•Suçla ilgili motivasyon, tutum ve pişmanlığa ilişkin bilgiler
•Suçla ilgili öncül ve ardıl sorunlara ilişkin bilgiler
B.2. Bireysel Özelliklere İlişkin Bilgiler
• Gelişim dönemleri ve alanları açısından çocuğun gelişimsel özelliklerinin suçla bağlantısına
ilişkin bilgiler
•Çocuğun sosyal çalışma görevlisi ile kurduğu ilişkinin niteliğine ilişkin bilgiler
•Çocuğun psiko-sosyal ve bilişsel kontrol alanı açısından olgunluk düzeyine ilişkin bilgiler
B.3. Çevre (Toplumsal Yapı, Kültür) Ve Aileye İlişkin Bilgiler
•Çevre (toplumsal yapı, kültür) ile ilgili bilgiler
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•Aile ile ilgili bilgiler
•Aile yapısı ve işlevselliğine ilişkin bilgiler
•Ailenin sosyoekonomik durumuna ilişkin bilgiler
•Ailenin gelişim tarihi ve göç öyküsüne ilişkin bilgiler
•Aile içi ilişkiler, iletişim ve aile çatışmalarına ilişkin bilgiler
•Aile sorunları, çözüm yolları ve ailenin diğer kaynak sistemlerle ilişkisine ilişkin bilgiler
•Ailenin çocuğun suçuyla bağlantılı görüşü, gereksinim ve sorunları
B.4. Okul, İş, Arkadaş Grubu Ve Boş Zamanları Değerlendirmeye İlişkin Bilgiler
•Okul yaşamına ilişkin bilgiler
•İş yaşamına ilişkin bilgiler
•Arkadaş grubu ve boş zamanları değerlendirmeye ilişkin bilgiler
B.5. Suçun Ortaya Çıkışı, Ceza Sorumluluğu ve Suçun Denetlenmesine İlişkin SonuçDeğerlendirme
•Suçun ortaya çıkışına ilişkin sonuç-değerlendirme
•Ceza sorumluluğuna ilişkin sonuç-değerlendirme
•Suçun denetlenmesine ilişkin sonuç-değerlendirme
C. MÜDAHALE
C.1. Müdahale Planı Hazırlama
C.2. Yasal Tedbir, Yaptırım Ve Yönlendirme Seçeneklerinin Çocuk Üzerindeki Etkisinin
Değerlendirilmesi
C.3. Olası Öneriler
Sosyal Çalışmacı
Adı-Soyadı
İmza
Raporu Teslim Alma Tarihi:
(Gün/Ay/Yıl)
Çocuk Mahkemesi Hâkimi
Adı-Soyadı
İmza
(Uluğtekin, 2004)
VAKA SENARYOSU
Sibel Y. (Anne) 33 yaşında lise mezunu bir kadındır. Bundan 14 yıl önce babasının zorlaması
ile Sedat B. (Baba) ile evlenmiştir. Evlilik şiddetli geçimsizlik nedeni ile 8 sene önce
sonlanmıştır ve Anne Sibel Y. Babasının evine dönmüştür. Çiftin şu an 13 yaşında bulunan
oğulları Mehmet B.’nin velayeti öncelikle Baba Sedat B.’ye verilse de sonradan babanın
çocuğa bakamayacağını bildirmesi üzerine çocuk, anne Sibel Y’ye geçmiştir. Sibel Y.
sonradan mahkeme yolu ile de velayeti almıştır. Evlilik süreçlerinde hem kendisinin hem de
çocuğun şiddet gördüğü ve bu sebeple birkaç kere hastaneye gittikleri görüşme esnasında
tarafımıza bildirilmiştir.
• Boşandıktan sonra yeniden evlenen Sedat B’nin bu evliliğinden de bir çocuğu
bulunmaktadır. Sedat B. ve Mehmet B. özellikle son 4 yıldır neredeyse hiç görüşmemişlerdir.
Baba Sedat B:’nin çocuk için bir maddi yardımı da bulunmamaktadır.
• Sibel Y.’nin üç kardeşi daha bulunmaktadır. Bunlardan Ali Y. ve Aynur Y. evlidir ve aile
ile yaşamamaktadırlar. Kendisinden bir küçük kardeş Bahri Y. ise evde aile ile birlikte
yaşamaktadır. Bahri Y. madde bağımlısıdır ve neredeyse sadece maddeye ulaşmak için evden
çıkmaktadır. Bunun haricinde odasından çıkmamakta, odasında bile elinden bıçağını
bırakmamaktadır. Kimi zaman kendisine zarar vermekte, kimi zaman da özellikle Sibel Y.
ve çocuk Mehmet B.’ye saldırabilmektedir. Bunun için önlem olarak Mehmet B. ve anne
Sibel Y. akşamları kendi odalarına çekilmekte ve dışarı hiç çıkmamaktadırlar. Bahri Y.
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tedaviyi kabul etmemektedir. Sibel Y. haftada 100 Lira gibi bir ücretle sigortasız olarak bir
emlakçının yanında çalışmaktadır. Anne bu parayı da çocuğu için harcadığını ifade
etmektedir.
• Sibel Y.’nin babası İsmail Y. kızı eve döndükten sonra kızını kabul etmemiştir ve kendisiyle
konuşmamaktadır. Mehmet ile dedenin arası ise iyidir. Dede İsmail Y. madde bağımlısı
oğlunu hasta olarak kabul etmekte, hatta ona para vererek maddeye ulaşımını sağlamaktadır.
Sibel Y.’nin annesi Kamile Y. duruma çok üzüldüğünü fakat elinden bir şey gelmediğini ve
şu anda kızı ve torununun evde tüm ihtiyaçlarını kendisinin sağladığını ifade etmektedir.
• Mehmet B. ilkokul yedinci sınıf öğrencisidir. Özellikle annenin çalıştığı dönemlerde
okuldan önce anne ile beraber dışarı çıkmakta okul saatine kadar sokaklarda vakit
geçirmektedir. Mehmet’in okul durumunun vasat olduğu, devam sorununun olduğu
bilinmektedir. Bunların yanında Dayı Bahri Y.’nin yaşadığı davranış sorunlarının çocukta da
başladığı, kendisine ve arkadaşlarına zarar verdiği, kimi zamanlarda anne ile yaşadığı
çatışmalarda anneyi de kendisine zarar vermekle tehdit ettiği tarafımıza bildirilmiştir. Anne
Sibel Y. bu sebeplerden sıklıkla okula çağrılmaktadır. Sibel Y. oğlu okula gitmezken nerede
olduğunu bilmemektedir. Okul çıkış saatlerinde çocuk anne ile işyerinde buluşmakta ve eve
dönmektedirler.
• Son olarak Mehmet B. geçtiğimiz haftalarda okul arkadaşlarının birisinin çantasından
arkadaşına annesinin kitap parası olarak verdiği parayı çalmış ve bunun fark edilmesi ve
ailenin şikâyetçi olması ile hukuki süreç başlamıştır.
(Büker & Gültekin, 2013)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Adli sosyal hizmet kavramı, adalet sistemi içinde yerine getirilen sosyal hizmet
müdahalesi ve uygulamalarını nitelendirmektedir. En geniş anlamda adli sosyal hizmet, sosyal
hizmetin kuramsal ve uygulama bilgisinin kanunların yerine getirilmesi ve adaletin sağlanması
amacıyla kullanıldığı bir uzmanlık alanıdır. Sosyal hizmet, uygulamalarını gerçekleştirirken
adli tıp, adli psikiyatri, adli kolluk ve hukuk disiplinleriyle koordinasyon ve işbirliği içinde
çalışır.
Bilgi temelinde sosyal hizmet, kriminoloji, hukuk, psikoloji ve sosyoloji kuramlarından
yararlanır. Adalet sistemi içinde kendisine uygulama alanı bulan sosyal hizmet, bazen bağımsız
bazen de bir alt sistem olarak bütünün önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.
Sosyal çalışmacılar adli sosyal hizmet uygulamaları kapsamında çocuk koruma sistemi,
ceza adalet sistemi, medeni hukuk sistemi gibi alt sistemlerde bilirkişi, uzman, danışman ve
rehber olarak rol almakta, mesleki bilgi ve becerisini kullanarak etik değerleri çerçevesinde adli
mercilere yardımcı olmaktadır.
Adli sistem içerisinde sosyal hizmetin etkinlik odağı, hakkında hukuki süreç başlatılan
bireylerin üstün yararının gözetilmesidir. Sosyal çalışmacı, suça sürüklenen ya da suç mağduru
olan bireyin sosyal işlevselliğin sağlanması yönünde onarıcı ve önleyici çalışmalar
yapmaktadır. Bu kapsamda ağırlıklı olarak aile ve çocuk sorunlarıyla çalışan sosyal
çalışmacılar adli kolluk, cumhuriyet savcılıkları, mahkemeler ve ceza infaz kurumlarında
psiko-sosyal müdahale ve hukuki yardım hizmetleri sunmaktadırlar. Çocuk ve ailenin yanında
yetişkin hükümlülerle de çalışmalar yapan sosyal çalışmacı adli sistem içerisindeki ekibin
önemli bir üyesidir.
Adli sistemde görev yapan sosyal çalışmacının temel işlevlerinden birisi de atandığı
dava dosyalarıyla ilgili bilirkişi işlemlerini yerini getirmektir. Bilirkişi olarak görev yapan
sosyal çalışmacı görevlendirildiği davayı aydınlatacak nitelikte sosyal inceleme raporu
hazırlamak durumundadır.
Temel bir sosyal hizmet disiplini ve mesleği etkinliği olan sosyal inceleme raporları,
uygulamada genellikle sosyal çalışmacı tarafından hazırlanan raporlardır. Sosyal inceleme
raporlarının biçim ve içeriği görev yapılan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan,
müracaatçının ihtiyacı ile kaynakların bir araya gelmesine hizmet edecek bir rapor
düzenleyebilmektir.
Sosyal inceleme raporunda iki tür bilgi bulunur: Birincisi, müracaatçının durumu ile
ilgili var olan sosyal koşulları ve gözlemleri yansıtan bilgilerdir. İkincisi ise bu bilgilerin
müracaatçı ile yapılacak çalışmaya temel oluşturacak şekilde yorumlanmasıdır. Çocuk adalet
sisteminde sosyal inceleme raporunun temel işlevi, suça sürüklenmiş çocukların ileride sağlıklı
ve üretken bir yaşam sürmelerine yönelik olarak fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine en uygun
kararların alınmasında adalet sistemine yardımcı olmaktır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Çocuk Koruma Kanunu’nda “bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi
ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk” olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Suça sürüklenen çocuk
b) Bakıma muhtaç çocuk
c) Korunma ihtiyacı olan çocuk
d) Yardıma muhtaç çocuk
e) Suç mağduru çocuk
2. Suça sürüklenen çocuk hakkında yürütülen adli işlemler süreci aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
a) Yakalama-kimlik tespiti-kovuşturma-soruşturma
b) Kimlik tespiti-soruşturma-kovuşturma-karar
c) Yakalama-adli tıp kurumuna sevk-soruşturma-kimlik tespiti
d) Kovuşturma-sosyal inceleme-soruşturma-karar
e) Sosyal inceleme-soruşturma-kovuşturma-adli tıp kurumuna sevk
3. Aşağıdakilerden hangisi adli görüşme sürecinde görüşmeyle ilgili çocuğun
bilgilendirilmesi gereken konulardan birisi değildir?
a) Görüşme konusunda özel olarak eğitim almış bir uzmanla görüşme yapacağının
belirtilmesi
b) Görüşmede söyleyeceği herhangi bir şeyin doğru ya da yanlış olarak
değerlendirilmeyeceği ve herhangi biçimde cezalandırılmayacağının iletilmesi
c) Konuşması/anlatması gereken konu hakkında detaylı bilgi verilmesi
d) Görüşmenin kayıt altına alınacağı bilgisinin çocukla paylaşılması
e) Hatırlayacağı herhangi bir şeyi mutlaka paylaşması gerektiğinin vurgulanması
4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının görev yaptığı adli birimlerden birisi
değildir?
a) Adli tıp şube müdürlüğü
b) Çocuk mahkemesi
c) Aile mahkemesi
d) Denetimli serbestlik müdürlüğü
e) Ceza infaz kurumu
5. Türk Ceza Kanunu’na göre çocukların ceza sorumluluğu kaç yaşından itibaren
başlamaktadır?
a) 11

b) 12

c) 13

d) 14

e) 15

Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
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6. Ceza muhakemesi sürecinde yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden
iddianamenin kabulüne kadar geçen aşamaya ……………. aşaması denir.
7. İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar devam eden ve
duruşma usulüyle yürütülen aşamaya ………….. aşaması denir.
8. Kendilerine karşı işlenmiş suçun sonucu olarak herhangi bir zarara maruz kalan
çocuklara ………. çocuk denir.
9. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ……… maddesi uyarınca fiili işlediği tarihte
……. yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur.
10. Türkiye’de Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak hizmetlerini sürdüren ceza infaz
kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, iyileştirme
çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ………….. yardım servisleri bulunmaktadır.

Cevaplar
1. c, 2. b, 3. e, 4. a, 5. b, 6. “soruşturma” 7. “kovuşturma” 8. “mağdur” 9. “31/1” “12”
10. “psiko-sosyal”
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8. SAĞLIK KURULUŞLARINDA SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, tıbbi sosyal hizmet alanında gerçekleştirilen uygulamaları ve sağlık
kuruluşlarında görev yapan sosyal çalışmacıların ne tür vakalarla çalıştıklarını, rol ve
işlevlerinin ne olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tıbbi sosyal hizmet uygulamasının esasları nelerdir?
2. Sağlık kuruluşlarında görev yapan sosyal çalışmacının rol ve işlevleri nelerdir?
3. Hastane ortamında kimler sosyal hizmete ihtiyaç duymaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tıbbi sosyal hizmet alanını
kavrayabilir.

Tıbbi Sosyal Hizmet

Sağlık kuruluşlarında görev
yapan sosyal çalışmacının ne
tür vakalarla ilgilendiğini
anlayabilir.
Tıbbi sosyal hizmet
uygulamalarında sosyal
çalışmacının rol ve işlevlerini
kavrayabilir.

Teorik bilgiler, vaka ve
deneyim örnekleri, sorularla
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sağlık: Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde içinde olmasıdır.



Tıbbi sosyal hizmet: Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili
bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde
hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini
yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.



Toplum ruh sağlığı: Bireyin ihtiyaç duyduğu psikiyatrik tedavi ve bakımının
etkileşimde bulunduğu sosyal çevre içinde sürdürülmesi amacıyla sunulan sağlık
hizmetleridir.



Aile hekimi: Yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun, kişiyi bir bütün olarak incelemek için
tıp eğitimi almış doktordur.



Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanları
tarafından aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarıdır.



Biyo-psiko-sosyal yaklaşım: Hasta işlevinin birbiriyle kesişen üç yönünü göz önünde
bulunduran yaklaşım olup; “biyo” hasta sağlığı ve mutluluğunun biyolojik ve sağlıkla
ilgili yanlarına atıf yaparken, “psiko” hastanın sağlık durumuna etki ettiği biçimiyle
kendine verdiği değer, kendine güveni ve duygusal hususlara; “sosyal” ise hastayı
çevreleyen ve etkileyen sosyal çevreye atıfta bulunur.
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Giriş
İnsan sağlığının fizyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları vardır. Bu nedenle
hastalıkların tedavisinde çok boyutlu bir yaklaşım benimsenmektedir. Tıbbi bakım ve tedavi
kurumlarında hastaların tedavisini sadece tıbbi boyutla sınırlandırmak, psiko-sosyal, kültürel
ve manevi yönü olan insanı eksik değerlendirmek anlamına gelecektir. Bu kapsamda tıbbi
sorunlara bütüncül bir şekilde yaklaşmak önem arz etmektedir. Birbirleriyle etkileşim halinde
olan fiziksel, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutların dengeli bir şekilde gelişimini sağlamak
tıbbi sosyal hizmetin sağlık alanında işlevselliğini ortaya koymaktadır (Duyan, 2000).
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; kişinin bedenen, ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir. Bedensel ve ruhsal boyutun yanında
üçüncü boyut olarak nitelendirilen sosyal sağlık kavramı, bireyin sosyal çevresiyle olan
etkileşimine odaklanmayı gerekli kılmaktadır. Bireyin iyi olma halini destekleyerek yaşam
kalitesini ve sosyal işlevselliğini geliştirmesi için çalışan sosyal hizmet mesleği bu açıdan sağlık
alanında önemli bir yere sahiptir. Pek çok disiplinin bir ekip anlayışıyla görev yaptığı sağlık
kuruluşlarında gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarını nitelendirmek amacıyla “Tıbbi
Sosyal Hizmet” kavramı kullanılmaktadır. Barker (2003) tıbbi sosyal hizmeti; hasta ve ailesinin
hastalıkla birlikte ortaya çıkan psiko-sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla
hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet uygulamaları olarak
tanımlamıştır.
Türkiye’de, 1965 yılından itibaren hastanelerde sosyal çalışmacılar görev yapmaya
başlamışlardır. Sağlık politikalarında meydana gelen değişimler hastanelerde yürütülen sosyal
hizmet uygulamalarını şekillendirmeye devam etmektedir. Ayrıca hastanelerde sosyal hizmet
uygulamaları, sadece sağlık politikalarına bağlı olarak değil, hastane yönetiminin sosyal
hizmete ilişkin tutumu ile de şekillenebilmektedir. Sosyal hizmet mesleğinin tanınmasında ve
kabul edilmesinde hastanede görev yapan sosyal çalışmacının gayret ve çabasının da etkili
olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan meslek elemanı
bir büroya bağlı çalışmak yerine, mobilize bir şekilde hastanedeki tüm birimleri dolaşarak
sosyal hizmete ihtiyaç duyulan durumları ve alanları keşfetmelidir.
Tıbbi sosyal hizmet alanında sosyal hizmet müdahalesi uygulayan sosyal çalışmacılar
genelde hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde görev yapmaktadırlar. Hastanelerin sosyal
hizmet birimlerinde, çeşitli poliklinik ya da kliniklerden ayaktan veya yatarak tedavi hizmeti
alan hastaların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar yerine getirilmektedir.
Türkiye’de hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde görev yapan sosyal çalışmacıların görev,
rol ve sorumlulukları 1983 yılında yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği’nde ve 2011 yılında yürürlüğe giren Tıbbi Sosyal Hizmet Yönergesi’nde
tanımlanmıştır.

8.1.

Hastanelerde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları

Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 35.
maddesinde sosyal hizmetler şu şekilde tanımlanmıştır: “Standardında sosyal hizmet uzmanı
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bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir sosyal servis kurulur. Birden fazla sosyal hizmetler
uzmanı bulunduğu takdirde, içlerinden baştabip tarafından görevlendirilen bir tanesi bu
servisin amirliği görevini de yürütür. Sosyal servis, yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden,
yatan ve kurumdan çıkan hastaların sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması,
çözümlenmesi, hastanın çevresi ve ailesiyle ilişkilerinin sağlanması, kurumun halkla ilişkiler
işlerinin yürütülmesi ile görevlidir. Ayrıca kurum personelinin karşılıklı ilişkilerinde ve sosyal
sorunlarında danışma ve yardım sağlama görevini de yapar.”
Yönetmeliğin 126. maddesinde sosyal çalışmacının görev ve yetkileri sıralanmıştır.
Buna göre sosyal çalışmacı hastanede:











Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi
(hastane iş, okul vb.) ile iş birliği yapar, posta ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütür.
Bunun için kuruma müracaat eden hasta sahibi ve ziyaretçilerin müşküllerinin
çözümlenmesinde, aranan hastaların kolayca bulunmasında, gerekli görülen her türlü
tedbirleri alır ve aldırır.
Hastaların gerektiğinde sosyo-ekonomik durumlarının tetkikini yaparak hastane
harcamalarına katılıp katılmayacağını araştırır ve değerlendirir. Aldığı sonucu
Bakanlıkça saptanan bir forma doldurarak hasta evraklarının arasına ekler. Maddi
yetersizliği olanlara, diğer dış kurumlardan sürekli veya geçici destek sağlanmasına
yardımcı olur.
Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenler, moral
gücünün arttırılmasını sağlar.
Kurum ile diğer sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurumlar arasında baştabibin izni ile
iş birliğini sağlayarak kurumun gelirini arttıracak program ve çabalara katılır ve teşhis,
tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumlarla koordinasyon ve yardımlaşmayı
sağlar.
Kurum içinde bulunan gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenler, yoksa bu tip
çalışmaların kuruma yönelmesini sağlar.
Öncelikle kurum personelinin ve olanaklar oranında, yatan hastaların çocukları için kreş
ve gündüz bakımevi açılmasına yardımcı olur.
Kurum sonrası oluşacak kişisel ve toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden
düzenlenmesine yardımcı olur.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanan Tıbbi Sosyal
Hizmet Yönergesi’nde, tıbbi sosyal hizmet: “Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi
tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi
sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen
psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini
yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulaması” olarak tanımlanmıştır. Bu
tanım doğrultusunda tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan sosyal çalışmacı, sağlık ekibinin
bir üyesi olarak hareket eder ve kendi uzmanlık alanına giren konularda mesleki rolünü
gerektirdiği müdahalelerde bulunur.
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Hastane ortamında yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının temel amacı, tıbbi bakım
ve tedavi sisteminin daha insancıl ve daha etkili şekilde hizmet vermesine yardımcı olmaktadır.
Tıbbi sosyal hizmetin temel özelliği, hastalıkla ve hastalığın tıbbi tedavisi ile bağlantılı, bireyin
ve ailenin yaşamını etkileyen sosyal ve duygusal sorunları çözebilmektir. Tıbbi sosyal hizmet
alanında görev yapan sosyal çalışmacının hasta ve yakınlarına yönelik bazı uygulamaları şu
şekilde sıralanabilir (Özbesler & İçağasıoğlu-Çoban, 2010):










Tedavi sürecinde hastanın ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması (sağlık
sigortasından yararlanma, sosyal yardım hizmetlerinden yararlanma gibi),
Hastalığın tedavisi ve izlemi için gerekli olan protez, ortez, ilaç gibi tıbbi malzemelerin
sağlanacağı uygun kaynakların bulunması,
Hastanın tedaviden en etkin biçimde yararlanabilmesi için sağlık ekibinin bir parçası
olarak, hasta ve ailesi hakkında ekibe bilgi verilmesi ve ekibin çalışmalarının
desteklenmesi,
Hastanın hastalık nedeniyle yaşadığı umutsuzluk, korku, üzüntü, çaresizlik ve suçluluk
duyguları gibi psikolojik sorunların çözümünde destek olunması,
Hastanın hastalık nedeniyle yerine getiremediği çocukların bakımı, yapılması gereken
günlük işler gibi sorumlulukların yerine getirilmesi için destek sağlanması,
Hastanın ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi,
Hastanın ve ailesinin yasal konular, hakları, toplumda var olan hizmetler ve bunlara
nasıl ulaşılabileceği gibi konularda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,
İntihar girişimi, kayıplar, istismar mağduru olma gibi kriz ve travma oluşturan yaşam
durumlarının ele alınması ile ilgili konularda çalışmalar yapılmasıdır.

Hastane ortamında görev yapan sosyal çalışmacı, yerine getirdiği çalışmalarında birden
çok mesleki rolü bir arada yürütmek durumunda olan bir profesyonel meslek elemanıdır.
Hastane ortamında çalışan sosyal çalışmacı, hastanın tıbbi tedavisine destek olacak mesleki
çalışmaları yürütürken yönetici, planlamacı, kaynak bulucu, eğitimci, savunucu, kolaylaştırıcı
olma gibi mesleki rolleri de üstlenir.
HASTALARIN TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNE MÜRACAAT ETME
NEDENLERİ













Hastane tedavi giderlerini karşılayamama,
Sosyal yardım gereksinimi,
Tedavi süresince kalacak yer sorunu,
Hastaneye kabulde tedavi giderlerinin ödenmesi ile ilgili sorunlar,
Taburculukla ilgili planlama ve sorunlar,
Aile içi psiko-sosyal sorunlar,
Hastanede terk edilme,
Tıbbi malzeme gereksinimi,
Yeşil kartla ilgili sorunlar,
Tedaviden daha etkin yararlanabilme isteği,
Psiko-sosyal destek gereksinimi,
Hastanın iş yeri ile ilgili sorunları,
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Tedaviyi kabul etmeme,
Hastanın çocukları ile ilgili sorunlar,
İstismar ve ihmal vakalarının tespit edilmesi.
(Özbesler & İçağasıoğlu-Çoban, 2010)

Tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan sosyal çalışmacılar sosyal hizmetin genelci
yaklaşımından yararlanarak uygulamalarını yerine getirirler. Sosyal hizmet uygulamasında
genelci yaklaşımın dört temel dayanağı vardır. Birincisi, insan davranışı kaçınılmaz olarak
sosyal ve fiziksel çevre ile ilişkilidir. İnsan ve çevresi arasındaki bu bağlantıya dayalı olarak
müracaatçı sistemlerinin fonksiyonelliğini geliştirme çabaları, sistemin (insanın) özellikle
kendisini değiştirmeyi, onun çevresi ile etkileşiminde ve onu çevreleyen diğer sistemlerde
değişiklikler yapmayı içerir. Genelci uygulamacı, değişime yönelmek için çok düzeyli
değerlendirmeler ve çok yöntemli müdahaleler gerçekleştirir. Üçüncü olarak, benzer sosyal
hizmet sürecini kullanarak bireyden topluma kadar her düzeyde müracaatçı sistemleri ile çalışır.
Tüm müracaatçı sistemleri ile sosyal hizmet müdahalesi, bir diyalog biçimi ile bilginin karşılıklı
değişimini, değişim için gerekli kaynakların keşfi sürecini ve çalışmanın amacını
gerçekleştirmek için gelişme aşamasını gerektirir. Dördüncü olarak, genelci uygulamacı,
araştırma yapmak ve adil sosyal politikalara yönelmek sorumluluğundadır (Zengin, 2011).
Tıbbi sosyal çalışmacılar sağlık alanında görev yapmaları nedeniyle biyo-psiko-sosyal
yaklaşımdan da yararlanırlar. Biyo-psiko-sosyal yaklaşıma göre; fiziksel ve psikolojik koşullar
ile sosyal çevrenin koşulları birbirlerini etkileme eğilimindedir ve bu koşullar müracaatçı ve
ailelerini anlamak ve onlara yardım etmek için hesaba katılmalıdır. Biyo-psiko-sosyal yaklaşım
hasta işlevinin birbiriyle kesişen üç yönünü göz önünde bulundurur; “biyo” hasta sağlığı ve
mutluluğunun biyolojik ve sağlıkla ilgili yanlarına atıf yaparken, “psiko” hastanın sağlık
durumuna etki ettiği biçimiyle kendine verdiği değer, kendine güveni ve duygusal hususlara;
“sosyal” ise hastayı çevreleyen ve etkileyen sosyal çevreye atıfta bulunur. Hastayı tam olarak
anlayabilmek için sosyal çalışmacının yapması gereken (ona yaraşan) bu alanların her birini
değerlendirmektir (Zengin, 2011).
Tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan sosyal çalışmacılar temel olarak şu sorunlarla
ilgilenirler: İstismara uğramış ya da terk edilmiş çocuklar, şiddet görmüş kadınlar veya adölesan
gebelikler, madde bağımlıları, diyaliz hastası, onkoloji hastası gibi kronik hastalığı olanlar,
AIDS'liler, psikiyatrik hastalar ve bunun gibi birçok ihtiyaç grupları tıbbi sosyal hizmetin sorun
alanları olup aynı zamanda değişebilen müracaatçı sistemleridir. Dolayısıyla tıbbi sosyal hizmet
alanı müdahale ettiği sorun alanları açısından da özellikli gruplarla çalışmayı gerektirir. Bu
gruplar aynı zamanda incinebilir gruplardır ve bu kişilerle çalışma geniş bir yelpazede bilgi,
beceri ve yetkinlikler gerektirir (Saruç, 2013).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda yer verilen çalışma Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından 2013 yılında yayınlanan Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi’nin 1. sayısından
alınmıştır. Müracaatçıyı tanımlayıcı bilgiler yazar tarafından değiştirilerek verilmiştir.
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Aşağıda öyküsü verilen vakayla ilgili yapılan mesleki çalışma sürecini Tıbbi Sosyal Hizmet
Dergisi’nin internet sayfasından okuyunuz.
Web Adresi: http://www.saglik.gov.tr/SHGM/TSH/index.html
HEDEF
Hastane ortamında bireyle sosyal hizmet yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bir sosyal
hizmet müdahalesini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle bireyle çalışma raporunun tamamını yukarıda verilen internet adresine ulaşarak
okuyunuz.
2. Raporun içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda çalışma yapılan bireyin ruh halini analiz
ediniz.
3. Bu vakayla siz çalışsaydınız daha başka neler yapacağınızı düşününüz.
BİREYLE ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEĞİ
(Sosyal Çalışmacı Sebahat Balcı tarafından hazırlanmıştır)

Kurum
: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
Vakanın Adı –Soyadı
: Banu Kadayıf
Vakanın Sorunu
: İntihara teşebbüs
Çalışma Yapılan Kurum
: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
Çalışmayı Yapan SHU
: Sebahat Balcı
Çalışmanın Başlama Tarihi : 14.07.2010
Çalışmanın Bitiş Tarihi
: 09.12.2011
Vaka ile görüşme sayısı
: 8 kez düzenli aralıklarla (+2 hastanın ihtiyaç duyduğu
zaman)
Sorunun Öyküsü
Banu; Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Dâhiliye Servisi’ne Acil Servis’ten intihar etme
amacıyla ilaç alımı ile yatırılan, 26 yaşında kadın hastadır. Sağlık meslek lisesini bitirdikten
sonra, bir müddet özel hastanede çalışmış, ancak şu an işsiz durumdadır. Resmi nikâhlı
eşinden ayrılma sürecinde olan Banu, anne ve babası ile yaşamaktadır. Anne ve babası ile
yaşamasına rağmen paylaştıkları herhangi bir şey bulunmamaktadır. Öyle ki aynı anda
kahvaltı dahi yapmamaktadırlar.
Yattığı serviste ilk tedavisi tamamlanan Banu’nun doktoru bir psikiyatrist tarafından
muayene edilmesini istemiştir. Psikiyatrist muayenesi sonucunda, tedavisi düzenlenip, sosyal
hizmet birimi tarafından hasta ile çalışılması talep edilmiştir.
Banu ile yattığı servis ortamında ilk görüşme yapıldığında; hastanın şu an ailesiyle birlikte
bir müddetten beri Antalya’da yaşadığı, daha önce ailesiyle birlikte Gemlik’te yaşadığı ve
evlenerek İstanbul’a taşındığı, evli olduğu eşinden boşanmak için mahkeme sürecinde
olduğu, sağlık meslek lisesi mezunu olduğu, halen bir üniversitenin başka bir sağlık
bölümünde okuduğu, bir süre özel bir hastanede çalıştığı ancak uzun zamandan beri işsiz
olduğu anlaşılmıştır.
Görüşme esnasında hasta, üç çocuklu öğretmen anne babanın üçüncü çocuğu olup, kendinden
büyük abla ve abisinin olduğunu ve onların evli olduklarını, ablasını sevdiğini ancak abisini
hiç sevmediğini, onunla hiç görüşmediğini, bayramlarda bile abisi ile bir araya gelmek
istemediğini belirtmiştir. Abisi ile görüşmemesinin sebebini ise 15 yaşında iken abisinin
kendisine tacizde bulunduğunu, bu durumu annesine söylediğinde kendisine inanmadıklarını,
kendisini suçladıklarını, bunun üzerine annesi ve abisi ile ilişkilerinin bozulduğunu,
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annesinin abisini koruduğunu, kendisine inanmadığı ve hakaretler ettiğini belirtmiştir.
Gemlik’te yaşadıkları süre içerisinde özellikle annesinden intikam almak için okulunu
astığını, derslerine çalışmak istemediğini, parlak bir öğrenci iken derslerinde düşme
olduğunu, bu esnada okul dışında kendinden yaşça büyük olan bir erkekle ilişkiye girdiğini,
bu duruma ailesinin tepki göstermesine karşılık onlara aldırmadan ilişkilerine devam ettiğini
belirtmiş ve sonraki süreçte kendinden yaşça büyük, ilkokul mezunu biriyle kaçarak
evlendiğini, evliliği süresince eşinden fiziksel şiddet gördüğünü ve hakaretler edildiğini,
cinsel olarak sağlıklı birliktelik yaşayamadıklarını, evlilikleri devam ettiği süre içerisinde
İstanbul’da yaşadıklarını, eşinin kendisine çalışma ve yarım kalan okulunu bitirmesi için
fırsat vermediğini, bu esnada eşinin akrabası olan kendi yaşına yakın üniversitede okuyan bir
gençle tanıştığını, onunla arkadaşlık yaptığını, ilerleyen süre içerisinde arkadaşlıklarının aşka
dönüştüğünü, o genç sayesinde okuluna geri döndüğünü, onunla ilişkiye girdiğini ve bu
ilişkiden dolayı çok mutlu olduğunu fark ettiğini, eşinin ilk başlarda bu durumdan haberi
olmadığını ancak daha sonraki yıllarda başkalarının fark etmesi sonucunda eşinin de
öğrendiğini, bunun üzerine boşanmak için mahkeme süreci başlattıklarını, mahkeme süreci
başladıktan sonra anne babasının yanına Antalya’ya geldiğini, bu esnada ilişkisinin devam
ettiğini, onunla evlenmek istediğini ancak evlendikleri takdirde eşi ile görüşme ve ortak
birçok akrabalarının olması durumunun kendilerini rahatsız ettiğini, zaten ilişkide olduğu
gencin ailesinin bu ilişkilerini ve evlenmek istemelerini onaylamadıklarını, bütün bu
durumun kendisini bir çıkmaza soktuğunu ve bunun sonucunda intihara teşebbüs ettiğini
belirmiştir.
Banu ile yapılan ilk görüşmeden sonra hastaneden taburcu edilmiştir. Taburcu edildikten
sonra bireysel psiko-sosyal danışmanlık sürecine karar verilerek Banu’ya randevu
verilmiştir. Banu’yla hastaneden taburcu edildikten sonra ilk görüşme 1.seans sayılmak
üzere, iki haftada bir görüşülerek, toplam 8 seans olarak düzenli görüşmeler yapılmış ve
bireysel psiko-sosyal danışmanlık verilerek vaka çalışması başlatılmıştır.
Daha sonraki süreçlerde hasta ihtiyaç duydukça randevu alıp veya randevu almadan
görüşmeye gelmiştir. Bu süre içerisinde anne babasıyla da aile danışmanlığı süreci
başlatılmak üzere birçok kez randevu verilmesine karşılık görüşmeye sadece annesi bir kez
gelmiş olup, o da sadece kızı hakkında bilgi almış, kendisi ve eşiyle düzenli aile danışmanlığı
çalışması başlatılması istenmesine karşılık, ne eşi ne de kendisi bu çalışmaya
katılmamışlardır. Bu vaka da çok gerek görülmesine karşılık aile danışmanlığı süreci
başlatılamamıştır.
Süreç
Banu ile yapılan bireysel psiko-sosyal çalışmaya başlamadan önce hastanın bulunduğu nokta:
hayattan bezmiş geleceğe dair hiçbir beklentisi olmayan, kendisine ve başkalarına güven
eksikliği duyan, kendisinin dahi onaylamadığı bir ilişki içerisinde olan ve ilişkide olduğu
kişiye bağımlılık geliştirmiş, anne ve babası ile aynı evde yaşamasına karşılık onlarla hiçbir
ilişkisi olmayan, bir takım psikiyatrik şikâyetleri olan, hiçbir şeyden zevk almayan ve her an
tekrar intihara teşebbüs edebilecek durumda ve madde kullanmaya meyilli bir durumdaydı.
Depresyon belirtileri olması nedeniyle psikiyatrik tedavi ile birlikte bireysel psiko-sosyal
çalışma yapılmasına Banu’yla birlikte kararlaştırılıp başlanmıştır.
(Balcı, 2013)

8.2.

Üniversite Hastanelerinin Çocuk Koruma Merkezleri

Çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezlerinin temel görevlerinden birisi
korunma ihtiyacı olan çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair uygulama ve
araştırmaların yapılacağı ortamı sağlamaktır. İhmal ve istismara uğramış çocuğa yaklaşım,
üniversitelerin çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezleri bünyesinde yer alacak
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“Hastane Temelli Çocuk Koruma Birimleri” tarafından sağlanmalıdır. Çocuk koruma
birimleri, çok disiplinli bütüncül yaklaşım temeline dayalı, üniversite hastanelerinin içinde yer
alan yapılanmalardır. Çocuk koruma birimini oluşturacak çekirdek ekip üyelerinin; sayı, eğitim
ve nitelik açısından standartlarının belirlenmiş olması gereklidir.
Çocuk koruma biriminin işbirliği yapacağı kurumlar arasında öncelikle cumhuriyet
savcılığı, çocuk polisi, jandarma çocuk koruma merkezi, baroların çocuk hakları komisyonları,
çocuk mahkemeleri, il sağlık müdürlüğü, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, il milli eğitim
müdürlüğü, denetimli serbestlik müdürlüğü önde gelen kurumlar olarak yer alır. Çocuk koruma
biriminin o il içinde çocukla çalışan diğer kurumlarla ilişkisi; olguların diğer kurumlardan gelen
temsilcilerle birlikte değerlendirilmesi, ortak izlem, raporlama, geri bildirim ve işbirliği
açısından gereklidir. Kurumlar arası işbirliği, çocuğun tekrar tekrar ifadesinin alınmasını
engellemek, bu süreçte çocuğun yeni örselenmelerle karşılaşma riskini ortadan kaldırmak
açısından, yerleştirilmesi gerekli olan ilkesel bir yaklaşımdır.
İstismara ve\veya ihmale uğrayan suç mağduru çocuklar, doğrudan sosyal hizmet
mesleğinin çocuk ve aile refahı alanı ve çocuğun korunması görevi ile ilgilidir. Çocuk
istismarının önlenmesine yönelik sosyal hizmet uygulamalarında etkin olarak kullanılan
ekolojik sistem yaklaşımı ve erken müdahale ilkesi gereğince koruyucu mekanizmaların
desteklenerek ailelerin güçlendirilmesi gerekmektedir. İstismara yol açan risk etmenleri
giderilmeye çalışılarak ailenin güçlü yönleri desteklenmelidir. Çocukların ihmal ve istismara
uğramasına yol açan risklerin belirlenmesi ve toplumsal işbirliğine dayalı bir müdahale ile
çocukların iyi olma halinin desteklenmesi sosyal hizmet mesleğinin temel amaçlarındandır.
Bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı çocuğu mağdur eden durumları birey, aile ve toplum
düzeyinde bütün yönleriyle ele almayı gerektirir. Bu bakış açısı; sadece sorunu yaşayan bireye
odaklanmak yerine bireyin etkileşim içerisinde olduğu bütün sistemleri ele almayı, bu sistemler
arasındaki ilişkileri anlamayı gerektirir. Suç mağduru çocukla çalışmada aile merkezli ve çocuk
odaklı yaklaşım kullanılmalıdır. Çocuğun en üst düzeyde gelişimi için gereksinimlerini
belirlemek, ailenin çocuğun gereksinimlerini karşılayabilmesi ve işlevlerini etkili bir şekilde
yerine getirebilmesi için kaynakları saptamak ve aynı zamanda bu yönde politika eksikliklerinin
tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, sosyal çalışmacının öncelikli uygulamaları
arasındadır. Bu uygulamalar sırasında disiplinler arası, bütüncül, çevresi içinde birey
yaklaşımlardan yararlanır (Dağlı & İnancı, 2011).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda bir hastanenin çocuk koruma merkezinde cinsel istismar mağduru çocuk ve
ailesiyle yapılan çalışma aktarılmıştır.
HEDEF
Hastane ortamında cinsel istismar mağduru çocuğun nasıl tanılanacağını ve sonrasında ne
tür işlemler yapılması gerektiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
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1. Öncelikle metinde geçen olguyu okuyarak olayı genel hatlarıyla anlamaya çalışınız.
2. İstismar mağduru çocuğun tanılanması için neler yapıldığını kavramaya çalışınız.
3. Siz çocuk koruma merkezinde görev yapan bir sosyal çalışmacı olsaydınız cinsel istismar
mağduru çocuklara yönelik ne tür uygulamalar yapardınız?
OLAY/OLGU: CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLA ÇALIŞMA
E. on yaşında ilköğretim dördüncü sınıfta okuyan bir kız çocuğudur. Ailesi iki aylık erkek
kardeşini üç gün süresince devam eden yüksek ateş nedeniyle üniversite hastanesi acil
servisine getirmiştir. Yapılan tetkikler ve uygulanan tedaviler sürecinde aileden alınan
öykünün tutarsızlığını gören klinik hekimlerinin çocuğun ihmalinden kuşkulanması üzerine
gözleme alınmış ve ailesi çocuk koruma birimine yönlendirilmiştir. Birim sosyal çalışmacı
ile iletişime geçilmiş, hasta ile ilgili bilgi verilmiştir. Sosyal çalışmacı anne ve babayı
görüşme odasına alarak aile görüşmesini başlatmıştır. Aileden alınan bilgiye göre; anne yirmi
altı yaşındadır ve ev hanımıdır. Baba otuz yaşındadır ve simit satarak evin geçimini
sağlamaktadır. Çift on yıllık evlidir, üç kız, bir erkek olmak üzere dört çocukları
bulunmaktadır ve görücü usulü ile evlendirilmişlerdir. Ailenin herhangi bir sosyal güvencesi
bulunmamaktadır. Yüz lira verdiklerini belirttikleri gecekonduda ikamet etmektedirler.
Ailenin aslen başka bir şehirden oldukları ve beş yıl kadar önce işsizlik nedeniyle
bulundukları kente göç etmek zorunda kaldıkları öğrenilmiştir. Görüşme sırasında babanın
sıkılgan ve aceleci tavırları dikkat çekmiş ve anne ile görüşmenin devam ettirileceği
söylenerek acil servise oğlunun yanına yönlendirilmiştir.
Anne eşi görüşme odasından çıkar çıkmaz ağlamaya başlamıştır. Oğlunun durumu hakkında
çok endişelendiğini belirtmiştir. Acil servis aranarak çocuk hakkında bilgi alınmış ve durumu
anneye aktarılmıştır. Anne oğlunun son bir haftadır sürekli hastalandığını ancak üç gün
içerisinde nöbet geçirir gibi olduğunu eşine söylemesine karşın hastaneye getirmediğini
anlatmıştır. Eşi ile ilgili ayrıntılı sorulara geçildiğinde annenin suskunlaştığı ve tedirgin
olduğu gözlenmiştir. Bir saat süren görüşme sürecinde anne eşinin kendisine sürekli şiddet
uyguladığını oğlu ve büyük kızı dışında diğer iki kızına sürekli bağırdığını, hemen hemen
her gün onları da hırpaladığını anlatmıştır. Eşinden çok korktuğunu, kendi ailesinin şehir
dışında olduğunu ve ona destek verebilecek kimsenin olmadığını söyleyen anne kolunda ve
bacağında bulunan morlukları göstermiştir. Görüşme diğer çocuklarla babanın ilişkisini
çözümlemeye odaklandırılarak konu ile ilgili anneden bilgi alınmıştır. Kızı E.’nin son iki
senedir okul başarısının düştüğü, altına kaçırma, tırnak yeme davranışları sergilediği; altı
yaşında olan kızı F.’nin ablasına çok düşkün olduğu ve sürekli onunla olmak için huzursuzluk
çıkardığı, sekiz yaşında olan kızları G.’nin ise okul başarısının ve davranışlarının normal
olduğu öğrenilmiştir. Acil servis ile iletişime geçilmiş ve sosyal gereklilik nedeniyle çocuğun
yatışının yapılması sağlanmıştır. Anneye diğer çocuklarını da kontrole getirmesi gerektiği
söylenmiş, ailenin tüm iletişim bilgileri alınmış ve birimin iletişim bilgileri verilerek diğer
çocuklarını getirmek üzere eve gönderilmiştir.
Anne aynı gün içerisinde eşine haber vermeden E. dışında 2 çocuğunu birime getirmiştir.
E.’nin okulda olduğunu, ertesi gün getirebileceğini belirtmiştir. Yapılan fizik muayenede üç
çocukta da gelişim geriliği olduğu saptanmış, rutin tetkikler istenmiş ve izlem planı
yapılmıştır. Anne adli mercilere yapabileceği başvurular ve alabileceği hizmetler hakkında
bilgilendirilmiştir. Psikiyatri servisine yönlendirilen anne depresyon tanısıyla izlemeye
alınmıştır.
Alınan bilgiler ve süreç hakkında ekip bilgilendirilmiş ve olgu değerlendirme raporu
yazılmıştır. Ertesi gün planlanan saatte birime gelmeyen anne aranmış, eşi izin vermediği için
kızını getiremediğini bildiren anneye çocuğunun getirilmesinin gerekliliği ve diğer
çocukların kan sonuçlarının yorumlanacağı bilgisi verilerek ikna edilmiştir. Bir gün sonra
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anne kızı E.’yi kontrole getirmiştir. Yapılan fizik muayene ve tetkikler sonucunda altına
kaçırma sorunu olan E.’nin psikiyatri kliniğinde değerlendirilmesi kararlaştırılmış ve randevu
alınmıştır.
Yapılan psikiyatrik değerlendirmede E.’nin görüşmeci ile işbirliği içinde olduğu, genel
konulardan konuşurken rahat ve konuşkan bir çocuk olduğu izlenimi edinilmiştir. Hastaneye
neden geldiği sorulduğunda; kardeşi hastalandığı için geldiklerini söylemiştir. Aile üyeleri
ile ilgili sorulardan annesi ve kardeşi ile ilgili olanlara hızlı ve net yanıtlar verdiği; söz
babasına gelince yer yer konuyu değiştirmeye çalıştığı ve oldukça kaygılı olduğu
gözlenmiştir. Durum psikiyatri kliniğinde değerlendirilmiş ve çocuk ile istismar görüşmesi
yapılmasına karar verilmiştir. Anne ve çocuk görüşmenin kayda alınacağı konusunda
bilgilendirilmiş ve onayları alınmıştır. Yapılan görüşmede E.’nin iki yıldır babası tarafından
cinsel istismara uğradığı öğrenilmiştir. Anne ile yapılan görüşme sonrasında hazırlanan olgu
değerlendirme raporuna alınan son bilgiler eklenmiş ve olgu bildirim raporu hazırlanarak
savcılık bildirimi yapılmıştır. Aynı zamanda adli birimler aranarak baba ile ilgili suç
duyurusunda bulunulmuştur. İlgili işlemler devam ederken diğer çocukların güvenliği
sağlanması için kolluk kuvvetlerine haber verilmiştir.
Bu süreçte anneye yapılacak işlemler ve süreç hakkında bilgi verilmiştir. Aile ve sosyal
politikalar il müdürlüğüne de olgu bildirim raporu ile bildirim yapılmıştır. Çocukların ve
annenin izlemi planlanmıştır. Olgu bildirim raporunda yer alan bilgiler ve öneriler ışığında
maddi geliri olmayan anneye ekonomik destek sağlanmıştır. Anneye düzenli aralıklarla
danışmanlık hizmeti verilmiştir.
(Dağlı & İnancı, 2011)

8.3.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

Türkiye’de ruh sağlığı ile ilgili veriler açısından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan
“Türkiye Ruh Sağlığı Profili” çalışması sonuçlarına göre; Türkiye’de nüfusun %18’inin yaşam
boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği, çocuk ve ergenlerde klinik düzeyde sorunlu davranış oranının
%11 olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’na ait İstanbul, Samsun, Manisa, Adana, Elazığ,
Trabzon ve Bolu illerinde toplam 8 adet Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (RSHH)
mevcuttur. Ayrıca genel hastaneler içinde ve üniversite hastanelerinde yataklı tedavi ve
poliklinik hizmetleri bulunmaktadır. Ülkemizde 100 bin kişiye 2,20 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı hizmet vermekteyken, Avrupa Birliği’nin 15 ülkesinde 100 bin kişiye ortalama 12,9
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hizmet vermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2011). Bu sayılara
bakıldığında gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de ruh sağlığı hastanesi ve hekimi
sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde hastane temelli ruh sağlığı
hizmeti yanında toplum temelli ruh sağlığı hizmetine geçiş 1960’lı yıllardan itibaren yaygın bir
şekilde başlatılmıştır.
Hastane temelli hizmet modeli, koruyuculuk ve rehabilitasyonu içermemesi nedeniyle
bireylerin hastalığa yakalanmama, iyilik hallerini arttırma ve sürdürmelerinde yetersiz kalan bir
modeldir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri modeli
geliştirme çalışmalarına başlanmış, “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı” hazırlanmış ve bu
amaçla yeni bir örgütlenme ve hizmet modeli geliştirilmiştir. Böylece 2011 yılından itibaren
hızla geliştirilip yaygınlaştırılarak toplum ruh sağlığı merkezleri açılmaya başlanmıştır. Bu
eylem planında ağır ruhsal hastalıklar için hastane merkezli hizmet modelinden toplum temelli
hizmet modeline geçileceği duyurulmuştur (Bilge, ve diğerleri, 2016).
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Toplum ruh sağlığı kavramı; bireyin psikiyatrik tedavi ve bakımının etkileşimde
bulunduğu çevre içinde sürdürülmesini ifade etmektedir. Bu kapsamda toplum ruh sağlığı
uygulamaları ruhsal hastalıkları önlemede önemli bir yer tutmaktadır. Bu hizmetlerde esas
amaç; ruh sağlığını korumak, ruhsal hastalık oluşumunu önlemek ve bu çalışmaları halka
götürmek (birincil önleme), ruhsal hastalıkların erken tanısı, tedavisi ve bakımını sağlamak
(ikincil önleme), ruhsal hastalıkları iyileştirme (rehabilitasyon) ve bakımının devamlılığını
sağlamak ve bunun için sistem oluşturmaktır (üçüncül önleme). Ayrıca toplumda yeterince
ilişki kuramayan, yaşamlarını sürdürecek toplumsal beceri ve mesleki uğraşılardan yoksun
kalan ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar, hem ailelerine hem de topluma büyük yükler
getirmektedir. “Toplum Temelli Ruh Sağlığı” anlayışı; hastaların tekrar tekrar hastaneye
yatarak toplumdan uzaklaşmalarının, işlevselliklerindeki azalmanın önüne geçilmesi, takip ve
tedavilerinin sürdürülmesi amacıyla; hastanın evinde, mahallesinde veya işyerinde temel yaşam
ihtiyaçlarını karşılamayı, sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirmeyi ve gerekli destek
sistemlerini devreye sokmayı, kısacası toplum içinde tedaviyi hedefler (Bilge, ve diğerleri,
2016).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde; kısa süre önce hastaneden taburcu olmuş veya
hastaneye yatırılma riski olan ve psikoz ya da diğer ağır ruhsal bozukluklar nedeniyle tedavi ve
psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan veya ağır bir ruhsal bozukluk nedeniyle işlevselliği ciddi
düzeyde azalmış bireylerin takibi yapılır. Ağır ruhsal bozukluklar bilişsel, yönetsel ve sosyal
beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve benzeri psikotik
bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal bozukluklar olarak
tanımlanmaktadır. Merkeze hastaneye sık yatış geçmişi ve sık yatış eğilimi olan bireyler
öncelikli olarak kabul edilirler (Kahiloğulları & Redlich, 2016).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, ilgili coğrafi bölgedeki ciddi ruhsal hastalığı olan
bireylerin ve ailelerin bilgilendirildiği, ayaktan tedavilerin yapıldığı ve takip edildiği,
rehabilitasyon, ruhsal eğitim, uğraş tedavisi, grup veya bireysel tedavi gibi tedavilerin
uygulandığı, böylece toplum içinde yaşama becerilerinin artırılmasını hedefleyen, psikiyatri
klinikleri ile ilişki içinde çalışan ve gerektiğinde hareketli ekiple hastanın yaşadığı yerde
takibini yapan birimler olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde
ruh sağlığı ekibi; psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, ergoterapist, uğraş
terapisti ve diğer yardımcı personelden oluşmaktadır (Bilge, ve diğerleri, 2016).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri aşağıda belirtilen rol ve işlevleri yerine getirirler:






Ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylere yönelik hastaneye yatırılmalarını önlemek,
yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve
psiko-sosyal müdahaleler sunulması,
Ağır ruh sağlığı sorunu bulunan hastalara bakan aileler için odaklı destek ve psikoeğitim verilmesi,
Sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği
sürenin artırılması,
Birinci basamak sağlık kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın işbirliği,
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Bireylere ve ailelerine yönelik desteğin arttırılması amacıyla diğer kurumlarla ve toplum
hizmeti veren kuruluşlarla (belediye, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İŞKUR,
vakıflar, sivil toplum kuruluşları vb.) koordinasyon sağlanması,
Toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama eğiliminin azaltılmasına katkıda
bulunulması.

2011 yılında yürürlüğe giren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge’de
merkezde görevlendirilecek sosyal çalışmacının hem kendine ait, hem de diğer çalışanlarla
ortak görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yönergede sosyal çalışmacının görev ve
sorumlulukları şu şekilde tanımlanmıştır:








Merkezin sorumlu olduğu bölgedeki hastaların tespit edilmesi ve merkeze kaydını temin
etmek için ilgili kurum ve kişilerle irtibat kurar,
Hasta ve/veya yakınlarıyla irtibat kurarak merkez hakkında bilgi verir ve merkeze davet
eder,
Hastaneye yatışı gereken, bakıma muhtaç ya da çalışabilecek duruma gelmiş hastaların;
hastane, bakım kurumu, korumalı iş yeri ihtiyacına cevap verebilmek için ilgili
kurumlarla irtibat kurar,
Damgalama karşıtı çalışmalar için kurumlar arası işbirliğini sağlar ve geliştirir,
Hastaları sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgilendirir, karşılaştıkları güçlüklerin
çözümlenmesinde destek hizmeti verir,
Sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla ilişkileri sağlar.
Sosyal çalışmacı, psikolog ve hemşirenin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır:











Merkeze gelen hasta veya yakınlarına merkezin amacı ve işleyişi hakkında bilgi vermek.
Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, grup terapisi yapmak ve psikososyal
beceri eğitimi vermek.
Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek.
Gezici ekibinin çalışmalarına katılmak.
Ev ziyareti sırasında yatış endikasyonu gerektiren bir durum tespit edilirse, hastanın
ilgili kliniğe nakledilmesini sağlamak.
Sosyo-demografik veri formunu doldurmak, takip görüşmelerinde izlem ölçeklerini
kullanmak.
İstatistiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde görev almak.
Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin
hastayla bağlantısını oluşturmak.
Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
RUH SAĞLIĞI ALANINDA SOSYAL HİZMETİN ROLÜ

Ruh sağlığı alanında sosyal hizmetin rolünü anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz:
Toplumda yaygın bir ruh sağlığı sorunu olan depresyonu ele alalım. Hekim genç yetişkin, bir
erkek hastaya majör depresyon tanısı koymuştur, sosyal çalışmacı ise yaptığı sosyal
incelemede kişinin çalışma gücünde ve isteğinde herhangi bir azalma olmadığı halde uzun
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süredir işsiz olduğunu, ayrıca sosyal destek algısının zayıfladığını belirlemiştir. Hekimin
depresyonun tıbbi tedavisi planına paralel olarak sosyal çalışmacının da müdahale planı
olacaktır. Hastanın sosyal desteğinin artırılmasının yanı sıra istihdam olanaklarından
yararlandırılması, mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmesi veya çeşitli iş bulma
kurumlarıyla bağlantı kurulması gibi biyo-psiko-sosyal perspektife uygun müdahaleler
yapılır. Aksi durumda yalnızca hekimin mesleki müdahalesiyle nihai bir sağaltım
gerçekleşemeyecektir.
Örnekte görüldüğü gibi, işsizliğin ve beraberindeki zayıflamış sosyal desteğin belirleyici
neden, depresyonun ise sonuç olduğu bir tabloda ancak her iki yöndeki çabalarla bireyin
sağlığı istenen düzeye ulaşmaktadır.
(Oral & Tuncay, 2012)

8.4.

Aile Sağlığı Merkezlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

Aile sağlığı merkezi, bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanları tarafından
aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarıdır. Bu merkezler, nüfusun ve ulaşımın
uygun olduğu yerlerde oluşturularak topluma birinci basamak sağlık hizmetleri sunmaktadırlar.
Bu merkezlerde aile hekimleri ve sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire,
sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi yardımcı sağlık personeli bulunmaktadır. 2014 yılı verilerine
göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı 6.829 Aile Sağlığı Merkezi ve 21.384 aile hekimi bulunmaktadır
(Sağlık Bakanlığı, 2015).
Aile hekimi, yaş veya cinsiyeti ne olursa olsun, kişiyi bir bütün olarak incelemek için
tıp eğitimi almış doktordur. Aile hekimi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci
basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini kapsamlı ve devamlı olarak belli
bir mekânda hizmet vermek, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek
ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının
gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. Akut ve kronik
hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli
sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. Aile
hekimi tarafından tespit edilen sağlık sorununun tedavisi, başka bir uzmanlık dalını
ilgilendiriyor ve özel tedavi gerektiriyorsa, kişinin bu hizmete ulaşmasında koordinasyonun
sağlanması da aile hekiminin görevidir (Özkan & Kılıç, 2013).
0-6 yaş grubu çocuklar Aile Sağlığı Merkezi tarafından Çocuğun Psiko-Sosyal
Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı kapsamında izlenmektedirler. 2005 yılında
programın Türkiye geneline yaygınlaştırılması kararı alınmış ve bu konuda sağlık çalışanları
eğitilmişlerdir. Programın temel hedefi; birinci basamakta gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuk
gelişiminin ve sağlığının bedensel, ruhsal ve sosyal boyutlarını bütün olarak gözeten bakış
açısıyla düzenli olarak izlemek, gelişimi engelleyebilecek risk faktörü ve psiko-patolojileri
erken dönemde tespit etmek olarak belirlenmiştir (Karataş & Dağdelen, 2014). Aynı zamanda
Aile Sağlığı Merkezlerinde kronik hastalık, bakıma muhtaçlık, aile içi şiddet, ihmal-istismar
gibi pek çok sosyal sorun da takip edilmektedir. Bu nedenle ailelere yönelik verilecek olan
psiko-sosyal destek hizmetlerin tek bir çatı altında toplanması ve bu konuda verilecek
hizmetlerin topluma ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla Aile Sağlığı Merkezine bağlı olarak
“Aile Psiko-sosyal Destek Birimi” kurulması gerekmektedir (Özkan & Kılıç, 2013).
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Aile destek hizmetleri ve aile tedavisi yaklaşımları göz önüne alındığında Aile Sağlığı
Merkezlerinde oluşturulacak psiko-sosyal destek birimlerinin yürütmesi planlanan faaliyetleri
şu şekilde özetlemek mümkündür (Özkan & Kılıç, 2013):


















Bu birim, aile merkezli hizmet sunumu yaparak, disiplinler ve kurumlar arası
çalışmalıdır.
Hizmet sunumunda ailelerin gereksinimleri belirlenerek, kendi kararını alması
sağlanmalı, kapasite ve güçleri vurgulanarak güçlenmeleri sağlanmalıdır.
Hizmet sunumunda aile üyeleriyle “birey” ve “aile görüşmeleri” gerçekleştirilerek
rehberlik, danışmanlık ve terapi hizmetleri verilmeli ve gerektiğinde ev ziyaretleri
gerçekleştirilmelidir.
Ailede mevcut üyeler arası çatışmalar altında yatan sebepler konusunda aile üyelerinin
farkındalık kazanmaları sağlanmalı ve bu sorunlar giderilmeye çalışılmalıdır.
Ailede anne-baba tutumları ve çocuk ilişkisi, ergenlik dönemi sorunları ve ergenlerle
iletişim konularında aile üyelerinin farkındalık kazanmaları sağlanmalı ve bu sorunlara
çözüm aranmalıdır.
Aile üyelerinin sağlıklı iletişim kalıpları oluşturması için bireyler arası anlayış ve
hoşgörüye vurgu yapılarak, duygusal ilişki ve işbirliği artırılmalıdır.
Ailelerin belirlenen ortak sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç sahibi bireylere
yönelik “grup çalışmaları” yapılmaldır (Örneğin; ergen sorunlarıyla baş etmeye çalışan
annelere yönelik bir grup çalışması).
Aile Sağlığı Merkezlerinin bulunduğu bölgedeki okul ve Rehberlik Araştırma
Merkezleriyle işbirliği halinde çalışılarak ailelerin ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmede
çok yönlü bir bakış açısı benimsenmelidir.
İhtiyaç sahibi aile üyeleri, meslek edindirilmeleri için sahip oldukları bilgi ve beceriler
analiz edilerek gelir getirici bir iş kurma ya da işe girme konusunda yönlendirilmelidir.
Ruh sağlığı bozuk olan aile bireyleri psikiyatri kliniklerine yönlendirilmelidir.
Engelli, yaşlı, madde bağımlısı vb. gruplara yönelik çalışmalar yapılmalı ve gerekirse
bu bireyler ilgili kuruluşlara havale edilmelidir.
Kronik hastalıklara sahip bireylerin hastalığa uyum ve hastalıkla mücadele etmede
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Ekonomik yoksunluk içindeki aileler, kurum ve kuruluşlarla (belediye, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları) işbirliğine girilerek desteklenmelidir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI

Aile Sağlığı Merkezlerinde sosyal çalışmacı bulunmaması nedeniyle karşılaşılan risk
durumlarında vaka Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirilerek çözüm talep
edilmektedir. Aşağıda erken evlilik yaşaması nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar il
Müdürlüğü’ne bildirimi yapılan bir çocuk vakası örnek olarak verilmiştir. Gizlilik ilkesi
gereği vakanın kimlik bilgileri değiştirilmiştir.
HEDEF
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Küçük yaşta evlilik yaşaması nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi tarafından tespit edilen
vakayla ilgili ne tür bir işlem yapıldığını kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle çocuk yaşta evlilik gerçekleştiren bireyin içinde bulunduğu risk durumunu
anlamaya çalışınız.
2. Vakayla ilgili düzenlenen raporu okuyarak durumun nasıl tespit edildiğini kavramaya
çalışınız.
3. Bu vakayla siz çalışsaydınız daha başka neler yapardınız? Düşününüz.
DURUM TESPİT RAPORU ÖRNEĞİ
Kurum
Raporu Düzenleyen
Bildirimi Yapan Kurum
Olayın Konusu
İnceleme Tarihi
Rapor Tarihi

: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
: Sosyal Çalışmacı
: İstanbul 12 Nol’lu Aile Sağlığı Merkezi
: Erken Evlilik Mağduru Çocuk
: 12.06.2012
: 13.06.2012

Olaya Konu Olan Çocuğun Kimliği
Adı ve Soyadı
: Sinem Bolat
Doğum Yeri ve Yılı
: Ağrı-13.04.1998
Ana-Baba Adı
: Nermin-Sabri
Cinsiyeti
: Kız
Medeni Durumu
: Bekâr
Ev Adresi
: Talatpaşa Mh. Okmeydanı-İstanbul
Tel. No
: 0.212.338 XX XX
Bilgi Kaynakları
Görüşmenin Yapıldığı Yer
Görüşme Yapılan Kişiler
Daha Önceki Görüşmeler
Diğer Bilgi Kaynakları

: SHM-Bahçelievler
: Sinem Bolat, Mehmet Uzun
: 12.06.2009 tarihli telefon görüşmesi.
: Nüfus Bilgileri

İstanbul 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin 11.06.2012 tarih ve 7564 sayılı yazısı İstanbul
İli, Okmeydanı Talatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 1998 doğumlu Sinem Bolat’ın adölesan
gebeliği yaşadığı bildirilmiştir. Konuyla ilgili sosyal inceleme yapılarak aşağıdaki bilgilere
ulaşılmıştır. Aile Sağlığı Merkezi’nin bildirdiği telefon numarası aranılarak Sinem Bolat’ın
yaşadığı konuttaki şahıslarla görüşülerek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne davet
edilmişlerdir. 12.06.2012 tarihinde Mehmet Uzun ve İsmail Uzun adlı şahıslar
Müdürlüğümüze gelmiş ve şahıslarla görüşme yapılmıştır. Şahıslardan alınan bilgiler
aşağıdadır.
Adölesan gebelik yaşayan Sinem Bolat 1998 Ağrı doğumludur. Sinem Bolat’la yapılan
telefon görüşmesinde şu anda kaldığı evde ikamet eden Mehmet Uzun adlı şahısla dini
nikâhlı olarak kendi rızasıyla evlendiğini ve bu duruma anne-babasının da rıza gösterdiğini
belirterek, herhangi bir istismar olmadığını ifade etmiştir. Mehmet Uzun adlı şahıs da Sinem
Bolat’ın ablasının komşuları olduğunu, Sinem’in ablasını ziyareti esnasında tanıştıklarını,
birbirlerini severek evlendiklerini, Sinem’in biyolojik yaşının büyük olduğunu, nüfusa küçük
yazdırılmış olduğunu ifade etmiştir. Sinem’in fiziksel gelişiminin yetişkin özellikler taşıması
nedeniyle ailesinden istediklerini ve 18.01.2012 tarihinde hem Ağrı’da, hem de İstanbul’da
209

geleneksel düğün yaparak evlendiklerini belirtmiştir. Sinem Bolat’ın ve ailesinin de bu
evliliği onaylaması nedeniyle nüfus kâğıdındaki yaş hususunu düşünemediklerini ifade
ederek, amacının herhangi bir istismar ya da kötüye kullanma olmadığını vurgulamıştır.
Mehmet Uzun İlimiz Okmeydanı Talatpaşa Mahallesi’nde annesi Nazmiye Uzun’a ait bir
evde ikamet etmektedir. Annesi dul maaşı almakta ve köyde tarım arazisi geliri
bulunmaktadır. Ailenin yaşadığı konut 3 oda, 1 salon, mutfak, tuvalet ve banyodan
oluşmakta, konutta 4 kişi yaşamaktadır. Mehmet Uzun, Ali Uzun adlı zihinsel engelli
kardeşine de evde bakmaktadır. Müdürlüğümüzden her ay evde bakım yardımı almaktadır.
Mehmet Uzun sebze halinde geçici işlerde çalışmakta ve 4 ay sosyal güvencesi devam
etmektedir. Diğer zamanlarda Okmeydanı’nda bir arkadaşının yanında ayakkabı tamirciliği
yapmaktadır.
1998 Ağrı doğumlu Sinem Bolat’ın 2 aylık hamile olduğu ifade edilmektedir. Gebelik süreci
Aile Sağlığı Merkezi tarafından izlenmektedir. Çocuğun yanında kaldığı ailenin sosyoekonomik düzeyinin normal olması nedeniyle, herhangi bir sosyal yardım yapılmasına gerek
duyulmamıştır. Ancak Sinem Bolat’ın 14 yaşında olması nedeniyle erken evlendirildiği tespit
edildiğinden ailesi hakkında sosyal inceleme yapılması ve gebelik sürecinde olması
nedeniyle takibinin kendi ailesi yanında yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca TCK’nın 103. maddesi kapsamında durumun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesi
gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.13.06.2012
Sosyal Çalışmacı
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; kişinin bedenen, ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir. Bedensel ve ruhsal boyutun yanında
üçüncü boyut olarak nitelendirilen sosyal sağlık kavramı, bireyin sosyal çevresiyle olan
etkileşimine odaklanmayı gerekli kılmaktadır. Bireyin iyi olma halini destekleyerek yaşam
kalitesini ve sosyal işlevselliğini geliştirmesi için çalışan sosyal hizmet mesleği bu açıdan sağlık
alanında önemli bir yere sahiptir.
Pek çok disiplinin bir ekip anlayışıyla görev yaptığı sağlık kuruluşlarında
gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarını nitelendirmek amacıyla “Tıbbi Sosyal Hizmet”
kavramı kullanılmaktadır. Barker, tıbbi sosyal hizmeti; hasta ve ailesinin hastalıkla birlikte
ortaya çıkan psiko-sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla hastanelerde ve
diğer sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet uygulamaları olarak tanımlamıştır.
Tıbbi sosyal hizmet alanında sosyal hizmet müdahalesi uygulayan sosyal çalışmacılar
genelde hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde görev yapmaktadırlar. Hastanelerin sosyal
hizmet birimlerinde çeşitli poliklinik ya da kliniklerden ayaktan veya yatarak tedavi hizmeti
alan hastaların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar yerine getirilmektedir.
Türkiye’de hastanelerin sosyal hizmet birimlerinde görev yapan sosyal çalışmacıların
görev, rol ve sorumlulukları 1983 yılında yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği’nde ve 2011 yılında yürürlüğe giren Tıbbi Sosyal Hizmet Yönergesi’nde
tanımlanmıştır.
Hastane ortamında yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının temel amacı, tıbbi bakım
ve tedavi sisteminin daha insancıl ve daha etkili şekilde hizmet vermesine yardımcı olmaktadır.
Tıbbi sosyal hizmetin temel özelliği, hastalıkla ve hastalığın tıbbi tedavisi ile bağlantılı, bireyin
ve ailenin yaşamını etkileyen sosyal ve duygusal sorunları çözebilmektir.
Tıbbi sosyal çalışmacılar sağlık alanında görev yapmaları nedeniyle biyo-psiko-sosyal
yaklaşımdan yararlanırlar. Biyo-psiko-sosyal yaklaşıma göre; fiziksel ve psikolojik koşullar ile
sosyal çevrenin koşulları birbirlerini etkileme eğilimindedir ve bu koşullar müracaatçı ve
ailelerini anlamak ve onlara yardım etmek için hesaba katılmalıdır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Sağlığın; “kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması”
şeklindeki tanım aşağıdaki hangi kuruluş tarafından yapılmıştır?
a) Dünya Sağlık Örgütü
b) Birleşmiş Milletler
c) UNICEF
d) Uluslararası Çalışma Örgütü
e) Uluslararası Mülteci Örgütü
2. Hasta ve ailesinin hastalıkla birlikte ortaya çıkan psiko-sosyal sorunlarının önlenmesi
ve çözümlenmesi amacıyla hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet
uygulamalarına ne ad verilmektedir?
a) Adli sosyal hizmet
b) Klinik sosyal hizmet
c) Manevi sosyal hizmet
d) Psikiyatrik sosyal hizmet
e) Tıbbi sosyal hizmet
3. Aşağıdakilerden hangisi hastaların tıbbi sosyal hizmet birimine müracaat etme
nedenlerinden birisi değildir?
a) Hastane tedavi giderlerini karşılayamama
b) Cerrahi müdahale talebi
c) Sosyal yardım gereksinimi
d) Tedavi süresince kalacak yer sorunu
e) Hastaneye kabulde tedavi giderlerinin ödenmesi ile ilgili sorunlar
4. Bireyin psikiyatrik tedavi ve bakımının etkileşimde bulunduğu çevre içinde
sürdürülmesi olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aile yanında bakım
b) Evde bakım
c) Toplum temelli ruh sağlığı
d) Hastane temelli ruh sağlığı
e) Evde sağlık hizmeti
5. Aşağıdakilerden hangisi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde
tanımlanan sosyal çalışmacının görev ve yetkilerinden birisi değildir?
a) Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi ile
iş birliği yapmak
b) Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemek
c) Kurum içinde bulunan gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenlemek
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d) Öncelikle kurum personelinin ve olanaklar oranında, yatan hastaların çocukları için
kreş ve gündüz bakımevi açılmasına yardımcı olmak
e) Hastanede terk edilmiş bebeğin korunma altına alınma işlemlerini yapmak
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan sosyal çalışmacılar sosyal hizmetin ………
yaklaşımından yararlanarak uygulamalarını yerine getirirler.
7. ……… ……… ……….. kavramı; bireyin psikiyatrik tedavi ve bakımının
etkileşimde bulunduğu çevre içinde sürdürülmesini ifade etmektedir.
8. …….. …….. ……….., bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanları
tarafından aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşlarıdır.
9. Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir …….
……… kurulur.
10. Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışması sonuçlarına göre; Türkiye’de nüfusun
%18’inin yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği, çocuk ve ergenlerde klinik düzeyde sorunlu
davranış oranının %…. olduğu tespit edilmiştir.

Cevaplar
1. a, 2. e, 3. b, 4. c, 5. e, 6. “genelci” 7. “Toplum ruh sağlığı” 8. “Aile sağlığı merkezi”
9. “sosyal servis” 10. “%11”
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9. ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, engellilere yönelik uygulanan bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin
kapsamını, nasıl yerine getirildiğini ve bu alanda görev yapan sosyal çalışmacının rol ve
işlevlerinin ne olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri neleri kapsamaktadır?
2. Engellilere yönelik ne tür hizmet modelleri bulunmaktadır?
3. Evde bakım hizmetinden kimler yararlanmaktadır?
4. Engellilere yönelik kurum bakımında ne tür uygulamalar yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Engellilere yönelik bakım ve
rehabilitasyon hizmet
modellerini kavrayabilir.

Engelli Bakım ve
Rehabilitasyon
Hizmeti

Evde bakım hizmeti
kapsamında ne tür
uygulamalar yapıldığını
anlayabilir.

Örnek formlar, test soruları,
vaka ve deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinde sosyal
çalışmacının rol ve işlevlerini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Engelli: Doğuştan veya sonradan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama
ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım ve
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.



Ağır düzeyde engelli: Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %50 ve
üzerinde olduğu tespit edilen engellilerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve tuvalet
ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket
etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri
başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen
kişilerdir.



Evde bakım hizmeti: Fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden ihtiyacı olan bireye koruyucu,
önleyici, tedavi ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerin sürekli ve etkili bir
biçimde yaşadıkları ortamda sunulmasıdır.



Evde sağlık hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile
yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi
de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin
sunulmasıdır.



Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi: Özür türlerine, cinsiyet ve yaş özelliklerine
göre sınıflandırılmış yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlar olup, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlarda hizmet sunmaktadırlar.



Sosyal servis: Bakım ve rehabilitasyon merkezinde barınan engellilerin, kendi
bünyelerinden ve çevre şartlarından kaynaklanan ekonomik, sosyal, psikolojik
sorunlarının ve ihtiyaçlarını belirlenmesine, çözümlenmesine; okul, yurt ve çevresiyle
karşılıklı uyumlarına; yaşam koşullarının korunmasına, geliştirilmesine yardımcı olmak
amacıyla, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet veren birimdir.
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Giriş
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler
Araştırması’na göre; Türkiye’de engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29’dur.
Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı %2,58 iken kronik
hastalığı olanların oranı ise %9,70’dir. Ülkemiz açısından bakıldığında yaklaşık 8,5 milyon
bireyi ve bir o kadar da sosyal çevresinde bulunan kişileri ilgilendiren önemli bir sosyal olgu
ile karşı karşıya kaldığımız görülmektedir (ÖZİDA, 2004).
Engelli birey, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,
zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın
gereklerine uymayan kişiler olarak tanımlanmaktadır (ÖZİDA, 2004).
Özür ya da engel bakıma muhtaçlık riskini arttıran temel etmenlerden biri olmakla
birlikte, her engelli olanın bakıma ihtiyacı vardır gibi bir anlayışı taşımak da yanlış olacaktır.
Örneğin %100 görme ya da işitme engelli bir birey yaşamını başkalarının desteğine ihtiyaç
duymadan bağımsız bir şekilde sürdürüyorsa bakım hizmeti almaya ihtiyaç duymamaktadır.
Ancak bedensel açıdan hiçbir engeli bulunmayan ruhsal ya da zihinsel engelli bir birey
yaşamını sürdürmek için profesyonel desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bakıma muhtaçlık
olgusunda; özürden daha çok günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken bağımsız hareket
edebilme durumu etken olmaktadır.
Engellilerin erken dönemlerden itibaren yeterince sağlık, eğitim ve rehabilitasyon
hizmeti alamamaları nedeniyle ömür boyu başkalarına bağımlı yaşamak zorunda kaldıkları
görülmektedir. Zihinsel, bedensel ve ruhsal yetersizliği nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan
engelliler için evde ve kurumda bakım şeklinde iki temel bakım modeli uygulanmaktadır.
Yaşadığımız sosyal ve fiziksel çevre normal insanlar için tasarlanmış olduğundan, engelli
bireyin yardım almadan hayatını sürdürmesi zordur. Engelliliğin tüm toplumu ilgilendiren bir
insan hakları sorunu olarak ele alınması ile birlikte, “toplum temelli rehabilitasyon” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır (Danış, 2008).

9.1.

Engelliğin Tanımı ve Türleri

Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik ağır düzeyde engelliyi; “Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon
kaybı oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilen engellilerden; beslenme, giyinme, yıkanma ve
tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket
etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının
yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişiler” olarak
tanımlamaktadır (Resmi Gazete, 2006).
01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu’na göre engelli; “doğuştan veya
sonradan, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde
kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada
güçlükleri olan ve korunma, bakım ve rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
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ihtiyaç duyan kişi” olarak nitelendirilmektedir. Engel türleri ise vücutta meydana gelen
fonksiyon kaybına göre farklı şekilde adlandırılmaktadır. Engelliler Kanunu’nda tanımlandığı
şekliyle engel türleri kısaca şu şekilde ifade edilebilir:











Ortopedik Engelli: Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı
olan bireydir. El, kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık,
yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar,
felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba girmektedirler.
Görme Engelli: Tek ya da iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu
olan bireydir. Görme kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece
körlüğü (tavukkarası) olanlar bu gruba girer.
İşitme Engelli: Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan bireydir. İşitme
cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir.
Dil ve Konuşma Engelli: Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın
hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan bireydir. İşittiği
halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi,
dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.
Zihinsel Engelli: Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan bireydir. Zekâ geriliği
olanlar (mental reterdasyon), down sendromu, fenilketonüri (zeka geriliğine yol
açmışsa) bu gruba girmektedir (ÖZİDA, 2004).
Kronik Hastalık Nedeniyle Engelli: Fiziksel yetersizlikler, ağrılar, kardiyovasküler
hastalıklar, bilişsel bozukluklar, kronik böbrek yetmezliği, kanser, AİDS, hipertansiyon,
koroner kalp yetmezliği, şeker hastalığı ve tüberküloz gibi tedavisi uzun süren
hastalıklar bireyin yaşam aktivitelerini sınırlar ve tedaviye bağımlı hale getirir.

Dünya Sağlık Örgütü, hastalık ve sakatlıkların kodlanmasında kullanılan Uluslararası
Özür, Engel ve Yetersizlik Sınıflandırması (ICIDH) ölçütü yerine, 1999 yılından itibaren
Uluslararası Sağlık, Engel ve İşlevsellik Sınıflandırması (ICF) kodlamasının kullanılmasını
önermiştir. Yeni kodlama sistemi ICF’nin engelli tanımlamasında; tıbbi rehabilitasyona ihtiyacı
olan engelli bireyin eksik yönlerini vurgulamak yerine, var olan güçlü yönlerin sosyal boyutunu
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. ICF’nin kodlamasında beş temel özellik vurgulanmıştır:






Beden yapısı ve bundan doğan engeller,
Beden fonksiyonu ve bundan doğan rahatsızlıklar,
Kişinin aktivite durumu ve bundan doğan rahatsızlıklar,
Kişinin topluma katılım sorunu ve bundan doğan engeller,
Etkili etmenlerden doğan kişisel, sosyal ve çevresel sorunlar.

ICIDH kodlamadan farklı olarak ICF sisteminde; sakatlık (impairment) yerine “beden
yapısı ve fonksiyonu”, fonksiyonel engellilik (disability) yerine aktivite, çevresel engelleme,
(handicap) yerine “sosyal katılım” kavramları tercih edilmiştir (Metintaş, 2006). “Özür” ve
“yetersizlik” gibi kavramlar bireyleri etiketlemekte, ötekileştirmekte ve bireyin ruhsal
durumları üzerinden amacı aşan sonuçlara neden olmaktadır. Ülkemizde sıklıkla “özür” ve
“engel” kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. “Özür” daha çok bireyin hastalıklı ve
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sağlıksız yönüne vurgu yaparken, “engel” kelimesi toplumsal eksiklikleri ve yetersizlikleri
çağrıştırmaktadır. Bir insanın normal birisinin sahip olduğu özelliklere sahip olmadan dünyaya
gelmesi ya da sahip olduğu yetilerini sonradan kaybetmesi kaçınılmaz bir durum olduğuna göre
esas olan bireyin toplumla bütünleşmesinin önündeki eksiklikleri giderme yoluna gidilmesidir.
Bu nedenle günümüzde “engel” kelimesi sosyal modele uygun bakış açısını yansıtması
açısından daha çok tercih edilmektedir (Doğan & Çitil, 2011).
Ülkemizde engelli bireylerin sosyal yaşamlarına ilişkin kapsamlı araştırma sayısı
sınırlıdır. 2004-2006 yılları arasında gerçekleştirilen “Türkiye’de Özürlü Birey Olma, Temel
Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma”nın sonuçları sosyolojik açıdan
konuyu ele alan önemli bir çalışmadır. Buna göre Türkiye’de engellilerin sosyolojik özellikleri
şöyle sıralanabilir:
















Engelli bireylerin çoğunluğu 19-44 yaş arasındadır. Bekâr olan engellilerle evli
olanların oranı birbirine yakındır.
Engellilerin eğitim düzeyleri düşüktür.
Kent merkezli engellilerin sayısı, kır merkezli engellilerden fazladır.
Engelli bireyler yaşamlarını aileleriyle beraber geçirmektedirler; ancak istisnai olarak
tek başına ve arkadaşlarıyla yaşayan ve yurtlarda kalan engelliler de vardır.
Bireyler çoğunlukla engelli olmalarından dolayı kimseyi sorumlu tutmamakla birlikte,
engelli bireyler arasında, anne-babalarını gerekli ihtimamı göstermemeleri, yakın
akrabalarını anne-babalarını yanlış yönlendirmeleri ve sağlık personelini yetersiz ve
hatalı uygulamaları nedeniyle sorumlu tutanlar da bulunmaktadır.
Engelli bireylerin çoğunluğu yardım araçları (tekerlekli sandalye, protez, baston)
kullanmaktadırlar.
Çoğunluğu günlük etkinliklerini (yemek, tuvalet, banyo, giyinme, alış-veriş, dışarı
çıkma, kitap/gazete okuma) tek başlarına karşılasalar da göz ardı edilemeyecek bir
bölümü belirtilen etkinlikleri tek başına karşılayamamaktadır.
Engelli bireylerin içinde yaşadıkları haneleri, çekirdek aile modelindedir.
Bedensel engellilerin görme engellilere göre; erkek engellilerin kadın engellilere göre
meslek sahibi olma oranları yüksektir.
Mesleklerin dağılımına göre hem görme, hem bedensel engelli bireylerde idari işlerde;
tüm engelliler içinde kadınlarda idari işlerde, erkeklerde tarım dışı üretim faaliyetlerinde
yoğunlaşmaktadır.
Engelli bireyler genel zamanlarını ev, yurt, dernek ve işyeri gibi alanlarda geçirmekle
birlikte, onlar boş zamanlarını da bu alanlarda geçirmektedirler.
Engelli bireylerin çoğu bilgisayar kullanmakta veya bilgisayar kullanmayı
istemektedirler. Bilgisayarlar internette bilgi tarama, gezinti yapma amacıyla
kullanılmaktadır (Burcu, 2007).

Türkiye’de, engellilik konusunda yeterli altyapı ve kurumsallaşmanın sağlanamamış
olması nedeniyle engelliler aleyhine ayrımcılık sürmektedir. Ayrımcılık ise engellilerin her
alanda karşılaştığı sorunların genel çerçevesini ve temelini oluşturmaktadır (Kolat, 2010).
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9.2.

Engelli Bakım Hizmetleri

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin öngördüğü esaslar ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne verilen görevler doğrultusunda engellilere yönelik kurumsal hizmetler aşağıda
belirtilen yönetmelikler doğrultusunda yürütülmektedir.




2006’da yürürlüğe giren, Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik,
2006’da yürürlüğe giren, Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Resmî Kurum ve
Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği,
2006’da yürürlüğe giren, Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri
Yönetmeliği.

2006 yılında yürürlüğe giren, Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik’in amacı; bakıma muhtaç engellilerin bildirimi,
tespiti, değerlendirilmesi ile bakım hizmetlerine, bakım ücretlerine ve ödemelerine ilişkin usul
ve esasları belirlemektir. Muhtaç engellilerin tespitinde bakım hizmetleri değerlendirme
heyetinin önemli bir işlevi vardır. Heyet, müracaatı yapılan bakıma muhtaç engellinin
ikametgâhında veya bakım merkezlerinde bakım raporu hazırlamakta, bakıma muhtaç
engellinin bakım hizmetlerinin hangi türünden yararlanacağına karar vermekte, uygun ortama
yerleştirmeyi önermekte, bakım hizmetlerine yönelik gözlem, inceleme, kontrol yapmakta ve
sonucunda bakım hizmetleri değerlendirme raporu hazırlamaktadır.
Bakım hizmetleri, bakım raporu doğrultusunda;





Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde,
Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmî kurum veya kuruluşlara ait merkezlerde,
Genel Müdürlüğün izni ile açılan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım
merkezlerinde veya
Bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında verilebilmektedir.

9.2.1. Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım hizmeti fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden ihtiyacı olan bireye koruyucu,
önleyici, tedavi ve rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerin sürekli ve etkili bir biçimde
yaşadıkları ortamda sunulmasıdır (Oğlak, 2007). Evde bakım hizmeti ile bireyi uyum içinde
bulunduğu sosyal çevresinden koparmadan yaşam kalitesini korumak ve yükseltmek
hedeflenmektedir. Aile bireyleri tarafından yerine getirilen bakım hizmetleri kişisel bakım
hizmetleri ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsamaktadır (Bahar & Parlar, 2007).
Ülkemizde ev ortamında aile bireyi bakıcılar (informal caregivers) tarafından sunulan evde
bakım hizmeti 2006 yılından itibaren finansal açıdan desteklenmektedir. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımı uygulaması, İl Müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetleri vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir.
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Müracaat esasına dayanan evde bakım yardımı uygulaması 2006 yılında çıkarılan ve
2007 yılında kapsamı genişletilen Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti
Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Esasen
aile bireyi bakıcılar tarafından uzun yıllar herhangi bir maddi manevi destek olmaksızın
yürütülen evde bakım hizmeti bu uygulamayla birlikte ilk kez sosyal devletin nakdi desteği ile
hak temeline oturtulmaya başlanmıştır. Bakım yardımı için henüz hizmet alanların herhangi bir
katkı sağlaması söz konusu değildir. Bakım hizmeti sunan aile bireyine sağlanan bir asgari ücret
tutarındaki nakdi yardım desteğinin tamamı vergi gelirlerinden karşılanmaktadır. Bakıma
muhtaç kişinin ya da bakıcı aile bireyinin herhangi bir katkısı talep edilmemektedir. Sunulacak
bakım hizmetinin kapsamı ve türü Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından
düzenlenen ve aile bireyi bakıcıya tebliğ edilen “Bireysel Bakım Planı” ile belirlenmektedir.
Bakıcı sunduğu hizmetleri bu bireysel bakım planı çerçevesinde uygulama yükümlülüğü
taşımaktadır.
Evde bakım hizmetleri; tıbbi hizmetlerin, sosyal hizmet müdahalesi ile bütünleşerek
ekip üyelerinin işbirliği ve eşgüdümü ile sürekli, kapsamlı ve organize bir çalışma sonucu
sunulan koruyucu, önleyici ve tedavi edici hizmetler bütünüdür. Bakıma muhtaç bireyin ve
ailesinin fiziksel, duygusal, sosyal, ekonomik ve çevresel tüm boyutları ile dikkate alınmasını
gerektirdiğinden mutidisipliner ekip çalışmasını zorunlu kılmaktadır (Fadıloğlu, 2004).
Evde bakım kapsamlı bir hizmet modeli olması nedeniyle; bireyin ihtiyaç duyduğu
biyolojik bakım, psiko-sosyal hizmetler ve ev idaresi gibi hizmetlerin bakıma muhtaç bireyin
yaşadığı ortamda sunulmasını amaçlar. Bu hizmetler;








Ev işleri: Temizlik, çamaşır, bulaşık, alış-veriş gibi günlük işlerin yerine getirilmesi ve
güvenli bir ev ortamı oluşturulması için evin ihtiyaca göre yeniden düzenlenmesidir.
Kişisel bakım: Banyo ve tuvalet ihtiyacını gidermede destek olma, giyinme, diş
fırçalama, istenmeyen tüylerin temizlenmesi, tıraş olma gibi kişisel bakım hizmetlerinin
yerine getirilmesidir.
Beslenme ve sağlık destek hizmetleri: Beslenme, ilaçların verilmesi, tansiyon, şeker
kontrolü gibi sağlık durumu takibinin yapılmasıdır.
Sosyal destek ve danışmanlık hizmetleri: Resmi işlemler, ev onarımı işleri, finans,
ulaşım ve fatura ödemeleri gibi işlemlerin takip edilmesi ve arkadaşlık, komşuluk ve
yakınlarla olan ilişkilerin düzenlemesidir.
Hemşirelik hizmetleri: Belli aralıklarla hemşire ziyareti yapılması ve 24 saat acil
yardım hizmeti sağlanmasıdır (Oğlak, 2007).

Bakıma muhtaç bireyin ihtiyaçları doğrultusunda sunulan evde bakım hizmeti,
hemşirelik hizmetlerinden evde doktor muayenesine, kısa ve uzun süreli tedavi hizmetlerinden
laboratuar hizmetlerine kadar uzanan geniş bir hizmet ağında ileri teknoloji desteği ve
deneyimli bir ekip tarafından verilmelidir. Bu nedenle günümüzde tıbbi bakım sisteminin
integral bir parçasıdır ve yararlı sonuçları nedeniyle de tercih edilen bir bakım hizmeti
modelidir (Fadıloğlu, 2004).
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ASPB Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmetleri Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 9. maddesinde bakım hizmetlerinin kapsamı iki ana başlık
altında belirtilmiştir. Birincisi; bakıma muhtaç bireyin beden ve çevre temizliğini kapsayan
kişisel bakım hizmetleri, ikincisi; rehberlik, danışmanlık ve yardım hizmetleri gibi sosyal
hizmet müdahalesini gerektiren psiko-sosyal destek hizmetleridir.
Bakım türleri bakımın sunulduğu mekâna, bakıma muhtaç engellinin ihtiyacına, bakım
hizmeti sunumunun süresine göre farklılık arz etmektedir. Bakım hizmeti bakıma muhtaç
bireyin evinde sunulabileceği gibi, yatılı ya da gündüzlü bir bakım merkezinde veya hastanede
de yerine getirilebilir (Seyyar, 2007). Bakım hizmetinin uzun süreli ve kesintisiz sunulmasının
zorunlu olduğu hallerde kurum bakımı, evde bakım hizmetine destek olarak da
sunulabilmektedir. Nitekim Alman Bakım Sigortası modelinde bakıcı aile bireylerinin
dinlenmesi ve bakım yüklerinin hafifletilmesi amacıyla haftalık, aylık ve yıllık izin uygulaması
bulunmaktadır. Bakıcının izinli olduğu dönemlerde bakıma muhtaç bireyin bakım yükümlülüğü
bir kurum tarafından üstlenilmektedir (Seyyar & Oğlak, 2006).
Bakıma muhtaçlığın 6 aydan az bir sürede sona ereceğinin belirlenmesi durumunda kısa
süreli evde bakım hizmeti olarak kabul edilmektedir. Örneğin ameliyat sonrası bakım,
rehabilitasyonla düzelen ortopedik bozukluklar, felç durumları ve doğum sonrası bakım ihtiyacı
kısa süreli evde bakım hizmeti kapsamındadır. Kronik hastalık, özür ve yaşlılık nedeniyle altı
aydan uzun süren bakım hizmetine de uzun süreli evde bakım hizmeti adı verilmektedir. Kısa
süreli bakım hizmetinin amacı bakıma muhtaç bireyi bir an önce eski sağlığına kavuşturmaktır.
Düzenli bir tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulması sonrasında bakıma muhtaç bireyin
bağımsız hareket edebilmesi hedeflenmektedir. Uzun süreli evde bakım hizmetinin amacı
tedaviyle düzelmeyen özür ve hastalık durumunun ilerlemesini önlemek ve koruyucu tedbirler
alınması sağlamaktadır.
Kurum bakımının alternatifi olan evde bakım hizmetlerinin avantajları şu şekilde
sıralanabilir:









Bakıma muhtaç bireyi uyum sağladığı çevreden koparmadan, ihtiyaç duyduğu hizmetin
bulunduğu ortamda sunulması nedeniyle bireye özerklik hakkı tanımaktadır.
Sosyal ilişkilerini sürdürebildiği aile bireylerinin yanında yaşaması, manevi açıdan
destek sağlamakta ve bakıma muhtaçlıkla başaçıkmada stresi azaltıcı bir etki meydana
getirmektedir.
Beslenme, giyinme, temizlik gibi temel ihtiyaçlarının kendi alışkanlıklarına göre
hazırlanan şekilde yerine getirilmesi kurum bakımında şikâyet edilen konuların
kendiliğinden ortadan kalmasını sağlamaktadır.
Bakıma muhtaç bireyin kendine göre alışkanlıkları, kuralları ve ilkeleri bulunmaktadır.
Kurum bakımında toplu yaşam kuralları nedeniyle uyulması gereken genel kaideler,
bakıma muhtaç bireyin öznel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.
Kurum bakımının rutin işleyişi bakıma muhtaç bireyin şahsi kimliğine zarar vermekte
ve benlik saygısının azalmasına neden olmaktadır. Evde bakım hizmeti ile birey sosyal
onay ve değerli olma ihtiyacını karşılama fırsatına sahip olmaktadır (Karabağ, 2007).
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Sağlık hizmetlerinin yüksek teknolojiye dayalı alt yapı ile birlikte sunulmaya
başlanması sonucu, tıbbi cihazların ev ortamında da kullanılabilir şekle dönüştürülmesi
sağlanmış ve birçok kronik hastalığın ev ortamında izlenmesi mümkün hale
gelebilmiştir. Daha önce hastane ortamında yapılması zorunlu olan tedaviler, ev
ortamında yapılabilir hale gelmiş ve bu durum hastanede yatış süresini azaltmıştır
(Oğlak, 2007).
Bakıma muhtaç birey kurum bakımında kaldığı süreçte, toplumsal rollerden uzak kalma
zorunluluğu nedeniyle belirli işlevlerinde kayıp yaşamaktadır.
Evde Bakım Uygulamalarında Sosyal Çalışmacının Rolü

Evde bakım hizmeti alan bakıma muhtaç bireyin hizmetten en iyi şekilde yararlanarak
yaşam kalitesinin arttırılması ve hizmet sunan aile bireyi bakıcıların da psikolojik, sosyal ve
ekonomik sorunlarına çözüm bulunması sosyal çalışmacının temel görevleri arasındadır. Sosyal
çalışmacı faaliyetlerini gerçekleştirirken bireyin kültürel farklılıklarını, öznel değerlerini
dikkate alarak duyarlı davranmalıdır. Bakıma muhtaç bireye sosyal hizmet müdahalesi
uygulayacak sosyal çalışmacı bireyin yaşamı ve çevresine ilişkin makro, mezzo ve mikro
düzeyde çalışmalar yapar.
Makro düzeyde; bakıma muhtaç bireyin muhtaçlık durumunu etkileyen dış çevre,
sosyo-ekonomik ve politik şartların etkilerini açıklamaya çalışır. Sosyal çalışmacı yoksul,
kimsesiz, işsiz ve ruh sağlığı bozuk aile bireylerinin sağlıklı bir bakım hizmeti sunamayacağını
bilir. Böyle aileler için sosyal devlet anlayışı gereği geliştirilecek sosyal politikalara ve
çıkarılacak yasalara önerilerde bulunur ve etki etmeye çalışır. Sosyal çalışmacı bu çalışmaları
bakım hizmeti kapsamında olan bireylerin görüşlerini alarak gerçekleştirir.
Mezzo düzeyde; sosyal çalışmacı eko-sistem bakış açısını kullanarak ailelerin sosyal
destek sistemleri üzerine odaklanır. Sosyal çalışmacı bilgi ve becerilerini kullanarak aileye
sosyal destek sağlar ve ailenin güçlendirilmesine yardımcı olur. İhtiyaç ve sorunları için hangi
kurumlardan, ne düzeyde destek alabilecekleri konusunda ailelere rehberlik yapar. Sosyal
çevreden alınacak desteğin bakıma muhtaç bireyin bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu
sürecinde nasıl bir etki oluşturduğunu takip eder.
Mikro düzeyde; bakıma muhtaç bireyin kapasitesini azaltan ve tehdit eden faktörleri,
aynı zamanda bireyin güçlü yönlerini de belirleyerek başa çıkma kapasitesini arttırmaya çalışır.
Bu düzeyde sosyal çalışmacı birebir bakıma muhtaç bireyle çalışır. Sosyal çalışmacının bakıma
muhtaç bireyle yaptığı birebir görüşmelerde ve gözlemlerinde bireyin uyum sorunlarını doğru
değerlendirmesi gerekir (Işıkhan, 2007). Sosyal çalışmacı özellikle tükenmişlik durumu
yaşayan bakım elemanı ve bakıma muhtaç bireyin manevi açıdan güçlendirilmesi amacıyla,
anlamlandırma ve yorumlama biçimi üzerinde durarak, bireyle çalışma yöntemiyle gerekli
sağaltımı gerçekleştirmelidir. Bireyin moral ve manevi açıdan desteklenmesi sayesinde, içinde
bulunduğu güç durumu anlamlandırması sağlanacak ve umutsuzluk düzeyi azaltılacaktır.
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9.2.2. Kurum Bakımı ve Rehabilitasyon Hizmetleri
Evde bakım hizmetinden yararlanması mümkün olamayan engelli bireyler, kamu ya da
özel sektöre ait engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yatılı olarak bakım hizmeti
alabilmektedirler. Engelli bakım merkezleri özür türlerine, cinsiyet ve yaş özelliklerine göre
sınıflandırılmış yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlar olup, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlarda hizmet sunmaktadırlar. Engelli bakım merkezine
yerleştirilecek kişiler; “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sosyal çalışmacının da içinde yer
aldığı bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilmektedir.
İl/ilçe müdürlüğüne bildirimi yapılan ve yönetmelikte belirtilen belgeleri tamamlanan
engelli ve ailesi hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, engelliyi ve ailesini
ikametgâhında ziyaret ederek bakım raporu düzenler. Bakım raporunun hazırlanması sürecinde,
engelliye ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre engelliye düşen gelir ile
engellinin ve ailesinin fiziksel, zihinsel, duygusal, psiko-sosyal ve demografik özellikleri ve
özgeçmişleri, özrü ve engelliyi kabullenme durumu tespit edilerek engellinin hakları,
yararlanabileceği özel eğitim, mesleki rehabilitasyon, tıbbi tedavi ve rehabilitasyon, sosyal
yardımlar, koruyucu aile, evlat edindirme gibi hizmetler hakkında değerlendirme yapılır, varsa
kanaat ve teklif belirtilir. Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin önerileri doğrultusunda
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü engelliyi kamu ya da özel sektöre ait bakım ve
rehabilitasyon merkezine yerleştirir.
ENGELLİNİN BAKIM MERKEZİNE KABULÜNDE ÖNCELİK GEREKTİREN
DURUMLAR ÇİZELGESİ
Öncelik gerektiren durum
Annenin vefat etmiş olması
Babanın vefat etmiş olması
Annenin özürlü olması
Babanın özürlü olması
Özürlünün istismar edilmiş olması
Özürlünün ihmal edilmiş olması
Boşanma veya terk sonucu ebeveynlerinden birinin olmaması
Boşanma veya terk sonucu ebeveynlerinin her ikisinin de olmaması
Ekonomik yoksunluk içinde olunması (Ailede kişi başına düşen ortalama aylık gelir
tutarının asgari ücretin 2/3 ünden az olması)
Ebeveynlerin hastalık veya yaşlılık nedeniyle özürlüye bakmakta zorlanmakta olması
Ebeveynlerin dışında evde birden fazla özürlünün olması
Özürlünün istismara uğrama riskinin olması
Özürlünün ailede istenmemesi
Toplam

Puanı
7
5
8
7
9
7
5
6
3
5
7
6
5
80

Engelli bakım merkezinde görev yapan sosyal çalışmacılar “sosyal servis” olarak
adlandırılan birimde çalışmaktadırlar. Sosyal servis; bakım ve rehabilitasyon merkezinde
barınan engellilerin, kendi bünyelerinden ve çevre şartlarından kaynaklanan ekonomik, sosyal,
psikolojik sorunlarının ve ihtiyaçlarını belirlenmesine, çözümlenmesine; okul, yurt ve
çevresiyle karşılıklı uyumlarına; yaşam koşullarının korunmasına, geliştirilmesine yardımcı
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olmak amacıyla, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak hizmet veren birimdir. Bu birimde,
sosyal çalışmacı ve psikolog unvanlarında sağlık hizmetleri sınıfından personel görev
yapmaktadır. Bu meslek elemanları görevlerini “ekip çalışması” anlayışı içerisinde
yürütmektedirler. Sosyal serviste engellinin mevcut durumu, kişisel nitelikleri, yaşantısı,
arkadaş ilişkileri, aile ilişkileri konu edilerek, kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına, uygun
tercihler yapmasına, olumlu kararlar almasına, gelişmesine, kişisel ve sosyal yönden sağlıklı ve
uyumlu olmasına yardım edilmektedir. Bu birimde engellilerin aileleriyle görüşülmekte, aileler
demografik, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve psikolojik açıdan değerlendirilmektedir.
Bakım merkezlerinde hem bakım, hem de rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır.
Bakım hizmetleri engellinin öz bakımı, beslenmesi, giyinmesi, yaşadığı ortamın temizlenmesi
gibi hizmetleri kapsamaktadır. Bu hizmetler bakım elemanları tarafından yerine getirilmektedir.
Rehabilitasyon hizmetleri ise sosyal çalışmacı, psikolog, özel eğitim öğretmeni, hemşire ve
fizyoterapist gibi meslek elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Yatılı bakım merkezlerinde engellilere yönelik uygulanan rehabilitasyon
hizmetleri şunları kapsamaktadır:














Psikolojik sorunları olan engellilere ve ailelerine yönelik yapılacak çalışmaları içeren
psikolojik destek programı,
Sağlık kuruluşlarınca fiziksel yetersizliklerine ilişkin olarak tanısı konulan ve
rehabilitasyon süreci devam eden engellilerin rehabilitasyonuna destek amacıyla;
engellinin hareket, kuvvet ve koordinasyonunu artırmaya, kas iskelet sistemi
fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik fiziksel egzersizleri içeren fiziksel egzersiz
programları,
Engelli bireylerin motor, bilişsel, duygusal, öz bakım alışkanlıklarını, iletişim becerileri,
konuşma ve işitme gelişmeleri gibi dil gelişimi alanlarında potansiyelinin en üst
basamağa çıkarılabilmesi için hedefe yönelik bireysel ve grup eğitiminin kuruluş ve ev
merkezli olarak verildiği gelişimsel destek programları,
Akademik eğitim ve örgün eğitimden yararlanan engellilerin merkezde desteklenmesi
amacıyla oluşturulan eğitsel destek programlarını,
Engellinin yakın ve uzak çevresine uyumunu sağlayacak becerileri öğrenmesine yönelik
sosyal uyum ve kişisel idare programları,
Engelli bireylerin mevcut potansiyellerini en az yardımla ve sahip oldukları araç ve
cihazları bağımsız olarak kullanabilmelerini sağlayıcı tekniklerin öğretildiği bağımsız
hareket programları,
Rehabilitasyon programını tamamlayarak üretken konuma gelmiş engelli bireylerin
yaşamlarını bağımsız olarak idame ettirmelerini sağlayıcı bağımsız yaşama geçiş
programları,
Engelli bireylerin yeteneklerini geliştirmeye ve beceri sahibi olmalarına yönelik
faaliyetlerin iş-uğraşı atölyelerinde uygulandığı iş becerisi kazandırma programları,
Merkezin ve sunulan hizmetlerin tanıtımını; gönüllü birey, grup ve kurumların harekete
geçirilerek merkezle bütünleşmesi; engelli bireylerin hizmetlere ulaşabilmeleri için
desteklerin sağlanması, benzer sorunları paylaşan bireylerin ve ailelerin bir araya
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gelmeleri, sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmaları ve engelli bireylerin toplum ile
etkili etkileşimini hedefleyen toplumla çalışma programları,
Engelli bireylerin fiziksel gelişim alanları ile ilgili gereksinimlerini daha rahat
ortamlarda karşılamak için planlanmış, çeşitli spor, ritim, egzersiz, temel motor
beceriler, gelişimsel aktiviteler, yarışmalara hazırlık gibi bireysel ve grup aktiviteleri ile
ilgili rehabilitasyon amaçlı sportif programları,
Engelli bireylerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek, zamanlarını değerlendirmek
için planlanmış, müzik, resim, tiyatro gibi kültürel etkinlikler ile gezi, oyun gibi sosyal
etkinleri içeren rehabilitasyon amaçlı sosyal etkinlik programları.

Evde bakım hizmetinden yararlandırılması planlanan ya da engelli bakım ve
rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesine karar verilen bakıma muhtaç birey için Bakım
Raporu Formu ve Bireysel Bakım Planı Formu düzenlenir.
Bakım Raporu: Bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin; engelliye ait veya
bakmakla yükümlü olunan kişi sayısına göre engelliye düşen ortalama aylık geliri belirlediği;
engellinin ve ailesinin sağlık ve psiko-sosyal durumunu tahlil ettiği; engellinin bakıma
muhtaçlığını, ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerini ve engelliye verilecek bakım hizmet
modellerini tespit ettiği ve genel çerçevesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce
belirlenen rapordur.
Bireysel Bakım Planı: Bakıma muhtaç engellinin/yaşlının bakımına ilişkin fiziksel,
psiko-sosyal ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu sorunların sebepleri ve tespit edilen
veriler dikkate alınarak hangi alanlarda ve süreçte bakıma ihtiyaçlarının olduğunun
belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilecek çalışmaları içeren ve genel
çerçevesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen plandır.
ENGELLİ BAKIM HİZMETİ DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN
BAKIM RAPORU FORMU ÖRNEĞİ
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
BAKIM RAPORU FORMU
Bakım Raporuna Konu Olan Bireyin Durumu: X Özürlü
_ Yaşlı
________________________________________________________________________________
I – SOSYO-EKONOMİK DURUM TESPİTİ
A- KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Hatice KARA
TC Kimlik No
12345678910
Doğum Yeri ve Tarihi
Bolu-02.04.1978
Cinsiyeti
Kadın
Muhtaçlık durumu
Zihinsel
Anne Adı
Ayşe
Baba Adı
Zakir
İkametgâh adresi
Evren Mah. Kayadibi Sok. Birlik Apt. Bolu
B- BAKICININ KİMLİK BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Ayşe KARA
TC Kimlik No
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Doğum Yeri ve Tarihi
Bolu-13.03.1965
Cinsiyeti
Kadın
Anne Adı
Emine
Baba Adı
Sadık
İkametgâh adresi
Evren Mah. Kayadibi Sok. Birlik Apt. Bolu
C- SAĞLIK DURUMU
Sağlık raporunda belirtilen tanısı
Orta Derecede Mental Reterdasyon
Sağlık raporunda belirtilen rapor derecesi
% 70
Varsa, kullandığı sürekli ilaçlar
Yok
Sağlık raporunda belirtilmeyen varsa hastalığı ve Yok
sağlık özgeçmişi (*)
Varsa özel beslenme programı (diyet veya özel
Yok
beslenme şekli gibi)
D- EĞİTİM DURUMU
Eğitim durumuna ilişkin özgeçmişi
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde
eğitimini tamamlamıştır.
E- PSİKOLOJİK DURUMU
Psikolojik rahatsızlığının (depresyon, anksiyete, Yok
şizofren vb.) olup olmadığı
Yoğun yaşadığı ağlama, gülme, ısırma, kendisine Sürekli gülme ifadesi bulunmaktadır.
veya çevresine zarar verme gibi davranışlarının
olup olmadığı
Yoğun yaşadığı stres, ümitsizlik, intihar
Ümitsizlik duygusu var. Anne ile bağımlı bir ilişki
teşebbüsü, terk edilmişlik duygusu gibi
geliştirmiştir.
durumlarının olup olmadığı
II – GÜNLÜK HAYATIN ALIŞILMIŞ TEKRAR EDEN GEREKLERİNE İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME
A- ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARINI GİDERME DURUMU
Öz Bakım İhtiyacı
Bağımsız Kısmen
Tam
Bağımlı
Bağımlı
El, yüz, kulak, burun temizliğini yapabilme durumu
X
Tuvalet ihtiyacını giderime durumu
X
Banyo ihtiyacını giderme durumu
X
Yeme- içme becerilerini yerine getirme durumu
X
Giyinme - soyunma becerilerini yerine getirime durumu
X
B- HAREKET ( FİZİKSEL) DURUMU
Hareket Etme Durumu
Bağımsız Kısmen
Tam
Bağımlı
Bağımlı
Yürüme becerilerinde bir başkasının yardımına ihtiyaç duyma
X
durumu
El ve kollarını kullanmada bir başkasının yardımına ihtiyaç
X
duyma durumu
Merdiven inip çıkmada bir başkasının yardımına ihtiyaç duyma
X
durumu
C- SOSYAL BECERİLERİ VE GÜVENLİKTE OLMA DURUMU
Sosyal Beceri Durumu
Bağımsız Kısmen
Tam
Bağımlı
Bağımlı
Kendini ifade edebilme durumu
X
Kendisine ve çevresine zarar verme riski hâlinde kendini kontrol
X
edebilme durumu
Kendisine karşı oluşan (tecavüz ve taciz veya evinden biraz
uzaklaştıktan sonra geri eve dönememe gibi) tehlike anında,
X
tehlikede olduğunu algılama durumu
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D- EV İŞLERİNİ VE İDARESİNİ YAPABİLME DURUMU
Ev İşleri ve İdaresi Durumu

Bağımsız Kısmen
Bağımlı

Tam
Bağımlı

Evde kendi başına ve başkasının yardımı olmadan yaşama
X
durumu
Beslenme ve temizlik gibi ihtiyaçları için alış veriş yapabilme
X
durumu
Asgari düzeyde dâhi olsa yemek pişirebilme durumu
X
Asgari düzeyde dâhi olsa evini temizleme, bulaşık ve
X
çamaşırlarını yıkama işlerini yapabilme durumu
Kışın ısınmak için sobasını yakmak veya kombiyi çalıştırmak gibi
X
işleri yapabilme durumu
Not: Yukarda belirtilen Bağımsız/Kısmen Bağımlı/Tam Bağımlı sütunları ( X ) işareti konularak
doldurulacaktır. Ayrıca değerlendirme; (A-B-C-D) bentlerinin her birinin ( X ) işaretlerinin
çoğunluğu esas alınarak yapılacaktır.
IV - DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ:
A- ÖNERİ:
Bakım hizmetinin akraba veya vasi tarafından verilmesi.
Akrabanın/vasinin adı-soyadı:
Bakım hizmetinin özel bakım merkezinde yatılı olarak verilmesi.
X
Her gün 24 saat
XBakım hizmetinin özel bakım merkezinde tam gün gündüzlü olarak verilmesi
Günde 8 saat
Bakım hizmetinin özel bakım merkezinde yarım gün gündüzlü olarak verilmesi.
Günde 4 saat
Bakım hizmetinin özel bakım merkezinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma
muhtaç yaşlının ikametgâhında gündüzlü olarak verilmesi.
Günde 3 saat
Bakım hizmetinin Genel Müdürlüğe bağlı huzurevlerinde yatılı olarak verilmesi
DEĞERLENDİRME (VARSA GEREKÇE):
Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; ağır özürlü olup bakım ihtiyacı sosyal inceleme
raporuyla tespit edilen 1978 doğumlu Hatice KARA adlı özürlünün sosyal çevresinde bakımını
sağlayacak yeterli destek bulunmamaktadır. Bu nedenle Hatice KARA’nın; “Bakıma Muhtaç
Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin” 12. maddesi
(c) bendi uyarınca bakım hizmetinin Özel Bakım Merkezi’nde belirlenen Bireysel Bakım Planına
uygun olarak verilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.
RAPORUN DÜZENLENDİĞİ TARİH: 23.06.2015
RAPORU DEĞERLENDİREN KOMİSYON ÜYELERİNİN
Adı Soyadı
Unvanı
İmzası

9.3.

Sosyal Çalışmacı

Çocuk Gelişimci

Hemşire

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde sağlık hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili ilk yasal düzenleme 2005 yılında Sağlık
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında
Yönetmelik’te evde sağlık bakım hizmeti; “hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere,
aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik
tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin
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sunulması” olarak tanımlanmıştır (Resmi Gazete, 2005). Ancak maliyetin yüksek olması,
donanım yetersizliği gibi nedenlerle bu hizmetin ülke genelinde yaygınlaşması mümkün
olmamıştır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönerge ile evde sağlık
hizmetinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde
uygulanması ön görülmüştür. Yönergenin yürürlüğe girmesi sonrasında İllerde evde sağlık
hizmeti ekipleri oluşturulmuş ve müracaatçıların talepleri doğrultusunda hizmet sunumuna
başlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2010).
Evde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve
araştırma hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri ve ADSM bünyesinde kurulan evde sağlık
hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile
sunulmaktadır. Hizmetin yönetimi, birimler arasındaki iletişim ve koordinasyon Sağlık
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezi tarafından yerine getirilmektedir.
Koordinasyon merkezinin sorumluluğunu müdürün görevlendireceği bir sağlık müdür
yardımcısı yürütmektedir. Evde sağlık hizmetleri birimi, randevu sistemi ile ve mesai saatleri
dahilinde çalışmaktadır. Evde sağlık hizmetleri ekibinde; doktor, diş hekimi, sağlık memuru,
hemşire, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, tıbbi sekreter gibi görevliler
bulunmaktadır.
Evde sağlık hizmetleri ekibinin bir üyesi olan sosyal çalışmacı ziyaret edilen evlerde
özellikle sosyal risk altında olan bireylerle ilgili önlemler alınması ve gerektiğinde sosyal
hizmet müdahalesi uygulanabilmesi için ilgili kurumları harekete geçirmesi açısından önemli
görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin evde yalnız başına yaşayan bir yaşlıya ihbar
üzerine tedavi amacıyla gidildiğinde; yaşlının yaşam koşullarını değerlendirerek, yaşlının
sağlığı ve yaşam kalitesi açısından uygun kararın verilebilmesi için sosyal inceleme süreci
başlatmalıdır.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda yaşlı ve yalnız yaşaması nedeniyle evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir
müracaatçı hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporuna yer verilmiştir. Mahalle
muhtarının ihbarı üzerine evde sağlık hizmeti sunulmak üzere evine gidilen ve yalnız
başına yaşayan yaşlıya yönelik yapılan sosyal hizmet müdahalesi, ekip çalışmasının
önemini ortaya koymaktadır. Gizlilik ilkesi gereği raporda adı geçen kişilerin kimlik
bilgileri değiştirilmiştir.
HEDEF
Bakıma ve yardıma muhtaç yaşlının gereksinimlerini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle yaşlının içinde bulunduğu riskleri anlamaya çalışınız.
2. Yaşlı hakkında düzenlenen raporda ne tür bilgilere yer verildiğine dikkat ediniz.
3. Bu vakayla siz çalışsaydınız daha başka neler yapardınız? Düşününüz.
SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖRNEĞİ
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Kurum
: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Raporu Düzenleyen
: Sosyal Çalışmacı
İhbar Eden Kişi/Kurum
: Mahalle Muhtarı
Müracaat Nedeni
: Evde Sağlık Hizmeti Talebi
Müracaat Tarihi
: 18.12.2015
Sosyal İnceleme Tarihi
: 18.12.2015
Rapor Tarih ve Sayısı
: 19.12.2015 /
Müracaatçının Kimliği
Adı ve Soyadı
: Bahattin YÜCEL
Doğum Yeri ve Yılı
: Samsun-1932
Ana-Baba Adı
: Melek-Recep
Cinsiyeti
: Erkek
Medeni Durumu
: Dul
Öğrenim Durumu
: Okur-yazar
Ev Adresi
: Barbaros Mah. Bağcılar-İSTANBUL
Telefon Numarası
: 0.212.511 XX XX (Muhtar)
Bilgi Kaynakları
Görüşmenin Yapıldığı Yer : Müracaatçının evi
Görüşme Yapılan Kişiler
: Müracaatçı, Akrabaları, Kızı ve Komşuları
Daha Önceki Görüşmeler
: --Diğer Bilgi Kaynakları
: --SOSYAL İNCELEME: Müracaatçı Bahri YÜKSEL’in mahalle muhtarı olan Mahmut
AKIN, 18.12.2015 tarihinde telefonla Müdürlüğümüze müracaat ederek; yaşlının bakacak
kimsesi olmadığını, hasta olduğunu ve yalnız yaşadığını belirterek evde sağlık hizmeti
talebinde bulunmuştur. 18.12.2015 tarihinde yaşlının ikametgâhı olan Bağcılar İlçesi
Barbaros Mahallesi’ndeki evine gidilerek evde sağlık hizmeti sunulmuş ve sosyal inceleme
gerçekleştirilmiştir.
Müracaatçı Bahattin YÜCEL, 1939 Samsun doğumlu Fatma YÜCEL’le 1955 yılında
evlenmiştir. YÜKSEL çiftinin bu evliliklerinden 1 erkek, 3 kız olmak üzere 4 çocukları
dünyaya gelmiştir. Çocukları:
1. Ayşe USTAOĞLU: 1957 Samsun doğumlu olup, ilkokul mezunu ve sağlıklıdır. Evli ve 4
çocuk sahibidir. Şu anda Samsun’da kızlarının yanında bulunmaktadır.
2. Emine ŞENER: 1960 Samsun doğumlu olup, ilkokul mezunu ve sağlıklıdır. Evli ve 6
çocuk sahibidir. Rize İli, Çayeli İlçesi’nde ikamet etmektedir.
3. Zekai YÜCEL: 1963 samsun doğumlu olup, ilkokul mezunudur. Beyin ameliyatı
geçirmiştir. Şu anda Almanya’nın Köln şehrinde ikamet etmektedir.
4. Melek YÜCEL: 1966 Samsun doğumlu olup, hemşirelikten emekli olmuştur. Eşinden
boşanmıştır. Şu anda Kocaeli İli Gölcük İlçesi’nde ikamet etmektedir.
Müracaatçının eşi Fatma Hanım, 23.02.2003 yılında vefat etmiştir. Eşinin vefatından itibaren
yalnız yaşayan yaşlı Bahattin YÜCEL, zaman zaman kızı Melek YÜCEL tarafından
Kocaeli’ne götürülmüş, ancak uzun süre kalmamıştır.
Müracaatçının Bağcılar İlçesi Barboros Mahallesi’nde apartman katının girişinde bir evi
bulunmaktadır. 3 oda, 1 salon, banyo ve tuvaletten oluşan evin, eşyaları eski ve dağınık
durumdadır. Bakımsızlık nedeniyle hijyenik koşulları taşımayan evin, sadece 1 odası
kullanılmaktadır. Yaşlı, mahalle muhtarı ve komşularının yardımıyla ihtiyaçlarını gidermeye
çalışmaktadır.
Müracaatçı Bahattin YÜCEL’in kendisine ait Samsun İli Çarşamba İlçesi’nde arazisi vardır.
15 dönüm fındık bahçesi bulunmaktadır. Ortaklık yöntemiyle fındık ürününü hasat ettirmekte
ve gelirini ihtiyaçlarına kullanmaktadır. İhtiyacı olduğunda şehir merkezine gitmekte ve alışveriş yapmaktadır.
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Yaşlının ikametgâhını ziyaretimiz sonrasında, kızı Melek YÜCEL Müdürlüğümüzle irtibat
kurarak, babasıyla ilgileneceğini bildirmiş ve Kocaeli’nden ilimize gelmiştir. Melek
Hanım’la yapılan görüşmede maddi durumlarının iyi olduğunu, babasının huzurevi
masraflarını karşılayabileceklerini belirtmiştir. Kendisinin Kocaeli İli Gölcük İlçesi’nde
ikamet ettiğini ve babasının kendisine yakın bir huzurevine yerleştirilmesini talep etmiştir.
Ayrıca babası Bahattin YÜCEL’i huzurevine yerleşme işlemleri bitene kadar Kocaeli’ne
götüreceğini belirtmiştir.
Söylenilenleri rahatlıkla algılayabilen yaşlı Bahattin YÜCEL’in, zihinsel durumu normaldir.
Günlük bakım ihtiyaçlarını yardım almadan bireysel olarak yerine getirmekte güçlükler
yaşamaktadır. Fiziksel kronik bir sağlık sorunu bulunmamakta, ancak yaşlılık nedeniyle
güçlükle hareket edebildiği gözlemlenmiştir. Uzun yıllar yalnız yaşama alışkanlığı nedeniyle
huzurevi bakımına ilk anda tepki göstermiş, ancak yakınları tarafından ikna edilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Müracaatçı Bahattin YÜCEL, 83 yaşında ve kısmen
sağlıklıdır. 12 yıl önce eşinin vefat etmesi nedeniyle yalnız yaşamaya başlamıştır. Ancak,
müracaatçının yaşadığı ortam hijyenik koşulları taşımamaktadır. Yaşlının işlemleri ile kızı
Melek YÜCEL ilgilenmektedir. Melek Hanım, Kocaeli’nde ikamet etmesi nedeniyle
babasının kendisine yakın bir huzurevine ücretli olarak yerleştirilmesini talep etmektedir.
Bu nedenle; Bahattin YÜCEL adlı yaşlının huzurevine yerleşme talebinin Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirilerek Kocaeli İli Gölcük İlçesi’nde bulunan bir huzurevine
ücretli olarak yerleştirilmesinin sağlanmasının uygun olacağı kanaatindeyim. 19.12.2015
Sosyal Çalışmacı
Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce
ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin
bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla
uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve
malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin
evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili
bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların
doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin
verilmesini kapsamaktadır.
Evde sağlık hizmetleri birimine başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde
Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezine veya
sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak veya toplum sağlığı
merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Sağlık
kurumlarında yatan ve taburcu aşamasında olan hastalar için ilgili klinikler tarafından birim ile
gerekli koordinasyon sağlanır ve evde sağlık hizmeti alması uygun görülen hastalara verilecek
hizmetin kapsamı, hizmetin hangi seviyede, ne kadar süreyle, ne şekilde ve hangi sıklıkta
verilmesi gerektiği belirlenir. Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ekine müdavi tabip
tarafından hazırlanan epikriz ve evde sağlık hizmetinin kapsamını belirtir belge eklenmelidir.
EVDE SAĞLIK HİZMETİ BAŞVURU FORMU
……………….(Sağlık Kuruluşu/ TSM /AHB)
EVDE SAĞLIK HİZMETİ BAŞVURU FORMU
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KİMLİK BİLGİLERİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı
:……………………… Ev Tel:……….....GSM:…………......
Soyadı
:……………………… E-mail:……………………………....
Anne adı
:……………………… Adresi:……………………………….
Baba adı
:……………………… ……………………………………….
Doğum tarihi :……………………… ……………………………………….
Doğum yeri
:……………………… ……………………………………….
T.C. Kimlik No.:……………………. ……………………………………….
Güvence Durumu/Sosyal Güvenlik Numarası:……………………………………..
HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ (Tanı-Tedavi) : ………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
SÜREKLİ KULLANDIĞI İLAÇ/TIBBİ CİHAZ/ORTEZ/PROTEZ :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
DİŞ TEDAVİSİ İHTİYACI (var ise)……………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Yukarıda açık kimliği, adres ve hastalık bilgileri olan şahısın evde sağlık hizmetine ihtiyacı vardır.
Tarafınızdan değerlendirilmesi arz olunur. ..../…/20…
Adı ve Soyadı
Müracaatı yapanın yakınlık derecesi…………………………………………
Açık adresi:……………………………………...............................................
*Müracaatı yapan klinik/müdavi tabip/aile hekimi:………………….............
………………………………………………………………………………..
DEĞERLENDİRME SONUCU ,……………………………………………
………………………………………………………………………………..
Değerlendiren Tabip:
Kaşe/İmza
ONAY
Kurum/Kuruluş Amiri
Kaşe/imza/mühür
*Taburcu aşamasındaki hastalar ile aile hekimleri tarafından yapılan başvurularda doldurulacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Her insanın bir engelli adayı olduğu günümüzde, teknolojik gelişmelere ve sağlık
koşullarındaki iyileşmelere rağmen bakıma muhtaçlık durumunun tamamen ortadan
kaldırılması mümkün olamamaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değişse de
toplumlarda engelli nüfusun normal nüfusa oranı %10-15 civarında bulunmaktadır. Bu nedenle
engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri toplum için vazgeçilmez sosyal hizmet
uygulamalarından birisi olmaya devam etmektedir. Ülkemizde son yıllarda engellilerin topluma
kazandırılması anlamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özel eğitim ve rehabilitasyon
hizmetlerinin ücretsiz olarak tüm engelli çocuklara sunulması, evde bakım yardımının
sağlanmış olması, kurum bakım ve rehabilitasyon imkanlarının arttırılması gibi daha pek çok
hizmet engelli birey ve ailesine sağlanmıştır.
Engellilerin erken dönemlerden itibaren yeterince sağlık, eğitim ve rehabilitasyon
hizmeti alamamaları nedeniyle ömür boyu başkalarına bağımlı yaşamak zorunda kaldıkları
görülmektedir. Zihinsel, bedensel ve ruhsal yetersizliği nedeniyle bakıma ihtiyaç duyan
engelliler için evde ve kurumda bakım şeklinde iki temel bakım modeli uygulanmaktadır.
Yaşadığımız sosyal ve fiziksel çevre normal insanlar için tasarlanmış olduğundan, engelli
bireyin yardım almadan hayatını sürdürmesi zordur. Engelliliğin tüm toplumu ilgilendiren bir
insan hakları sorunu olarak ele alınması ile birlikte, “toplum temelli rehabilitasyon” kavramı
kullanılmaya başlanmıştır.
Engelli bakım ve rehabilitasyon hizmetleri alanında görev yapan sosyal çalışmacılar
engellinin bakıma muhtaçlığının tespiti, bakım planı düzenlenmesi, rehabilitasyon programı
hazırlanması, engellinin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi gibi pek çok konuda
destek sunmaktadırlar.
Evde bakım hizmeti alan bakıma muhtaç bireyin hizmetten en iyi şekilde yararlanarak
yaşam kalitesinin arttırılması ve hizmet sunan aile bireyi bakıcıların da psikolojik, sosyal ve
ekonomik sorunlarına çözüm bulunması sosyal çalışmacının temel görevleri arasındadır. Sosyal
çalışmacı faaliyetlerini gerçekleştirirken bireyin kültürel farklılıklarını, öznel değerlerini
dikkate alarak duyarlı davranmalıdır. Bakıma muhtaç bireye sosyal hizmet müdahalesi
uygulayacak sosyal çalışmacı bireyin yaşamı ve çevresine ilişkin makro, mezzo ve mikro
düzeyde çalışmalar yapar.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler
Araştırması’na göre; Türkiye’de engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) %11,39
b) %12,29
c) %13,08
d) %15
e) %16,38
2. Engelliliğin tüm toplumu ilgilendiren bir insan hakları sorunu olarak ele alınması ile
birlikte hangi yaklaşım ön plana çıkmaya başlamıştır?
a) Kurum temelli bakım
b) Hastane temelli rehabilitasyon
c) Bakım merkezi temelli rehabilitasyon
d)Toplum temelli rehabilitasyon
e) Fizik tedavi ve rehabilitasyon
3. Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan birey hangi tür
engel kategorisinde değerlendirilmektedir?
a) Görme engelli
b) İşitme engelli
c) Ruhsal engelli
d) Zihinsel engelli
e) Ortopedik engelli
4. Fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden ihtiyacı olan bireye koruyucu, önleyici, tedavi ve
rehabilite edici sağlık ve sosyal hizmetlerin sürekli ve etkili bir biçimde yaşadıkları ortamda
sunulması şeklinde gerçekleşen hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurum bakım hizmeti
b) Evde bakım hizmeti
c) Özel eğitim hizmeti
d) Hastane bakım hizmeti
e) Evde onarım hizmeti
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5. Aşağıdakilerden hangisi bakıma muhtaç engellinin ev işlerini ve idaresini yapabilme
durumunun değerlendirildiği kriterlerden birisi değildir?
a) El, yüz, kulak, burun temizliğini yapabilme durumu
b) Evde kendi başına ve başkasının yardımı olmadan yaşama durumu
c) Beslenme ve temizlik gibi ihtiyaçları için alış-veriş yapabilme durumu
d) Asgari düzeyde dâhi olsa yemek pişirebilme durumu
e) Asgari düzeyde dâhi olsa evini temizleme, bulaşık ve çamaşırlarını yıkama işlerini
yapabilme durumu
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. “Özür” daha çok bireyin hastalıklı ve sağlıksız yönüne vurgu yaparken, ...… kelimesi
toplumsal eksiklikleri ve yetersizlikleri çağrıştırmaktadır.
7. Bakıma muhtaçlığın ……. aydan az bir sürede sona ereceğinin belirlenmesi
durumunda kısa süreli evde bakım hizmeti olarak kabul edilmektedir.
8. Engelli bakım merkezinde görev yapan sosyal çalışmacılar ……. ……. olarak
adlandırılan birimde çalışmaktadırlar.
9. Fiziksel yetersizlikler, ağrılar, kardiyovasküler hastalıklar, bilişsel bozukluklar,
kronik böbrek yetmezliği, kanser gibi tedavisi uzun süren hastalıkları olan bireyler …….
……… nedeniyle engelli olarak kabul edilmektedirler.
10. Evde bakım hizmetleri kapsamında yerine getirilen banyo ve tuvalet ihtiyacını
giderme, giyinme ve diş fırçalama gibi destekler ……… ……. hizmetleridir.

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. e, 4. b, 5. a, 6. “engel” 7. “altı” 8. “sosyal servis” 9. “kronik hastalık” 10.
“kişisel (öz) bakım”
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10. YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yaşlılara yönelik uygulanan bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin
kapsamını, nasıl yerine getirildiğini ve bu alanda görev yapan sosyal çalışmacının rol ve
işlevlerinin ne olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri neleri kapsamaktadır?
2. Yaşlılara yönelik ne tür hizmet modelleri bulunmaktadır?
3. Huzurevi hizmetinden kimler yararlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlılara yönelik bakım ve
rehabilitasyon hizmet
modellerini kavrayabilir.

Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon
Hizmeti

Huzurevi-yaşlı bakım hizmeti
kapsamında ne tür
uygulamalar yapıldığını
anlayabilir.

Vaka ve deneyim örnekleri ve
test sorularıyla konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Yaşlı bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinde sosyal
çalışmacının rol ve işlevlerini
kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Yaşlılık: Fizyolojik bir olgu olup kişilerin fiziki ve ruhi güçlerini bir daha yerine
gelmeyecek şekilde yavaş yavaş kaybetme hâlidir. 65 yaşından sonra başladığı kabul
edilmektedir.



Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve
bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıyla kurulan yatılı
sosyal hizmet kuruluşudur.



Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve
güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde
rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel
bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşudur.



Yerinde yaşlanma: Toplum içinde bakım, yaşlılara ve ailelerine yaşlıların alışkın
oldukları kendi ev ortamında en az sorunlar ile yaşayabilmesini sağlamak için gerekli
desteğin sağlanması ve bunun için toplum kaynaklarının aktarılması esasına dayanan
anlayıştır.



Aktif yaşlanma: Yaşlanma sürecinde olan bireylerin günlük yaşamlarında sosyal,
ekonomik, kültürel aktivitelere etkin bir şekilde katılımlarıdır.



Geriatri: Yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen
tıp dalıdır.



Ortalama ömür süresi: Bir canlının ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan
istatistiki bir ölçüttür.
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Giriş
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ortalama ömür
süresinin uzaması ve genç nüfusun azalması gibi etkenler nedeniyle artan yaşlı nüfus gelecekte
ülkelerin yeni önlemler almasını zorunlu kılacaktır. Yaşlı nüfusun artması nedeniyle
karşılaşılan en temel sorun; maliyeti giderek artan bakım ve sağlık hizmetlerinin nasıl yerine
getirileceğidir. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfus üzerindeki ekonomik yükün artması emeklilik
ve sosyal güvenlik sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesine zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle
birçok ülkede uzun yıllar önce bakım sigortası uygulaması başlatılmış, çalışan ve işverenden
prim kesilmesi suretiyle bakım fonu oluşturulmaya başlanmıştır. Bu sayede bakıma muhtaç
yaşlı ve engellilerin bakım giderlerinin bu fondan karşılanması ön görülmüştür.
Türkiye’de yaşlı hizmetleri içinde ilk sırayı sosyal güvenlik programları ve sosyal
hizmet programları çerçevesinde kurum bakımı (huzurevleri) almaktadır. Ülkemizde yaşlı
bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Yaşlı refahı
ile ilgili hizmetlerden en önemlileri; kurum bakım hizmetleri (huzurevi), yaşlı hizmet
merkezleri ve evde bakım hizmetleridir.
Türkiye’de 2014 yılı itibariyle toplam 297 huzurevinde 19.596 yaşlıya bakım hizmeti
verilmektedir. Gündüzlü yaşlı hizmet merkezi olarak işletilen 6 kurumda ise 1.115 yaşlıya
hizmet verilmektedir. Huzurevlerine maddi ve sosyal yönden yoksunluk içinde olan, ancak
günlük ihtiyaçlarını (yeme, içme ve tuvalet gibi) bağımsız olarak karşılayabilen, sürekli tıbbi
bakım ve tedavi gerektiren ağır bir hastalık veya sakatlığı bulunmayan, akıl ve ruh sağlığı
yerinde 60 yaş ve daha yukarı yaştaki kişiler alınmaktadır.
Huzurevlerinde kalan yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, tıbbi
bakım ve tedavilerinin yapılması, psikolojik ve sosyal kaynaklı sorunlarının çözümünde
yardımcı olunması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi ve aktivitelerinin devamının sağlanması
amacıyla gerekli tüm hizmetler, doktor, hemşire, sosyal çalışmacı, psikolog, diyetisyen ve
fizyoterapist gibi uzman kişiler tarafından koordineli bir biçimde verilmektedir.
Huzurevlerinde ücretli kalmakta olan yaşlılardan alınacak bakım ücretleri, her mali
yılda ASPB’ınca tespit edilen miktarlar üzerinden aylık olarak tahsil edilmektedir. Bu ücretlere
yeme, içme, barınma ve her türlü bakım giderleri dahil bulunmaktadır. Huzurevlerine alındıktan
sonra zaman içinde bazı yaşlılarda bedensel ve zihinsel fonksiyon kayıpları nedeniyle sürekli
yatağa bağımlı hale gelme ve kontrol altında bulundurulma sorununun ortaya çıkması, ayrıca
evlerinde bu duruma düşmüş, aile yanında bakımı güçleşen yaşlıların bakım ve korunmalarının
sağlanması, özel bakım hizmetlerini gerekli kılmıştır. Huzurevleri bünyesinde yatağa bağımlı
yaşlılar için özel bakım bölümleri bulunmaktadır.
Yaşlılık dönemi üretilenler ve birikimler açısından en verimli dönemdir. Ancak yaşlılar
kurumlarda gereksinimleri karşılanırken bağımsızlıklarını ve kendi yaşamları üzerindeki
denetimlerini yitirmektedirler. Özellikle 60 yaş öncesinde yaşlılığa psikolojik olarak yalnızlık
ve çevreye uyumda güçlük gibi sorunlar görülmektedir. Yaşlılıkta fiziksel ve ruhsal gerilemeye
bağlı olarak yaşam gücü ve isteği giderek azalmakta ve uyumlarda da azalma olmaktadır.
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Yaşlının fiziksel gücünü, işini kaybetmesi ve rol değişimi gibi durumlar yaşlıları karamsarlığa
itmektedir (Ardahan, 2010).

10.1. Yaşlılık Nedeniyle Bakıma Muhtaçlık
İnsan yaşamındaki önemli evrelerden biri olan yaşlılık, geri dönülmez ve kaçınılmaz bir
süreçtir. Beklenen ortalama ömür süresinin uzamasıyla birlikte yaşlanma olgusu ve beraberinde
getirdiği sorunlar, yaşlı bakımı ve rehabilitasyonu alanında ülkeleri yeni bakım modelleri
arayışına sevk etmiştir. Yaşlılıkta en önemli sorunlarından bir tanesi de hastalıkların artması ile
birlikte ortaya çıkan bakım sorumluluğudur. Yaşlanma ile birlikte insan vücudunda meydana
gelen deformasyon ve gerileme, günlük işlevlerin yerine getirilmesinde destek ihtiyacını
arttırmaktadır (Karahan & Güven, 2002).
TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2015 yılında ilan
edilen rakamlar; Türkiye nüfusunun %8,2’sinin (6 milyon 495 bin 239 kişi) 65 yaş ve üzerinde
olduğunu göstermektedir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında %8 iken,
2015 yılında %8,2’ye yükselmiştir. Yaşlı nüfusun %43,8‘ini erkek nüfus, %56,2’sini kadın
nüfus oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun 2015 yılında %8,5’ini yaşlı nüfus oluşturmaktadır. En
yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,4 ile Monako, %26,6 ile Japonya ve
%21,5 ile Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır.
Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014
yılında %11,8 iken bu oran 2015 yılında %12,2’ye yükselmiştir (TÜİK, 2016).
Yaşlılık döneminde, hem hastalıkların tedavisi hem de sağlığın sürdürülmesi için sosyal
çevre koşulları ve fizyolojik yeterlilik düzeyi diğer yaş dönemlerine göre daha çok ön plana
çıkmaktadır. Bunun için bu dönemde verilen sağlık hizmetlerinin sosyal hizmetlerle birlikte
bütüncül bir yaklaşımla sunulması önem kazanmaktadır. Yaşlılık döneminde verilen sosyal
hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin temel amacı, yeti yitimini önlemek olmalıdır. Erken tanı ve
erken müdahale, yeti yitimini önlemede öncelikli bir öneme sahiptir. Sonrasında ise
yetersizlikler nedeniyle oluşacak yeti yitiminin ilerlemesi önlenmeli ve günlük yaşamda
yaşanan sorunların hafifletilmesi sağlanmalıdır.
Yaşlılık döneminde emeklilik, geniş aile tipinin çekirdek aileye dönüşmesi, yakınların
kaybı, zihinsel ve fiziksel fonksiyonların azalması ve başkalarının desteğine ihtiyacın artması
gibi değişiklikler psikolojik uyum sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşlılıkla birlikte
algılama ve üretkenlikte azalma, düşünme hızında yavaşlama görülmesi yaşlıda işe yaramazlık
duygusu oluşturur. Tüm bu değişikliklere uyum sağlanamadığında ve oluşan güçlüklerle başa
çıkılamadığında ise yaşlılarda birtakım psikiyatrik bozukluklar gelişir. Bu nedenle yaşlı bireyler
arasında depresyon ve anksiyete yaygındır. Yaşlıların %10-15’i nevrotiktir veya kişilik
bozuklukları bulunmaktadır. Yaşlı hastaların %10-20’sinde, özellikle kadınlarda önemli ölçüde
anksiyete bulunmaktadır (Bahar & Parlar, 2007). Kentleşme ve sanayileşme nedeniyle
yeterince üretken olamayan yaşlı nüfusun yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşama riski daha da
artmaktadır. Özellikle bakıma muhtaç yaşlıların insan onuruna uygun bir şekilde ihtiyaç
duyduğu hizmeti alabilmesi sosyal devletin en temel hedeflerinden birisi olmalıdır.
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Yaşlılara sunulacak hizmetlerin temel amaçları şöyle özetlenebilir;




Kendi evlerinde olabildiğince uzun bir süre bağımsız, huzurlu ve güvenli bir şekilde
yaşamalarını sağlamak,
Kronik hastalıklar, uygun olmayan konut koşulları, bakım gereksinimi gibi durumlara
uyum sağlayabilecekleri alternatif yerleşim olanakları sağlamak,
Fizyolojik, psikolojik ya da zihinsel hastalık nedeniyle gereksinim duyulan durumlarda
uygun tedavi koşulları sunmak.

Yaşlıların sağlığı, parçası oldukları toplumun sağlığı ile yakından ilişkilidir. Bu yüzden
yaşlı sağlığı, esas olarak içinde bulunduğu toplumun yaşama koşulları ve çevrenin niteliği
tarafından belirlenmektedir. Yaşlıların sosyal durumu ve mevcut kabiliyetlerindeki değişimler
özel yaklaşımlar gerektirebilir. Bu noktada, yaşlılıkta sağlığın sürdürülmesi için üç hedef ele
alınmaktadır. Bu hedefler; mevcut kabiliyetlerin sürdürülmesi ve artırılması, öz bakım
becerilerinin sürdürülmesi ve ilerletilmesi ve sosyal ilişkilerin desteklenmesidir.
Kentleşme sonucu giderek artan çekirdek aile sayısı ve kadının çalışma hayatına aktif
katılımı ile birlikte sorun olmaya başlayan yaşlı bakımı, profesyonel kurum hizmetlerine olan
ihtiyacı da arttırmaktadır. Son yıllarda Ülkemizde huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinin sayısı artmış, özellikle büyükşehirlerde kapasite üstü hizmet vermeye
başlamışlardır. Huzurevlerinde sunulan yaşlı bakım hizmetinin; multidisipliner bir anlayışla ve
yaşlının biyo-psiko-sosyal yönleri bir bütünlük içinde değerlendirilerek sunulması gerektiği
üzerinde durulmaktadır (Soygür, 2000). Huzurevlerinde genel olarak “medikal bakım” modeli
ön planda tutulmakta, daha çok sağlık ve bakım ağırlıklı bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu
durum yaşlının daha çok bakım ve sağlık hizmeti sunan görevlilere bağımlı hale gelmesine
neden olmaktadır. Bağımsızlığını kaybetme duygusu yaşayan yaşlının umutsuzluk ve anksiyete
düzeyi artmaktadır. Yapılan araştırmalar huzurevlerinde psikiyatrik hastalığı bulunan yaşlı
oranının fazla olduğunu göstermektedir. Soygür (2000)’ün yapmış olduğu “Bakımevlerinde
Yaşlı Bakımı ve Psikolojik Değerlendirme” adlı çalışmada huzurevinde kalan yaşlıların
psikolojik sorunlarının ve buna bağlı olarak ilaç kullanma oranlarının yüksek olduğuna dikkat
çekilmiştir.
Son yıllarda yaşlı nüfusun tedavi ve bakım masraflarının sağlık ve sosyal hizmet
harcamaları içerisindeki payının artması, gelişmiş ülkelerin kurumsal ve yatılı
düzenlemelerden; hizmet alan memnuniyetine dayalı, süreli, etkili ve düşük maliyetli sağlık ve
sosyal bakım hizmetlerine yönlenmelerine neden olmaktadır. Hizmet alan odaklı toplum temelli
bakım olarak adlandırılan yaklaşım; bakıma gereksinim duyan bireye, bağımsızlığını koruması
ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli bilgi ve sosyal yaşam becerileri kazandırma,
yaşamını kendi evinde sürdürebilmesi için gereksinim duyduğu destek ve yardımları sunma ve
sosyal işlevselliğini yerine getirebilmesi için çalışma, rekreasyon ve diğer olanaklardan
yararlanmasını sağlama amacına yönelik olup, ekip çalışmasını gerektiren bir hizmet modelidir
(Danış, 2008).
Ülkemizde yaşlı bireyin bakımı genellikle aile üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Türk aile yapısında, yaşlı bakımı aile içinde yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olarak
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algılanmaktadır. 1992 yılında yapılan Türk Aile Yapısı Araştırması’na göre, yaşlıların
%63’ünün kendi evlerinde, %36’sının çocuklarıyla birlikte, %1’inin ise huzurevlerinde
yaşadıkları belirlenmiştir (Atalay, 1992).
2009 yılında İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bakım Sempozyumu’nun
sonuç bildirgesinde; yaşlının aile (toplum) içinde üretken ve bağımsız bir yaşam sürdürmesinin
önemi vurgulanmış ve yaşlılara sunulacak en yaygın hizmet türünün dışarıdan profesyonellerle
desteklenen sağlık, sosyal ve bakım hizmetleri olduğu gerçeğinin altı çizilmiştir. Sosyal hizmet
müdahalesinin temel ilkelerinden birisi olan bireyi çevresi içinde değerlendirme anlayışı da,
yaşlıların bulundukları sosyal çevrede ihtiyaçlarının karşılanmasını ve sorunlarının çözülmesini
öngörmektedir. Aile içinde rol ve statüsünü koruyan yaşlı, kimlik duygusunu ve benlik
saygısını kaybetmeden yaşamını sürdürmektedir. Yaşlı bireyin ailedeki varlığı aile fertlerini bir
arada tutan önemli bir etken olmaktadır. Bir aile için yaşlının birlikte yaşanılan hanenin dışına
itilmesi, bir devrin yaşanmış hikâyelerinin gelecek nesillere aktarılmasının kesintiye
uğratılması anlamına gelmektedir (SYDV, 2009).
Günümüzde eskiye oranla daha uzun bir ömür sürme şansına sahip olmanın yaşam
kalitesi artmadan bir anlamı olmayacağı ve sağlık beklentisinin yaşam beklentisinden çok daha
önemli olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısı ile genç popülasyonda tıbbın hedefi tedavi iken
geriatrik popülasyonda esas hedef hastaların “yaşam kalitesinin korunması”dır. Sağlık
çalışanları açısından yaşlıların işlevlerinin sürdürülmesi için, bu yaş gruplarında görülen
semptomların azaltılabilmesine odaklanmalı ve öncelikle iyi hasta-hekim ilişkisine özen
gösterilmelidir. Ayrıca hekim-bakıcı ve hekim-aile ilişkisi de son derece önemlidir. Yaşamın
sonuna yaklaşan terminal dönemdeki hastalarda tanı ve tedavi işlemlerimi uygularken olanaklar
çerçevesinde az zihinsel ve fiziksel hasar oluşturmaya çalışılmalı ve hasta ile ailesi duygusal
olarak da desteklenmeye çalışılmalıdır (Gökçe-Kutsal, 2011).

10.2. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Hizmetleri
Toplumlarda hızla değişen sosyal ve ekonomik nedenlerle kentsel yaşamın getirdiği
özelliklerin yansıması sonucu pek çok yaşlı yaşamını huzurevlerinde geçirmek durumunda
kalmaktadır. Huzurevi, yaşlının yıllardır alışık olduğu aile ortamından sonra günlük yaşamını
sürdürdüğü kurumsal bir yapıdır. Yaşlılık dönemi ülkemizde emeklilik yaşı olarak belirlenen
65 yaş sınırı ile başlamaktadır. Çünkü bu yaşta sağlıklı ve fiziksel olarak güçlü olsalar bile
gelirdeki azalma bireyin yaşantısını değiştirmektedir. Eşlerden birinin kaybı da etkin olmak
üzere bu yaş dönemindeki bireyler kendi evlerinde alışılagelmiş yaşantılarını sürdürmekte
zorlanmaktadırlar.
Gelişmiş toplumlarda fiziksel ve zihinsel kayıpların başladığı 80 ve üzeri yaş grubu için
önerilen kurum bakımı, ülkemizde bu dönem için planlanmış bir örgütlenme olmaması veya
yetersiz olması nedeni ile çok erken yaşlarda başlamaktadır. Mevcut huzurevi örneklerine
bakıldığında, bunların özellikle devlete bağlı olanlarının kimsesiz yaşlılara yardım amacı ile
tasarlandığı, özel kurumların da maksimum kar hedeflediği görülmektedir. Huzurevleri
yaşlıların nerede ise tüm günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ve onların evleri olan yaşam
mekânlarıdır. Genelde huzurevi kavramı, batı ülkeleri ve ülkemizde çok benzer anlamlar
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taşımakta ve bu kurumlarda yaşlı bireylerin tüm günlük gereksinimleri, kendine bakımı, oda
temizliği, yemeği vb. ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal rekreasyonel, sağlık (kontrolü) ve tedavi
gibi tüm olanaklar sağlanmaktadır. Bu bağlamda huzurevi pek çok zaman yaşlının son durağı,
son evi konumundadır. Bu nedenle huzurevinin kalitesi yaşlının yaşam kalitesinin göstergesidir
(Arpacı, 2008).
Huzurevlerinde bakım veren personel ile bakıma ihtiyaç duyan yaşlı arasında dengesiz
ve asimetrik bir güç ilişkisi vardır. Bu asimetrik ilişkiye rağmen, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı
değer verdiği şeyleri -sözgelimi yaşamını, bedenini, sağlığını, en güçsüz ve en mahrem
yönlerini- bakım sorumluluğunu üstlenen personele emanet etmektedir. Bu nedenle
huzurevlerinde görev yapan tüm personel, yaşamın başlangıcında kendilerine sunulan
yardımın, yaşlılara sundukları yardımla telafi edildiğinin bilincinde olarak etkili bir yardım
ilişkisi oluşturma gayreti içinde olmalıdır. Huzurevi çalışanları; her bir yaşlıya, etnik ve kültürel
farklılığını dikkate alarak saygılı bir şekilde davranmalı ve yaşlıların kendi tercihlerini
belirlemeleri konusunda onları teşvik etmelidirler. Yaşlı memnuniyetinin arttırılması açısından
huzurevi çalışanlarının sahip olması gereken temel nitelikler şu şekilde sıralanabilir:
İlgi: Huzurevi çalışanı yaşlı ile içten bir şekilde ilgilenmelidir. Yaşlılar hizmet
sunanların bilgili olmasını beklerler, ancak kendileriyle gerçekten ilgilendiklerine ikna olana
dek hizmet sunanların bildiklerine pek dikkat etmezler.
Güven: Yaşlılar çalışanların dürüstlüğüne, içtenliğine ve duyarlılığına güvenmek ister.
Empati: Huzurevi çalışanları yaşlıların duygu ve algılarını anladığını göstermek için
aktif dinleme gerçekleştirir.
Koşulsuz olumlu bakış: Huzurevi çalışanı yaşlıyı geçmişinde yaptıklarından ya da
görüşmedeki tavırlarından bağımsız olarak öz değere sahip olduğunu görmeli ve saygı ile
muamele etmelidir.
Uzmanlık ve yetkinlik: Huzurevi çalışanı bulunduğu kurum ve alanda tecrübeli ve
yetkin olduğunu profesyonel davranışlarıyla hissettirmelidir.
Yaşlılara yönelik kurum bakım hizmetleri iki farklı modelle sunulmaktadır. Birincisi
kendi ihtiyaçlarını giderebilen sağlıklı yaşlıların kaldığı huzurevi bölümünde sunulan
hizmetler, ikincisi ise başkasının bakımına muhtaç veya yatağa bağımlı yaşlıların kaldığı bakım
ve rehabilitasyon bölümünde sunulan hizmetler.
Huzurevi; 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve
bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal
hizmet kuruluşudur.
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi; yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve
güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde
rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım
altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade etmektedir.
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Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinde amaç; özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların
mevcut fonksiyon kapasitelerinin belirlenerek tedavi edilmesi, geriye kalan güç ve
yeteneklerinin geliştirilerek, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden var olan
kapasitelerinin desteklenmesi ve günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerine yönelik
çalışma ve yardımları düzenlemektir (ASPB, 2005).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlılara yönelik sürdürülen bakım
ve rehabilitasyon hizmetleri 4 farklı yönetmelikle düzenlenmiştir:





Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetmeliği,
Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği,
Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş
Esasları Hakkında Yönetmelik
Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik.
Huzurevleri ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Kabul Edilecek
Yaşlılarda Aranan Nitelikler

a) Huzurevlerine Kabul Koşulları








60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo,
tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
Ruh sağlığı yerinde olmak,
Bulaşıcı hastalığı olmamak,
Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış
olmak.

b) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları








60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi desteğe,
korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
Ruh sağlığı yerinde olmak,
Bulaşıcı hastalığı olmamak,
Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış
olmak.

Huzurevleri veya bakımevleri yaşlıların akranları ile birlikte anlamlı bir paylaşım ortamı
oluşturulmasına yarar sağlayabilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda yoğun bir şekilde
tartışılan; “yerinde yaşlanma”, toplum içinde bakım, yaşlılara ve ailelerine yaşlıların alışkın
oldukları kendi ev ortamında en az sorunlar ile yaşayabilmesini sağlamak için gerekli desteğin
sağlanması ve bunun için toplum kaynaklarının aktarılması esasına dayanmaktadır. Pek çok
dünya ülkesinde benimsenen bu görüşe göre amaç; yaşlı insanların toplum içinde yaşayıp,
normal bir sosyal yaşam sürdürmeleri ve buna bağlı olarak da fiziksel ve ruhsal sağlıklarından
daha fazla keyif almaları ve üretkenliklerini sürdürebilmeleridir. Bu aşamada kuşaklar arası
iletişimin, yaşlıların deneyim ve birikimlerinin gençler ile paylaşılmasının ve gençlerin katkıları
ile toplumsal değişimlerin ve pek çok yeniliklerin farkında olunmasının da yaşlıya olumlu
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katkıları olacağının da göz ardı edilmemesi gerekir. Toplum temelli yaşlı bakım hizmetlerinin
amacı huzurevlerine erken başvuruların önlenmesidir (Gökçe-Kutsal, 2011).
Son yıllarda ülkemizde huzurevilerine alternatif bakım modeli arayışı sürmektedir.
Özellikle bağımsız yaşam becerilerine sahip yaşlıların sosyal hayattan izole olmalarının önüne
geçilebilmesi için daha küçük konutlarda bakımlarının sağlanacağı ortamlar oluşturulmaya
başlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başlattığı çalışma sonucunda; Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan veya kuruluşa kabul koşullarını
taşıyan ve sosyal, psikolojik, fiziksel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilen
yaşlılardan durumu uygun olduğu sosyal ve sağlık servisinin ortak kararı ile belirlenenlerin
kuruluşa bağlı ek ünite konumunda olacak “Yaşlı Yaşam Evi” olarak isimlendirilen evlerde
bakımları sağlanmaktadır. Türkiye genelinde 41 Yaşam Evi’nde 160 yaşlıya hizmet
verilmektedir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda yalnız ve sağlık sorunları yaşayan yaşlı bir müracaatçının huzurevine
yerleştirilmesi için hazırlanan sosyal inceleme raporuna yer verilmiştir. Gizlilik ilkesi
gereği kişileri tanımlayıcı bilgiler değiştirilmiştir.
HEDEF
Huzurevine yerleşmek üzere müracaat eden bir yaşlının sosyal incelemesinin nasıl
gerçekleştirildiğini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle yaşlının içinde bulunduğu risk faktörlerini anlamaya çalışınız.
2. Düzenlenen raporu okuyarak durumun nasıl tespit edildiğini kavramaya çalışınız.
3. Raporun sonuç kısmında nasıl bir öneri sunulduğuna dikkat ediniz.
SOSYAL İNCELEME RAPORU
Kurum
Raporu Düzenleyen
Havale Eden
Müracaat Nedeni
Müracaat Tarihi
Sosyal İnceleme Tarihi
Rapor Tarih ve Sayısı
Müracaatçının Kimliği
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Ana-Baba Adı
Cinsiyeti
Medeni Durumu
Öğrenim Durumu
Ev Adresi

: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
: Sosyal Çalışmacı Z. K.
: Sosyal Hizmet Merkezi
: Huzurevinde Kalma Talebi
: 29.09.2015
: 30.09.2015
: 04.10.2015 /
: Cevat DEMİR (Yaşlı)
: Kocaeli-01.01.1953
: Kocaeli-Gebze-Köprü Köyü
: Hacer-Adem
: Erkek
: Evli
: Okur-yazar.
: -----
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Telefon Numarası
: ----Yakınlarının Adres ve Tel. : ----Bilgi Kaynakları
Görüşmenin Yapıldığı Yer : ASPİM
Görüşme Yapılan Kişiler
: Ali ŞEN, Kızı Nihal DEMİR.
Daha Önceki Görüşmeler
: --Diğer Bilgi Kaynakları
: --SOSYAL İNCELEME: Yaşlı Cevat DEMİR’le ilgilenen hayırsever vatandaş Ali ŞEN,
yaşlının kimsesiz ve bakıma muhtaç olduğunu belirterek Müdürlüğümüzden yardım
talebinde bulunmuştur. Yaşlının kızı Nihal DEMİR de; babası ile 30 yıldır görüşmediklerini
eski komşuları Ali Bey’in ısrarı üzerine İstanbul’a geldiğini ve babasının yardıma ihtiyacı
olduğunu belirtmiştir. Yaşlının kalacak yeri ve bakacak kimsesi olmaması nedeniyle durumu
acilen incelenmiştir.
Yaşlı Cevat DEMİR, 26.05.1972 tarihinde resmi nikahlı olarak, Halime DEMİR adlı bayanla
evlenmiş ve çiftlerin bu evliliklerinden 3 çocukları dünyaya gelmiştir. Çift resmi nikah
öncesinde uzun yıllar dini nikahlı olarak yaşamışlardır. Çocukları;
1.Nihal DEMİR: 01.01.1965 Gebze doğumlu olup, bekar ve üniversite mezunudur. Bursa
Deftardarlığı’nda görev yapmaktadır.
2.Naci DEMİR: 01.01.1966 Gebze doğumlu olup, evli ve lise mezunudur. 2 çocuk sahibidir.
Gebze’de ikamet etmektedir. Herhangi bir işi olmadığı ifade edilmektedir.
3.Necmi DEMİR: 01.01.1973 Gebze doğumlu olup, evli ve üniversite mezunudur. 2 çocuk
sahibidir. İzmir’de ikamet etmektedir. Sağlık sorunları olduğu belirtilmiştir.
Cevat Bey, inşaat işleri ile uğraşması nedeniyle evlendikten sonra 10 yıl Gebze İli’nde
yaşamışlardır. Daha sonra İstanbul’a taşınmış, ancak iflas etmesi üzerine borçları nedeniyle
ailesini terk ederek izini kaybettirmiştir. Nihal Hanım babası evi terk ettiğinde kendisinin 13
yaşında olduğunu ifade etmektedir. Babaları evi terk ettikten sonra 3 kardeş anneleri ile
birlikte yaşamaya başlamışlar. Bu süreçte kendileri ile dayılarının ilgilendiğini ifade etmiştir.
Ayrıca yaz tatillerinde çalışarak, ailenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır.
Yaşlı Cevat Bey, evi terk ettikten sonra eşi ve çocukları ile irtibat kurmamıştır. Kızı Nihal
Hanım; babasının dini nikâhlı olarak Düzce’de bir evlilik yaptığını ve bu evliliğinden 2
çocuğu bulunduğunu öğrendiklerini belirtmiştir. Babasının yaşlanması nedeniyle 2. eşi ve
çocukları tarafından terk edildiğini ifade etmiştir. Eski komşuları Ali ŞEN, damadının
Düzce’de polis memuru olarak görev yaptığını ifade etmiştir. Cevat DEMİR’in kimsesiz ve
sahipsiz bir şekilde otellerde kaldığını, yardıma ihtiyacı olduğunu damadı vasıtasıyla
öğrendiğini belirtmiştir. Cevat Bey, düşme sonucu Düzce’de hastaneye yatırılmış, taburcu
edileceği zaman Ali ŞEN yardımcı olmaya gitmiştir. Ancak zor durumda olduğunu gördüğü
için; Cevat Bey’i İstanbul’a getirerek Kartal Devlet Hastanesi’ne yatırmıştır. Cevdet Bey’in
tedavisi tamamlanmıştır. Kalacak yeri ve bakacak kimsesi bulunmamaktadır.
Yaşlının kızı Nihal Hanım Ali ŞEN’in ısrarları üzerine İstanbul’a geldiğini belirtmiş,
annesinin engelli ve yaşlı olduğunu belirterek acilen Bursa’ya dönmesi gerektiğini ifade
etmiştir. Ayrıca babalarının evi terk etmesi nedeniyle kardeşlerinin görüşmeyi reddettiklerini
ve kendisine de görüşmemesi konusunda baskı yaptıklarını belirtmiştir. Nihal Hanım işinin
yoğun olması ve annesinin rahatsız olması nedeniyle babası ile ilgilenemeyeceğini
belirtmiştir.
Yaşlı Cevat DEMİR, ruhsal açıdan yalnızlık ve kimsesizlik nedeniyle hafif düzeyde
anksiyete yaşamaktadır. Zihinsel açıdan normaldir. Fiziksel olarak herhangi bir engeli
bulunmamaktadır. Öz bakım becerisi vardır. İhtiyaçlarını kendisi karşılayabilmektedir.
Sosyo-ekonomik açıdan herhangi bir desteği bulunmamaktadır. Sosyal güvencesi yoktur.
Yapılan araştırmalar sonucu mal varlığına da rastlanmamıştır.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Yaşlı Cevat Bey’le, şu anda eski komşusu Ali ŞEN
ilgilenmektedir. Yıllar önce evi terk etmesi ve 2. evlilik yapması nedeniyle eşi ve çocukları
kendisi ile ilgilenmemektedir. Cevat Bey’in herhangi bir geliri ve sosyal güvencesi
bulunmamaktadır. Uzun yıllar yalnız yaşaması nedeniyle bakıma ve yardıma muhtaç
durumda bulunmaktadır.
Bu nedenlerle; sosyo-ekonomik ve duygusal açıdan yoksunluk içerisinde bulunan
müracaatçı Cevat DEMİR’in, 2828 Sayılı Yasa’nın 3. maddesinin (d) bendi gereği, ve
24325(RG) sayılı Huzurevi-Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 53.
maddesinin (a) bendinde belirtilen şartlarına da uygun olmasına istinaden; İstanbul ya da
Kocaeli İli’nde bulunan Huzurevi ve Yaşlı Bakım R.M.’nin “huzurevi bölümü”ne ücretsiz
olarak acilen yerleştirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 04.10.2015
Sosyal Çalışmacı
Huzurevine kabulü yapılan yaşlının sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için
geçmiş alışkanlıklarına, kültürel bağlamına, sağlık durumuna uygun yaşam planı hazırlanması
gerekmektedir. Huzurevi her ne kadar toplu yaşamın olduğu bir mekan olsa da her yaşlının
kendi yapısına uygun hizmet alma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle sosyal çalışmacı her yaşlı
ile tek tek görüşerek yaşam tecrübelerini, ilgi alanlarını, sağlık ve sosyal durumlarını öğrenerek
bireysel bakım ve rehabilitasyon programları hazırlamalıdır.
BİREYSEL BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI FORMU
YAŞLININ
Adı Soyadı
Cinsiyeti
Doğum Tarihi ve Yeri
Rapor Tarihi
1. SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLER
Gerçekleştirilen sosyal faaliyet sayısı
Katıldığı sosyal faaliyet sayısı
Sosyal faaliyetlere katılım oranı (%)
2. İŞ VE UĞRAŞI TERAPİ ATÖLYELER
İş ve uğraşı terapi etkinlik sayısı (tüm atölye toplamları)
Katıldığı iş ve uğraşı etkinlik sayısı
İş ve uğraşı etkinliklerine katılım oranı (%)
İş ve uğraşı etkinliklerinde başarı oranı (%)
3. FİZYOTERAPİ PERFORMANS DURUMU
Fizyoterapi faaliyeti sayısı
Fizyoterapi faaliyetine katılma sayısı
Fizyoterapi faaliyetine katılma oranı (%)
Fizyoterapi faaliyetlerindeki başarı oranı(%)
AÇIKLAMA VE ÖNERİLER

FORMU DOLDURANIN
Adı Soyadı
Unvanı

Notlar:

Notlar:

Notlar:

* Bu Form 3 Ayda bir Meslek Elemanları tarafından doldurulur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla birlikte yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin
önemi giderek artmaktadır. Yaşlı nüfusun artması nedeniyle karşılaşılan en temel sorun;
maliyeti giderek artan bakım ve sağlık hizmetlerinin nasıl yerine getirileceğidir. Gelişmiş
ülkelerde çalışan nüfus üzerindeki ekonomik yükün artması emeklilik ve sosyal güvenlik
sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesine zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle birçok ülkede
uzun yıllar önce bakım sigortası uygulaması başlatılmış, çalışan ve işverenden prim kesilmesi
suretiyle bakım fonu oluşturulmaya başlanmıştır. Bu sayede bakıma muhtaç yaşlı ve
engellilerin bakım giderlerinin bu fondan karşılanması ön görülmüştür.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 65 yaş yaşlanma sürecinin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. TÜİK tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2013 yılında
ilan edilen rakamlar; Türkiye nüfusunun %7,7’sinin 65 yaş ve üzerinde olduğunu
göstermektedir. 2023 yılında bu oranın % 10,2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu durum
genç bir nüfusa sahip Türkiye’nin giderek yaşlanmaya başladığını göstermektedir. Bir taraftan
nüfusun yaşlanması, diğer taraftan aile yapısında meydana gelen değişimler yaşlı nüfusun
bakım ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunu gündeme getirmektedir.
Türkiye’de yaşlı hizmetleri içinde ilk sırayı sosyal güvenlik programları ve sosyal
hizmet programları çerçevesinde kurum bakımı (huzurevleri) almaktadır. Ülkemizde yaşlı
bakım hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Yaşlı refahı
ile ilgili hizmetlerden en önemlileri kurum bakım hizmetleri (huzurevi), yaşlı danışma
merkezleri ve evde bakım hizmetleridir.
Yaşlılık döneminde emeklilik, geniş aile tipinin çekirdek aileye dönüşmesi, yakınların
kaybı, zihinsel ve fiziksel fonksiyonların azalması ve başkalarının desteğine ihtiyacın artması
gibi değişiklikler psikolojik uyum sorunları yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşlılıkla birlikte
algılama ve üretkenlikte azalma, düşünme hızında yavaşlama görülmesi yaşlıda işe yaramazlık
duygusu oluşturur. Tüm bu değişikliklere uyum sağlanamadığında ve oluşan güçlüklerle başa
çıkılamadığında ise yaşlılarda birtakım psikiyatrik bozukluklar gelişir.

252

Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaşlılık dönemi kaç yaşından sonra başlamaktadır?
a) 60

b) 65

c) 55

d) 70

c) 80

2. Türkiye’de 2015 yılı TÜİK verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde
(%) kaçtır?
a) 7,2

b) 7,8

c) 8

d) 8,2

e) 8,5

3. Tıp uygulamalarının genç nüfusa yönelik temel hedefi tedavidir. Tıp uygulamalarının
yaşlı nüfustaki esas hedefi ne olmalıdır?
a) Yaşam kalitesinin korunması
b) Yaşlının gençleştirilmesi
c) Yaşlının ölüme hazırlanması
d) Yaşlanmanın durdurulması
e) Yaşlının ilaçlarının azaltılması
4. Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi
kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün
olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kreş ve Gündüz Bakımevi
b) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
c) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
d) Huzurevi
e) Yaşlı Hizmet Merkezi
5. Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevlerine
yaşlı kabul şartlarından birisi değildir?
a) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
b) Ruh sağlığı yerinde olmak,
c) Bulaşıcı hastalığı olmamak,
d) Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
e) Sosyal veya ekonomik açıdan yoksul olmamak
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. ……….; 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve
bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal
hizmet kuruluşudur.
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7. Huzurevleri bünyesinde yatağa bağımlı yaşlılar için ……. …… bölümleri
bulunmaktadır.
8. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,4 ile Monako, %26,6
ile Japonya ve %21,5 ile Almanya’dır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında …… sırada
yer almaktadır.
9. Huzurevlerinde genel olarak ……… ………. modeli ön planda tutulmakta, daha çok
sağlık ve bakım ağırlıklı bir yaklaşım sergilenmektedir.
10. Yaşlılık döneminde verilen sosyal hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin temel amacı,
…….. ……….. önlemek olmalıdır.

Cevaplar
1. b, 2. d, 3. a, 4. c, 5. e, 6. “Huzurevi” 7. “özel bakım” 8. “66.” 9. “medikal bakım” 10.
“yeti yitimini”
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11. OKUL ORTAMINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde okul ortamında sosyal hizmet uygulamalarına neden ihtiyaç duyulduğunu
ve okul ortamında görev alacak sosyal çalışmacının hangi sorun alanlarında, ne tür çalışmalar
yapması gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Okul sosyal hizmeti ile ne amaçlanmaktadır?
2. Okuldaki sosyal hizmet uygulamalarında sosyal çalışmacının rol ve işlevleri
nelerdir?
3. Okul ortamında sosyal hizmet neden ihtiyaç duyulmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okulda sosyal hizmet
uygulamasının öenmini
kavrayabilir.

Okul Sosyal Hizmeti

Okul ortamında ne tür
sorunların sosyal hizmet
alanına girdiğini anlayabilir.
Okul ortamındaki sorunlara
nasıl bir sosyal hizmet
müdahalesi uygulanacağını
kavrayabilir.

Teorik bilgiler, test soruları,
vaka ve deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Okul sosyal hizmeti: Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam
koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden
yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi
hizmetleri yürütmek üzere okullarda yer alan, sosyal hizmetin önemli uygulama
alanlarından birisidir.



Rehberlik ve araştırma merkezi (RAM): İl veya ilçelerde özel eğitim ihtiyacı olan
bireylerin tanılanarak eğitsel tedbirlerin alınmasını, psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinin
koordinasyonunu
ve
araştırma
geliştirme
hizmetlerinin
gerçekleştirilmesini sağlayan kurumdur.



Okul sosyal çalışmacısı: Üniversitelerin sosyal hizmetler alanında lisans eğitimi almış
rehberlik ve araştırma merkezlerinde danışanlarla ilgili olarak verilecek hizmetlerin
planlanması için gerekli sosyal, ekonomik ve kültürel bilgileri toplayan, değerlendiren
ve hizmetlerin verilmesinde sosyal hizmet kurumlan arasında eşgüdümü sağlayan
personeldir.



Rehber öğretmen (psikolojik danışman): Bireylere, kendilerini tanımaları, kendi
kararlarını verebilmeleri, problemlerini çözebilme becerileri kazanmaları, kişisel ve
toplumsal uyumlarını gerçekleştirmeleri amacıyla eğitsel, mesleki ve kişisel, sosyal
gelişimlerini bir bütün olarak sağlamak üzere, bireysel ve grupla sistematik olarak
hizmet sunan, üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik, rehberlik ve psikolojik
danışma veya eğitimde psikolojik hizmetler lisans programlarından mezun olan
personeldir.



Psikolojik danışma: Ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duyuşsal,
davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve
mesleki gelişimi konularını ele alacak şekilde uygulanmasıdır.



Danışan: Rehberlik ve araştırma merkezinden veya psikolojik danışma ve rehberlik
sevisinden yararlanmak üzere başvuran, okul veya ilgili kurum ve kuruluşlardan
gönderilen öğrenciler veya bireylerdir.



Akran zorbalığı: Bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz
öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini
koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.



Cinsel istismar: Çocuğun kendisinin tam olarak kavrayamadığı, onay vermesi mümkün
olamayacak veya gelişim düzeyi açısından hazır olmadığı ya da toplumun değerlerini
ihlal eden bir cinsel etkinliğe dâhil edildiği her türlü davranışlardır.
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Giriş
Okul sosyal hizmeti genel anlamda sosyal hizmet müdahalesinin okul ortamında
uygulanması anlamına gelmektedir. Türkiye’de henüz resmi olarak başlamayan okul sosyal
hizmeti, Dünya’da yüz yıldır uygulanmaktadır. Okullarda öğrenci sorunlarıyla ağırlıklı olarak
psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler ilgilenmektedirler. Ancak günümüzde madde
kullanımı, şiddet, istismar, okuldan kaçma gibi riskli davranışların artması ve boyutlarının
değişmesi nedeniyle geleneksel müdahale yöntemlerinin yetersiz olduğu görülmektedir.
Okulun sosyal çevresini oluşturan unsurlarla çalışmadan, tek başına okul ortamında öğrenciyle
görüşme yapmanın yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Okullar, aileden sonra çocukların içinde bulunduğu en önemli toplumsal kurumlardır.
Çocukların sosyalleşmesinde son derece önemli bir yeri olan okullarda, çocuğu risklerden
koruyabilecek iyi yapılandırılmış bir koruyucu-önleyici psiko-sosyal hizmetlerin bulunması
önem taşımaktadır. Ayrıca çocuklar, zamanlarının önemli bir kısmını okullarda geçirmesi
nedeniyle çocuğun sergilediği tutum ve davranışlardan yola çıkarak sosyal riskleri tanılamak
ve bu risklerin etkisini ortadan kaldırmaya yönelik okul temelli çalışmalar başlatmak Milli
Eğitim Bakanlığı’nın temel görevleri arasında bulunmaktadır.
Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam
koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden
yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi hizmetleri
yürütmek üzere okullarda yer alan, sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından birisidir.
Çocuğun, ailesinde, sosyal çevresinde ve okulda karşılaştığı risklerin ortaya çıkarılabilmesi
ancak okullarda çocuk ve ailelerin ihtiyaç ve sorunlarına daha fazla duyarlı bir okul psikososyal hizmetler sistemin olmasıyla mümkündür. Dünyadaki farklı ülkelerin örnekleri
incelendiğinde, okullarda çocuklara verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, okul
sosyal hizmeti, okul sağlık hizmetleri gibi hizmetleri de kapsayan “okullardaki psiko-sosyal
odaklı hizmetler” içinde yer aldığı görülmektedir (Duman, 2000).
Okul ortamlarında uygulanacak sosyal hizmet müdahalesi, öğrencinin okuldaki
uyumuna, akademik başarısına etki eden biyo-psiko-sosyal faktörler üzerine odaklanır. Okul
ortamında görev yapan sosyal çalışmacı hem çocuk, hem de ebeveyn odaklı uygulamaları
dengede tutarak anne-babaların ebeveyn olarak çocuğun yetiştirilmesi açısından sosyal
işlevlerinin geliştirilmesi yönünde çalışırlar. Çocuk ve aileleriyle çalışmada amaç, öğrencinin
okula düzenli devamını sağlamak, riskli davranışlardan uzak durmasını sağlamak, akademik
başarıyı arttırmak ve erken dönemde bazı nedenlerle eğitimini yarıda bırakmasını önlemektir
(Özbesler & Duyan, 2009).
Okul psiko-sosyal servisinde görev yapan sosyal çalışmacı, çeşitli psiko-sosyal ve
ekonomik nedenlerle risk altında olan öğrenci ve ailesi için savunuculuk rolü üstlenmek,
öğrencileri ve aileleri güçlendirmek, okul ve ev arasındaki iletişimi ve işbirliğini işlevsel
duruma getirmek, ailelerin çocuklarının psiko-sosyal gelişim özelliklerini ve eğitim
gereksinimlerini anlamasına yardımcı olmak, öğrencinin yaşam koşulları hakkında
öğretmenleri bilgilendirmek, risk altındaki çocukları ve aileleri hizmet alabileceği kurumlara
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yönlendirmek gibi pek çok görevi vardır. Okul ortamlarında görev yapan sosyal çalışmacıların
büyük çoğunluğu, disiplin sorunları olan, okuldan kaçan, istismara maruz kalan ve anne-babası
ayrı yaşayan ya da boşanan çocuklarla okulda eğitim ekibi, okul dışında tedavi ekibi ve sosyal
hizmet kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Okul ortamlarındaki sosyal
çalışmacıların bir kısmı da farklı gelişimsel özellikleri olan engelli çocuklar ve aileleri ile
çalışmalar yapmaktadırlar (Özbesler & Duyan, 2009).

11.1. Okul Sosyal Çalışmacısının Görevleri
Okul sosyal çalışmacıları, bireyin psiko-sosyal gelişimi, psikopatolojik durumlar, grup
ve aile dinamikleri, bireylerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ve değişen yaşam
durumlarına uyumda gerekli olan duygusal desteği sağlama gibi konularda eğitimi olan
profesyonellerdir. Okul ortamında görev yapan sosyal çalışmacıların ne tür profesyonel
görevleri ve ne tür çalışmaları yürüttükleri ile ilgili bilgiler farklı boyutlarda sınıflandırılabilir
(Özbesler & Duyan, 2009).
Öğrencinin İhtiyaçlarını Değerlendirme: Sosyal hizmet mesleğinin yöntem ve
tekniklerini kullanarak ve gelişim dönemlerinin özelliklerini göz önüne alarak öğrencinin
psiko-sosyal ve ekonomik yönlerden özel gereksinimlerini değerlendirir. Öğrencinin
öğrenmesi, dersleri anlaması, değerlendirebilmesi ile ilişkili okul başarısına etki eden sosyal ve
duygusal gereksinimlerini ve sorunlarını mesleki görüşme teknikleri ile ele alır ve değerlendirir.
Program Planlama ve Değerlendirme: Sosyal çalışmacı, ekip çalışması çerçevesinde,
okul ortamında öğrencilere, ailelere ve okul personeline yönelik hazırlanacak olan çeşitli eğitim
programların planlanması, değerlendirilmesi ve uygulanması sürecine mesleki görüşleri ile
katkı sağlayabilir. Biyo-psiko-sosyal açıdan gerekli olacak eğitici ve destekleyici programların
yapılandırılması ve uygulanmasında aktif olarak görev alabilir.
Doğrudan Hizmet Etme: Okul ortamında öğrenciye yönelik doğrudan hizmetler sosyal
hizmetin bir müdahale biçimidir. Bu doğrudan uygulamalar, hem normal gelişimi hem de özel
gereksinimi olan öğrencilere yönelik müdahaleleri içerir. Okul sosyal çalışmacısı, uygun sosyal
hizmet yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencinin eğitim-öğretim sürecine etki edebilecek
yaşam durumları ile çalışarak, bireysel ve sosyal grup çalışmaları uygulayarak öğrenciye
doğrudan hizmet sağlar. Okul ortamında ortaya çıkan sorunların çözümünde sistematik önleyici
ve iyileştiren özellikleri olan programların oluşturulmasında ekip çalışmaları çerçevesinde
mesleki olarak katkı sağlar.
Savunuculuk: Okul sosyal çalışmacısı, öğrencinin yasalar, kurallar ve düzenlemeler
çerçevesinde uyumu ve buna doğrudan etki edecek eğitimsel, sosyal, duygusal ve maddi
gereksinimlerini savunucu bir rolle ele alarak öğrencinin maksimum düzeyde uyumunu
sağlamaya yönelik mesleki çalışmalar yürütür.
Koordinasyon ve İşbirliği: Okul sosyal çalışmacısı, aile-okul-toplum arasında ilişkileri
değerlendirerek işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak hizmet verir. Etkili kaynak kullanımı için
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diğer kurumların kaynaklarından etkin biçimde yararlanılması ve diğer özel okullar ve
kurumlarla pozitif ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mesleki çalışmalar yapar.
Yönetim ve Organizasyon: Okul sosyal çalışmacısı, sorumlulukların paylaşılması,
vaka kayıtlarının ve dokümanların düzenlenmesi, zaman, kaynaklar, iş yükü gibi durumların
organize edilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.

11.2. Okul Psiko-Sosyal Müdahale Biriminde Sosyal Hizmet
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ve okul rehberlik
servisleri, 2001 yılında yürürlüğe giren Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği esaslarına göre il/ilçe düzeyinde örgütlenerek hizmetlerini yerine getirmektedirler.
Yönetmeliğin 6. maddesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı şu şekilde
tanımlanmaktadır: “Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim
sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en
uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak
düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda
bütünleştirilerek verilir.” Rehberliğin amacı, bireye kendisi ve çevresi hakkında mümkün
olduğunca zengin ve doğru bilgi sağlayarak, bireyin bu bilgiyi özümlemesine, davranışına
yansıtmasına ve sorunlarını çözebilen bir kişi olmasına yardımcı olmaktır. Bu işlevinden dolayı
rehberlik, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Rehberlik vasıtasıyla bireyde
gerçekleştirilmeye çalışılan amaçlar şu şekilde sıralanmaktadır (Serdar, 2000):





Kendini tanıması,
Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,
Gizil güçlerini geliştirmesi,
Çevresine uyum sağlaması.

Psikolojik danışma ise ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duyuşsal,
davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve
mesleki gelişimi konularını ele alacak şekilde uygulanmasıdır. Psikolojik danışma bireysel
olabildiği gibi grupla da yapılabilmektedir. Psikolojik danışma kavramı, danışanın hem iç
dünyasına, hem çevresindeki kişilerle ilişkisine ilişkin kaygılarını içermektedir (Hackney &
Cormier, 2008). Türkiye’de okullarda yer alan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin
çocukların risklerden korunmasında daha etkin çalışabilmesi için personel sayısı ve
fonksiyonellikleri bakımından güçlendirilmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Okul rehber öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yerine getirirken
çocukların yaşadıkları riskleri belirleme konusunda da çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak
meslek elemanı sayısının yetersiz, okulların öğrenci sayısının fazla olması gibi nedenlerle
çocuklara yeterince zaman ayrılamamaktadır. Pek çok araştırmada genç bir nüfusu olan
Türkiye’de okullardaki psiko-sosyal odaklı hizmetlerin çocukları korumak için yeterli düzeyde
olmadığı ifade edilmektedir (Hatunoğlu & Hatunoğlu, 2006; İkiz, 2010). Dolayısıyla okul
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rehberlik servisi hizmetlerinin genişletilerek psiko-sosyal servis hizmetlerine dönüştürülmesi
ve sosyal çalışmacıların da bu servislerde görev almalarının sağlanması gerekmektedir.
Okullarda yapılan psiko-sosyal müdahale çalışmalarında çocuğun içinde yaşadığı sosyal
çevreyle birlikte değerlendirilmesi son derece önem taşımaktadır. Özellikle okul ortamında
çocukta gözlemlenen davranış değişiklerinin nedenlerini anlamak için çocuğun aile ve sosyal
çevre koşullarının değerlendirildiği sosyal inceleme çalışması yapılması gerekmektedir. Ancak
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 40. maddesinde sosyal
çalışmacının görevi tanımlandığı halde yeterli sosyal çalışmacı istihdamı sağlanmadığı için
çocuğun ve ailesinin sosyal hizmet ihtiyacı değerlendirilememektedir.
Eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde yapılandırılması, 5-18 yaş arasındaki çocuklara
yönelik riskleri takip etmede ve çocukları korumada okulların önem ve önceliğini daha da
arttırmıştır. Çünkü okula gelen ve risk altında bulunan bir çocuk, okul sosyal hizmeti
uygulamasının olduğu bir okulda erken dönemde fark edilebilir ve böylece çocuğa daha fazla
örselenme yaşamadan müdahalede bulunulabilir. İyi yapılanmış ve okuldaki öğretmenler, okul
idaresi ve psikolojik danışma ve rehberlik servisleriyle ekip çalışması anlayışı içinde çalışan
okul sosyal hizmet servisleri okuldaki psiko-sosyal hizmetlere önemli katkılarda bulunabilir ve
güçlendirebilir.
Okullarda, okul sosyal hizmet servislerinde çalışan sosyal çalışmacılar, intihar
vakalarını önleme ve aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, akranlar arası şiddet, erkek
arkadaş şiddeti veya akran istismarı mağduru olan, okuldaki çete gruplarının şiddetine maruz
kalan ya da madde kullanımı riski bulunan çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar yapabilirler. Bu
tür riskli durumlar yaşayan çocuklara ve ailelerine yönelik olarak sosyal çalışmacılar okullarda
önleyici çalışmalar yaparak ve bu durumlara erken müdahalede bulunarak katkıda
bulunabilirler (Franklin, Harris, & Allen-Meares, 2013).

11.2.1. Okullarda Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları
Madde bağımlılığı sorunu karşısında sosyal hizmet mesleğinin iki temel hizmet modeli
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi erken uyarı alanına ait koruyucu-önleyici sosyal hizmet
uygulamalarıdır. İkincisi ise sorun ortaya çıktıktan sonra bireyin ve toplumun sağlığını
korumak, güvenliğini sağlamak amacıyla müdahale programları gerçekleştirmektir.
Erken uyarı alanında riskleri önceden tespit ederek madde kullanımına neden olan
sosyal sorunların etkisini önleyici etkinlikler planlanır. Örneğin göç, yoksulluk, suça yönelme
gibi risklerinin yoğun olduğu bölgelerde alan taraması yöntemiyle risk altındaki çocuklar ve
aileler tespit edilerek önleyici çalışmalar başlatılabilir. Bu kapsamda okullarda kötü
alışkanlıklardan uzak durma, hedef oluşturma gibi konularda farkındalık eğitimleri verilebilir;
gençlerin boş zamanlarını sanat, spor ve kültürel etkinliklerle değerlendirmeleri için programlar
organize edilebilir. Ayrıca sosyal inceleme amaçlı hane ziyaretleri gerçekleştirilerek ailelerin
sosyo-ekonomik ihtiyaç ve sorunları tespit edilip, durumlarına uygun sosyal hizmet ve
yardımlara yönlendirilmeleri sağlanabilir.
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Müdahale alanında ise sorun ortaya çıktıktan sonra öncelikle madde bağımlısı bireyin
tedavisi için motivasyonel görüşmelerle işe başlanır. Çoğu zaman madde kullanan birey tedavi
olma konusunda istekli olmaz; bu doğrultuda yapılan önerileri ve rehberliği reddeder. Aile,
madde kullanan bireyin farkına vardığında başlangıçta tepkisel davranır. Daha sonra maddeyi
bırakma konusunda ikna etmeye çalışır, ancak tedaviye yönlendirme konusunda etkili
olamadığı için çaresizlik ve tükenmişlik duygusu yaşar. Aşağıdaki vaka çalışmasında madde
kullanması nedeniyle on beş yaşındaki erkek çocuğuyla sorun yaşayan babanın çaresiz kalması
sonucu konuyu adli mercilere taşıması sonrasında ergen ve ailesiyle yapılan sosyal hizmet
müdahalesi içerikli çalışma özetlenmiştir. Vaka çalışması gerçek yaşamdan alınmış olup, sosyal
hizmetin etik kuralları gereği kişilerin kimlik ve yaşadıkları yer bilgileri gizlenmiştir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda lise öğrenimine devam ederken madde kullanmaya başlayan bir gencin vaka
öyküsüne yer verilmiştir.
HEDEF
Madde kullanan bir gence yönelik uygulanan sosyal hizmet müdahalesini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle madde kullanan gencin içinde bulunduğu risk faktörlerini anlamaya çalışınız.
2. Madde kullanan gençlere yönelik okul merkezli ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
3. Madde kullanımının okul döneminde neden fark edilmediği üzerinde düşünerek okulda
yapılması gereken sosyal hizmet çalışmaları hakkında fikir yürütünüz.
OLGU/OLAY: MADDE KULLANAN GENCE YÖNELİK SOSYAL HİZMET
MÜDAHALESİ
Vaka Bilgileri: Tamer 15 yaşında, erkek, lise birinci sınıf öğrencisi, ailesiyle birlikte
yaşayan, madde kullanan, ancak bağımlı olmayan bir gençtir. Eve geç gelmesi, olumsuz
akran grubuyla riskli davranışlarda bulunması ve ebeveyni ile çatışma yaşaması nedeniyle
babasının şikâyetçi olması sonucu hakkında adli işlem başlatılmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda
madde kullanmanın suç olması nedeniyle hakkında çocuk mahkemesinde dava açılmıştır.
Aşağıda bu süreç özetlenmiştir.
Kovuşturma Süreci: Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak suçu
nedeniyle çocuk mahkemesinde yargılanarak denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulan
15 yaşındaki genç uyuşturucuya başlama sürecini şu şekilde anlatmaktadır: “Ben şehir
merkezinde tanıdığım bir arkadaştan beyaz toz şeklinde bir maddeyi satın alıp kullanmıştım.
Ben bu maddenin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ancak bir kullanımlıktı. Zaten kullanmam
sonrasında kötü olduğum için hastaneye gitmek zorunda kaldım. Uyuşturucu maddeyi daha
sonra da kullandım. Babamın beni şikâyet etme sebebi eve gitmeyişimdi. Benim gözlerimin
kızarması uyuşturucu madde kullanmam sebebiyle olmamıştır. Uykusuz kaldığım için
gözlerim kızarmış olup babam da bundan şüphelendiği için beni şikâyet etmiştir. Ben sürekli
şekilde uyuşturucu kullanan ya da uyuşturucu madde bulunduran birisi değilim. Bir seferlik
böyle bir durum olmuştur. Suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Ancak tedavi olmamı
gerektiren bir durum yoktur. Ben o tarihte kullanmış olduğum maddenin uyuşturucu
olduğunu bilmiyordum. Ben silgi tozu zannettim. Zaten maddeyi aldığımda uyuyacağım
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söylendiği için almıştım ve bu amaçla kullanmıştım. Maddeyi sigaranın boşalttığım kısmına
koyduktan sonra içmek suretiyle kullandım.”
Mahkemede tanık olarak dinlenen gencin babası ifadesinde; “Suça sürüklenen çocuk benim
oğlum olur. Benimle aynı adreste oturur. Oğlum son zamanlarda agresif tavırlarda
bulunmaya başladı. Ayrıca eve geldiğinde gözlerinde kanlanma olduğunu fark ettim.
Arkadaşlarıyla görüştüğümde oğlumun sigara ile esrar maddesi kullandığını söylediler.
Benim olay hakkındaki bilgim ve görgüm bundan ibarettir” demiştir. Mahkeme ifadeler
sonrasında, savcılığın iddianamesini ve diğer delileri de değerlendirerek karar vermiştir.
Mahkemenin Kararı: Suça sürüklenen çocuk üzerine atılı “kullanmak üzere uyuşturucu
madde bulundurmak” suçundan dolayı denetimli serbestlik kararı verilmesinin sanık yararına
olduğu, bu şekilde suça sürüklenen çocuğun içinde bulunduğu durumdan kurtarılabileceği
sonuç ve kanaatine varılmakla;
1. Türk Ceza Kanunu’nun 191/2 maddesi uyarınca şifa buluncaya kadar tedavisine,
2. Türk Ceza Kanunu’nun 191/2 maddesi uyarınca tedavisi süresince denetimli serbestlik
tedbirine tabi tutulmasına,
3. Suça sürüklenen çocuğun Türk Ceza Kanunu’nun 5560 sayılı kanunla değişik 191/3
maddesinde belirtildiği şekilde yardımcı olmak, sanığın durumunu takip edip denetimli
serbestlik süresince üçer aylık dönemler halinde sanığın gelişimi ve davranışları hakkında
mahkemeye rapor sunmak ve denetimli serbestlik süresi boyunca suça sürüklenen çocuğa
rehberlik etmek üzere bir uzman atanmasına,
4. Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen ve tedavisi boyunca devam edecek olan
denetimli serbestlik tedbirinin Türk Ceza Kanunu'nun 191/4 maddesi uyarınca tedavisinin
sona ermesinden itibaren 1 yıl süre ile devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Uygulanan Sosyal Hizmet Müdahalesi: Madde kullanan gençle denetimli serbestlik
müdürlüğü bünyesinde tedavi ve psiko-sosyal destek amaçlı mesleki çalışma başlatılmıştır.
Öncelikle gence ve ailesine ilgili mahkemenin kararı hatırlatılarak, denetimli serbestlik
yükümlülüğünün nasıl uygulanacağıyla ilgili temel bilgiler verilmiştir. Bu amaçla; tedavi ve
denetimli serbestlik kararının infazında uyulması gereken kurallar anlatılmış ve yazılı olarak
da tebliğ edilerek vaka sorumlusu ve suça sürüklenen çocuk yazılı metni karşılıklı olarak
imzalamışlardır. Mahkeme kararı doğrultusunda tedavisinin yapılabilmesi için eğitimaraştırma hastanesi psikiyatri polikliniğine resmi yazı yazılarak gencin 5 gün içinde ilk
muayenesini olmak üzere hastaneye müracaat edeceği bilgisi verilmiştir. Bu konuda genç ve
ailesi bilgilendirilerek gerekli muayeneyi yaptırmaları için motive edilmişlerdir. Gencin tıbbi
tahlil ve tetkikleri yapılmış, psikiyatrik görüşme ve muayenesi tamamlanmıştır. Muayene
sonrasında hastane psikiyatrisinin yazdığı rapor doğrultusunda psiko-sosyal destek programı
başlatılmıştır. Hastane raporunda gencin yatarak tedavisine gerek olmadığının saptandığı,
denetimli serbestlik tedbirinin infazının müdürlükteki denetimli serbestlik görevlileri
tarafından sürdürülmesinin uygun olduğu bildirilmiştir.
Madde kullanan gence öncelikle bireysel görüşmeler için randevu verilmiş ve 3 bireysel
görüşme yapılarak bireyin sosyal çevresiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanmıştır. Gencin
lise birinci sınıfta okuduğu ancak devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı, herhangi bir iş ve
meslek edindirme kursuna katılmadığı, boş zamanlarını risk grubu arkadaşlarıyla birlikte
geçirdiği, eve geç geldiği, zaman zaman madde kullandığı, ailesiyle çatışma yaşaması
nedeniyle ilişkilerinde sorunlar olduğu öğrenilmiştir.
Öncelikle gencin açık liseye devam ederek liseyi tamamlaması için kendisine rehberlik
yapılmış ve açık öğretim lisesine kayıt yaptırması sağlanmıştır. Boş zamanlarını
değerlendirebilmesi için ilgi duyması nedeniyle gençlik spor müdürlüğünün düzenlediği judo
kursuna katılması önerilmiştir. İş ve meslek edinebilmesi için milli eğitim müdürlüğüne bağlı
iş ve meslek kursları hakkında bilgilendirilmiş ve denetimli serbestlik müdürlüğünde
düzenlenen meslek tanıtım seminerlerine katılması sağlanmıştır. Bu süreçte aileyle
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görüşmelere devam edilerek gencin içinde bulunduğu gelişim dönemi hakkında bilgiler
verilmiş ve ergene nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik yapılmıştır.
Madde kullanan gencin farkındalık düzeyinin arttırılması ve madde kullanmayı bırakması
için grup dinamiğinden yararlanılarak hazırlanan yapılandırılmış grup çalışmalarına
katılması sağlanmıştır. Psiko-sosyal destek çalışması kapsamında madde kullanan gençlerin
grupla sosyal hizmet yöntemi kullanılarak rehabilitasyonun sağlanması son dönemde
uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik
müdürlüklerinde uygulanmak üzere bir dizi program geliştirilmiştir. Kısaca Genç SAMBA
adı verilen Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Bilgilendirme Programı; 15-18 yaş grubu
sigara, alkol ve madde kullanan gençlere yönelik grup çalışması yoluyla iyileştirmeyi
hedefleyen bir uygulamadır.
Tüm bu çalışmalar sonucunda üçer aylık dönemler halinde ilgili mahkemeye denetim
raporu sunularak genç ve ailesiyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Bir yıllık
yasal süreç tamamlandıktan sonra denetim tedbirinin uygulanması sonlandırılmıştır.
Uyuşturucu maddenin kötüye kullanımı karşısında en iyi strateji, önleme stratejisidir.
Günümüzde uyuşturucu madde bağımlılığı geliştikten sonra yapılabileceklerin (tedavi,
rehabilitasyon, sosyal entegrasyon gibi) oldukça sınırlı olduğu gittikçe kabul gören bir
gerçektir. Bu nedenle özellikle eğitim ortamlarındaki çocuk ve gençlere yönelik farkındalık
çalışmalarının yapılması koruyucu önleyici hizmetler açısından önem arz etmektedir. Okul
ortamı, ilerleyen yıllarda olası riskler karşısında bireyleri bilinçlendirme, zararlı alışkanlıklar
karşısında duruş sergileyebilme, uyuşturucu madde vb. teklifler karşısında da “hayır”
diyebilme kabiliyetinin kazandırılması anlamında değerlendirilebilirse çok iyi bir fırsattır.
Hatta olumsuz aile ortamından gelen çocukların da bir anlamda rehabilite edilebildiği, örnek
davranışların paylaşılabildiği, duyarlı öğretmenler ve sosyal çalışmacılar rehberliğinde
psikolojik ve sosyal sağlığı yerinde bireyler olarak topluma kazandırıldığı bir ortam haline
getirilebilir. Bu kapsamda okullarda psiko-sosyal servislerde psikolojik danışmanların yanında
sosyal çalışmacılar ve sağlık görevlilerinin de istihdam edilmesi, çocukların ve gençlerin madde
kullanmalarının önlenmesi açısından son derece önem arz etmektedir.

11.2.2. Okullarda İstismarı Önleme Çalışmaları
Okullarda en çok müdahale edilmesi gereken istismar türleri; fiziksel istismar, akran
zorbalığı, cinsel istismar ve psikolojik istismardır. İstismarı önlemek ve etkin müdahale
edebilmek için okullarda bir dizi sosyal hizmet programları oluşturmak gerekmektedir.
İstismarı önlemeye yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ve istismara karşı
koyabilmesi için öğrencilerin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler yapılması okul psiko-sosyal
biriminin temel görevleri arasındadır.
Türkiye’deki okullarda zorbalığın var olduğu ve etkin zorbalık önleme programlarına
ihtiyaç olduğu çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Akran zorbalığı, bir ya da birden çok
öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesi ile
sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.
Akran zorbalığı, tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel; sataşma, alay etme, dalga
geçme, kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söyleme gibi sözel;
dedikodu ve söylenti çıkarıp yayma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk etme gibi
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dolaylı ya da para veya diğer eşyalarını zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar verme
biçiminde de ortaya çıkabilmektedir (Pişkin, 2002).
Okullarda zorbalığı önlemek için bunu bir sorun olarak görmek, gerekli önlemleri almak
ve uygulanabilecek müdahale programları geliştirmek gerekmektedir. Bu programları
geliştirirken izlenebilecek stratejiler şöyle sıralanabilir (Pişkin, 2002):















Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere okulda yaşanan zorbalık olaylarının yaygınlığı,
zorbalığın sebepleri ve sonuçları hakkında doğru ve kapsamlı bilgiler verilmelidir.
Okulda zorbalık sorununun yaygınlığı saptanmalı, zorba ve kurban öğrencilerin
zorbalığa ilişkin tutum ve inançlarının ne olduğu belirlenmelidir. Ek olarak öğrencilerin,
okulda zorbalıkla ne ölçüde etkili mücadele edildiği konusundaki algıları ile ne tür
önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin düşünceleri belirlenmelidir.
Zorbalığa karşı duyarlılığı azaltan yanlış inançlar vardır: Kavga etmek ve saldırganca
davranmak, büyüme ve gelişmenin doğal bir parçasıdır; zorbalığa uğrayanlar belki bir
süre acı çekerler ama bunu daha sonra unutacaklarından pek de büyütülecek bir şey
değildir; başkalarını kızdırmak bazen eğlencelidir; bazı öğrenciler zorbalığı hak ederler;
zorbalıktan şikayet eden öğrenciler ana kuzusudurlar; zorbalık yapanları görmezlikten
gelirseniz sizi bırakırlar; zorbalık yapıldığında bunu yetişkinlere anlatmak
ispiyonculuktur; bir zorbayla baş etmenin en iyi yolu onunla kavga etmek ve intikam
almaktır vb. Bu tür yaygın inançların doğru olmadığı başta öğrenciler ve öğretmenler
olmak üzere tüm okul personeline anlatılmalı ve bu yanlış inançlar ortadan
kaldırılmalıdır.
Türü ne olursa olsun okulda zorbaca eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulanmalı,
bu sorunla etkin bir biçimde baş edebilmek için uygun politikalar geliştirilmelidir.
Zorbalıkla baş edebilmek için gerekli önlemleri de içeren okul kurallarının geliştirilmesi
ve bu sürece öğrencilerin de katılması sağlanmalıdır.
Okul çevresinde ve okulda zorbalık eylemlerinin en sık yaşandığı yerlerde güvenlik için
ek önlemler alınmalıdır. Özellikle nöbetçi öğretmenlerin bu bölgeleri sık sık kontrol
etmesi sağlanmalıdır.
Okullarda zorbalık konusu, örneğin Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler gibi derslerin
programlarında yer almalı, hatta zaman zaman gizli müfredatın bir parçası olarak diğer
derslerde de gündeme getirilmelidir.
Programlarda davranış kontrolü, kendi kendini denetleme stratejileri, kişilerarası sorun
çözme becerileri, çatışma çözme becerileri, atılganlık eğitimi ve sosyal beceri eğitimi
gibi konulara yer verilebilir. Koruyucu ve müdahale edici stratejileri bünyesinde birlikte
barındıran bir programa tüm okul personelinin eğitimden geçirilerek katılmaları gerekir.
Bu programlara sadece öğretmen ve yöneticiler değil, aynı zamanda bakıcılar,
hizmetliler, kantin görevlileri ve servis araçlarının sürücüleri gibi diğer personelin de
katılımı sağlanmalıdır.
Okul zorbalığı konusunda aileler bilinçlendirilmeli, müdahale sürecine anne ve
babaların katılımı sağlanmalıdır. Okulda öğretmenlerin çocukla yaşadıkları sorunun
benzerini anne-babaların da evde yaşadıkları ve genellikle evdeki kurbanın okulda zorba
olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla anne-babaların anne-baba eğitimine katılmaları,
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anne-baba olma ve çocuk yetiştirme becerilerini öğrenmeleri son derece önemlidir. Bu
sebeple müdahale programları ev ile okul arasında koordineli bir biçimde
yürütülmelidir.
Zorbalar ve kurbanları için gerektiğinde bireysel ya da grupla psikolojik danışma
hizmeti sunulmalıdır. Bu hizmetlerin, saldırgan davranışların yerine daha uygun
davranışları yerleştirecek becerilerin geliştirilmesi ya da kaçınma ve geri çekilme
davranışlarının yerine daha medeni ölçüler içerisindeki atılgan davranışların
yerleştirilmesi üzerinde durulduğu zaman daha etkili sonuçlar verdiği unutulmamalıdır.
Sorununun gerçekçi bir resminin ortaya çıkması için zorbalık sorunları, yaşanan
sorunlara karşı alınan önlemler ve elde edilen sonuçlar düzenli aralıklarla
değerlendirilmeli, toplanan bilgiler öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerle
paylaşılmalıdır. Bu süreçte zorbalar ve kurbanlar saptanmalı ve müdahale programına
alınmalıdır. Verilerin düzenli olarak öğretmen, öğrenci ve velilere iletilmemesi
durumunda, bu kişilerin duyarlılığının ve müdahale programını destekleme güdülerinin
azalabileceği unutulmamalıdır.

Okullarda açığa çıkarılması ve üzerinde çalışması gereken bir diğer istismar türü de
cinsel istismardır.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; çocuğun kendisinin tam olarak
kavrayamadığı, onay vermesi mümkün olamayacak veya gelişim düzeyi açısından hazır
olmadığı ya da toplumun değerlerini ihlal eden bir cinsel etkinliğe dâhil edildiği her türlü
davranış “cinsel istismar” olarak tanımlanmaktadır. Cinsel haz alma amacıyla bir başkası
tarafından çocuğa uygulanan her türlü eylem bu kapsamda değerlendirilmektedir. Tecavüz,
ensest, fuhuş, teşhircilik, çocuk pornografisi, cinselliği kışkırtan konuşmalar, cinsel ilişki içeren
film seyrettirme, cinsel organlara dokunma gibi pek çok eylem cinsel istismar olarak
nitelendirilmektedir (Karataş Z. , 2015).
Cinsel istismarın görüldüğü aileler genellikle sosyal bakımdan yetersiz olup,
çocuklarına ihtiyaçları olan desteği verememekte, izole ve yalnız bir yaşantı sürdürmektedirler.
Ailede çocuk ile ebeveynin yeterli fiziksel ilişki içinde olmamaları nedeniyle çocuğun
bedeninin dokunmaya doygun olmaması, cinsel istismara açık olmasına yol açabilmektedir.
Yaşı küçük olan çocuk, canı yanmadıkça istismar davranışını kolayca sevgi göstergesi olarak
değerlendirebilmektedir. Ailenin sosyo-ekonomik yetersizliği, yakın ilişkilerde bağlanma
güçlükleri yaşanması, aile bireylerinin benlik saygılarının düşük olması, dağılmış ve tek
ebeveynli aile ile yaşamak zorunda kalınması gibi etkenler cinsel istismar riskinin ortaya
çıkmasını kolaylaştırmaktadır (Finkelhor, 1994).
Çocukların mağdur oldukları cinsel istismar vakalarına bakıldığında istismarcının
genellikle aile içinden, aileye yakın ya da çocuğun tanıdığı kişilerden olduğu belirtilmektedir.
Her sosyo-demografik düzeyde ortaya çıkma ihtimali olan cinsel istismarın, herhangi bir
sosyolojik yapıyla bağlantısı kurulamamaktadır (Taner & Gökler, 2004). Dolayısıyla cinsel
istismarın açığa çıkarılması ve tanılanması; sistematik ve çok disiplinli bir çalışma yapılmasını
gerektirmektedir. Bu konuda yapılacak bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları çocukların,
ailelerin ve çocuklarla çalışan sağlık, eğitim çalışanlarının duyarlı olmalarını sağlayacaktır.
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Cinsel istismar mağduru çocuklar fiziksel, psikolojik, sosyal ve davranışsal mesajlarla
bu durumu dışa yansıtmaktadırlar. Bu mesajları doğru okuyup müdahale süreçlerini başlatmak
bilinçli yetişkinlerin sorumluluğundadır. Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde cinsel
istismara uğrayan çocuklarda aşağıda belirtilen duygusal ve davranışsal ipuçlarını sergileme
ihtimali bulunduğu belirtilmektedir (Gold, 1998):












Rastgele cinsel ilişkide bulunma,
Yetişkinlere karşı güven eksikliği,
Yeme ve uyku alışkanlıklarında değişim,
Akademik başarıda düşüş,
Okul aktivitelerine ilginin azalması,
Üzerini giyinip çıkarırken sorun çıkarma,
Kâbuslar görme, anneye daha fazla yapışık olma,
Durduk yerde ağlama, huzursuzluk,
Tekrarlayan el ve beden yıkamaları,
Psikosomatik belirtilerde artış (örneğin; karın ağrıları, baş ağrıları),
Evden kaçma.

Çocuğun ya da gencin risk altında olduğu gözlemlense bile çok çeşitli nedenlerden
dolayı cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenler yaşadıkları bu olumsuz deneyimleri
paylaşmaktan çekinmektedirler. Literatür bulguları ve klinik deneyimler bu yaşantılardan geçen
bireylerin büyük bir çoğunluğunun bunu anlatmadıklarını belirtmektedir. Bunun nedenleri
arasında çocuk ve ergenlerin duyduğu utanç, suçluluk duyguları, tepkiyle karşılanacağı
korkusu, sevilmeyeceği ya da istenmeyeceği korkusu, ailenin dağılması korkusu, ailenin rezil
olabileceği düşüncesi, saldırgan tarafından çocuğun kendisinin ve ailesinin tehdit edilmesi,
olayın çok mahrem olması mağdurun ve ailesinin bu olayı saklamasına sebep olmaktadır (Bulut
S. , 2007).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda cinsel istismar mağduru iki ilköğretim öğrencisinin bilgisine yer verilmiştir.
HEDEF
Cinsel istismarın nasıl gerçekleştiğini ve bu konuda alınması gereken önlemleri
kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle çocukların istismara nasıl uğradıklarını anlamaya çalışınız.
2. “Ne olsaydı” istismar önlenebilirdi? Bu konu üzerine düşününüz.
3. Cinsel istismarın önlenmesi ya da azaltılması için okullarda ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
OLGU/OLAY-1: CİNSEL İSTİSMARIN AÇIĞA ÇIKARILMASI
Sinem on üç yaşında ilköğretim yedinci sınıf öğrencisidir. Anne-babası sağ ve birliktedir.
Aile yaşadıkları kente göç ederek yerleşmişlerdir. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi düşüktür.
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Kırk yaşında olan sanık, mağdurun babasının arkadaşı olması nedeniyle mağdur, sanığı yedi
sekiz yaşlarından bu yana tanımaktadır. Sanık olaydan bir yıl önce aileye misafir olarak
geldiği bir gün mağdur çocuğa yönelik fiziksel sarkıntılık yapmıştır. Çocuk anne-babasının
yanına kaçarak olayı bertaraf etmiş, ancak konuyla ilgili hiçbir şey anlatmamıştır. Sanık,
mağdurun cep telefon numarasını elde ederek, mesaj göndermek yoluyla mağduru duygusal
olarak hazırlamaya başlamıştır. Sanık, mağdura arkadaşları vasıtasıyla, hediye ve para
göndererek duygusal bağlanma sağlamaya çalışmıştır. Sanık, bekardır ve yalnız
yaşamaktadır. Çocuğu duygusal olarak elde ettikten sonra hediye vermek üzere evine davet
etmiş ve cinsel tacizde bulunmuştur. Bu durum bir hafta süresince devam etmiştir. Bu süreçte,
mağdur çocuğun ailesi ve okulu olayın farkına varamamıştır. Olay, mağdurun okul
arkadaşları tarafından öğretmenlere iletilmesi sonucu açığa çıkmış ve adli birimlere
bildirilmiştir.
Vakadan anlaşıldığı üzere; cinsel ilişkinin anlamını bilmeyen mağdur çocuk, duygusal açıdan
kandırılmıştır. Sanığın aile dostu olması mağdurla yakınlık kurmasını kolaylaştırmıştır.
Çocuğun ailesinin düşük sosyo-ekonomik düzeyde olması; hediye, para gibi maddi tekliflere
açık olmasını sağlamıştır. Çocuğun cinsellik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması
yaşadıklarını yetişkinlere anlatma konusunda tereddüt yaşamasına neden olmuştur. Aileyle
çocuk arasında sağlıklı bir iletişim olmaması nedeniyle aile olayın farkına varamamıştır.
Çocuğun pahalı hediyeler alması ve davranışlarında değişimler olması okul öğretmenleri
tarafından doğru algılanamamıştır. Bu vakadan anlaşıldığı üzere; okullarda çocuk haklarının
öğrencilere anlatılması ve bu kapsamda olumsuz ilgi uyandırmadan cinsel istismar
konusunun işlenmesi gerektiği görülmektedir.
OLGU/OLAY-2: CİNSEL İSTİSMARA MÜDAHALE
Erdem on dört yaşında ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi, erkek çocuktur. Annesi sağ,
babası vefat etmiştir. Mağdur, sınıf arkadaşının akrabası olan elli beş yaşındaki sanıkla
okulda tanışmıştır. Sanık, erkeklerin de cinsel ilişkiye girdiği türünden ifadeler kullanarak,
zihinsel ve duygusal olarak mağdur çocuğu etkilemeye çalışmıştır. Sanık para karşılığı
mağduru ikna ederek, birkaç kez tacizde bulunmuştur. Olay görgü şahidi sayesinde adli
makamlara bildirilmiştir.
Vakadan anlaşıldığı üzere; mağdur çocuk, bir arkadaşının akrabası olması nedeniyle sanığa
güven duymuştur. Mağdurun babasının vefat etmesi nedeniyle duygusal yoksunluk durumu
yaşadığı tahmin edilmektedir. Ayrıca bu durum, sanığın teşebbüste bulunmasını
kolaylaştırıcı bir etken olarak düşünülmektedir. Sanık, mağduru ikna etmek için parayı araç
olarak kullanmıştır. Ebeveynden birinin vefatı, diğer ebeveynin yetersiz kalması çocuklar
açısından risk oluşturmaktadır. Bu tarz risk grubu çocukların arkadaşlık ilişkilerinin, serbest
zaman etkinliklerinin okul rehberlik servisi tarafından özellikle izlenmesi gerekmektedir.
Vaka örneklerinde görüldüğü gibi, çocuklar içinde bulundukları karmaşık riskler
nedeniyle cinsel istismara maruz kalmaktadırlar. Risklerin yapısı gereği tamamen ortadan
kaldırılması mümkün olmadığına göre, bu konuda yapılması gereken en öncelikli çalışma
koruyucu faktörlerin niceliğinin ve niteliğinin arttırılmasıdır. Bazı çocuklar riskli ortamlarda
yaşamalarına rağmen yılmazlık özellikleri sayesinde istismardan korunabilmektedirler. Bu
nedenle önleme faaliyetleri kapsamında en temelde çocukları güçlü kılacak, istismarın ve
istismarcının farkına varmalarını sağlayacak eğitim programları oluşturulmadır.
Okul temelli çocuk cinsel istismarı önleme çalışmaları, koruyucu ve önleyici önlem
çalışmaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak bu önemine rağmen ülkemizde
yapılandırılmış ve sürekliliği sağlanan bir cinsel istismar önleme programı uygulanmamaktadır.
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Bu nedenle; okullarda psikolojik danışmanların yanında sosyal çalışmacı ve hemşirelerin de
istihdamı sağlanarak okul sosyal servis birimleri oluşturulmalıdır. Okulların öğrenci kitlesinin
sosyo-demografik özellikleri dikkate alınarak yapılandırılmış programlar hazırlanmalı, düzenli
olarak ev ziyaretleri gerçekleştirilerek risk grubu öğrencilerin tespiti ve izlenmesi
sağlanmalıdır.
ABD’inde 1980’lerin başından bu yana çok sayıda cinsel istismarı önleme programı
geliştirilmiştir. Bu programların ortak amacı çocuklara iletişim hatalarını göstermek, kendini
güçlendirme eğitimi vermek ve istismardan korunma tekniklerini öğretmektir. Günümüzde
ABD’inde her eyalette, bir cinsel istismarı önleme programı bulunmaktadır. Tüm okulların
%60’ında bu programlar uygulanmaktadır. Cinsel istismarı önleme programlarının tamamına
yakını çocuklara beş temel yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir (Ziyalar, 1998):






İyi ve kötü dokunuşların farkına varma ve ayırt etme,
Kötü dokunuş söz konusu ise onu reddetme,
Bulunduğu yeri terk etme,
Güvenilir bir yetişkine ulaşma,
Olup biteni o yetişkine anlatma basamaklarından oluşmaktadır.

Ülkemizde okul öncesi dönemden başlayarak yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak
çocuklara cinsel istismardan nasıl koruncakları konusu anlatılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Okul sosyal hizmeti genel anlamda sosyal hizmet müdahalesinin okul ortamında
uygulanması anlamına gelmektedir. Türkiye’de henüz resmi olarak başlamayan okul sosyal
hizmeti, Dünya’da yüz yıldır uygulanmaktadır. Okullarda öğrenci sorunlarıyla ağırlıklı olarak
psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler ilgilenmektedirler. Ancak günümüzde madde
kullanımı, şiddet, istismar, okuldan kaçma gibi riskli davranışların artması ve boyutlarının
değişmesi nedeniyle geleneksel müdahale yöntemlerinin yetersiz olduğu görülmektedir.
Okulun sosyal çevresini oluşturan unsurlarla çalışmadan, tek başına okul ortamında öğrenciyle
görüşme yapmanın yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam
koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden
yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi hizmetleri
yürütmek üzere okullarda yer alan, sosyal hizmetin önemli uygulama alanlarından birisidir.
Çocuğun, ailesinde, sosyal çevresinde ve okulda karşılaştığı risklerin ortaya çıkarılabilmesi
ancak okullarda çocuk ve ailelerin ihtiyaç ve sorunlarına daha fazla duyarlı bir okul psikososyal hizmetler sistemin olmasıyla mümkündür. Dünyadaki farklı ülkelerin örnekleri
incelendiğinde, okullarda çocuklara verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, okul
sosyal hizmeti, okul sağlık hizmetleri gibi hizmetleri de kapsayan “okullardaki psiko-sosyal
odaklı hizmetler” içinde yer aldığı görülmektedir.
Eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde yapılandırılması, 5-18 yaş arasındaki çocuklara
yönelik riskleri takip etmede ve çocukları korumada okulların önem ve önceliğini daha da
arttırmıştır. Çünkü okula gelen ve risk altında bulunan bir çocuk, okul sosyal hizmeti
uygulamasının olduğu bir okulda erken dönemde fark edilebilir ve böylece çocuğa daha fazla
örselenme yaşamadan müdahalede bulunulabilir. İyi yapılanmış ve okuldaki öğretmenler, okul
idaresi ve psikolojik danışma ve rehberlik servisleriyle ekip çalışması anlayışı içinde çalışan
okul sosyal hizmet servisleri okuldaki psiko-sosyal hizmetlere önemli katkılarda bulunabilir ve
güçlendirebilir.
Okullarda, okul sosyal hizmet servislerinde çalışan sosyal çalışmacılar, intihar
vakalarını önleme ve aile içi şiddet, çocuk ihmal ve istismarı, akranlar arası şiddet, erkek
arkadaş şiddeti veya akran istismarı mağduru olan, okuldaki çete gruplarının şiddetine maruz
kalan ya da madde kullanımı riski bulunan çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar yapabilirler. Bu
tür riskli durumlar yaşayan çocuklara ve ailelerine yönelik olarak sosyal çalışmacılar okullarda
önleyici çalışmalar yaparak ve bu durumlara erken müdahalede bulunarak katkıda
bulunabilirler.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Aşağıdakilerden hangisi okul ortamında görev yapan sosyal çalışmacıların yerine
getirmesi gereken görevlerden birisi değildir?
a) Öğrencinin ihtiyaçlarını değerlendirme
b) Program planlama ve değerlendirme
c) Savunuculuk
d) Koordinasyon ve işbirliği
e) Sağlık taraması yapma
2. Aşağıdakilerden hangisi okullarda öğrencilere yönelik uygulanan rehberlik
hizmetinin amaçlarından birisi değildir?
a) Kendini tanıması
b) Akademik bilginin geliştirilmesi
c) Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi
d) Gizil güçlerini geliştirmesi
e) Çevresine uyum sağlaması
3. Okullarda koruyucu önleyici sosyal hizmet uygulamalarının yer aldığı hizmet alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müdahale alanı
b) Tedavi alanı
c) Erken uyarı alanı
d) Rehabilitasyon alanı
e) Koruma alanı
4. Aşağıdakilerden hangisi okullarda madde kullanan çocukların maruz kaldığı risk
faktörlerinden birisi değildir?
a) Göç ve kente uyum sorunları
b) Boşanma ya da parçalanmış aile yapısı
c) Düşük akademik başarı ve devamsızlık sorunu
d) Yoksulluk ve sokakta çalışma
e) Sağlık sorunları yaşama
5. Okullarda uygulanan cinsel istismarı önleme programlarının çocuklara kazandırmayı
hedeflediği temel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bulunduğu yerde kalmaya devam etme
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b) Yetişkinlerin dokunuşlarına izin verme
c) Yabancılardan yardım isteme
d) Kötü dokunuş söz konusu ise onu reddetme
e) Yaşadıklarını sır olarak saklama
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Okul ortamlarında uygulanacak sosyal hizmet müdahalesi, öğrencinin okuldaki
uyumuna, akademik başarısına etki eden …………….. faktörler üzerine odaklanır.
7. …….. …………. ; ruh sağlığı, psikoloji ve gelişim ilkelerinin; bilişsel, duyuşsal,
davranışsal ve etkileşimsel müdahale stratejileri aracılığıyla, bireyin iyi oluşu, kişisel ve
mesleki gelişimi konularını ele alacak şekilde uygulanmasıdır.
8. Uyuşturucu maddenin kötüye kullanımı karşısında en iyi strateji, ……… stratejisidir.
9. …… …………. bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz
öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesi ile sonuçlanan ve kurbanın kendisini
koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.
10. Okullarda açığa çıkarılması ve üzerinde çalışması gereken bir diğer istismar türü de
……… istismardır.

Cevaplar
1. e, 2. b, 3. c, 4. e, 5. d, 6. “biyo-psiko-sosyal” 7. “Psikolojik danışma” 8. “önleme” 9.
“Akran zorbalığı” 10. “cinsel”
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12.

SOSYAL HİZMET PROJESİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal hizmet alanında proje hazırlamanın önemini, projenin temel
unsurlarını, hangi bölümlerden oluştuğunu, nasıl hazırlandığını ve nasıl yönetildiğini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal hizmet uygulamalarında proje üretmek neden önemlidir?
2. Proje nasıl hazırlanmalıdır?
3. Sosyal hizmet projesinin hedef kitlesi kimler olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal hizmet
uygulamalarında proje tabanlı
çalışmanın önemini
kavrayabilir.
Sosyal Hizmet Projesi
Hazırlama ve
Uygulama

Proje örnekleri, test soruları,
Sosyal hizmet projesinin hangi
vaka ve deneyim örnekleriyle
bölümlerden oluşması
konuların daha kolay
gerektiğini anlayabilir.
anlaşılması sağlanacaktır.
Sosyal hizmet projesinin hedef
kitlenin ihtiyaç ve sorunları
doğrultusunda yürütülmesinin
önemini kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Proje: Belirli bir yerde, belirli bir süre ve bütçe çerçevesinde önceden belirlenmiş
amaçlara ulaşılmasına yönelik planlanan faaliyetler bütünüdür.



Proje yönetimi: Üretim ya da hizmet sektöründe çalışan bir organizasyonun ele aldığı
bir projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullandığı parasal ve parasal olmayan
kaynakların faaliyetlerini planlama, organizasyon, yönetme, koordinasyon ve kontrol
fonksiyonlarının bütünüdür.



Paydaş: Kurum ya da kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan
ya da dolaylı olarak etkilenen ya da kuruluşu etkileyen kişi, grup ya da kurumlardır.



Sürdürülebilirlik: Projede devamlılığın, çeşitliliğin ve üretkenliğin sağlanması,
projenin kendini sübvanse etmesi, kendi ayakları üzerinde durmasıdır.



Mantıksal çerçeve yaklaşımı: Projeyle ilgili tarafların problemleri belirlemeleri ve
analiz etmeleri ile bu problemlerin çözülmesi için amaçları ve faaliyetleri
tanımlamalarını mümkün kılan bir tekniktir. İlk olarak 1970’lerde ABD Teknik
Yardım Teşkilatı (USAID) tarafından kullanılmış, daha sonraları çeşitli uluslararası
teşkilatlarca da benimsenerek özellikle sosyal içerikli projelerin planlanmasında
kullanılmaya başlanmıştır.



Faaliyet planı: Proje kapsamında yapılan faaliyetlerin başlama, uygulanma süreci ve
tamamlanma zamanını belirlemek amacıyla yapılan planlamadır.
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Giriş
Sosyal hizmet; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini esas alarak birey, grup ve
toplumla çalışırken planlı değişim sürecini gerçekleştirmek üzere müdahale planları yapan ve
uygulayan bir meslektir. Sosyal hizmet müdahalesinin müracaatçının sosyal işlevselliğini
arttırması hedefleniyorsa, planlama süreci dikkatli bir şekilde yerine getirilmelidir. Etkili
sonuçlar alınması açısından değişim için planlı ve programlı hareket edilmesi gerekmektedir.
Proje tabanlı sosyal çalışma; sosyal sorunların bilime dayalı, somut aşamalarla ele alınmasını
ve sistematik çözüm yolları geliştirilmesini sağlayan önemli bir araçtır. İyi bir ön değerlendirme
ve sorun analizi yapılarak, ekip çalışması yoluyla ortaya çıkarılan proje fikirleri sosyal
değişimin sağlanması konusunda etkili olabilmektedir.
Proje genel anlamda gelecekle ilgili bir düşünce, beklenti, plan ve programı ifade
etmektedir. Bir çalışmanın önüne proje kelimesinin eklenmiş olması o çalışmayı projeli bir
çalışma haline getirmez. Projeli çalışma; tanımlanmış bir hedefi, birbiriyle ilişkili faaliyetleri,
belli süresi, ulaşılması gereken sonuçları, sorumluluk ve yetki sınırları çizilen bir ekibi ve
kullanılmak üzere bütçesi olan bir çalışmadır. Projede amaç sadece ulusal veya uluslararası
fonlardan destek sağlamak için başvuru teklifi hazırlamak değildir. Asıl amaçlanması gereken;
faaliyet ve kaynak planlaması sonucunda hedeflenen amacın gerçekleşmesi ve sürdürebilirliğin
sağlanmasıdır. Bu nedenle, projede planlanmış faaliyetler yerine getirilirken yer, zaman,
kaynak ve kalite uyumu göz önünde bulundurulmalı, hedeflenen amaca ulaşmak için projenin
temel öğeleri üzerindeki riskler iyi algılanmalı, bu risklerin bertaraf edilmesi için de proje
faaliyetleri sonuç odaklı planlanmalıdır.
Proje, sadece mevcut durum tespiti, bir sorun alanının tanımlanması, bir hizmet
modelinin planı, bir faaliyetin işlem basamaklarının belirlenmesi değildir. Teknik bilgiler, iyi
planlanmış bir projenin sadece bütünleyici parçalarıdır. Proje özgün bir ürün, hizmet veya
sonucu ortaya çıkarmak için birçok faaliyetten oluşan geçici bir girişimdir: Geçicidir, çünkü
tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır. Girişimdir, çünkü faaliyetlerin yürütülmesi için insan
gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır. Özgün bir ürün veya hizmet meydana getirir, zira
projenin sonucu olarak elde edilen değer sadece bir kere oluşturulur.
Son yıllarda hem Avrupa Birliği, hem de Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları sosyal
hizmet alanında hazırlanacak projelere hibe desteği sağlamaktadır. Özellikle dezavantajlı
kesimlerle ilgili yapılacak projelere öncelik verilmektedir. Bu nedenle risk grubu bireylere
hizmet sunan sosyal çalışmacılar proje hazırlama ve yürütme konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmalıdırlar. Sosyal hizmet alanında yapılacak proje çalışmalarında, diğer alanlarda
hazırlanan projelerde olduğu gibi aynı mantık, süreç ve aşamalar kullanılmaktadır. Bu bölümde
proje hazırlama sürecinden bahsedilecek ve daha önceden hazırlanmış sosyal hizmet
projelerinden örnekler verilerek konunun anlaşılması sağlanacaktır.

12.2. Proje ve Proje Yönetimi
Proje; belirli bir yerde, belirli bir süre ve bütçe çerçevesinde önceden belirlenmiş
amaçlara ulaşılmasına yönelik planlanan faaliyetler bütünüdür. Tek bir etkinlik proje olarak
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değerlendirilemez. Proje, birkaç etkinlik veya faaliyetin bir araya gelmesiyle, bazı sonuçların
elde edilmesi ve bu sonuçlar aracılığıyla proje amacını oluşturan sorunun ortadan kalkmasını
sağlamalıdır. Elde edilen sonuçların ölçülebilir ve sürdürülebilir olması gerekir (Spolander &
Martin, 2012).
Proje yönetimi, üretim ya da hizmet sektöründe çalışan bir organizasyonun ele aldığı bir
projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullandığı parasal ve parasal olmayan kaynakların
faaliyetlerini planlama, organizasyon, yönetme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarının
bütünüdür. Burada amaç, belirli bir sürede, belirli bir bütçe ile öngörülen teknik sonuçları
gerçekleştirmektir (Barutçugil, 2008; Kerzner, 2013).
Proje yönetimi kavramı, basit bir tanımlama ile projeye katılan farklı grupların işlerinin
koordinasyonunu ifade eder. Geniş anlamda proje yönetimi ise proje faaliyetlerine katkıda
bulunan tüm grupların etkin işleyen bir organizasyon içinde bütünleştirilmesidir. Bu nedenle,
proje yönetimi günümüzde, yönetim biliminden ayrı ve önemli bir uzmanlık alanını
oluşturmaktadır. Bir projenin kapsadığı çok sayıdaki alt birimlerin ve iş gruplarının
faaliyetlerini ve fonksiyonlarını planlama, yönetme, bütünleştirme ve denetleme
sorumluluğunu alan kişi “proje yöneticisi”dir. Projenin bütün yönleri üzerinde tam bir kontrol
yetkisine sahiptir ve geniş bir organizasyonu yönetir (Barutçugil, 2008).
Bir proje yöneticisinin başlıca görev ve sorumlulukları ana hatlarıyla şu şekilde
belirtilebilir:









Belirli nihai hizmet veya sonucu, mevcut kaynaklarla ve önceden belirlenen teknik
özelliklere, maliyet düzeyine ve süreye uygun olarak elde etmek,
Bir tedarikçi ile sözleşme durumunda projenin kar amaçlarını gerçekleştirmek,
Teknik, maliyet ve zaman amaçlarının herhangi birinin veya tümünün gerçekleşmesi
tehlikeye düştüğünde üst yönetimi uyarmak ve alınabilecek önlemler konusunda öneri
hazırlamak,
Proje amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli kararları almak veya alınmasını
sağlamak,
Eğer proje amaçlarının gerçekleştirilmesi olanağı kalmazsa sözleşme hükümlerine
uygun olarak projenin durdurulmasını sağlamak veya alternatif bir çözüm önermek,
Faydalanıcılarla, üst yönetimle ve fonksiyonel bölüm yöneticileri ile proje konusunda
ilk temas noktası görevini üstlenmek,
Üstlenilen işlerin ve yapılan sözleşmelerin çeşitli bölümlere veya alt birimlere düşen iş
paketlerinin öngörülen teknik özelliklerine uygun olarak, zaman ve maliyet sınırları
içinde yerine getirilmesi için bağlantı kurmak (Barutçugil, 2008).

Projelerin başlatılması, planlanması, uygulamaya konulması, yürütülmesi, kontrolü ve
sonuçlandırılması sorumluluklarının işletmenin üst yöneticisi ile proje yöneticisi arasında
paylaşılması gerekmektedir.
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12.2.1. Proje Döngüsü Yönetimi
Bir proje fikri geliştirirken kullanılan yöntemlerden biri de “Proje Döngüsü
Yönetimidir” (Project Cycle Management-PCM). Projelerin planlaması ve yürütülmesi, “Proje
Döngüsü” adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir (Akyüz, Eser, & Kurma,
2007).

Proje fikrinin
oluşması

Planlama

Analiz ve
inceleme

Uygulama

Finansman

Değerlendirme

Şekil 14. Proje döngüsü aşamaları
Proje Fikrinin Oluşması: İhtiyacınız ve amaçlarınıza istinaden projeye ilişkin ilk
fikirlerin ortaya konduğu tasarım aşamasıdır.
Proje Fikrinin Analizi/İncelenmesi: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı
olarak tasarlandığı aşamadır.
Planlama/Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali,
sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin
değerlendirildiği aşamadır.
Finansman: Proje önerisinin yazılması ve finansmanın sağlanması aşamadır.
Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi
ve değerlendirilmesi aşamasıdır.
Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
aşamasıdır.
Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımının tercih edilmesinin en önemli nedeni zaman ve
kaynak tasarrufu sağlaması ve sonuç odaklı olmasıdır. Tüm faaliyetlerin belli bir mantık
silsilesi takip edilerek yazılması amaca ulaşmayı sağlayacak yol haritasının oluşumuna katkı
sağlamaktadır. İyi derecede planlanmamış, amacının ve faaliyetlerinin uyumsuz olduğu,
mevcut durumun yetersiz analiz edildiği, uygulama ve hazırlık sürecinde doğru stratejilerin
belirlenmediği, yeterince risk algısının olmadığı, sürdürülebilir bir bakış açısının sağlanmadığı
ve beklenen sonuçların elde edilmediği projeler yeterli ölçüde uygulanabilir değildir (Gitmez
& Bakır, 2011).
Bir Projede Bulunması Gereken Temel Özellikler:
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Proje, bir ihtiyaçtan doğmalı ve ihtiyacın kaynağı olan sorunu çözmek için
kurgulanmalıdır.
Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda açıkça belirtilmiş hedefleri olmalıdır.
İlgili tarafları net bir şekilde belirlenmiş olmalıdır (İlgili taraflar; projenin içinde
bulunduğu çevre, ürünün/hizmetin sunulduğu kitle, projede görev alanlar, finansman
kuruluşlar…vb.).
Projenin uygulanacağı yer (kapsayacağı bölge ve/veya mekânlar) belirli olmalıdır.
Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir.
Belirli bir bütçesi olmalıdır.
Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır.
Unsurları anlamında özgün ve tek olmalıdır.
Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir
sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır.
Sürdürülebilirliğin (proje tamamlandıktan sonra çıktıların devamlılığı) nasıl sağlanacağı
açıklanmış olmalıdır.
Uygulama aşamasında projeyi etkileyebilecek varsayımları net ve kabul edilebilir
olmalıdır (MEB, 2011).

12.3. Proje Hazırlama Aşamaları
Bir projenin başarılı olması, iyi planlanmasına, amacının gerçekçi olmasına, ilgili
tarafların tam olarak belirlenmesine, finansman dengesinin iyi kurulmasına, zamanlamanın iyi
yapılmasına, uygulamadaki hassasiyete bağlıdır. Ayrıca, proje sürecinde uygulamaya geçişten
kısa bir süre sonraya kadar periyodik izleme ve değerlendirmeler yapılmalı, sapmalar
belirlenmeli, sapmalara göre gerekiyorsa proje revize edilmeli ve raporlanmalıdır. Tüm bu
aşamalar bir süreci ifade eder ve her süreç yönetilmeye ihtiyaç gösterir (Örsdemir &
Kabukçuoğlu, 2005).
Proje önerisi hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Proje önerisi;
belirli bir sorunun çözümünü hedefleyen bir dizi etkinliğin ayrıntılı anlatımıdır. Öneri aşağıdaki
konularda ayrıntılı açıklamalar getirmelidir:





Projenin gerekçesi,
Projenin faaliyetleri ve uygulama takvimi,
Yöntem,
Gerek duyulan insan kaynakları, ayni ve parasal kaynaklar.

12.3.1. Proje Konusunun Belirlenmesi Aşaması
Proje konusu önce bir proje fikriyle başlar. Proje fikri çoğu zaman projenin kendisi ile
karıştırılır. Fikir aslında sadece projenin çıkış noktasıdır. Fikrin projeye dönüşebilmesi için
hizmet edeceği amacın belli olması, bu amaca ulaşmak için hangi faaliyetlerin ne zaman, nerede
gerçekleştirileceğinin ve hangi kaynaktan finanse edileceğinin planlanmış olması gerekir (Ünal,
2014).
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Proje fikri bir sorundan ya da bir ihtiyaçtan doğar. Ancak her fikir projelendirilemez.
İlk olarak fikrin belirli bir olgunluğa erişmesi gerekmektedir. Başlangıçta eşsiz/kârlı/faydalı
gibi görünen birçok fikrin, olgunlaşma aşamasında uygulanabilir bir proje haline
getirilemeyeceği görülür.
Fikrin belirlenmesi aşamasında genel nitelikli araştırmalar yapılabilir ve konusunda
uzman kişilerin düşünceleri dinlenebilir. Fikrin projelendirmeye uygun olduğu kanaatine
varılırsa analiz aşamasına geçilebilir.
Proje henüz fikir aşamasındayken;









Ön araştırma yapılmalıdır: Hedefleri daha belirgin hale getirmek için mümkün
olduğu kadar fazla ön bilgi toplanmalıdır.
Konunun uzmanlarına danışılmalıdır: Proje fikri ile ilgili, uzman görüşünden
yararlanmak, mevcut fikrin güvenilirliğini arttırabilir.
Geçmiş proje teklifleri gözden geçirilmelidir: Daha önce proje teklifi hazırlanmışsa
ya da başkaları tarafından hazırlanmış proje tekliflerine ulaşma imkânı varsa bunları
yeniden incelemek, yapılan hataları tekrar etmemek adına faydalı olacaktır.
İstişarede bulunulmalıdır: Konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler
yapılmalıdır.
Doğrulanabilir olmayan verilerden kaçınılmalıdır: Projede ele alınacak sorun
genelde istatistiksel veriler yardımı ile tanımlanır. İstatistiki verilerin, güvenilir
kaynaklardan elde edilmiş olması önemlidir.
Finansman kaynakları araştırılmalıdır: Proje konusuna uygun mali destek
programları araştırılmalıdır. Proje konusu ne kadar faydalı olursa olsun başvurulan mali
destek programının amaç ve öncelikleri ile örtüşmüyorsa, proje destek alamayabilir
(Şarbak, 2015).

12.3.2. Analiz Aşaması
Belirlenmiş olan proje fikrinin geliştirilip projeye dönüştürülmesi için bazı analizler
yapılmalıdır. Analiz aşamasının beş evresi vardır. Bunlar; proje öncesi durumun görülmesini
sağlayan mevcut durum analizi, projeye katkıda bulunacak ve projeden etkilenecek tarafların
belirlendiği paydaş analizi, sorunlar arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin ortaya konduğu sorun
analizi, proje ile ulaşılmak istenen hedeflerin tespit edildiği hedef analizi ve bu hedeflere nasıl
ulaşılacağının kararlaştırıldığı strateji analizidir.
a) Mevcut Durum Analizi
Projenin niteliklere uygun tasarlanabilmesi için bölgenin, işletmenin ya da problemin
kapsamlı şekilde tanımlanması, ihtiyaç ve sorun analizinin yapılmasıdır. Mevcut durum analizi
için iyi bir literatür çalışması, proje alanının coğrafi yapısı, iklimsel özellikleri, sektörel analizi,
çevresel problemler ve riskler ile temel altyapısına ilişkin değerlendirmeler yapılır (Gitmez &
Bakır, 2011).
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Analiz aşamasının ilk evresi mevcut durum analizidir. Mevcut durum bilinmeden,
ulaşılmak istenen nokta yani hedef belirlenemez. Bu aşamada mevcut duruma ilişkin bazı
sorular sorularak, proje fikrini hayata geçirebilmenin mümkün olup olmadığı analiz edilmelidir.
Örnek sorular aşağıda verilmiştir (Şarbak, 2015):

Projeyi yapacak kişi,
kurum, kuruluş kim?

Projeyi hayata
geçirecek mali kapasite
var mı?

Mevcut insan
kaynağının niceliği ve
niteliği projeyi
uygulamak için yeterli
mi?

Yapılmak istenen ne?

Projeden kimler
etkilenecek? Bu
kesimin projeye
gerçekten ihtiyacı var
mı?

Projeyi uygularken
avantaj sağlayacak
güçlü yanlar neler?
Zayıflıklar var mı?

Hangi ihtiyaca yönelik
proje hazırlanacak?
Değiştirilmek istenen
durum ne?

Projenin konusu ve yeri
ile ilgili mevcut
durumu ortaya koyacak
veriler nereden ve nasıl
temin edilebilir?

Proje uygulamayı
kolaylaştıracak ya da
zorlaştıracak, kontrol
altında olmayan
fırsatlar ya da tehditler
var mı?

Şekil 15. Proje fikri analiz soruları
Mevcut durumun ortaya konması temel sorunun belirlenmesinde kolaylık sağlar.
Mevcut durum ortaya konduktan sonra güçlü ve zayıf yanlar ile fırsatlar ve tehditler analiz
edilmelidir. Bu analize GZFT ya da SWOT analizi denir. Güçlü ve zayıf yanlar
kişi/kurum/kuruluşun sahip olduğu ve kontrolü altında olan içsel durumlar; fırsatlar ve tehditler
ise kendi kontrolü dışında gelişen dışsal durumlardır.
Aşağıdaki tabloda proje hazırlama çalışması yapan bir kurumun GZFT analizi
bulunmaktadır. Yukarıdaki sorular sorulduktan sonra yanıtlardan yola çıkarak GZFT analizi
yapılır.

DIŞSAL

İÇSEL

POZİTİF
-İdari yapı yeniliklere açık
-Kurumun toplum tarafından tanınması iyi
durumda
GÜÇLÜ YANLAR
-İlgili alanda teşvikler var,
-Hak temelli sosyal hizmet anlayışı kabul
görüyor

NEGATİF
-Çalışanlar yeniliklere kapalı
ZAYIF YANLAR
-Kurumlar işbirliğine istekli değil

FIRSATLAR

TEHDİTLER

Şekil 16. Güçlü-zayıf yönler, fırsatlar-tehditler analizi
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b) Paydaş Analizi
“Projeden kimler etkilenecek?” sorusunun cevabı proje paydaşlarının kimler olduğunu
gösterir. Projeden olumlu ya da olumsuz etkilenecek herkes projenin paydaşıdır. Projenin etki
edeceği kesimi tanımak ve ona göre hareket etmek daha etkili bir proje hazırlanmasına yardımcı
olacaktır (Şarbak, 2015).
Örnek
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün yürüteceği proje kapsamında 50 şiddet mağduru
kadına mesleki eğitim verilecektir. Bu durumda eğitime katılan 50 kadın, projenin hedef
grubudur. 50 kadının meslek edinmesi sonucu vasıflı eleman olarak iş piyasasına
gönderilmesi çalışma yaşamına katkı sağlayacağı için iş dünyası yararlanıcıdır. Ayrıca
kadınların bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve yakınları da uzun vadede nihai
yararlanıcı olacaktır.
Paydaşlar genel olarak 3 gruba ayrılır: a. Ortak ve iştirakçiler, b. Finansman sağlayan
kuruluş, c. Hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar. Ortaklar, projede aktif rol oynayan ve mali
destekten doğrudan faydalanabilen; iştirakçiler ise teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık
aktarımı gibi konularda projede rol alabilen, ancak mali destekten doğrudan faydalanamayan
paydaşlardır. Hedef grup, projeden kısa vadede ve doğrudan etkilenecek; nihai yararlanıcılar
ise uzun vadede, dolaylı etkilenecek kişi, kurum, kuruluş, grup ya da topluluklardır.
c) Sorun Analizi
İstanbul İli'nde suça
sürüklenen çocuk
sayısı artmaktadır.

SONUÇLAR
Çocukların suça
sürüklenmesi
TEMEL SORUN

Aile ilgisizliği
nedeniyle çocukların
kontrolsüz kalması

Yoksulluk nedeniyle
çocukların sokakta
çalışması

ALT SORUN
Ailenin eğitim
düzeyinin düşük
olması

ALT SORUN

Ebeveynin işsiz
olması

NEDENLER

NEDENLER

Akran grubunun
etkisiyle çocukların
madde kullanması

ALT SORUN

Okulun terk edilmesi

NEDENLER

Şekil 17. Sorun ağacı örneği
Sorun analizi, proje fikrinin ortaya çıkışını tetikleyen problemleri tanımlar ve
tanımlanan problemler arasında “sebep/sonuç” ilişkilerini oluşturur. Sorun analizi yapılırken
öncelikle bir temel sorun belirlenir ve bu temel sorun ile ilişkili tüm alt sorunlar sıralanarak bir
sorun ağacı oluşturulur. Sorun ağacının her bir dalında “neden” sorusu sorulduğunda elde
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edilecek cevap alt sorunlara işaret eder. Yukarıda çocuk suçluluğuna ilişkin örnek bir sorun
ağacı bulunmaktadır.
Temel sorun birbirinden bağımsız olduğu düşünülen birden fazla sorunun uzantısıdır.
Sorun ağacı oluşturmanın en ideal yolu sorunun katılımcı bir grubun ortak çalışması olarak ele
alınmasıdır. Paydaşların önceliğe sahip olduğunu düşündükleri problem üzerinde beyin fırtınası
yapılır, önem seviyesi ve en genel tanımlamayı içeren sorun, ana sorun olarak belirlenir. Ana
soruna neden olan diğer sorunlar sebep-sonuç hiyerarşisi şeklinde ana sorunun altında belirtilir
ve sorunların birbiriyle ilgili bağlantıları gösterilir (Gitmez & Bakır, 2011).
d) Hedef Analizi
İstanbul İli'nde suça
sürüklenen çocukların
sayısının azaltılması

GENEL AMAÇ

Taralabaşı'nda suça
sürüklenen çocukları
rehabilite etme

PROJE AMACI

Çocuklar meslek
edindirme kursuna
başladı

Çocukların okula
devamları sağlandı

BEKLENEN SONUÇ

Çocukları ilgi ve
yeteneklerine göre iş
kurslarına yönlendirme

FAALİYETLER

BEKLENEN SONUÇ

Çocukların
ihtiyaçlarının
karşılanması

FAALİYETLER

Çocuklar madde
kullanmayı bıraktı
BEKLENEN SONUÇ

Çocukların tedavi
kurumlarına
yönlendirilmesi

FAALİYETLER

Şekil 18. Hedef ağacı örneği
Hedef analizi, proje ile ulaşılmak istenen noktayı gösterir. Bu analiz tamamlandığında
genel ve özel amaç ile ilgili fikir sahibi olunacaktır. Projede birbiri ile bağlantılı iki hedef
bulunur. Bunlar genel amaç ve proje amacı olarak adlandırılır. Genel amaç, projenin tek başına
çözüme kavuşturamayacağı ancak gerçekleşmesine küçük ya da büyük katkı sağlayabileceği
hedeftir. Proje amacı ise projenin sonucunda doğrudan elde edilecek somut, gerçekçi,
ulaşılabilir ve ölçülebilir hedeftir.
Proje amacının genel amaçtan temel farkı ulaşılabilir olmasıdır. Hedef analizinde de
sorun analizinde olduğu gibi bir hedef ağacı çizilir. Hedef ağacı oluşturmak için sorun
ağacındaki tüm olumsuz ifadeler olumlu ifadelere çevrilir. Yukarıda çocuk suçluluğu örneğinin
hedef ağacı gösterilmektedir. Sorun analizinde belirtilen ifadeler hedef analizinde olumlu hale
getirilir, hedef ağacında aşağıdan yukarıya doğru faaliyet-genel amaç kurgusu sağlanarak analiz
tamamlanır.
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e) Strateji Analizi
Strateji analizi, hedeflere ulaşmak için kullanılacak müdahale yöntemini tanımlamada
yardımcı olur. Sorunu tamamen ortadan kaldırabilmek için soruna farklı açılardan yaklaşılması
gerekmektedir. Ancak proje sahibinin gücü ve kapasitesi (ekonomik, sosyal, kurumsal yapı)
sorunu tüm yönleriyle ele almaya uygun olmayabilir. Bu durumda strateji, kapasiteye göre
belirlenmeli ve bazı alt sorunlar göz ardı edilmelidir. Strateji analizi bu noktada doğru karar
verilmesine katkı sağlar. Karar verme aşamasında şu sorular sorulmalıdır (Şarbak, 2015):
Belirlenen sorunların
tamamının üstesinden
gelinecek mi, yoksa
sadece bazıları mı
hedeflenecek?

Projenin çevreye olumsuz
etkileri var mı? Varsa
bunun üstesinden nasıl
gelinebilir?

Belirlenen stratejilerin
uygulama maliyetleri ne?

Yararlanılabilecek
fırsatlar var mı? (lojistik
imkanlar, alanda önemli
bir gelişme, yasal
mevzuatta değişiklik vb.)

Yerel sahiplenmenin
olması için nasıl bir yol
izlenmeli?

Fayda-maliyet açısından
değerlendirildiğinde en
etkin strateji hangisi?

Planlanan sonuçları elde
etmek ve kalıcı bir çözüm
sağlamak için nasıl bir
yöntem uygulanmalı?

Hedef grubun
ihtiyaçlarını en iyi hangi
strateji karşılar?

Başvuru sahibinin
faaliyet alanıyla seçilen
strateji uyumlu mu,
kapasitesi bu stratejiyi
uygulamaya yeterli mi?

Şekil 19. Strateji analizi soruları
Strateji seçilirken kaynakların uygunluğu, kurumun kapasitesi, proje konusunun proje
sahibinin misyonu, vizyonu ve politikalarıyla uyumu, bölgede uygulanmakta olan ve
uygulanacak projeler için tamamlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığı göz önünde bulundurulur.
ADIM 1
-Dışarıda bırakılmak istenen
hedefler (ulaşılabilir olmayan,
arzu edilmeyen)
tanımlanmalıdır.

Kriterler
Aciliyet
Bütçe
Politika Öncelikleri
İnsan Kaynakları
Toplumsal kabul edilebilirlik

ADIM 2
-Seçilen hedefler
gruplandırılmalı,
-Mevcut kapasite ve
imkânlar tanımlanmalı,
-Bu kapasiteyle
çözülebilecek sorunlar
belirlenmelidir

ADIM 3
-Sorunun çözümünde
farklı stratejiler
belirlenmeli
-Bunlar arasında en
uygun strateji tespit
edilmelidir

ADIM 4
-Genel amaç ve proje amacı
oluşturulmalıdır

Kriterler
Hedef grupların öncelikleri
Yeterli kaynakların varlığı,
Kurum dışı kaynaklar, ortakların mali destekleri, ihtiyaç
duyulan uzmanlık,
Hedef grubun mevcut durumu, ihtiyaçları ve kapasiteleri,
Diğer projelerle ilişkisi ve tamamlayıcılık,
Toplumsal kabul edilebilirlik, yerel sahiplenme
Aciliyet

İzmir Sosyal Hizmet Merkezi’nin strateji analizine ilişkin örnek aşağıda verilmiştir.
Merkezdeki sosyal çalışmacılar; risk altındaki çocukların farkındalık ve bilinç düzeylerini
arttırarak cinsel istismar mağduru olmalarını engellemeye karar vermiştir.
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Örnek
Müdahaleyi kim yapacak?
İzmir Sosyal Hizmet Merkezi’nde görev yapan sosyal çalışmacılar
Kimin için yapacak?
Risk altındaki çocuklar için yapacak
Arzu edilen değişim/dönüşüm/kazanım nedir?
Çocuklar, cinsel istismardan korunmanın yollarını öğrenmeye başladı.
Proje amacı:
Risk altındaki çocukların cinsel istismardan korunma konusunda eğitilmesi ve koruma
mekanizmalarının yeterli düzeye getirilmesi yoluyla cinsel istismar sorununun %60 azaltılması
Bu değişim/dönüşüm/kazanım nasıl bir genel hedefe (daha üst, daha büyük ölçekli) “katkı”
sağlayacak?
Genel amaç:
İzmir İli’nde yaşayan ve risk altında olan çocukları cinsel istismardan korumak

Genel ve özel amaç oluşturulduktan sonra bu amaçlara nasıl ulaşılacağına dair
faaliyetler ve beklenen sonuçlar (ara hedefler) belirlenmelidir. Faaliyetler, projenin amacına
ulaşması ve istenilen dönüşümün sağlanması için yapılması gereken bütün işlerdir. Beklenen
sonuçlar ise faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen kazanımlardır. Her faaliyet somut bir
işi tanımlamalı ve her faaliyetin bir çıktısı olmalıdır. Bu çıktılar beklenen sonuçlara götürmeli
ve bu sonuçların toplamıyla proje amacı sağlanmalıdır.
FAALİYET
Cinsel istismardan korunma
konusunda risk altında olan 250
çocuğa eğitim verilmesi

BEKLENEN SONUÇ
250 çocuk eğitildi

BEKLENEN SONUÇ
Cinsel istismardan korunma
yollarını bilen çocuk
sayısı arttı

FAALİYET
Cinsel istismar bildirim
mekanizmalarının
güçlendirilmesi

BEKLENEN SONUÇ
Cinsel istismar bildirim
mekanizmaları güçlendirildi

BEKLENEN SONUÇ
Cinsel istismar bildirimleri
güvenli bir şekilde yetkili
makamlara yapıldı

Faaliyetler belirlendikten sonra elde edilecek somut çıktılar tespit edilmelidir. Aşağıdaki
tablo incelenerek beklenen sonuçlar ve somut çıktılar arasındaki fark görülebilir:
FAALİYET

SOMUT ÇIKTI

BEKLENEN SONUÇ

Faaliyetler
sonucunda
ortaya çıkması beklenen,
somut
olarak
ifade
edilebilecek olan ürünler ve
hizmetlerdir. (eğitim, rapor,
seminer, yayın, sığınma evi,
danışmanlık hizmeti gibi)

Çıktılar yoluyla sağlanacak anlayış değişikliği,
bilinç artışı, duyarlılık gelişmesi gibi soyut
etkilerdir (Çevre duyarlılığında gelişme, bilinç
yükselmesi, katılımda artış, merkezi ya da yerel
yönetimlerin
önceliğinde,
bütçelerinde,
kanunlarında bir değişme gibi).

Örnek
FAALİYET

SOMUT ÇIKTI

BEKLENEN SONUÇ

Çocuk hakları konusunda
eğitim faaliyeti

5 ilköğretim okulunda 250
öğrenciye eğitim

Öğrencilerin
çocuk
haklarıyla
ilgili
farkındalıkları arttı ve kendi haklarını doğru bir
şekilde savunmayı öğrendiler
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12.3.3. Planlama Aşaması
Analiz aşamasında proje fikrinin uygulanabilir olup olmadığı test edilmiştir. Analizlerin
sonucunda projenin uygulanabilir olduğu düşünülüyorsa bu aşamaya geçilir. Bu aşamada,
analiz aşamasında elde edilen veriler bir araya getirilerek proje uygun şekilde planlanır.
Planlama aşamasının, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet ve zaman planlaması ve kaynak
planlaması olmak üzere üç evresi vardır.
a) Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1960’ların sonunda Amerika Uluslararası Kalkınma
Kurumu tarafından projelerin planlama ve değerlendirmesine sistematik bir yapı kazandırmak
amacıyla geliştirilmiştir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, hazırlanan projelerin belli amaçlara
göre planlamasını sağlamak, proje izleme ve değerlendirmede belli hedeflere ulaşmada yol
göstermek, projede sorumlu kişi ve kuruluşların sorumluluklarını belirlemek ve değerlendirme
sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Avrupa
Birliği ile ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı birçok kuruluş günümüzde bu sistemi
kullanmaktadır (Gitmez & Bakır, 2011).
Mantıksal çerçeve matrisi, dört satır ve dört sütundan oluşan, projenin özetini içeren bir
tablodur. Bu matris hazırlık ve uygulama aşamalarında proje takibini kolaylaştırır, başvuru
formu doldurulurken kolaylık sağlar ve hata yapma ihtimalini azaltır.
Mantıksal çerçeve tablosu sayesinde;





Projenin amaçları, hedefleri ve çıktıları,
Bu hedeflere hangi faaliyetlerle ulaşılacağı,
Ulaşılıp ulaşılmadığının hangi araçlarla kontrol edileceği,
Bu hedeflere ulaşmada karşılaşılabilecek riskler topluca görülebilir.

Mantıksal çerçeve matrisi aşağıda verilmiştir. Kutucuklarda yazılı sorular numara
sırasına dikkat edilerek doldurulmalıdır (Şarbak, 2015).
Mantıksal çerçevenin ilk sütunu olan proje mantığını oluştururken aşağıdan yukarıya
doğru araç-amaç mantığı kullanılır. Bu mantık aşağıdaki gibi ifade edilebilir.





Eğer Ön Koşullar sağlanır ve uygun Araç/Kaynaklar temin edilirse, O ZAMAN
Faaliyetler yapılabilir;
Eğer Faaliyetler yapılırsa, O ZAMAN Beklenen Sonuçlar elde edilir;
Eğer Beklenen Sonuçlar elde edilirse, O ZAMAN Özel Amaca ulaşılır;
Eğer Özel Amaca ulaşılırsa, O ZAMAN Genel Amaca katkı sağlanmış olacaktır.
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PROJE AMACI

2
Genel amaca
katkıda bulunmak
için projenin
gerçekleştireceği
özel amaç(lar)
nedir?

10
Proje amacının
başarıldığı hangi
göstergelerden
anlaşılacaktır?

3
Proje amacına
ulaşılabilmesi için
gerekli olan
sonuçlar nelerdir?

12
Beklenen proje
sonuçlarının elde edilip
edilmediği hangi
göstergelerden
anlaşılacaktır?
ARAÇLAR
Bu faaliyetleri
uygulamak için gerekli
araçlar nelerdir?

FAALİYETLER

GENEL
AMAÇ

Objektif Olarak
Doğrulanabilir Başarı
Göstergeleri
8
Genel amaçla ilgili kilit
göstergeler nelerdir?

BEKLENEN
SONUÇLAR

MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
Proje Mantığı /
Yapısı (Müdahale
Mantığı)
1
Projenin katkıda
bulunacağı genel
kapsamdaki amaç
nedir?

4
Beklenen sonuçları
elde etmek için
uygulanacak
faaliyetler nelerdir?

Doğrulama Kaynakları
ve Araçları
9
Bu göstergeler için
gerekli bilgi kaynakları
nelerdir?
11
Proje amacının
gerçekleştirildiğine dair
göstergelerin tespiti için
hangi bilgi kaynakları
kullanılacaktır? (mevcut
veya proje ile üretilecek
olan)
13
Proje sonuçlarının elde
edildiğine dair
göstergelerin tespiti için
hangi bilgi kaynakları
kullanılacaktır?
MALİYETLER
Projedeki ilerleme
hakkındaki bilgi
kaynakları hangileridir?
Maliyetler: Proje
maliyetleri nelerdir?

Varsayımlar / Riskler

BOŞ BIRAKILIR

7
Söz konusu amacın başarılması
için yararlanıcının sorumluluğu
dışında olan hangi faktör ve
koşulların (dışsal koşulların)
sağlanması gereklidir? Hangi
riskler dikkate alınmalıdır?
6
Beklenen sonuçların zamanında
elde edilmesi için hangi dışsal
koşullar sağlanmalıdır?

5
Planlanan faaliyetlerin
uygulanabilmesi için
yararlanıcının doğrudan kontrolü
dışında hangi koşulların
sağlanması gereklidir?
ÖN KOŞUL
Projenin başlamasından önce
hangi ön koşulların sağlanması
gerekmektedir?

Proje Mantığı (1.Sütun)
Birinci sütun proje mantığını anlatır ve analiz aşaması (sorun, hedef, strateji analizi vb.)
sonrasında elde edilen bilgiler kullanılarak doldurulur. Analiz verileri kullanılarak ilk dört
kutucukta genel amaç, proje amacı, beklenen sonuçlar ve faaliyetler oluşturulur. Hazırlanan
projenin, teklif çağırısı programının hedef, amaç ve önceliklerine nasıl katkıda bulunacağı,
projenin gerçekleştirmeyi amaçladığı dönüşüm, bu dönüşüm için elde edilmesi gereken
sonuçlar ve bu sonuçları ortaya çıkaracak olan faaliyetler bu sütunda yer alır. Bu sütun bir
yönüyle projenin hayat döngüsünün özetlendiği alandır.
Varsayımlar (4.Sütun)
Tabloda doldurulması gereken ikinci bölüm varsayımlardır. Bu bölüme birinci sütunda
yazılanların gerçekleşebilmesi için gerekli olan önkoşullar yazılmalıdır. Bu bölüm
doldurulurken en alt satırdan başlanılarak üste doğru çıkılır. İlk doldurulması gereken yer “ön
koşul” kutucuğudur.
Ön koşul alanına, projenin uygulama aşamasına geçilebilmesi için mutlaka
gerçekleşmesi gereken koşullar yazılmalıdır. Bu alana, projenin uygulanabilmesi için ilgili
mevzuat gereği resmi makamlardan alınması gerekli mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat,
yetki belgesi, lisans gibi belgeler yazılabilir.
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Ön koşulların yanı sıra projenin uygulanmasını zorlaştıracak ya da imkânsız hale
getirecek riskler değerlendirilmelidir. Bu riskler dışsal nedenlerden kaynaklanan durumlardır.
Risk analizi sonucu belirlenen risk orta düzeyde ise bu riskin proje uygulama süresince
gerçekleşmeyeceği düşünülerek “varsayımlar”a eklenmelidir.
Varsayımlar sütunu yatay mantıkla doldurulmalıdır. Örneğin, matrisin 5. kutucuk
dolduruluyor ise birinci sütundaki karşılığı (4. kutucuk) kontrol edilmelidir. 4. kutucukta
belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesine engel olabilecek riskler analiz edilmeli ve riskin önem
derecesine göre 5. kutucuğa varsayım olarak eklenmelidir (Şarbak, 2015).
Başarı Göstergeleri (2. Sütun):

Timely-Süreli

Relevant-Amaca Uygun

Achievable-Ulaşılabilir

Measurable-Ölçülebilir

Specific-Özgün

Projenin, hedeflerine ulaşma konusunda başarısını ölçmek için kullanılan objektif
göstergelere başarı göstergeleri ya da performans göstergeleri denir. Başarı göstergeleri
faaliyetlerle tutarlı, gerçekçi ve ölçülebilir olmalıdır. Aynı zamanda hedef grup, nicelik, nitelik,
zaman ve mekan konusunda fikir vermelidir. Uluslararası kaynaklarda başarı göstergelerinin
sahip olması gereken özellikler İngilizce akıllı anlamına gelen SMART kelimesi ile formüle
edilmektedir. Specific (özgün), Measurable (ölçülebilir), Achievable (ulaşılabilir), Relevant
(amaca uygun) ve Timely (süreli) kelimelerinin baş harfleri alınarak oluşturulan bu formülle
anlatılmak istenen belirlenen başarı göstergelerinin özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, proje
amacına uygun ve belirli bir zaman diliminde gerçekleşebilecek şekilde tasarlanmasıdır.

S M A R T

Örnek
İzmir Sosyal Hizmet Merkezi sokakta çalışan çocuk sayısını azaltmayı amaçlayan bir
projede, proje amacına ulaştığını gösterecek başarı göstergelerini şu şekilde belirlemiştir:
1 sene içinde:
-Sokakta çalışan çocuk sayısı %30 oranında azaldı.
-Sokakta çalışması nedeniyle eğitime ara vermiş çocuklardan 30’u yeniden okula başladı,
45’i de meslek edindirme kurslarına yönlendirildi.
-Sokakta çalışan 150 çocuğun ailesine ulaşılarak ihtiyaç ve sorunları tespit edilerek yardım
kuruluşlarına yönlendirildi.
Sayısal olarak ifade edilemeyen değişimlerle ilgili göstergeleri oluştururken değişimin
ortaya çıkaracağı sonuçlarla ilgili olarak yeni göstergeler eklenebilir.
Amaç: Sokakta çalışan çocukların eğitime dönmelerinin sağlanması
Beklenen Sonuç: Aileler ve çocukları motive etme ve çocukların ihtiyaçlarını karşılama
faaliyetleriyle, çocukların okula devam etme talebi arttı.
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Gösterge: Bir yıl sonunda sokakta çalışan 100 çocuğa ulaşılarak eğitime dönüş motivasyonları
sağlandı.
Yeterli mi?: Bu gösterge zaman ve nicelikle ilgili bilgi vermektedir. Ancak, çocukların akademik
başarı durumları ve okula devamlarının sağlanıp sağlanmadığı ulaşılan çocuk sayısıyla
gösterilemez. Bu faaliyetlere katılan kişilerdeki davranış değişiklikleriyle ilgili bir gösterge ya da
çocukların motive olduklarını gösteren başka bir gösterge oluşturulmalıdır.
Yeni gösterge: Bir yıl sonunda ulaşılan 100 çocuğun %30’u ilköğretimde zorunlu eğitime devam
etmeye başladı. Çocukların akademik başarılarını arttırmak için yerel yönetimin desteğiyle
yaşadıkları mahalleye bir etüt merkezi açıldı. Çocuklara ve ailelerine yardım amacıyla bir dernek
kuruldu.

Doğrulama Kaynakları (3. Sütun)
İkinci sütunda belirlenmiş olan başarı göstergelerinin hangi araçlar ile
doğrulanabileceği burada belirtilmelidir. Doğrulama kaynakları belirlenirken aşağıdaki sorular
sorulmalıdır:
Gerekli bilgi nasıl toplanmalı? Bilgi
toplarken hangi yöntem kullanılmalı?

Araştırmalar, idari kayıtlar, ulusal/uluslararası istatistikler,
çalışma atölyeleri ya da odak grup toplantıları
tutanakları/sonuçları, gözlemler, vb.
Bağımsız bir ekip veya kişi, proje çalışanları vb.
Aylık, yıllık, proje süresince, proje sonunda vb.

Bilgiyi kim toplamalı?
Bilgi ne zaman veya hangi sıklıkta
toplanmalı?
Kimlerle görüşülmeli? Bilginin alındığı Bilgi edinilen kaynakların tarafsız, güvenilir ve yetkin
yer (kişi ya da kurum) güvenilir mi?
olmasına dikkat edilmelidir.

Doğrulama kaynakları, uygun bir zaman ve para kaynağı ile gerçekleştirilebilir
olmalıdır. Genelde; idari raporlar, yönetim raporları, mevcut istatistiki bilgiler veya uyarlanmış
mevcut istatistiki bilgiler, maliyeti ve karmaşıklığı düşük doğrulama kaynaklarındandır.
Faydalanıcılarla görüşmeler veya özel anketler hem daha maliyetli, hem de daha karmaşıktır.
Doğal olarak doğrulama kaynakları olarak maliyeti ve karmaşıklığı düşük kaynaklar tercih
edilecektir.
Faaliyetlerin “doğrulama kaynakları” bunlar için harcanan bütçedir. Araçların
karşısına, o araçların bütçedeki değerleri yazılır. Bu bölüm de bütçe çalışması bittikten sonra
doldurulur. Aşağıda Avrupa Birliği hibe programlarına sosyal hizmet projesi olarak hazırlanmış
bir projenin mantıksal çerçeve matrisi verilmiştir.
MANTIKSAL ÇERÇEVE ÖRNEĞİ
Bölüm yazarı tarafından 2009 yılında AB Projesi olarak hazırlanan Ağır Düzeydeki Engellilerin Evde
Bakımları Konusunda Ailelerin Eğitilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nden alınmıştır.

GENEL
HEDEFLER

Proje Mantığı
Engellilerin yaşam
standartları
geliştirilerek,
toplumsal yaşama
aktif katılımlarının
sağlanması

Objektif Şekilde
Doğrulanabilir
Başarı Göstergeleri
Engellilerin bağımsız
hareket edebilme ve
toplumsal yaşama
katılma oranları %40
arttı.

Doğrulama
Kaynakları ve
Araçları

Varsayımlar

Rize İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü
değerlendirme
raporları.
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PROJE AMACI
BEKLENEN SONUÇLAR
FAALİYETLER

Ağır düzeyde ve
evde bakımı
sağlanan
engellilerin evde
bakım
standartlarının
yükseltilerek
sağlıklı bireyler
olarak
toplumsallaşmaların
a katkıda
bulunmak.

2008 yılına kadar 100
engelli ailesi
uygulamalı olarak
evde bakım hizmeti
eğitimi aldı.

Rize İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü
uzmanları tarafından
yapılan sosyal
incelemeler sonucu
elde edilen Evde
Bakım Hizmeti verileri

Engellilerin ağır düzeyde
olması, ailelerinin eğitim
düzeyinin düşük olması,
ailelerin önyargıları ve
tükenmişlik duyguları.

1.Engellilerin evde
bakım hizmetinin
kalitesi arttı.
2. Engellilere evde
bakım hizmeti
veren aile
bireylerinin bilgi ve
becerileri arttı.
3. Engelliler
bağımsız yaşama
becerilerine sahip
oldular.
4. Toplumsal bilinç
arttı.
1. Evde Bakım
Destek Ekibinin
oluşturulması, 2.
Ekibin eğitilmesi
için meslek elemanı
eğitmenlerin
görevlendirilmesi,
3. Ekibin eğitilmesi,
4. Ailelerin
eğitilmesi ve
desteklenmesi, 5.
Uygulamanın
değerlendirilmesi,
6.Sonuçların Kamu
kurumları ve
toplumla
paylaşılması

1.Rize’de 2008’e
kadar 100 engelli
ailesi evde bakım
eğitimi aldı.
2. Engellilerin ev
ortamlarının hijyeni
%80 iyileştirildi.
3. 50 engellinin kendi
ihtiyaçlarını bağımsız
karşılaması sağlandı.
4. Toplumun
önyargıları azaldı.

Rize İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü
verileri, Ailelerle
birlikte yapılacak
değerlendirme
toplantıları

Engelli ve ailelerinin
sürekli eğitim talepleri,
Rize İl Sosyal Hizmetlerin
eğitimleri sürdürme görevi

Araçlar:
1. Proje Koordinatörü
(1 kişi tam zamanlı)
2. Proje Eğitmenleri
(5 kişi tam zamanlı)
3. Proje Uygulama
Ekibi (10 kişi tam
zamanlı) 4.Proje
kırtasiye giderleri

3 aylık proje raporları
ve harcama dokumu,
Proje Değerlendirme
Raporu
Maliyetler
• İnsan Kaynakları:
27.950 Euro
• Yerel ofis: 300 Euro
• Genel İdari Giderler:
2.000Euro
• İhtiyat Akçesi: 750
Euro
TOPLAM: 31.000
Euro
-Başvuru Sahibinin
Katkısı: 3.100 Euro (%
10)
-Bu Başvuruda Talep
Edilen İhale
Makamının Katkısı:
27.900 Euro (%90)

Proje Rize İl Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü
tarafından
desteklenmektedir.
Ailelere evde bakım ücreti
ödenmektedir. Ailelerin
aldıkları eğitimi yaşam
boyu sürdürme imkânları
mevcuttur.

b) Faaliyet ve Zaman Planlaması
Faaliyet, projenin amaçlarına ulaşmak için gerekli olan sonuçları elde etmeye yönelik
yapılması gereken iş ve işlemlerdir. Faaliyetler projenin amacı veya çıktısı değildir. Faaliyetler
sonucunda elde edilen çıktılar (etki, ürün, hizmet) ile projede amaçlanan dönüşüm ve etki
gerçekleştirilmeye çalışılır. Faaliyet planı, proje amacına ulaşabilmek için gerçekleştirilecek
faaliyetler bütününü gösteren bir yol haritasıdır. Bu plan, her faaliyetin hazırlık ve uygulama
aşaması hakkında yeterli bilgi verecek şekilde hazırlanmalıdır.
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Faaliyet planı ne işe yarar?
Faaliyetleri uygulanabilir alt detaylara böler.
Faaliyetlerin sırası, önceliği ve süresini belirler.
Uygulama aşaması için kilometre taşlarını belirler.
Uygulama ve yönetim sorumlularını tayin eder.
Faaliyet planı nasıl oluşturulur?
Faaliyetlerin takip ve kontrolünü kolaylaştırmak için ana faaliyetler ve alt faaliyetler
belirlenmelidir. Böylece alt faaliyetlere de sorumlu kişiler atanarak iş bölümü daha
belirginleştirilir.

ANA
FAALİYETLER
ALT
FAALİYETLER











-Sokakta çalışan çocukları toplumsallaştırmak amacıyla gençlik merkezi
açılması.
-Gençlik merkezi binasının yeri için yerel yönetimler ve sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği yapılması,
-Gençlik merkezinin alt birimlerinin belirlenerek donanım ve ekipman
ihtiyacının tespit edilmesi,
-Onarım ve alt yapı ihtiyaçlarının giderilerek merkezin faaliyete açılması.

Faaliyetlerin birbirleri ile öncelik ilişkileri belirlenerek faaliyetler arası bir sıralama
yapılmalıdır. Faaliyetler arasında biri tamamlanmadan diğeri gerçekleşemeyecek olan
faaliyetler varsa bunlar belirlenmeli ve uygulama aşamasında bu bağımlılık ilişkisine
dikkat edilmelidir.
Öncelik ilişkisine göre sıralanmış olan faaliyetlerin başlama ve tahmini bitiş zamanları
tespit edilmelidir. Planlama, tahmini sözleşme tarihi göz önünde bulundurularak
yapılmalı; Faaliyet Planına “1. Ay”, “2. Ay”, “3. Ay” vb. şeklinde aktarılmalıdır.
Buradaki aylar takvim ayları değil, proje uygulama sürecinde faaliyet gösterilecek ayları
ifade eder.
Faaliyetler için önem arz eden olaylar/aşamalar (kilometre taşları) belirlenmelidir. Bu
çalışma, proje uygulama aşamasında izlemeyi kolaylaştırır ve ilerlemenin ölçülmesini
sağlar.
Faaliyetler için gerekli olan idari ve teknik personel ihtiyacı tespit edilmelidir. Mevcut
insan kaynaklarının yeterli olup olmadığı kontrol edilmeli ve mevcut insan kaynağı
yeterli değilse bu eksikliğin nasıl giderileceği değerlendirilmelidir. İnsan kaynaklarının
yanı sıra faaliyetler sırasında gerekli olan makine ve teçhizat için de aynı
değerlendirmeler yapılmalıdır.
Faaliyetlerin uygulanmasından sorumlu olacak kişi/kurum/kuruluşlar belirlenmelidir.
Faaliyetleri yürütecek ekipler belirlenmeli ve ekip üyeleri arasında üyelerin kapasiteleri,
becerileri ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak iş bölümü yapılmalıdır. Özellikle
teknik bilgi gerektiren faaliyetler varsa, bu faaliyetlerin yürütülmesinde rol alacak
kişiler belirlenirken özen gösterilmelidir. Yeni personel istihdamı düşünülüyorsa bu
kişilerin uzmanlık alanları ve hangi faaliyetlerde görev alacakları belirlenmelidir
(Şarbak, 2015).
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Faaliyet & Zaman Planlaması Örneği
Bölüm yazarı tarafından 2009 yılında AB Projesi olarak hazırlanan Ağır Düzeydeki Engellilerin Evde
Bakımları Konusunda Ailelerin Eğitilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nden alınmıştır.
1. Yarıyıl
Faaliyetler
Ay 1
2
3
4
5
6
Uygulama birimi
Evde Bakım Destek Ekibinin
15 gün
Dernek
Oluşturulması
Ekibin Eğitimi İçin Meslek
15 gün
Dernek ve İştirakçi
Elemanları Temin Edilmesi
Evde Bakım Destek Ekibinin
30 gün
Dernek
Eğitilmesi
Eğitim Verilecek Ailenin
15 gün
İştirakçi
Tespiti
Evde Bakım Ekibinin Çalışma
15 gün
Dernek ve İştirakçi
Planının Hazırlanması
Ailelerin Eğitilmesi
4 ay
Dernek ve İştirakçi
Değerlendirme
7 gün Dernek ve İştirakçi
Rapor Düzenlenmesi
7 gün Dernek ve İştirakçi

c) Kaynak Planlaması
Kaynak Planlaması, faaliyet planında oluşturulan alt faaliyetler için gerekli olan
girdilerin belirlendiği, bu girdilerin maliyetlerinin hesaplandığı ve bu maliyetlerin hangi
kaynaklardan karşılanacağının planlandığı aşamadır. Kaynak planı, kaynakların etkin
kullanımını sağlar ve izlemeyi kolaylaştırır.

12.3.4. Proje Bütçesi Hazırlama Aşaması
Proje bütçesi, bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler
arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir tablodur. Bütçede yazılan tüm kalemler uygun maliyet
olmalıdır. Bütçede yazılan tüm kalemlerin Başvuru Formunda karşılığı olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Yaygın uygulamada proje bütçesi 3 alt tablodan oluşmaktadır. Bunlar proje
kapsamında yapılacak harcamaları gösteren faaliyet bütçesi, bu harcamaların hangi
kaynaklardan hangi oranlarda karşılanacağını gösteren beklenen finansman kaynakları ve söz
konusu harcamaların proje için önemini ve oynayacağı rolü gösteren maliyetlerin
gerekçelendirilmesi tablolarıdır (Şarbak, 2015).
a) Faaliyet Bütçesi
Faaliyet bütçesi tablosu aşağıdaki ana hesap gruplarını içerir:
1. İnsan kaynakları
2. Seyahat
3. Ekipman ve malzeme
4. Yerel ofis maliyetleri
5. Diğer maliyetler, hizmetler
6. Diğer
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7. Projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamı
8. İdari maliyetler
9. Toplam uygun proje maliyeti
Birden altıya kadar olan bütçe kalemleri doğrudan maliyetleri, yedinci kalem bu
maliyetlerin toplamını gösterir. İdari maliyetler olarak adlandırılan sekizinci kalem projenin
dolaylı maliyetlerini ifade eder. Bu kalem mali destek programlarında doğrudan maliyetlerin
belirli bir oranı ile sınırlandırılmıştır. Faaliyet bütçesinde her bir kaleme ait aşağıdaki temel
bilgiler gösterilir:
Giderler: Gider türlerinin yer aldığı sütundur. Gider kalemleri ana hesap grupları
altında alt başlıklar ile detaylandırılmalıdır. Ana hesap grupları dışında gider tanımlanamaz.
Birim: Giderin hangi birim cinsinden ifade edileceğini gösteren sütundur.
Miktar: Giderin birimine göre projede kullanılması öngörülen miktarıdır.
Birim Maliyet: Giderin tespit edilen birim fiyatıdır.
Toplam Maliyet: Giderin miktar ve birim maliyete göre hesaplanmış proje kapsamında
ortaya çıkaracağı toplam maliyetidir.
b) İnsan Kaynakları
Bu hesap grubu altında; başvuru sahibi ve ortaklarının projede görev alan teknik ve idari
personeline ödenen brüt ücretler yer alır. Başvuru sahibinin hizmet alımı yolu ile yaptıracağı
işlerde görev alan personelin masrafları bu grup içinde yer almaz. Yapılacak danışmanlık veya
eğitim gibi hizmet alımları maliyetlerinin “5. Diğer maliyetler, hizmetler” veya “6. Diğer”
hesap grupları altında yer alması gerekmektedir.
Giderler
1. İnsan Kaynakları
1.1. Maaşlar
1.1.1. Teknik
1.1.2. İdari/Destek Personeli
1.2. Maaşlar (bürüt tutarlar, yabancı personel)
1.3. Gündelikler
1.3.1. Yurt Dışı (proje personeli)
1.3.2. Yurt İçi (proje personeli)
1.3.3. Seminer/Konferans Katılımcıları
İnsan Kaynakları Alt Toplamı

Birim

Miktar

Birim
Maliyet
(TL)

Toplam
Maliyet (TL)

0,00

Sürekli çalışmayacak personelin maliyeti, alınacak aylık ücrete göre değil, birim adede
(çalışma saatine veya gününe) göre hesaplanmalıdır. Personelin çalışma şekli ve belirtilen
birimine uygun olarak, birim fiyatı sütununa da aylık veya günlük ücretleri yazılmalıdır.
Projede kimlerin görev yapacağı bilinmiyorsa, uygun personel bulmanın ve göreve başlatmanın
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alacağı zaman göz önünde bulundurulmalı ve proje faaliyetleri ile bütçesi buna uygun şekilde
düzenlenmelidir. Proje personeli için belirlenen ücretler, başvuru sahibi kurum içinde ödenen
ücretler ve pozisyonun gerektirdiği vasıflarla uyum içinde olmalıdır. Bütçede yer alan personel
maliyetleri hesaplanırken, sigorta primleri, vergiler gibi bütün maliyetler dikkate alınmalıdır.
c) Seyahat
Proje faaliyetleri kapsamında şehirlerarası ve uluslararası ulaşım giderleri bu başlık
altında yer alır. Bu bütçe kaleminde yalnız ulaşım masrafları belirtilmelidir. Konaklama, yemeiçme ve görevli olarak gidilen yerde yapılan şehir içi ulaşım masrafları insan kaynakları başlığı
altında yer alan gündelikler kalemine yazılmalıdır.
Giderler

Birim

Birim
Maliyet
(TL)

Miktar

Toplam Maliyet
(TL)

2. Seyahat
2.1. Yurt Dışı (proje personeli)
2.2. Yurt İçi Seyahat
Seyahat Alt Toplamı

0,00

d) Ekipman ve Malzeme
Proje faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan, makine, ekipman ve malzemelerin satın
alma giderleri burada ifade edilmektedir. Başvurulacak mali destek programının ilgili
rehberinde belirtilen şartlara uygun olan her türlü donanıma bu kalem altında yer verilir. Satın
alınacak donanımın “yeni” olması gerekmektedir. Finansal kiralama (leasing) yöntemi ile
makine alımı ya da ikinci el ekipman ve malzeme satın alımı uygun maliyet olarak
değerlendirilmemektedir. Doğrudan yurtdışından alınacak ekipman ve malzemelerin
maliyetinde navlun, sigorta, gümrük gibi giderler de hesaba katılmalıdır.
Giderler

Birim

Miktar

Birim
Maliyet
(TL)

3. Ekipman ve Malzeme
3.1. Araç Satın Alımı ve Kiralaması
3.2. Mobilya Bilgisayar Donanımı
3.3. Makineler Teçhizat
3.4. Makineler İçin Yedek Parça, Ekipman, Aletler
3.5. Diğer
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

Toplam
Maliyet (TL)

0,00

e) Yerel Ofis Maliyetleri
Başvuru Sahibi ya da ortaklarının mevcut ofislerinden farklı olarak tamamen proje
yönetimi için bir ofis kurmalarına yönelik maliyetler bu kalem altında toplanır. Sadece proje
faaliyetleri için yapılan yerel ofis harcamaları uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Projeye
ayni katkı olarak konulan araç ile gidilecek mesafeye orantılı olarak akaryakıt giderleri makul
bir oranda (100 km başına 8 litre gibi) bütçelendirilmelidir.
Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet
(TL)

Toplam Maliyet
(TL)

4. Yerel Ofis Maliyetleri
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4.1. Araç Maliyetleri
4.2. Ofis Kirası
4.3. Tüketim Malzemeleri, Ofis Malzemeleri
4.4. Diğer Hizmetler (tel/faks, elektrik,
ısınma…)
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı

0,00

f) Diğer maliyetler ve hizmetler: Projenin uygulanması esnasında yapılması gereken
yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, tercüme, teminat mektubu, konferans, seminer,
tanıtım faaliyeti ve inşaat türündeki giderler bu kalem altında bütçelendirilir. Bir hizmet alımı
ile ilgili maliyetler ancak hizmetin tamamı yükleniciye yaptırılıyorsa burada ifade edilir.
Giderler

Birim

Miktar

Birim Maliyet
(TL)

5. Diğer Maliyetler ve Hizmetler
5.1. Yayınlar
5.2. Etüt, Araştırma
5.3. Denetim Maliyetleri
5.4. Değerlendirme Maliyetleri
5.5. Tercüme, Tercümanlar
5.6. Mali Hizmetler (Banka teminatı maliyeti)
5.7. Konferans, Seminer Maliyetleri
5.8. Tanıtım Faaliyetleri
5.9. İnşaat İşleri
5.10. Kontrolörlük İşleri ve Diğer
Diğer Maliyetler Hizmetler Alt Toplamı

Toplam Maliyet
(TL)

0,00

g) Diğer
Önceki başlıklar altında bütçelenemeyen ancak doğrudan proje uygulaması ile ilgili
maliyetler bu grupta yer almalıdır. Yukarıdaki hesap gruplarına girmeyen danışmanlık (kalite,
dış ticaret, marka danışmalığı vb.) hizmet alımlarına da burada yer verilebilir.
h) İdari maliyetler
Projenin toplam uygun maliyetlerinin belirli bir yüzdesi idari maliyetler kalemi olarak
bütçeye eklenir. İdari maliyetler, proje bütçesi içinde yer alan maliyetlerle ilgili olmalıdır.
h) Beklenen Finansman Kaynakları
Faaliyet bütçesinde gösterilen harcamaların finansmanı için gereken mali kaynakların
ne şekilde temin edileceği beklenen finansman kaynakları tablosunda gösterilir. Tabloda,
programı yürüten kurumun, başvuru sahibinin ve projeye katkı yapacak diğer
kurum/kuruluşların katkıları “toplam uygun proje maliyetinin yüzdesi” cinsinden ifade edilir.
EK B-2. Beklenen Finans Kaynakları
TUTAR (TL.)

TOPLAMIN YÜZDESİ %

Başvuru Sahibi Mali Katkısı
Bu Başvuruda Talep Edilen Destek Miktarı
Diğer Kurumlarca Yapılan Katkılar
TOPLAM KATKI
Projeden Elde Edilen Doğrudan Gelir
GENEL TOPLAM
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Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi: Faaliyet bütçesine paralel bir tablodur. Harcama
kalemlerinin yanında yer alan açıklama sütununda faaliyet bütçesinde yer alan tüm harcama
kalemlerinin gerekçeleri ve proje kapsamındaki faaliyetlerle ilişkileri açıklanır. Bütçedeki
bütün kalemlerin bu tabloda gerekçelendirmesi bulunmalıdır.
EK B-3. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ
Giderler
Birim
Açıklama
1. İnsan Kaynakları
1.1. Maaşlar
1.1.1. Teknik
…
…
…
EK-B1. Faaliyet Bütçesi Örneği
Bölüm yazarı tarafından 2009 yılında AB Projesi olarak hazırlanan Ağır Düzeydeki Engellilerin Evde Bakımları
Konusunda Ailelerin Eğitilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nden alınmıştır.
Giderler

Birim

Birim
Sayısı

Birim
Maliyet
(EURO)

Toplam Maliyet (EURO)

1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutar, yerel personel)
1.1.1 Proje Koordinatörü
1.1.2 Proje Eğitmenleri
1.1.3 Evde Bakım Destek Ekip Personeli

Aylık
Aylık
Aylık

1.2 Maaşlar (brüt tutar, yabancı/uluslararası
personel)

Aylık

6
5
40

950,00
850,00
450,00

5.700,00
4.250,00
18.000,00
0,00

1.3 Görev/seyahat gündelikleri
1.3.1 Yurt dışı (proje personeli)
1.3.2 Yerel (proje personeli)
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları
İnsan Kaynakları Alt Toplamı

Gündelik
Gündelik
Gündelik

0,00
0,00
0,00
27.950,00

2. Seyahat
2.1. Uluslararası seyahat
2.2 Yerel seyahat
Seyahat Alt Toplamı

Her uçuş
için
Aylık

0,00
0,00
0,00

3. Ekipman ve malzeme
3.1 Araç alımı veya kiralanması
3.2 Mobilya, bilgisayar ekipmanı

Her araç
için
Her adet
için

0,00
0,00

3.3 Makineler, aletler...

0,00

3.4 Yedek parçalar/makineler için ekipmenlar,
aletler

0,00

3.5 Diğer (lütfen belirtiniz)

0,00

Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı

0,00

4. Yerel ofis/proje maliyetleri
4.1 Araç maliyetleri
4.2 Ofis kirası
4.3 Tüketim malzemeleri-ofis malzemeleri

Aylık
Aylık
Aylık

4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma,
bakım)

Aylık

6

50,00

0,00
0,00
300,00
0,00
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Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Alt Toplamı

300,00

5. Diğer maliyetler, hizmetler
5.1 Yayınlar

Adet

0,00

5.2 Etüd, araştırma

0,00

5.3 Denetim maliyetleri

0,00

5.4 Değerlendirme maliyetleri
5.5 Tercüme, tercümanlar
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri
vb.)
5.7 Konferans/seminer maliyetleri

0,00
0,00

5.8 Tanıtım faaliyetleri

0,00

Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı

0,00

6. Diğer

0,00

Diğer Alt Toplamı

0,00

7. Ara toplam uygun doğrudan proje
maliyeti (1-6)

0,00
0,00

28.250,00

8. İhtiyat akçesi (ara toplam uygun doğrudan
proje maliyeti olan kalem 7'nin maksimum
%5'i)
9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti
(7+ 8)
10. İdari maliyetler (toplam uygun doğrudan
proje maliyeti olan kalem 9'un maksimum
%7'si)

29.000,00

11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10)

31.000,00

750,00

2.000,00

12.3.5. Sürdürülebilirlik
Projede devamlılığın, çeşitliliğin ve üretkenliğin sağlanması, projenin kendini sübvanse
etmesi, kendi ayakları üzerinde durması, sürdürülebilirlik kavramı ile açıklanır. Ekonomik,
sosyal, bilimsel ve kültürel kalkınmaya katma değer sağlamayan bir projenin tam olarak
amacına ulaştığı ve sürdürülebilir olduğu söylenemez. Bu nedenle proje hazırlanırken mali,
kurumsal ve politik sürdürülebilirliğin projenin temel amaç ve önceliklerine uygun olarak
belirtilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Hazırlanacak projede “sürdürülebilirlik” kavramı
açıklanırken, gereksiz, anlaşılmayan, güvenilir olmayan değerlendirmelere yer verilmemesi
gerekmektedir (Gitmez & Bakır, 2011).
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SOSYAL HİZMET PROJESİ ÖRNEĞİ
Bölüm yazarı tarafından hazırlanan Sevgi ve Barış Kuşağı Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
2012 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanmıştır. Proje
dokümanları bu alanda proje çalışması yapmak isteyen sosyal çalışmacılar ve sosyal hizmet
öğrencilerine örnek olması açısından yayınlanmıştır. Burada özeti verilen proje dokümanlarını
internet sitesinden inceleyiniz: http://www.manevisosyalhizmet.com/?page_id=974

SEVGİ VE BARIŞ KUŞAĞI PROJESİ
1. TANIM
1.1. Projenin Adı: SEVGİ VE BARIŞ KUŞAĞI.
1.2. Projenin Uygulanacağı Yer: TÜRKİYE, RİZE, MERKEZ.
1.3. Amaçları
-Korunma ihtiyacı olması nedeniyle Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk
Evlerinde kalan çocukların sanat, spor ve müzik etkinlikleri yoluyla sosyal uyumlarının arttırılması,
-Farklı kültürel ortamlardan çocuk evlerine gelen bakım ve korunma altındaki çocukların grup
etkinlikleri ve atölye çalışmaları yoluyla yeni yaşam becerileri kazanmalarının sağlanması,
-Bakım ve korunma altında bulunan çocukların topluma uyum sorunlarına katkı sağlanması ve olumlu
kişilik geliştirme çabalarının desteklenmesi,
-Bakım ve korunma altında olan çocukların kuruluşta kalmaları nedeniyle toplumdan izole olma
riskinin azaltılarak, sosyalleşmelerine katkıda bulunulması,
-Psikolojik uyum sorunları nedeniyle olumsuz davranış sergileyen, toplu yaşam kurallarına uymakta
zorlanan çocukların iş-uğraşı etkinlikleri yoluyla öz disiplin kazanmalarının sağlanması.
1.4. Özeti
Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri 7-18 yaş grubu kız ve erkek
korumaya muhtaç çocuklara yatılı bakım hizmeti veren bir kamu kuruluşudur. Rize İli’nde yetiştirme
yurdu ve çocuk yuvasında kalan çocuklar kademeli olarak çocuk evlerine nakledilerek yeni bir hizmet
modeliyle hayata hazırlanmaktadırlar. Çocuk evlerinde kalan çocuklar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 5393 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında
korunma kararı ya da bakım tedbiri alınmak suretiyle ailesi ya da yakınları yanından ayrılmak zorunda
kalmaktadırlar. Anne-babanın vefatı, boşanması ve sosyo-ekonomik yoksunluk içinde olması gibi
nedenlerle korunma altına alınan bu çocuklar, ortak yaşamın olduğu kurallı bir kurum bakımı
ortamına geldiklerinde uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Çocuk evlerinde bakım ağırlıklı hizmet
sunulmakta, ayrıca çocukların yaşam becerileri edinmelerine yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.
Ancak çocukların etkili iletişim becerileri geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri açısından planlı odak grup
çalışmaları yapılması gerekmektedir. Özellikle ergenlik çağının başlamasıyla birlikte çocuklarda
davranış sorunları ortaya çıkmakta ve kuralları uygulamaya çalışan kurum personeliyle çatışma
yaşamaktadırlar. Yemek, temizlik ve bakım hizmetlerinin özel hizmet alımı yoluyla yerine getirildiği
kurum bakımının yapısı gereği yeterince sorumluluk verilemeyen çocuklar, bağımsız yaşam için
gerekli olan becerileri geliştirmekte ve sosyal yaşama uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Bu
nedenle çocuklar, yaparak yaşayarak beceri kazanabilecekleri planlı grup etkinliklerine ihtiyaç
duymaktadırlar.
Proje kapsamında korunmaya muhtaç çocukların interaktif katılımlarının sağlanacağı eğlenceli ve
eğitici grup etkinlikleri planlanarak gelecek yaşamda ihtiyaç duyacakları sorumluluk, iletişim, toplum
içinde uyumlu yaşama, sosyal normlara uyma, ekiple çalışma gibi beceri kazanmaları sağlanacaktır.
Çocuk evlerinde görev yapan personelin ve çocukların görüşlerini almak için iki ayrı çalıştay
düzenlenerek öncelikle ihtiyaç duyulan konu başlıkları belirlenecek ve bu konularda alanlarında
uzman öğretim elemanlarına bilgi ve beceri kazandırma etkinlik modülleri hazırlattırılacaktır.
Hazırlanan modüllerin çocukların yaş durumları ve psiko-sosyal özelliklerine göre düzenlenen
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gruplara sunulması sağlanacaktır. Uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi sonrasında etkinlik
modüllerine son şekil verilecektir. Böylece Ülke genelinde korunmaya muhtaç çocuklara bakım
hizmeti sunan kuruluşlara uygunluğu test edilmiş eğitim ve etkinlik modülleri kazandırılmış olacaktır.
Eğitim ve etkinliklerin interaktif grup çalışması şeklinde yapılması çocuklar üzerinde grup dinamiği
baskısı oluşturacağından, davranış değişikliği sağlayacaktır. Planlanan etkinlikler sayesinde
korunmaya muhtaç çocuk olma etiketi nedeniyle sosyal dışlanma sorunu yaşayan çocuklar öz güven
eksikliklerini giderecek ve sosyal uyum becerisi geliştirme konusunda cesaret kazanacaklardır. Aile
içinde öğrenmeleri gereken pek çok yaşam becerisi atölye çalışmaları sayesinde çocuklara öğretilecek
ve gelecek yaşamlarında bu modellerden yaralanarak bağımsız yaşam kurmaları desteklenecektir.
Korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımına gelmeden önceki dönemde yaşadıkları örselenmenin
etkisinden tamamen kurtulmaları çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Ancak kendisi ve sosyal
çevresindeki insanlarla barış içinde yaşaması sağlanırsa, geçmiş yaşantılarındaki olumsuz izlerin
psikolojileri üzerindeki yıpratıcı etkisi azaltılabilmektedir. Proje kapsamında yapılacak sanat
etkinlikleri korunmaya muhtaç çocuklarda terapi etkisi oluşturacak ve kaybettiği değerlerini yeniden
kazanması sağlanacaktır. Özellikle benlik saygısı düşük, özgüven eksikliği olan çocuklarla yapılacak
özel grup etkinlikleri güvenli bağlanma ilişkisi geliştirmelerini sağlayacak ve incinmenin etkisini
azaltacaktır.
Kurum çalışanları lisans eğitimi sonrası özel risk grubu çocuklarla nasıl çalışacaklarıyla ilgili
profesyonel eğitim almadıkları için Üniversitenin geliştireceği eğitim ve etkinlik modülleri sayesinde
uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanacakladır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Proje tabanlı sosyal çalışma; sosyal sorunların bilime dayalı, somut aşamalarla ele
alınmasını ve sistematik çözüm yolları geliştirilmesini sağlayan önemli bir araçtır. İyi bir ön
değerlendirme ve sorun analizi yapılarak, ekip çalışması yoluyla ortaya çıkarılan proje fikirleri
sosyal değişimin sağlanması konusunda etkili olabilmektedir.
Projede amaç sadece ulusal veya uluslararası fonlardan destek sağlamak için başvuru
teklifi hazırlamak değildir. Asıl amaçlanması gereken; faaliyet ve kaynak planlaması
sonucunda hedeflenen amacın gerçekleşmesi ve sürdürebilirliğin sağlanmasıdır. Bu nedenle,
projede planlanmış faaliyetler yerine getirilirken yer, zaman, kaynak ve kalite uyumu göz
önünde bulundurulmalı, hedeflenen amaca ulaşmak için projenin temel öğeleri üzerindeki
riskler iyi algılanmalı, bu risklerin bertaraf edilmesi için de proje faaliyetleri sonuç odaklı
planlanmalıdır.
Proje özgün bir ürün, hizmet veya sonucu ortaya çıkarmak için birçok faaliyetten oluşan
geçici bir girişimdir: Geçicidir, çünkü tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır. Girişimdir,
çünkü faaliyetlerin yürütülmesi için insan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır. Özgün
bir ürün veya hizmet meydana getirir, zira projenin sonucu olarak elde edilen değer sadece bir
kere oluşturulur.
Son yıllarda hem Avrupa Birliği, hem de Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları sosyal
hizmet alanında hazırlanacak projelere hibe desteği sağlamaktadır. Özellikle dezavantajlı
kesimlerle ilgili yapılacak projelere öncelik verilmektedir. Bu nedenle risk grubu bireylere
hizmet sunan sosyal çalışmacılar proje hazırlama ve yürütme konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmalıdırlar. Sosyal hizmet alanında yapılacak proje çalışmalarında, diğer alanlarda
hazırlanan projelerde olduğu gibi aynı mantık, süreç ve aşamalar kullanılmaktadır.

304

Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Aşağıdakilerden hangisi bir projede bulunması gereken temel özelliklerden birisi
değildir?
a) Projenin uygulanacağı yer belirli olmalıdır
b) Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir
c) Belirli bir alanda uygulanmış olmalıdır
d) Belirli bir bütçesi olmalıdır
e) Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda açıkça belirtilmiş hedefleri olmalıdır
2. Aşağıdakilerden hangisi proje henüz fikir aşamasındayken yapılması gereken
eylemlerden birisi değildir?
a) Ön araştırma yapılmalıdır
b) Konunun uzmanlarına danışılmalıdır
c) Geçmiş proje teklifleri gözden geçirilmelidir
d) Finansman kaynağı temin edilmiş olmalıdır
e) Doğrulanabilir olmayan verilerden kaçınılmalıdır
3. “Bir proje fikri geliştirirken kullanılan yöntemlerden biri de proje döngüsü
yönetimidir.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde proje döngüsü aşamaları doğru bir şekilde
sıralanmıştır?
a) Analiz ve inceleme-Proje fikrinin oluşması-Finansman-Planlama-UygulamaDeğerlendirme
b) Değerlendirme-Proje fikrinin oluşması-Planlama-Analiz ve inceleme-FinansmanUygulama
c) Analiz ve inceleme-Proje fikrinin oluşması-Planlama-Finansman-UygulamaDeğerlendirme
d) Proje fikrinin oluşması-Analiz ve inceleme-Planlama-Finansman-UygulamaDeğerlendirme
e) Değerlendirme-Proje fikrinin oluşması-Analiz ve inceleme-Planlama-FinansmanUygulama
4. Belirlenmiş olan proje fikrinin geliştirilip projeye dönüştürülmesi için bazı analizler
yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi analiz aşamasının evrelerinden birisi değildir?
a) Faaliyet analizi
b) Mevcut durum analizi
c) Paydaş analizi
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d) Sorun analizi
e) Hedef analizi
5. Aşağıdakilerden hangisi bir proje yöneticisinin başlıca görev ve sorumluluklarından
değildir?
a) Proje amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli kararları almak veya alınmasını
sağlamak
b) Bir tedarikçi ile sözleşme durumunda projenin kar amaçlarını gerçekleştirmek
c) Teknik, maliyet ve zaman amaçlarının herhangi birinin veya tümünün gerçekleşmesi
tehlikeye düştüğünde üst yönetimi uyarmak ve alınabilecek önlemler konusunda öneri
hazırlamak
d) Eğer proje amaçlarının gerçekleştirilmesi olanağı kalmazsa sözleşme hükümlerine
uygun olarak projenin durdurulmasını sağlamak veya alternatif bir çözüm önermek
e) Belirli nihai hizmet veya sonucu şahsi inisiyatifine ve kurumun çıkarlarına uygun
olarak elde etmek
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Proje özgün bir ürün, hizmet veya sonucu ortaya çıkarmak için birçok faaliyetten
oluşan ………. bir girişimdir.
7. …….. …….. proje faaliyetlerine katkıda bulunan tüm grupların etkin işleyen bir
organizasyon içinde bütünleştirilmesidir.
8. “Projeden kimler etkilenecek?” sorusunun cevabı proje …………… kimler
olduğunu gösterir.
9. …….. analizi, proje fikrinin ortaya çıkışını tetikleyen problemleri tanımlar ve
tanımlanan problemler arasında “sebep/sonuç” ilişkilerini oluşturur.
10. Projede devamlılığın, çeşitliliğin ve üretkenliğin sağlanması, projenin kendini
sübvanse etmesi, kendi ayakları üzerinde durması, …………. kavramı ile açıklanır.

Cevaplar
1. c, 2. d, 3. d, 4. a, 5. e, 6. “geçici” 7. “Proje yönetimi” 8. “paydaşlarının” 9. “Sorun”
10. “sürdürülebilirlik”
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13.

GÖÇMEN VE SIĞINMACILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET
UYGULAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, göçmen ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarını ve bu
alanda görev alan sosyal çalışmacının rol ve işlevlerinin ne olacağını vaka analizleri yoluyla
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kimler göçmen, mülteci ve sığınmacı olarak nitelendirilmektedir?
2. Göçmen, mülteci ve sığınmacıların ne tür sorun ve ihtiyaçları bulunmaktadır?
3. Göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik nasıl bir sosyal hizmet programı
sunulmaktadır?

309

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Göçmen, mülteci ve
sığınmacıların hangi statü ile
ülkede bulunduklarını
kavrayabilir.

Göçmen ve
Sığınmacılarla Sosyal
Hizmet

Göçmen, mülteci, sığınmacı
ve insan ticareti mağdurlarının
neden sosyal hizmete ihtiyaç
duyduklarını anlayabilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Vaka analizleri, test soruları,
deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.

Çokkültürcü sosyal hizmet
uygulamalarını kavrayabilir.
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Anahtar Kavramlar


Göçmen: Ait olduğu ülkesinden, zulme uğrayacağından korktuğu için değil,
ekonomik nedenlerle ayrılan kişidir.



Mülteci: Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden
ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir.



Sığınmacı: Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi
olarak tanınmamış kişilere denir.



İnsan ticareti: Kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle ya da diğer bir
biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin
çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin
rızasını kazanmak için o kişiye ya da başkasına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla
kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi,
barındırılması veya teslim alınmasıdır.



Çokkültürcü sosyal hizmet: Hem farklılıkları kabul eden, üstelik bunları tehdit olarak
değil zenginlik olarak gören, ancak farklılıkların diğer sistemlerle ve bütünle ilişkisini
gözden kaçırmayan, güçlendiren ve sosyal adalete eleştirel ve sürekli kendini
yenileyen bakış açısıyla katkıda bulunan bir sosyal hizmet yaklaşımıdır.
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Giriş
Sosyal hizmet mesleği; etnik kökeni, dini, dili, cinsiyeti, sınıfı ve statüsü ne olursa olsun
tüm insanların onurunun eşit olduğunu savunan bir meslektir. Bu açıdan sosyal hizmet,
çokkültürlü toplumlarda en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından birisidir. Sosyal
çalışmacılar; insanların sorun çözme ve baş etme kapasitelerini arttırmaya çalışırken, sosyal
işlevselliklerine ve yaşam kalitelerine katkı sağlarken “çevresi içinde birey” yaklaşımını
kullanırlar. Bir başka ifadeyle; bireyin içinde bulunduğu sosyal bağlamın onun yaşamı
üzerindeki etkisini dikkate alarak müdahalede bulunurlar. Bu nedenle bireyin ait olduğu
kültürel değerlerin farkında olmak sosyal hizmet uygulamalarında önemli bir yer tutmaktadır.
Aynı ülkede birden fazla kültürün bir araya gelerek toplumsal yaşamı oluşturduğuna,
içinde yaşadığımız toplumda şahit olmaktayız. Her bir kültür, içinde geliştiği topluluk
vasıtasıyla gelecek nesillere aktarılarak varlığını sürdürme çabası taşımaktadır. Dolasıyla her
birey ait olduğu topluluğun gelenek, görenek ve beklentilerinden etkilenerek kendi kültürüne
özgü tutum ve davranış geliştirmektedir. Bu nedenle bireyin içinde doğup büyüdüğü kültür
önemli bir yere sahiptir. Duverger (2004) kültürü, bir insan topluluğundan beklenen
davranışları belirleyen, rolleri oluşturan, düzenlenmiş davranışlar, düşünceler ve duyuşlar
bütünü olarak tanımlamaktadır (Çoban, Karaman, & Doğan, 2010). Kağıtçıbaşı (2010) ise
kültür için şu tanımların ileri sürüldüğünü vurgulamaktadır: “Geleneksel fikirler ve bunlara
bağlı olan değerler”, “öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesle aktarılması”,
“paylaşılan öğrenilmiş davranışlar ve yaşam etkinlik alanlarından sosyal olarak aktarılan
anlamlar”, “davranışları bir sisteme oturtan fikir, uygulama, norm ve anlamlar bütünü”.
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere her toplumun ortak değerler sitemine dayalı bir kültürü
vardır. Ancak aynı toplum içinde insan toplulukları ortak geçmişleri, yaşadıkları bölge,
ekonomik uğraş alanları ve sosyoekonomik statülerine göre farklı kültürler geliştirmektedirler.
Farklı kültürlerin bir arada yaşama tecrübesine vurgu yapmak için kullanılan çokkültürlülük
kavramı farklı bakış açılarına göre tanımlanmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda çokkültürlülük
ırk ve etnik köken gibi değişkenler ile açıklanmaya çalışılsa da son yıllarda yapılan çalışmalarda
çokkültürlülük, ırk, etnik köken, sınıf, cinsel yönelimler, dil, din ve yaş gibi değişkenleri de
içine almaktadır. Pek çok araştırmacı da kültürün geniş bir perspektiften ele alınması
gerektiğine vurgu yapmaktadır (Çoban, Karaman, & Doğan, 2010).
Çokkültürlülük politikaları ulus devletlerin, yoğun göç alan Batılı ülkeleri ile Amerika
Birleşik Devletleri ve Kanada gibi göçmenler tarafından oluşturulmuş devletlerin farklı etnik,
dilsel ve dinsel kimliğe sahip bireylerin ve/veya toplumların egemen kültür içinde kendilerini
ifade edebilmelerine olanak sağlamak amacıyla gündeme getirilmiştir. Bu anlamda
çokkültürlülük politikaları, farklı etnik, dinsel ve dilsel toplulukların bir arada yaşadığı
devletlerdeki birkültürlülük politikalarına tepki olarak doğmuştur denebilir. Bu anlamda
çokkültürlülük, bir ülkede var olan farklı etnik, dinsel ve dilsel grupların kendi kültürlerini
yaşamaları, yaşatmaları, onu kamusal ve özel alanda kullanmaları hakkını ifade etmektedir.
Ama çokkültürlülük, etnik, dinsel ve dilsel grupların yanı sıra cinsel eğilim, yaş, sınıfsal durum,
dini/manevi yönelim ve diğer kültürel boyutları kapsayacak şekilde de kullanılmaktadır
(Çarpar, 2012).
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13.2. Çokkültürcü Sosyal Hizmet Müdahalesi
Çokkültürcü sosyal hizmet bakışı, hem farklılıkları kabul eden, üstelik bunları tehdit
olarak değil zenginlik olarak gören, ancak farklılıkların diğer sistemlerle ve bütünle ilişkisini
gözden kaçırmayan, güçlendiren ve sosyal adalete eleştirel ve sürekli kendini yenileyen bakış
açısıyla katkıda bulunan bir yaklaşım olarak görülmektedir. Toplumun baskın kültürünün
dışındaki azınlıklar, sığınmacılar ve göçmenler gibi gruplar ‘kültürel ihtiyaçları ve bu
ihtiyaçların karşılanma biçimi’ bakımından dışlanmaya tabi olabilmektedirler. Çokkültürcü
sosyal hizmet bu ihtiyaçların “dönüştürücü ve disipline edici olmadan” çoğulcu ve demokratik
biçimde karşılanmasını sağlayacak güçlü bir araçtır. Azınlık, sığınmacı ve göçmenlerin birer
aktör olarak kültürel ihtiyaçlarının karşılanma talebini, hak arama sürecinin bir sonucu olarak
ele almak gereklidir. Çokkültürcü sosyal hizmet bakışıyla gerçekleştirilen uygulamalar, risk
altındaki farklı kültürel grupların birer aktör olarak kendi kaderlerini belirlemelerine yardımcı
olan araçlar olabilmektedir. Bu bağlamda, çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması bir disipline
edici veya normalleştirici araç değil, özgürleştirici (emancipatory) bir uygulamadır. Bunu
sağlayacak en uygun politik zemin, tüm ayırt edici nitelikleri bir yana bırakılarak, tüm
yurttaşların aktif bir biçimde katıldığı toplumsal, ekonomik, politik faaliyetlerin ve yine aktif
bir biçimde yararlandığı tüm yurttaşlık haklarının bulunduğu bir düzenlemedir. Böyle bir ortam
çokkültürcü sosyal hizmet uygulaması için meşru ve uygun bir yapı oluşturacaktır. Doğası
gereği tüm yurttaşlar için sosyal adalet savunuculuğu rolünü üstlenmiş olan sosyal hizmet
mesleğinin, çokkültürlü toplumlarda bu rolünü gerçekleştirebilmesi için tüm yurttaşların temel
haklarının teminat altına alınması gereği vardır. Bu noktada sosyal çalışmacıların zor olsa da
böyle bir düzenlemenin politika yapıcıların gündemine girmesi ve toplumun gelişmesinde
temel oluşturması için lobi çalışmaları yapmaları gerekir (Tufan & Özgür, 2010).
Geleceğe yönelik tahminler, 21. yüzyılın ortalarına doğru ABD ve dünyanın pek çok
bölgesindeki toplumların neredeyse tamamına yakınının farklı ırklardan oluşacağına işaret
etmektedir. Sosyal çalışmacılar gittikçe farklılaşan, siyasi olarak daha aktif olan ve kendi
haklarının daha fazla farkına varan insanlarla çalışmaya hazır olmalıdırlar. Bu nedenle sosyal
çalışmacıların kültürel yetkinliklerini geliştirmesi gerekmektedir. Kültürel olarak yetkin olmak
için sosyal çalışmacıların; a) kültür ve onun yaygın etkilerinin farkında olmaları, b) kendi
kültürlerini öğrenmeleri, c) kendi ırkçı bakış açılarını fark etmeleri, d) diğer kültürleri
öğrenmeleri, e) müracaatçıları hakkında kültürel bilgi edinmeleri ve f) sosyal hizmet
becerilerini ve uygulama yaklaşımlarını kültürel duruma göre uyarlamaları gerekmektedir
(Zastrow, 2013).
Akbaş’a (2014) göre; genç sosyal çalışmacı adaylarının toplumun kültürel çeşitliliğini
bilen ve bunu bir fırsat olarak gören bir sosyal çalışma eğitimine ihtiyaçları vardır. Sosyal
çalışmacının kültürel farkındalığa sahip olması tek başına yeterli değildir, aynı zamanda
kültürel yetkinlik de geliştirmelidir. Bu noktada sosyal çalışmacının ülkemizde İslam,
Hıristiyanlık, Yahudilik, Sufizm, Alevilik, Sünnilik, Süryanilik, Ermenilik, Kürtlük ve benzeri
konularda yetkin bilgi birikimine sahip olması zaruridir. Etkin bir sosyal çalışma için
antropolojik bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Böyle bir bakış açısından yoksun olan sosyal
çalışmacı farklı gruplara zihnindeki tektipleştirici anlayışla yaklaşacaktır (Akbaş, 2014). Sosyal
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çalışmacılar genel toplum hakkında bazı önyargılara, kalıpyargılara ve yanlış anlamalara sahip
olabilirler. Sosyal çalışmacı, hizmet sağladığı kişilere yaklaşırken kendi kültürel, sosyal ve
ekonomik değerleriyle hareket ediyorsa ortada bir tehlike var demektir (Zastrow & Krist
Ashman, 2014).
Sosyal çalışmacı göreve başladıktan sonra ilk iş olarak görev yaptığı coğrafi bölgedeki
toplumu tanımaya çalışmalıdır. Bunun için o bölgede daha önce çalışmış deneyim sahibi
meslektaşlarından bilgi almalı, katılımcı gözlem yapmalı, sosyo-kültürel faaliyetlere katılarak
hizmet sunacağı insanları ve toplumu anlamaya çalışmalıdır. Bu tarz bir çabanın üç amacı
bulunmaktadır (Sheafor & Horejsi, 2014):






Uygulama bağlamını anlama: Sosyal çalışmacı toplumun tarihi, nüfus yapısı,
ekonomik temeli, siyasi durumu, karar almayı ve gruplar arası davranışları etkileyen
dinamikleri, normları ve efsaneleri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.
Var olan insani hizmetler sistemini değerlendirme: Sosyal çalışmacı, var olan
hizmetleri bilmek, toplumun psiko-sosyal sorunu olan bireylere karşı tutumlarını
anlamak ve insani hizmetleri müracaatçı yararına kullanmak zorundadır. Her topluluğun
insan ihtiyaçlarını karşılama motivasyonu, yerel aktörlerin ve kurumların uyumu farklı
olmaktadır.
Topluluğun karar alma yapısını anlama: Sosyal çalışmacı, değişim için
gerçekleştirdiği girişimlerde başarılı olabilmek için toplumdaki güç uygulama
otoritesini, sunulacak ve finanse edilecek program ve hizmetlere karar veren liderlerin
ve anahtar kişilerin inanç ve değerlerini ve bu kararlara ulaşmada kullanılan resmi ve
resmi olmayan süreçleri anlamak zorundadır.

Toplumu ve işleyişini tanımlayan bilgiler; nüfus verileri, ekonomik göstergeler, halk
sağlığı raporları, sosyal sorun araştırma raporları, sosyal içerikli projeler vb. belgelerden
öğrenilebilir. Ayrıca toplumun kültürünü yansıtan folklorik yapıları anlamaya yönelik gezi ve
incelemeler de yapılmalıdır. Çünkü sosyal hizmet uygulamalarında mesleki bilgi ve becerinin
yanında kültürel yetkinlik sahibi olmak da önemli bir yer tutmaktadır.
Amerikan Ulusal Sosyal Çalışmacılar Derneği 2011 yılında sosyal hizmet
uygulamalarında kültürel yetkinliğin 10 ilkesini şu şekilde açıklamıştır (Zastrow, 2013):







Etik ve Değerler: Sosyal çalışmacı; değerler, etik ve mesleki standartlara göre
çalışmalı, kişisel ve mesleki değerlerin müracaatçıların farklı ihtiyaçlarıyla nasıl
çatıştığı ya da nasıl uyumlu olduğunun farkında olmalıdır.
Öz Farkındalık: Sosyal çalışmacı, insanların yaşamlarındaki çok kültürlülüğü
anlayabilmek için öncelikle kendi kişisel, kültürel değerlerini ve inançlarını anlamalıdır.
Kültürlerarası Bilgi: Sosyal çalışmacı, tarih, gelenekler, değerler, aile sistemleri ve
hizmet ettikleri müracaatçı gruplarının çoğunun kendilerine özel anlatımları hakkında
spesifik bilgiye sahip olmalı ve bu farklılıkları anlamalıdır.
Kültürlerarası Beceriler: Sosyal çalışmacı, kültürün yardım sürecindeki rolünü
anlamak için uygun yöntemsel yaklaşımları, becerileri ve teknikleri kullanmalıdırlar.
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Hizmet Sunumu: Sosyal çalışmacı, topluluğa ve daha geniş topluma erişilebilir olan
hizmetlerin kullanımı hakkında bilgi ve yönlendirme becerisine sahip olmalıdır.
Güçlendirme ve Savunuculuk: Sosyal çalışmacı, farklı müracaatçı kesimleriyle ilgili
sosyal politikaların ve programların etkilerinin farkında olmalıdır; uygun olduğunda
müracaatçılarla birlikte, onların savunuculuğunu yapmalıdır.
İşgücü Çeşitliliği: Sosyal çalışmacı meslek içindeki çeşitliliği koruyan sosyal hizmet
programlarında ve çalışma ofislerinde, işe alma, iş başvurusu ve işte tutma süreçlerini
desteklemeli ve bu süreçlerin savunuculuğunu yapmalıdır.
Mesleki Eğitim: Sosyal çalışmacı, meslek içindeki kültürel yetkinliğin geliştirilmesine
yardımcı olan eğitim programlarının savunuculuğunu yapmalı ve bu eğitim
programlarına katılmalıdır.
Dil Çeşitliliği: Sosyal çalışmacı, gerektiğinde tercümanları kullanarak müracaatçının
kendi dilinde bilgileri, yönlendirmeleri ve hizmetleri sağlamalı ve savunuculuğunu
yapmalıdır.
Kültürlerarası Liderlik: Sosyal çalışmacı, farklı müracaatçı grupları hakkında diğer
meslek uzmanlarıyla bilgi alışverişinde bulunmalıdır.

Bir sosyal çalışmacının farklı kültürel gruplarla etkili biçimde çalışmasının aşılamaz
engellere sahip olduğu sonucuna varması ciddi bir hata olur. Gerçekte, sosyal çalışmacı ile
müracaatçı arasındaki benzerlikler her zaman farklıklardan daha fazladır. Sosyal çalışmacılar
ırkçı ve etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalara öncülük etmelidir
(Zastrow, 2013).
Sosyal çalışmacı farklı kültürlerden bireylerle çalışırken özgürleştirici ve baskı karşıtı
bir anlayışla hizmet sunmalıdır. Özgürleştirici uygulama, ayrımcılık ve baskıyla mücadeleye
yönelik uygulama biçimini ifade eden bir kavramdır. Sosyal çalışmacı görev yaptığı birimde
sosyal devleti temsil ettiği için kamu kaynaklarını yönetme yetkinliğine sahiptir. Müracaatçılar
ise pek çok ayrımcılık ve dışlanma biçimine maruz kalmaktadır. Bu nedenle sosyal çalışmacı,
müracaatçının yaşadığı ayrımcılığı ve dışlanmayı pekiştirmek yerine bu kenara itilmişliği
azaltacak ya da ortadan kaldıracak girişimde bulunmalıdır. Ancak bu şekilde müracaatçılar için
en uygun hizmeti sağlayabilecektir (Thompson, 2013).
VAKA ÖRNEĞİ: KORUNMAYA MUHTAÇ SURİYELİ ÇOCUK

Suriye kökenli bir kız çocuğu olan Amine, korunma altına alınarak Türk bakıcıların
olduğu bir kuruluşa yerleştirilir. Türk bakıcılar, bu çocuğun dili, dini, kültürel inançları ve
ritüelleri, yemek tercihleri ya da saç ve cilt bakım gereksinimlerine ilişkin yeterli bilgi ve
anlayışa sahip değildir. Sonuç olarak koruma altına alınan çocuk Suriye kökenli olduğu
için, Türk bir çocuğun aldığı bakımdan daha düşük nitelikte bir bakım almıştır.
Uyarlanarak aktarılmıştır (Thompson, 2013).

Etnik kökeni farklı olan bireyler ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalma anlamında daha
fazla risk altında olur ve içinde bulunduğu ülkenin baskın kültüründen farklı bir kültüre sahip
olduğu için eşitsizlikler ortaya çıkar. Sosyal çalışmacı bir yandan ayrımcılığı maruz kalan bireyi
güçlendirip özgürleştirirken diğer yandan da toplumdaki eşitsiz uygulamalarla mücadele etmek
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durumunda olacaktır. Temel olarak özgürleştirici sosyal hizmet uygulaması aşağıdaki ilkeler
çerçevesinde gerçekleştirilir (Thompson, 2013):










Bizler eşitsizliğin çeşitli biçimleriyle karakterize edilmiş bir toplumda yaşıyoruz. Bunun
sonucu olarak toplumdaki belirli gruplar daha az kaynağa, fırsata ya da ‘yaşam şansına’,
güce ve etkiye ve daha zayıf bir sağlığa sahiptir.
Eşitsizlikten olumsuz etkilenen bu gruplar genellikle damgalanmış, dezavantajlı ve
ayrımcılığa maruz kalmış gruplardır ve diğerlerine oranla onlara daha az adil
davranılmış ve daha az itibar edilmiştir.
Ayrımcılık, grupların ve bireylerin kendilerini baskı altında hissetmesine yol açmıştır.
Bu tür baskıların insanların sağlığı ve iyilik hali üzerinde günlük yaşamlarında
karşılaştıkları eşitsizliklerden, dezavantajlı konumlarından ve ayrımcılıktan
kaynaklanan sorunlara ek olarak ciddi olumsuz etkileri olabilir.
Çoğu insan ayrımcılığın çeşitli biçimlerini aynı anda yaşar. Örneğin, Suriye kökenli bir
kadın aynı zamanda hem ırkçılığa, hem cinsel ayrımcılığa maruz kalabilir. Ayrımcılık
biçimleri birbirinden bağımsız değildir, zira bireyin yaşam deneyimlerinde çeşitli
boyutlar birleşir ve karmaşık etkiler oluşturur.
Sosyal çalışmacının müdahalesi tarafsız değildir. Bir taraftan ayrımcılık ve baskıyla
mücadelede çözümün parçası olurken, diğer taraftan da ayrımcılık ve baskıyı
pekiştirmede sorunun bir parçası olabilir.

Özgürleştirici uygulamanın yukarıda sıralanan ilkelerinden yola çıkarak uygulama için
şu çıkarımları yapabiliriz (Thompson, 2013):









Ön değerlendirme yaparken, bireyin içinde yer aldığı koşulları ihmal eden dar bir
odaktan kaçınarak sınıf, ırk, etnisite, toplumsal cinsiyet, yaş, engellilik, cinsel kimlik,
din ve kullanılan dil gibi birçok toplumsal faktör göz önüne alınmalıdır.
Kalıp yargılara ve önyargılı varsayımlara dikkat edilmelidir - bunlar oldukça
basmakalıp ve genellikle son derece ayrımcı düşüncelerdir.
İnsanlara ayrımcı roller yüklenmemelidir - örneğin, ailedeki bir kadının çocuk bakım
işlerinden sorumlu olduğu varsayılmamalıdır.
İnsanları ataerkil anlayışın hâkim olduğu yapıya uyum sağlamanın oluşturduğu
baskıdan koruyarak, farklılık ve çeşitliliğe duyarlı olunmalıdır.
Sosyal çalışmacılar, kendilerinin ve diğer meslek elemanlarının yetki ve gücünü fark
etmeli ve bu yetkinin/gücün müracaatçıların zararına kullanılmadığından emin
olmalıdır.
Genel olarak insanların ayrımcı eylemleri ya da tutumları görmezden gelinmemeli ve
pekiştirilmemelidir - duyarlı ve yapıcı bir biçimde onlara karşı çıkılmalıdır.

Kuşkusuz bu, eksiksiz bir liste değildir. Ancak sosyal çalışmacı olarak, zaten
dezavantajlı konumdaki insanları yeni sorunlarla daha da dezavantajlı hale getirmemek ya da
ayrımcılık ve baskıya karşı çıkma konusunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili yeterli bir
çerçeve sunmaktadır. Özgürleştirici uygulamayı geliştirme çabalarıyla bağlantılı sorunlardan
biri, özgürleştirici uygulamaya ilişkin çabaların politik doğruluk olarak değerlendirilerek
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önemsizleştirilmesi ve içinin boşaltılmasıdır. Bu eğilim, eşitsizliğin, müracaatçılarla çalışırken
çok sık karşılaşılan ayrımcılık ve baskıyla baş etmede ciddi derecede etkili bir faktör olmadığını
kabul eder. Bu, ideolojilerin çatışmasına dayanır. Öte yandan, toplumdaki marjinal ve
dezavantajlı gruplarla çalışan sosyal çalışmacıların eşitsizlik, sosyal adaletsizlik ve dışlanma
sorunlarının farkında olması da muhtemeldir. Ancak toplumun geneli bu tür sorunların
kapsamını ve yoğunluğunu çok daha az idrak etmektedir; bu nedenle de "politik doğruluk' gibi
eşitsizlik vurgusunu azaltmaya ve ayrımcılığı aşırı basitleştirilmiş ya da dogmatik bir
yaklaşımla değerlendirmeye eğilimlidir (Thompson, 2013).
Çokkültürlü sosyal hizmet uygulaması kapsamında farklı kültürlere mensup
müracaatçılarla çalışırken sosyal hizmetin temel felsefesinde zaten var olan üç yaklaşıma
ağırlık verilmektedir: Güçlendirme, güçler yaklaşımı ve yetkin kültürel uygulamadır. Etnik
veya ırksal gruplarla çalışan meslek elemanları bu grupların üyelerini olumsuz görünümlerine
karşı, her bir grup üyesinin kendi hayat şartlarını iyileştirebilecek yeteneklerine vurgu yaparak
olumlu değerler ve görünümler oluşturulmalıdır. Güçlendirme umutsuzluk ve güçsüzlüğe karşı
her insanın önce kendilik değerini olumlu kılarak kendi sorunlarının üstesinden gelebileceği
inancını ortaya koyar. Güçlendirme, baskıya ve yoksulluğa karşı etnik grup üyelerinin hayata
dair basit kararlar verebilme yeteneklerini arttırıcı yardımlarda bulunarak karşı durur (Zastrow
& Krist Ashman, 2014). Kültürel yetkinlik, sosyal çalışmacının çokkültürlü bir koşulda etkili
olarak çalışabilmesini sağlayan bir dizi bilgi, davranış, tavır, beceri, kural ve değere karşılık
gelir.
ÇOKKÜLTÜRLÜ BİR TOPLUMU DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ
Sosyal çalışmacının uygulama alanı, toplumun ve hizmet sistemlerinin belirli yönlerine ilişkin
aranan bilginin derinliği ve niteliğini belirleyecek olsa da, bazı genel bilgiler önemlidir.
Aşağıdaki noktalar, sosyal çalışmacıya çalıştığı toplumun profilini oluşturmada yardımcı
olacaktır:
1. Demografi:
 Toplam nüfus
 Yaş dağılımı, eğitim seviyesi, meslekler
 Etnik gruplar ve azınlık grupları; çeşitli gruplarca konuşulan diller
2. Coğrafya ve toplum üzerindeki çevresel etkiler:
 İklimin, dağların, derelerin, akarsuların, göllerin vb. yerel ulaşım şekli, ekonomik gelişme ve
nüfus dağılımı üzerindeki etkisi
 Ulaşım güzergâhlarının, diğer geçit ve bariyerlerin komşuluk şekilleri, sosyal etkileşim,
kurum konumları ve hizmet sunumu üzerindeki etkisi
3. İnanç ve tutumlar:
 Baskın değerler, dini inançlar, halkın ve çeşitli alt grupların tutumları
 Değerli görülen, toplum desteği alan, olumlu tanıtım ve finansman çeken insani hizmet
kurumlan ve programlarının türleri
4. Yerel politikalar:
 Yerel yönetim biçimi
 Siyasi partilerin ve çeşitli çıkar gruplarının göreli güç ve etkisi
 Mevcut siyasi tartışmalar, konular ve yerel düzeydeki tartışmalar
5. Yerel ekonomi ve işletmeler:
 Bölgedeki mevcut iş ve çalışma türleri (başka bir deyişle, ücretler; yarı zamanlı-tam zamanlı
çalışma; mevsimsel ya da yıl boyu çalışma; çalışma saatleri ve zamanları)
 İşgücünün işsizlik yüzdesi
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6. Gelir dağılımı:
 Kadınlar, erkekler ve azınlık grupları için orta gelir
 Resmi yoksulluk sınırı altındaki kişi ve ailelerin sayısı
7. Konut:
 Yaygın konut türü (örneğin; müstakil konut, apartmanlar, kamu konutları)
 Konut maliyeti ve kullanılabilirliği
 Kalabalık ya da standartların altındaki birim yüzdesi
8. Eğitim faaliyetleri ve programları:
 Okul türleri ve yerleri (devlet okulu, özel okul )
 Özel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik okul programları
 Öğrencilerin öğrenimi yarıda bırakma oranları; farklı sosyo-ekonomik seviyedeki ve azınlık
guruplarındaki öğrencilerin öğrenimi yarıda bırakma oranları
9. Sağlık ve refah sistemleri:
 Sağlık hizmeti sağlayıcıların isimleri ve yerleri (örneğin; acil servisler, evde bakım
programları, devlet-özel hastaneler, halk sağlığı programlan, özel klinikler)
 Sosyal hizmetler ve insani hizmetler sağlayan kuramların isimleri ve yerleri (örneğin; madde
kullanımı tedavisi, konukevi, sosyal yardım kurumları, çocuk koruma merkezi vb.)
 Kendine yardım grupları ve resmi olmayan yardım ağları
10. Bilgi kaynakları ve kamu görüşü:
 İnsanların güncel olaylarla ilgili bilgi edinmek için takip ettikleri etkili televizyon kanalları,
radyo istasyonları ve gazeteler
 Etnik ve dini gruplar da dâhil olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri için önemli liderleri ve
sözcüleri
11. Toplum sorunlarının kısa değerlendirmesi:
 Toplumdaki temel sosyal sorunların değerlendirmesi (örneğin; konut yetersizliği, toplu
taşıma yetersizliği, kolluk gücü yetersizliği, iş yetersizliği, gençlik çeteleri, yoksulluk,
adölesan(ergen) gebeliği, aile içi şiddet)
 Mevcut sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri arasındaki büyük boşluklar
 Bu sorunları gidermek için gösterilen çabalar; bu çabaları gösteren liderler.
(Sheafor & Horejsi, 2014).

13.3. Farklı Kültürlerden Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet
Sosyal çalışmacı birey olarak müracaatçısını anlamak ve kabul etmek istiyorsa öncelikli
olarak yapması gereken müracaatçının dünya görüşünü şekillendiren kültürel öğeleri anlamaya
çalışmaktır. Fakat bundan önce sosyal çalışmacı kendi dünya görüşünü kavramalı, kendi dünya
görüşüyle müracaatçınınki ne kadar farklı olursa olsun, kendi dünya görüşünün tıpkı
müracaatçıda olduğu gibi şekillenme sürecini anlamalıdır. Bunu yapamadığı takdirde sosyal
çalışmacı kültürel hapsolma olarak adlandırılan durumla karşı karşıya kalır. Kültürel hapsolma;
gerçeği bir dizi kültürel varsayım ve kalıp yargıya göre tanımlamak, bireyler arasındaki kültür
farklılıklarını göz ardı etmek, kendi görüşünün tek gerçek ve meşru görüş olduğuna inanmak,
herhangi bir kanıt olmaksızın mantıksız varsayımlara inanma şeklinde tanımlanabilir. Eğer
sosyal çalışmacı kültürel hapsoluş durumu yaşıyorsa sosyal hizmet müdahale sürecinin
başarıyla gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenle farklı kültürlerden bireylerle çalışan
sosyal çalışmacının sahip olması gereken üç temel beceri bulunmaktadır (Hackney & Cormier,
2008):
a) Belli bir kültür içinde kendisi ve başkalarıyla iletişim kurmak amacıyla çok sayıda
düşünce, davranış ve görüş üretebilme yeteneği,
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b) Farklı grup ve bireylerle iletişim kurabilmek amacıyla çeşitli düşünce, davranış ve
görüş üretebilme yeteneği. Hem müracaatçı hem sosyal çalışmacı kendi kültürleri içinde
etkileşim kurmak zorunda olduğu kadar diğer kültürleri anlama becerisini edinmek zorundadır.
c) Farklı planlar oluşturabilme, belli bir kültürde var olabilecek olası durumları
düşünerek ona göre harekete geçebilme ve söz konusu eylemler üzerinde düşünebilme becerisi.
Tek kültürlü sosyal hizmet müdahale yaklaşımları, toplumun bağlamından uzak,
ülkenin tarihi ve politik gelişiminin dışında olma eğilimi taşıyacağından bireylerin
hayatlarındaki güç ve öncelikleri anlamada yetersiz kalacaktır. Çokkültürlü sosyal hizmet
yaklaşımını esas alan sosyal çalışmacılar; etnik köken, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, cinsel eğilim,
yaş, din, dil, yetenek/engel, yerleşim yeri, ideoloji ve diğer marjinal gruplara üyelik gibi çeşitli
özelliklere dayanan güç farklılıklarını göz önünde bulundururlar. Etnik merkezci sosyal hizmet
paradigmalarının değişime karşı durduğuna, çünkü bu paradigmaların mevcut durumu
koruduğuna inanırlar. Çokkültürlü sosyal çalışmacılar, değişimi kucaklamak için güçlenmeyi,
insan haklarını ve sosyal adaleti teşvik ederler. Eksiklikler üzerine odaklanmak yerine güçlü
yanları pekiştirirler. Çeşitlilik üzerine yapılan bu vurgu, çokkültürcülerin disiplinler arası
yaklaşımları desteklemesini sağlar. Aslında Hz. Mevlana’nın da dile getirdiği “çoklukta birlik”
çokkültürlü bir kuraldır. Sonuç olarak çokkültürlü sosyal çalışmacılar; sosyolojinin,
antropolojinin, kültürel/etnik çalışmaların, beşeri bilimlerin, sanatın, tarihin, politikanın,
hukukun, felsefenin, dinin/maneviyatın ve başka birçok disiplinin katkılarından faydalanırlar
(Corsini & Wedding, 2012).
Çok kültürlü sosyal çalışma üzerinde etkili olan kişilerden birisi de Brezilyalı eğitimci
Paulo Freire’dir. Latin Amerika’da yoksullaştırılmış kitlelerin geleneksel uyuşukluklarından
silkinip, ülkelerinin gelişmesine özneler olarak katılma çabasına girdikleri dönemde Paulo
Freire, okuma-yazma bilmeyenler için bir öğretim yöntemi geliştirerek bu sürece olağanüstü
katkıda bulunmuştur. Okuma-yazma öğrenirken yeni bir kendilik bilinci edinen ve kendilerinin
de içinde bulunduğu sosyal duruma eleştirel bakmaya başlayan bireyler, pek çok durumda
kendilerine katılım imkânı vermeyi reddeden toplumu dönüştürmek üzere harekete geçmeye
başlamıştır. Paulo Freire (2014), eğitimde baskın olan modelleri, mevcut durumu ve sosyal
eşitsizlikleri pekiştirip sürdüren baskı araçları olarak belirtmiştir. Vicdanileştirme veya eleştirel
bilinçlilik terimini kişisel ve sosyal özgürlük süreci olarak kullanmıştır. Ezilenler için eğitim,
bireylerin koşulları hakkında bilinçli olmasını ve çevreleriyle diyalektik bir görüşme haline
girerek bu koşulları değerlendirmelerini öğretmektedir. Baskı, ezilenleri eleştirel düşünmekten
alıkoyduğu için, vicdanileştirmenin gelişme aşamasında “Ne? Neden? Nasıl? Kim için? Kime
karşı? Kimden? Kimin yararına? Neyin yararına? Nereye kadar?” gibi kritik soruları sorma
alıştırması yer almaktadır. Bu sorulara cevap vermek, müracaatçıların “neyin önemli
olduğunu” incelemesine yardım eder ve müracaatçıların hayattaki var olma, hedef ve
pozisyonları hakkındaki varoluşa bağlı nedenlerini ortaya çıkarır. Eleştirel bilinçlilik,
bastırılmış bireylerin kendi gereceklerini yazmalarını sağlar (Freire, 2014; Corsini & Wedding,
2012).
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13.4. Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Süreci
Göçmen ve sığınmacılarla sosyal çalışmada çokkültürcü yaklaşım kullanılmaktadır.
Çokkültürlü yaklaşımda, bireyle sosyal çalışma sürecine sekiz kültürel boyutun dâhil edilmesi
uygun olacaktır. Bunlar; dil, kişiler, mecazlar, içerik, kavramlar, hedefler, metot ve bağlam. Bu
çerçeve dâhilinde sosyal çalışmacı, kültürel olarak müracaatçının dünya görüşüne ve yaşam
koşullarına uygun dili seçmelidir. Kişiler boyutu, terapötik ilişkiyi ifade eder. Mecazlar, bir
kültürel gruba ait üyelerin kullandığı kavramları içerir. İçerik boyutu, sosyal çalışmacının
kültürel bilgisini anlatır (örneğin, müracaatçı sosyal çalışmacı tarafından anlaşılıyor mu?).
Kavramlar, müdahale planındaki kavramların kültürel olarak müracaatçının bağlamıyla uyumlu
olup olmadığını yoklar. Hedefler boyutu, müdahale hedeflerinin müracaatçının uygulamalı
kültürel değerleriyle uyum sağlayıp sağlamadığını inceler. Metotlar, yöntemlerin ve araçların
kültürel adaptasyonu ve geçerliliği ile ilgilidir. Bağlam, tarih ve sosyo-politik koşullar dâhil
olmak üzere, müracaatçıların çevresini ifade eder (Corsini & Wedding, 2012).
Farklı kültürden bireylerle çalışan sosyal çalışmacı, kültürel kişilik gelişimi kuramı
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çokkültürlü psikoterapistler, kendiliği kültürün içsel bir temsili
olarak görürler. Örneğin bastırılmış bir azınlık grubun üyesi olmak, kimlik gelişimini etkiler.
Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde; Türk kökenli olmayan kişilerin kimlik
formülasyonunda, hem kişisel kimlik hem de kültürel ırksal/etnik grup kimliği yer alır. Azınlık
kimliği gelişim kuramları, bireylerin dünyayı nasıl bir süreçten geçirip algıladığı konusunda bir
anlayış geliştirir. Azınlık kimliği gelişimin farklı modelleri, ırksal ve etnik azınlık gruplarının
ilk olarak baskın olan gruba değer verip kendi grubunu değersizleştirdiğini, sonrasında da kendi
grubuna değer verip baskın grubu değersizleştirmeye yöneldiğini ve son safhada her iki grup
için de beğenme duygusu geliştirdiğini ileri sürer. Daha özel anlamda azınlık kimlik gelişimi
safhalarında şu tutumlar görülür (Corsini & Wedding, 2012):
1) Uyumluluk: Bireyler ırkçılığı benimserler ve baskın gruptan değerler, hayat tarzları
ve rol modeller seçerler.
2) Uyumsuzluk: Bireyler baskın grubun kültürel değerlerini sorgular ve bu değerlerden
şüphe duyarlar.
3) Direnç: Bireyler azınlık görüşlerini onaylayıp baskın kültürün değerlerini
reddederler.
4) Sorgulama: Bireyler bütün kültürel normları takip etmeden kendi ırksal/etnik
kimliklerini oluştururlar ve belirli değerlerin kendi kişisel kimlikleriyle nasıl uyum sağladığını
sorgulamaya başlarlar.
5) Sinerji: Bireyler kendi azınlık gruplarını kategorik olarak kabullenmek zorunda
olmadan kendi ırksal/etnik/kültürel kimlikleri konusunda bir kendini tatmin yaşarlar.
Baskın grubun kimlik gelişim safhaları da şu şekilde sıralanabilir:
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1) Temas: Bireyler azınlıklardan haberdardır, ancak kendilerini ırksal varlıklar olarak
görmezler.
2) Bölünme: Önyargı ve ayrımcılığı onaylarlar.
3) Yeniden bütünleşme: Kurbanı suçlarlar ve aksi yönde bir ayrımcılıkla ilgilenirler,
4) Sahte bağımsızlık: Kültürel farklılıklarla ilgilenmeye başlarlar.
5) Otonomi: Kültürel farklılıklar hakkında bilgi edinirler ve hem azınlık hem de
çoğunluk grubu üyelerini kabullenir, onlara saygı duyar ve değer verirler (Corsini & Wedding,
2012).
Sosyal çalışmacının farklı kültüre sahip bireyle görüşme sürecini etkili bir şekilde
yürütebilmesi için temel görüşme becerilerine sahip olması gerekmektedir. Bu beceri zamanla,
deneyimle, süpervizyon desteğiyle, bu alandaki kaynakları okumayla ve sabırla kazanılacaktır
(Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2015). Farklı kültürden bireyle sosyal çalışma
gerçekleştirirken sosyal hizmet müdahalesinde uygulanan planlı değişim süreci aşamaları
kültüre duyarlı bir şekilde uygulanmalıdır.
PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİNİN EVRELERİ
Kabul ve
Tanışma

Veri Toplama ve
Ön Değerlendirme

Planlama ve
Sözleşme

Müdahale ve
İzleme

İlişkiye başla;
müracaatçının
endişe ya da
sorununu
tanımla, hizmete
elverişliliğine
karar ver.

Bilgileri bir araya getir,
sorunu ya da durumu
“çalış”, neyin
değişmesi gerektiğine,
neyin değişebileceğine
ve nasıl
değiştirilebileceğine
karar ver.

Hedefleri netleştir,
olası stratejileri
değerlendir, bir
müdahale planında
karar kıl, kimin ne
yapacağına ve ne
zamana kadar
yapacağına karar
ver.

Planı uygula,
gelişimi
gözlemle, eğer
arzulanan
sonuçlar
olmuyorsa planı
yeniden gözden
geçir.

Değerlendirme
ve Sonlandırma

Genel olarak
gelişimi
değerlendir, ilişkiyi
sonlandır, kuruma
hizmet ve
programların nasıl
geliştirilebileceğine dair geri
bildirimde bulun.
(Sheafor & Horejsi, 2014)

13.4.1. Kabul ve Tanışma
Farklı kültüre, etnik kökene mensup bireyler sorunlarını anlatma ve yardım talep etme
konusunda nasıl davranacaklarını bilemeyebilirler. Sosyal çalışmacı olarak öncelikle kendinizi
müracaatçıya tanıtın. Müracaatçınızın adını öğrenin, oturmasını rica edin ve rahat olduğundan
emin olun. Ona adıyla hitap edin. Müracaatçınız gergin görünüyorsa serbest konulardan
bahsederek rahatlamasını sağlamaya çalışın. Sözel olmayan mesajlarına dikkat edin ve bunları
psikolojik durumunu anlamada kullanın. Müracaatçının size gelme nedenini açıklaması için
cesaretlendirin. Ondan herhangi bir yanıt beklemeden önce müracaatçınıza yeterli zaman
tanıyın. Bu yönteme, katılım ya da aktif dinleme adı verilir. Bu yöntemi kullanmanız, onun
söyleyecekleriyle ilgili olduğunuz, hem sözel hem de sözel olmayan iletişimi anlamaya hazır
olduğunuz mesajını verecektir (Hackney & Cormier, 2008).
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Carl Rogers, bireyle çalışmanın temel koşullarını şu şekilde ifade etmiştir: “Faydalı
bulduğum ilişki biçimini tanımlamam gerekirse; karşıdaki kişiyi, kendi içinde değerleri olan
ayrı bir birey olarak kabul etmek ve özel dünyasını onun gözleriyle görmeyi sağlayan derin bir
empatik anlayış sergilemektir. Bu koşullar sağlandığında, şimdi rahatlıkla yapabildiği ama bir
zamanlar ürkütücü gelen kendini arayış sürecinde danışanıma yoldaş olabilirim.” Rogers,
terapötik bir ilişki inşa etmenin üç temel koşulu olan; uyumluluk, koşulsuz olumlu kabul ve
doğru empati becerisinin önemini vurgulamaktadır (Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan,
2015). Sosyal hizmetin temel ilkelerinden birisi olan müracaatçının bulunduğu yerden başlama
ilkesi gereği sosyal çalışmacı tüm dikkatini müracaatçıya vererek, onu yargılamadan, kültürel
ve yerel özellikleriyle birlikte kabul etmelidir.
İLK GÖRÜŞME İÇİN YAKLAŞIM ÖNERİSİ
Müracaatçınızla ilk görüşme yaparken gizlilik sınırlarını açıkladıktan sonra, aşağıdakine
benzer bir yaklaşım kullanmayı deneyebilirsiniz:
“Danışmanlık özel bir durumdur. Birbirimize yabancıyız. Siz beni tanımıyorsunuz, ben de
sizi tanımıyorum. Bu yüzden ilk görüşme, birbirimizi tanımak için bir şans. Amacım sizi
endişelendiren konuları anlamak. Bazen sadece sizi dinleyeceğim bazen de bazı sorular
soracağım. Bu ilk görüşme danışmanlık sırasında gelen kişilerle nasıl çalıştığımı görmeniz
ve bunun sizi rahat hissettirip hissettirmediğini anlamanız için bir fırsat. Sorunuz
olduğunda ne zaman isterseniz sorabilirsiniz.”
(Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2015)

13.4.2. Ön Değerlendirme
İlk görüşmeden itibaren müracaatçıyı değerlendirme süreci başlamaktadır. Ön
değerlendirme, bir kişinin veya durumun anlaşılması ya da bir sorunun çözülmesi ya da en aza
indirilmesi için doğasını, nedenini, gelişimini ve yönünü belirleme sürecidir. Sosyal çalışmacı
müracaatçı, ailesi ve yakın çevresi hakkında edindiği ön bilgilerle sorunun ne olduğunu ve
sorunun ortaya çıkmasında etkili olabilecek faktörlerin neler olabileceğini, hangi durumların
değişmesi gerektiğini anlamaya çalışmalıdır.
Çokkültürcü yaklaşımda müracaatçı sisteminin içinde bulunduğu yaşam durumlarını ve
sorunlarını, yaşadıkları kültürel ve sosyal çevre bağlamı içerisinde ele alarak değerlendirmek
esastır. Sorun sadece birey ya da aile ile sınırlanamaz, sorunun ortaya çıkmasında birey-sosyal
çevre etkileşiminin de değerlendirilmesi gerekmektedir.

13.4.3. Planlama ve Sözleşme
Planlama sürecinin müracaatçıyla çalışma, sorunları önceliklerine göre sıralama,
sorunları ihtiyaçlar biçiminde tanımlama, her bir ihtiyaç için müdahale düzeyini değerlendirme,
temel amaçları oluşturma, hedefleri belirleme ve sözleşme hazırlamak üzere yedi alt basamağı
bulunmaktadır (Duyan, 2012). Planlama aşamasında, müracaatçı ve sosyal çevresi hakkında
yapılan araştırma sonucu kanıta dayalı olarak elde edilen veriler doğrultusunda sosyal çalışmacı
mesleki deneyimini kullanarak müracaatçıyla birlikte müdahale planı hazırlar.
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Sosyal çalışmacı, değişime aracılık yapan kolaylaştırıcı rolüyle müracaatçının ihtiyaç
ve sorunları için nerelerden ne tür yardımlar alınacağını bilen uzman kişidir. Müracaatçıya açık
bir dille yararlanabileceği sosyal hizmet modelleri anlatılmalı, müracaatçının yaşamında
değişmesi ve desteklenmesi gereken yönler belirlenerek her bir sorunuyla ilgili değişim planı
hazırlanmalıdır.

13.4.4. Müdahale ve İzleme
Müracaatçı ve sosyal çalışmacı amaçlarını gerçekleştirmek için birlikte hazırladıkları
planı uygulamaya geçirirler. Uygulama sürecinde meydana gelen gelişme sürekli olarak
izlenmeli ve mikro, mezo ve makro düzeyde değerlendirilmelidir. Kimi zamanlar yeni konular,
durumlar veya koşullar planda değişiklik yapmayı gerektirebilir.
Sosyal hizmet müdahalesi uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken temel
ilkelerden bir tanesi de “zarar vermeme” ilkesidir. Özellikle göçmenler, sığınmacılar ve insan
ticareti mağdurları gibi hassas gruplarla çalışılırken müracaatçının içinde bulunduğu durumu
tam anlamadan yardım mekanizmalarını harekete geçirmek müracaatçıya ya da sosyal
çalışmacıya zarar verebilir.

13.4.5. Değerlendirme ve Sonlandırma
Son değerlendirme sosyal hizmet müdahalesinin amaca ulaşıp ulaşmadığını ortaya
çıkarmanın bir aracıdır. Bu aşamada amaçlara ve hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar
yeniden gözden geçirilir. Çalışmanın değişime katkısı gözden geçirilir ve eksiklikler varsa nasıl
giderileceği üzerinde durulur.
Sonlandırma, sosyal çalışmacı ile müracaatçı arasındaki profesyonel ilişkinin bitirilmesi
anlamına gelmektedir. Amaçların ve hedeflerin başarılmış olması temeline dayanmalıdır.
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda evlenerek Türkiye’ye gelen Gürcistan uyruklu bir müracaatçı hakkında
düzenlenen sosyal inceleme raporuna yer verilmiştir. Kitap yazarı tarafından
gerçekleştirilen vaka çalışmasında gizlilik ilkesi gereği şahıs ve yer isimleri
değiştirilmiştir.
HEDEF
Hangi statüde olduğu belli olmayan yabancı uyruklu bir kadının sorun ve ihtiyaçlarını
anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle sosyal inceleme raporunu okuyarak müracaatçının yaşadığı sorunları anlamaya
çalışınız.
2. Yabancı uyruklu bir insanın yaşadığı ülkedeki sorunlarının çözülebilmesi için gerekli olan
sosyal politika değişikliklerini düşününüz.
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3. Göçmen ya da sığınmacılarla çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini düşününüz.
OLGU/OLAY: GÜRCİSTAN VATANDAŞI MARİKO CAPARİDZE
HAKKINDA DÜZENLENEN SOSYAL İNCELEME RAPORU
Sosyal İnceleme: Müracaatçı Gürcistan uyruklu Mariko Caparidze, dini nikâhlı olarak
evlendiği eşi Soner’in kendisine ve 2 çocuğuna bakmadığını, bu nedenle ekonomik
yoksulluk içinde bulunduklarını ifade ederek bir dilekçeyle Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü’nden yardım istemiştir. Müracaatçının köyde bulunan ikametgâhına gidilerek
görüşme yapılmıştır.
Gürcistan Ülkesi Acaristan Özerk Cumhuriyeti Hulo Bölgesi nüfusuna kayıtlı Mariko
Caparidze, 1994 yılında Batum’da T.C. vatandaşı Soner YILMAZ’la dini nikâhlı olarak
evlenmiştir. Daha sonra Türkiye’ye gelerek Müslüman olan Mariko Hanım’a Özlem ismi
verilmiştir. Ancak Mariko Hanım Gürcistan’da çözüme kavuşturulması gereken resmi
işlemleri tamamlayıp, gerekli evrakları temin etmediği için Soner Bey’le resmi nikâh
yaptıramamıştır. Mariko Hanım, Gürcistan’da evli ve iki çocuk sahibiyken, kocasının bir
çocuğunu öldürmesi sonucu hapse girmesi nedeniyle dul kalmıştır. Daha sonra kocasının
hapishanede öldüğünü, yeniden evlenmesi için bir engeli olmadığını ifade etmektedir.
Mariko Hanım resmi nikâh yaptıramadığı için çocukları nüfusa kaydettirilememiştir.
Mariko ve Soner YILMAZ çiftinin evliliklerinden 1 kız, 1 erkek olmak üzere 2 çocukları
dünyaya gelmiştir. Çocukları:
1. Seher: 1996 Hopa doğumlu olup, sağlıklı ve ilköğretim 2. sınıf öğrencisidir. Nüfusa
kayıtlı olmadığı için okula kayıtsız devam etmektedir.
2. Nedim: 1998 Avcılar doğumlu olup, sağlıklıdır. Henüz okula gitmemektedir.
Mariko Hanım’ın eşi Soner YILMAZ, fırıncılık mesleği icra etmektedir. Artvin’de bir
ekmek fırınında çalışıyorken Kars’ta bulunan arkadaşlarının ısrarlı davetleri üzerine, Kars’a
gitmiştir.
Soner Bey’in annesi Şadiye YILMAZ, oğlunun sosyal çevresinin bozuk olduğunu ve alkol
kullandığı için aile sorumluluğunu taşımadığını belirtmiştir. Eşi ile birlikte olduğu
zamanlarda sürekli tartıştıklarını ifade etmiştir. Davranışlarını düzeltmesi için çaba sarf
ettiklerini, ancak kötü arkadaş çevresi nedeniyle oğlunun bir türlü alışkanlıklarından
vazgeçmediğini belirtmiştir. Şadiye YILMAZ, 70 yaşında ve müracaatçının üst katında
ikamet etmektedir. Gelini Mariko ile iletişiminin olmadığını, ancak torunlarını sevdiğini ve
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etmektedir. Mariko Hanım ise, eşinin eve para
bırakmadığını temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını belirtmiştir.
YILMAZ ailesinin oturduğu ev 2 katlı ve Soner Bey’in babası İsmet YILMAZ’a aittir. Alt
katta Mariko Hanım, Soner Bey, çocukları Seher ve Nedim oturmaktadır. Üst katta Soner
Bey’in anne-babası ikamet etmektedir. Mariko Hanım’ın oturduğu kat 3 oda, mutfak ve
tuvaletten oluşmakta, evde banyo bulunmamaktadır. Ev eski ve düzensiz bir görünüme
sahip olup, eşyalar yetersiz düzeydedir.
Mariko Hanım, öncelikle çocuklarını nüfusa kaydettirerek, öğrenimlerini devam
ettirmelerini istemektedir. Konunun Nüfus Müdürlüğü ile mutabakata varılarak
çözümlenmesi gerektiği konusunda kendisine rehberlik yapılmıştır. Ayrıca eşi Soner Bey,
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne davet edilerek, eşi ve çocuklarının durumu
hakkında görüşme yapılmıştır. Soner Bey, sorunun eşinden kaynaklandığını eşi Mariko’nun
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evli olmadığına dair Gürcistan’dan bir belge getirmesi gerektiğini, ancak eşinin bu belgeyi
getirmediği için resmi işlemlerin yapılamadığını ifade etmiştir. Eşine maddi açıdan destek
olduğunu ve ayni-nakdi yardıma ihtiyaçları olmadığını beyan etmiştir. Kendisinin çalıştığını
ve çocuklarına bakabilecek durumda olduğunu ifade etmiştir.
Değerlendirme ve Müdahale Planı: Mariko CAPARİDZE, 40 yaşında ve Gürcistan
vatandaşıdır. Türk vatandaşı Soner YILMAZ adlı şahısla Batum’da dini nikâhlı olarak
evlenmiş ve Türkiye’ye yerleşmiştir. Gürcistan’daki resmî işlemlerini tamamlayamadığı
için resmi nikâh yaptıramamıştır. İki çocuğu da nüfusa kayıtlı değildir. Eşinin kötü
alışkanlıkları nedeniyle evini ve çocuklarını ihmal ettiğini ve bu nedenle ekonomik
yoksulluk içinde bulunduğunu belirterek Müdürlüğümüzden ayni-nakdi yardım talep
etmiştir. Eşi Soner YILMAZ’la yapılan görüşmede; kendisinin çalıştığını ve ailesine
bakabileceğini ifade ederek, sadece çocuklarını nüfusa kayıt yaptırabilmek için yardım
istemiştir.
Bu nedenlerle müracaatçı Mariko CAPARİDZE’nin sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının
karşılanması için aşağıdaki müdahale planının uygulanmasının uygun olacağı
kanaatindeyim:
1. Müracaatçının dosyasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na havale edilerek,
eşinin ekonomik açıdan desteklemediği dönemlerde çocuklarının ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla durumuna uygun bir yardım hizmetinden faydalandırılması,
2. Müracaatçının çocuklarının nüfusa kayıtlarının yapılabilmesi için Nüfus Müdürlüğü ve
Göç İdaresi Müdürlüğü ile görüşülerek uygun prosedürün öğrenilmesi ve bu konuda
müracaatçı ve eşine rehberlik yapılması,
3. Müracaatçının Gürcistan vatandaşı olması nedeniyle Gürcistan Konsolosluğu ile iletişime
geçilerek, eşiyle resmi nikâh yaptırabilmesi için Gürcistan Kanunlarına göre yapılması
gereken işlemlerin neler olduğunun öğrenilmesi,
4. Müracaatçının psikolojik sorunları konusunda destek alabilmesi için Sosyal Hizmet
Merkezi psikoloğuna yönlendirilmesi,
5. Müracaatçının göçmenler ve sığınmacılar alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarına
yönlendirilerek bilgi ve destek almasının sağlanması,
6. Müracaatçının aylık periyotlarla izlenerek, değişimin takibinin sağlanması.

13.5. Mülteci ve Sığınmacılar
Türkiye’nin taraf olduğu 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine göre mülteci; “ırkı, dini,
milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği
konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri
dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi”dir. Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma
arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir. Bu terim genellikle,
mülteci statüsü almaya yönelik başvurularının hükumet ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından karara bağlanmasını bekleyen kişiler için kullanılır.
Türkiye, hem 1951 Cenevre Sözleşmesi’ni hem de 1967 Protokolü’nü imzalayan
taraflardan biridir. Fakat 1968 yılında, Türkiye 1967 Protokolü’nü coğrafi sınırlama ile
imzalamıştır. Bu nedenle, Türkiye’ye Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilerin
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Türkiye’den mülteci statüsü almaları mümkün değildir. Türkiye, mülteci olma kriterlerini
sağlayan kişilere sığınmacı statüsü verir. Bir başka deyişle, Türkiye’nin ulusal mevzuatına göre
sığınmacı; Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniyle, mülteci tanımındaki şartlara haiz
olduğunu iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere Türkiye’den uluslararası koruma
talebinde bulunan yabancıdır. Bu kişilerin Türkiye’deki işlemleri hem Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği tarafından hem de İçişleri
Bakanlığı tarafından yürütülür. BMMYK, 1951 Cenevre Sözleşmesi çerçevesinde, kriterleri
taşıyan kişilerin mültecilik durumunu tanır. Yine aynı sözleşme uyarınca, Türkiye’ye gelip
BMMYK tarafından kayıt altına alındığı tarihten itibaren bütün müracaatçılara sığınmacı denir
(Kavlak, 2011).
Birleşmiş Milletler’e göre 2013 yılı itibariyle Türkiye’ye gelmiş ve sığınma
başvurusunda bulunmuş 30.311 sığınmacı bulunmaktadır. 1994-2013 yılları arasında 3. ülkeye
yerleştirilen sığınmacı sayısı ise 55.604’dür (EGM, 2016). 49 farklı ülkeden, 143 farklı etnik
gruba mensup sığınmacıların, %38’ini Iraklılar, %25’ini İranlılar, geri kalanını sırasıyla Afgan
ve Somalili sığınmacılar ve diğer 45 ülke mensupları oluşturmaktadır. Türkiye’de sığınmacılar
İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği 51 farklı ilde ikamet etmekte ve İçişleri Bakanlığı ve BMMYK
Türkiye Temsilciliği’nin, kendileri için yürüttüğü statü belirleme süreci tamamlana kadar bu 51
ilde kalmaları istenmektedir (Kavlak, 2011).
UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda Afgan uyruklu mülteci bir kadının yaşam öyküsüne yer verilmiştir.
HEDEF
Mülteci bir kadının sorun ve ihtiyaçlarını anlayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle mültecinin kendi ifadeleriyle dile getirdiği yaşam öyküsünü anlamaya çalışınız.
2. Anlattığı yaşam öyküsü yoluyla mülteci kadınla empati kurmaya çalışınız. Mülteci
olmanın zorluklarını hissetmeye çalışınız.
3. Mültecilerin ne tür sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyduklarını belirleyiniz.
OLGU/OLAY: BİR MÜLTECİ KADININ HİKÂYESİ
On yedi yaşındayım ve Afganistan uyrukluyum. Türkiye’ye bir sene önce geldim. Size
neden Afganistan’dan geldiğimi anlatacağım. Aslında Afganistan’da durumumuz fena
değildi. Babam öğretmendi; öğleden önce ders veriyordu, öğleden sonra ise dükkânda
çalışıyordu. Afganistan’ın her yerinde Taliban olduğu gibi bizim köyümüzde de Taliban
vardı. Hatta bizim şehrimizde başka şehirlerden daha fazla Taliban yaşıyordu. Bizim
evimizin yakınında Taliban ile çalışan bir aile vardı. O yüzden her gece Talibanlar bizim
köyümüze gelip, toplantı yapıyorlardı. Çok uzaktan arabaları gelince bizim ruhumuz ölmüş
olurdu. Çünkü onlar gelince köyümüze korku gelirdi. Taliban isterse hemen öldürür ve her
türlü şeyi yapabilirdi. Onlarda çok fazla silah vardı.
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Talibanlar son bir ayda yaşadığımız yere çok fazla gelmeye başlamış ve patlamalar da çok
artmıştı. Başka şehirlerde sivil toplum ve Taliban arasındaki çatışmalar da çok artmıştı.
Bizim köyümüzde de aynı olay vardı. Bu çatışmalar artınca devlet polisleri gelip Taliban ile
savaşıyordu.
Bir akşam babam eve gelmedi. Ben dükkâna gittim, orada da yoktu. Hiç kimse onu
görmemiş ve kimsenin ondan haberi yoktu. Yaklaşık bir hafta sonra babam eve geldi. Eve
gittiğimde babamın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Ne oldu diye sordum. Babam
ağlayarak cevap verdi: Beni Taliban götürdü ve çok çok işkence etti. Suçum nedir diye
sordum. Suçumu hiç söylemeden işkence ettiler ve dövdüler.
Neyse tekrar yaşamamıza devam ettik. Bir kaç ay sonra babam şehir merkezine gitti. Ben
de onun yerine dükkânda çalışıyordum. Bir grup Taliban geldi, yüzlerini kapatmışlardı,
hatta gözlerini bile neredeyse göremiyordum. Dükkâna gelince hemen gözlerimi ve ağzımı
kapatıp, beni zorla bir arabaya soktular. Nereye götürdüklerini bilmiyordum. Sadece
geleceğe dair bütün hayallerimin yıkıldığını ve ölümü görüyordum. Çünkü arkadaşlarım hep
Taliban’dan bahsederlerdi. Genelde şöyle denirdi: Eğer Taliban götürürse başka dünyaya
gönderir. Bir süre sonra beni bir eve götürdüler ve karanlık bir odada gözlerimi açtılar. Her
gece işkence yapıyorlardı ve bir gece 5 kişi tecavüz etti. Kapının sesi gelince hep
ağlıyordum. Yapacak hiç bir şeyim yoktu. Onlar gelip ellerimi bağlayıp istediğini
yapıyorlardı. Yaklaşık bir hafta cehennemde kaldım ama hep kaçacak yol arıyordum ama
bütün kapılar kapalıydı. Özet olarak en son bir yol bularak oradan kaçtım ama kaçtığımda
her şey berbat olmuştu. Çünkü babam ve ailem ölümle tehdit edilmişti. O yüzden onlar
kaçarak başka şehre gitmiş ve Taliban evimizi yakmıştı.
Hiç bir zaman mülteci olmak aklıma gelmemişti. Küçükken hep doktor, mühendis ve polis
olmak istemiştim ama şimdi bütün hayallerim yıkılmış durumda.
BMMYK Afgan sığınmacıların dosyalarına bakmıyor. Bazen en kötü durumda olan
ailelerin dosyasını inceliyoruz diyorlar ama bence bizim gibi vakalara zar zor rastlanıyordur.
Çünkü çoğu Afganistan’da ölmüş olur ve Taliban’ın zulmünden kaçamazlar.
Neden mültecisin diye sorarlarsa budur cevabı. Yoksa bütün eşyalarımı ve çevremdeki
arkadaşlarımı hiç bir zaman kaybetmek istemiyordum. Türkiye’ye geldik ama Türkiye’deki
sığınmacıların durumu da zorlaştı.
BMMYK neden geldin diye sormaz. Direk 2017-2018’e randevu veriyor. Eğer oturup bizi
dinleseydi belki bizi anlardı ama maalesef hayat burada Afganistan’dan daha zorlaştı. O
kadar zorluk içinden kaçıp BMMYK’ya sığındım ama durum değişmedi. Hatta daha da
fenalaştı. Şimdi bazen bu dünyadan kurtulmak istiyorum. Onun için intihar aklıma gelir ama
vicdanım bunu da kabul etmez. Havada asılı kalmış gibiyim, her rüzgâr gelip beni istediği
tarafa götürmek istiyor.
İşte budur mülteci olmanın tadı.
(Frotan, 2015)

13.6. Göçmenler
Göçmen; esas olarak, ülkesinden, zulme uğrayacağından korktuğu için değil, ekonomik
nedenlerle ayrılan kişiler olarak tanımlanabilir. Göçmenler, vatandaşı oldukları ülkelerin
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korumasından yararlanmaya devam ederlerken, daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilmek
için, kendi istekleri ile bu yolculuğa çıkan bireylerden oluşur.
Son yirmi yıl içerisinde Türkiye, küresel göç bağlamında önemli bir aktör haline
gelmiştir. Türkiye özel jeo-stratejik konumu nedeniyle göç alan ve göç veren bir ülke olmanın
yanında bir de geçiş ülkesi olarak görülmektedir. Son yıllarda özellikle İran, Irak, Afganistan,
Pakistan, Hindistan, Sudan ve Somali gibi ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine, kısmen de
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya gidiş yolunda, geçiş güzergâhında bulunan Türkiye,
kaçak olarak gelen göçmenlerin baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çok büyük göçmen
grubunun yanı sıra, Balkan ülkeleri ve eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen daha küçük bir grup
da Türkiye’yi yaşanılacak ve çalışılabilecek bir hedef ülke olarak değerlendirmektedir (Kavlak,
2011). Ayrıca Türkiye’nin komşu ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sınıra gelerek Türkiye’den
insani yardım talebinde bulunan milyonlarca mağdura, uluslararası örgütlerden destek
alınmadan yardım edilmektedir.
Küreselleşmenin etkisi Türkiye’nin göç haritasında da önemli değişimler meydana
getirmiş; hem ülkeye gelenler çeşitlenmiş, hem de ülke dışına gidenler çeşitlenmiştir. Göçün
yasal düzenlemesine ilişkin mevzuat kaçak göçmenleri görünmez kılmakta, onların yasal
durumlarını ya da haklarını düzenleyen herhangi bir ibare içermemektedir. Bu durumda,
Türkiye’ye çalışmak için gelen binlerce göçmen yasadışı alanda kalmakta ve otoriteler
tarafından görüldüklerinde sınır dışı edilmektedirler. Bu görünmezlik, aynı zamanda
göçmenlerin ülkede yaşadıkları sorunlarla ilgilenilmesinin ve kaçak göçmenlere karşı daha
insan temelli bir yaklaşımın geliştirilmesinin önünde ciddi engeller barındırmaktadır. Yasal
düzenlemelerin dışında kalan göçmenler Türkiye’nin geniş kayıt dışı ekonomisi için ucuz ve
güvencesiz insan yığınları oluşturmaktadır (Dedeoğlu, 2011).
Göçmenlerin hayatını en yakından etkileyen alan sağlık ve eğitim alanıdır. Aile göçü
şeklinde gerçekleşen göç, çocukların da göçe katılması sonucunu doğurmaktadır. Fakat bu
durum ise okul çağındaki çocukların okuldan alınması ve okula devam edememesi ile
sonuçlanmaktadır. Çocuklarını okula göndermek isteyen anne-babalar Türkiye’deki okullarda
çocuklarına nasıl yer bulacaklarını bilemediklerinden, çocuklar hiçbir eğitime tabii tutulmadan
evde kalmakta ve belli bir yaşa geldiklerinde ise kendileriyle birlikte işe gitmektedirler
(Dedeoğlu, 2011).
VAKA ÖRNEĞİ: AZERİ KÖKENLİ GÖÇMEN BİR ANNE
İstanbul’da tekstil atölyesinde kaçak işçi olarak çalışan Azeri kökenli göçmen bir anne
“oğlum kaç yaşına geldi, daha adını yazamıyor” diye üzüntüsünü dile getirmektedir.
“Okula gidecekti, Azerbaycan’da gidecekti. Kız da söyleyecek, o da söyleyecek. Anne
bana niye yaptın sen? Çalıştırdın bizi diyecek. Çocuklar okula gitmiyor. Nasıl gitsin
oturma iznimiz yok ki gidek. Oturma izni verseler belki götürürler. Okullar açılır. Herkes
okuldan gelir benim çocuklar işten gelir. Ben de isterdim çocuklar okula gitsin. Anne
babaya daha iyi davranır. Öğretmen yanına giderdi. Daha güzel şeyler öğrenirdi.
Konfeksiyonda ne iş görür onu öğrenir. Biraz paramız olsa. Devletimiz doğru düzgün olsa.
Orada bir kişi çalışsa bize yeter.” (Dedeoğlu, 2011)
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Türkiye’de dışarıdan gelen göçmenlerin yanında; coğrafi koşullar, terör ve sosyoekonomik yoksulluk gibi nedenlerle zorunlu bir iç göç süreci de yaşanmaktadır. Kırsal
kesimden büyükşehirlere göç eden bu insanlar, şehirlerdeki en yaygın gelir kaynağını, kayıt dışı
sektörü oluşturmaktadırlar: Erkekler için inşaat işçiliği ve seyyar satıcılık; kadınlar için, eşleri
ve babaları çalışmalarına izin verdiği takdirde, evde parça başına iş yapmak, evlere temizliğe
gitmek, çocuk bakmak; bölgede kalan aileler için ise tarım işçiliği. Bu işlerden elde edilen gelir
düzensiz olduğu gibi çok çocuklu ailelerin ihtiyaçlarını karşılamakta da yetersiz kalmaktadır.
Dolayısıyla, birçok ailede okul çağındaki çocuklar sokakta satıcılık yapmak ya da hazır giyim
atölyelerinde (iş bulunabildiği koşulda) işçi olarak çalışmak durumunda kalmaktadır
(Kalaycıoğlu & Ege, 2008).

13.7. İnsan Ticareti Mağdurları
İnsan kaçakçılığı ve insan ticareti kavramı sıklıkla birbirine karıştırılsa da hukuki
anlamda oldukça farklı terimlerdir. Temel olarak insan ticaretinde, kişiler istekleri dışında farklı
şekillerde kullanılırken, insan kaçakçılığı bu kişileri bir yerden başka bir yere götürmek ile
sınırlı kalmaktadır. Palermo Protokolü’ne göre insan ticareti; kuvvet kullanarak veya kuvvet
kullanma tehdidiyle ya da diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye
kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan
kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye ya da başkasına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla
kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya
teslim alınmasıdır. Genellikle, kadınlar cinsel amaçlı ve ev işlerinde çalıştırılmak, çocuklar
uluslararası evlat edinmeye aracılık, cinsel amaçlı veya pornografide kullanılmak, zorla
çalıştırılıp dilencilik ve seyyar satıcılık yaptırılmak, erkekler ise ağır işlerde çalıştırılmak ve
tehlikeli işlerde kullanılmak suretiyle insan ticaretinin mağduru olmaktadırlar. İnsan kaçakçılığı
ise sığınmacı, göçmen ya da mültecilerin bulundukları ülkelerden yasadışı yollarla bir başka
ülkeye gitmelerine aracılık edilmesi veya doğrudan götürülmeleridir (Acar, 2014; Toprak
Çabuk & Çavuşoğlu, 2014).
İnsan ticareti ile mücadelede farklı boyutlar bulunmaktadır. Öncelikle mağdur, kolluk
kuvvetleriyle (polis, jandarma) karşılaşmaktadır. Daha sonra mağdur ve tacirle ilgili avukat,
savcı ve hâkimin yer aldığı adli işlemler süreci başlamaktadır. Adli işlemler sonrasında barınma
ve güvenlik amacıyla mağdur sığınmaevine yerleştirilmekte, ülkesine geri dönünceye kadar
burada kalmaktadır. Sosyal çalışmacı bu aşamada aktif bir şekilde devreye girerek mağdurla
bir görüşme gerçekleştirip ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmektedir.
Sosyal çalışmacı her vakanın kendine mahsus özellikleri bulunduğunun bilincinde
olarak mağdurla güvene dayalı bir görüşme süreci yapılandırmalıdır. Yaş, cinsiyet, geldiği
çevre, eğitim durumu, edindiği yaşam deneyimi gibi birçok faktör mağdurun psikolojik
durumunu etkilemektedir. Mağdur şiddete ve cinsel istismara maruz kalma, aç bırakılma, kötü
koşullarda barınma, sağlık hizmetlerinden yararlanamama, baskı görme gibi travmatik
deneyimler yaşamış olabilir. Sosyal çalışmacı insan ticareti mağduruyla ilk görüşme sonrasında
ön değerlendirme yaparak planlı değişim süreci başlatmalıdır.
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UYGULAMA ÇALIŞMASI
Aşağıda insan ticareti mağduru bir kadınla yapılan sosyal hizmet çalışmasına yer
verilmiştir. Bu uygulama çalışmasında Romanya’dan Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelen
ve insan ticareti mağduru olan Lora ile genelci sosyal hizmet uygulaması çerçevesinde
yapılmış olan sosyal hizmet müdahalesinin planlı değişim süreci aşamaları
gösterilmektedir.
HEDEF
İnsan ticareti mağdurlarına yönelik uygulanan sosyal hizmet müdahalesini kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Öncelikle sosyal inceleme raporunu okuyarak müracaatçının yaşadığı sorunları anlamaya
çalışınız.
2. İnsan ticareti mağdurlarının kendine özgü durumlarının farkına varmaya çalışınız.
3. Bu tür vakalarla çalışırken takip edilen sosyal hizmet müdahale aşamalarını anlamaya
çalışınız.
OLGU/OLAY: İNSAN TİCARETİ MAĞDURU LORA İLE SOSYAL ÇALIŞMA
Lora 18 yaşında, Rumen, voleybolla ilgilenmiş bir kız çocuğudur.
Anne-babası boşanmıştır. Ekonomik durumlarının yetersiz olması
nedeniyle sınıf arkadaşının annesinin iş teklifi sonucu çalışmak
üzere Türkiye’ye gelmiştir. Türkiye’ye geldikten sonra, fuhuş
sektöründe çalışacağı ifade edilince kandırıldığını anlamış ancak
LORA’NIN
şiddet ve baskı gördüğü için boyun eğmek zorunda kalmıştır.
ÖYKÜSÜ
Yaklaşık bir yıl zorla fuhuş sektöründe çalıştırılan Lora 112 acil
yardım hattını arayarak durumunu anlatıp yardım istemiştir. Adli
işlemlerin ardından Antalya Sığınmaevine yerleştirilen Lora’ya
sosyal hizmet müdahalesi uygulanarak planlı değişim süreci
başlatılmıştır.
PLANLI DEĞİŞİM SÜRECİ AŞAMALARI
-Başlangıç aşaması sosyal çalışmacı-mağdur ilişkisinin kurulduğu
aşamadır.
-Bu aşamada sosyal çalışmacı çokkültürlü sosyal çalışma
yaklaşımı doğrultusunda koşulsuz kabul, empati ve kültürel
yetkinlik becerilerini kullanmalıdır.
BAŞLANGIÇ
-Sosyal çalışmacı insan ticareti olgusu ve mülakat tekniklerini
AŞAMASI
bilerek görüşmeye başlamalıdır.
-Sosyal çalışmacı, Lora’nın içinde bulunduğu durumu, koşulları,
ihtiyaçları ve riskleri nasıl değerlendirdiğini anlamaya
çalışmalıdır.
-Mağdur (sorundan diğer etkileneler de dahil olmak üzere) kimdir?
ÖN
-Lora, sosyal çalışmacı ile karşılaşıncaya kadar neler yaşamıştır?
DEĞERLENDİRME
-Lora’nın ihtiyaçları/güçleri/riskleri nelerdir?
AŞAMASI
-Lora ve çevresi ile ilgili sosyal çalışmacının elde ettiği bilgiler
(Mikro-Mezo-Makro
nelerdir?
Düzeyde)
-Bilgiler nasıl elde edilmiştir?
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-Lora’nın
mikro,
mezo
ve
durumu/ihtiyaçları/riskleri nelerdir?

makro

düzeyde

Planlama aşamasında mağdurun yaşamında değişmesi gereken
hususlar amaç olarak ifade edilir. Bu amaçların gerçekleşmesinden
sorumlu olan kişi ve kurumlar belirtilir.
1. Lora’nın öncelikli ihtiyaçları/riskleri nelerdir? (Barınma,
güvenlik, beslenme, giysi temini vb.)
PLANLAMA
2. Mikro düzeyde Lora; mezo düzeyde yakın çevresinde ilişkide
AŞAMASI
olduğu gruplar (arkadaşlık, iş yaşamı); makro düzeyde benzer
ihtiyaç gruplarıyla ilgili neler yapılabilir?
3. Lora’nın fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin neler yapılabilir?
4. Lora’nın sosyal destek sistemleri bu sürece nasıl katkı
verecektir?
Bu aşamada Lora ile yapılan mesleki uygulamanın başarıya ulaşıp
SON
ulaşmadığı, mesleki uygulamada belirlenen amaçlar bakımından
DEĞERLENDİRME
değerlendirilmiştir.
SONLANDIRMA
İzleme sürecinde insan ticareti mağdurlarına yönelik hizmetlerin
VE İZLEME
yeterli olup olmadığı değerlendirilerek sosyal politika önerileri
AŞAMASI
geliştirilebilir.
Burada özeti verilen vakayla ilgili detaylı bilgi için; İnsan Ticareti Mağdurlarıyla Sosyal Hizmet
adlı kitaba müracaat ediniz (Baykara Acar, Çabuk, & Atamtürk, 2014).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son yirmi yıl içerisinde Türkiye, küresel göç bağlamında önemli bir aktör haline
gelmiştir. Türkiye özel jeo-stratejik konumu nedeniyle göç alan ve göç veren bir ülke olmanın
yanında bir de geçiş ülkesi olarak görülmektedir. Son yıllarda özellikle İran, Irak, Afganistan,
Pakistan, Hindistan, Sudan ve Somali gibi ülkelerden Avrupa Birliği ülkelerine, kısmen de
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya gidiş yolunda, geçiş güzergâhında bulunan Türkiye,
kaçak olarak gelen göçmenlerin baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çok büyük göçmen
grubunun yanı sıra, Balkan ülkeleri ve eski Doğu Bloğu ülkelerinden gelen daha küçük bir grup
da Türkiye’yi yaşanılacak ve çalışılabilecek bir hedef ülke olarak değerlendirmektedir.
Göçmen ve sığınmacılarla sosyal çalışmada çokkültürcü yaklaşım kullanılmaktadır.
Çokkültürlü yaklaşımda, bireyle sosyal çalışma sürecine sekiz kültürel boyutun dâhil edilmesi
uygun olacaktır. Bunlar; dil, kişiler, mecazlar, içerik, kavramlar, hedefler, metot ve bağlam. Bu
çerçeve dâhilinde sosyal çalışmacı, kültürel olarak müracaatçının dünya görüşüne ve yaşam
koşullarına uygun dili seçmelidir.
Sosyal çalışmacı birey olarak müracaatçısını anlamak ve kabul etmek istiyorsa öncelikli
olarak yapması gereken müracaatçının dünya görüşünü şekillendiren kültürel öğeleri anlamaya
çalışmaktır. Fakat bundan önce sosyal çalışmacı kendi dünya görüşünü kavramalı, kendi dünya
görüşüyle müracaatçınınki ne kadar farklı olursa olsun, kendi dünya görüşünün tıpkı
müracaatçıda olduğu gibi şekillenme sürecini anlamalıdır.
Göçmen, mülteci ya da insan ticareti mağduru müracaatçıyla çalışan sosyal çalışmacı
her vakanın kendine mahsus özellikleri bulunduğunun bilincinde olarak mağdurla güvene
dayalı bir görüşme süreci yapılandırmalıdır. Yaş, cinsiyet, geldiği çevre, eğitim durumu,
edindiği yaşam deneyimi gibi birçok faktör mağdurun psikolojik durumunu etkilemektedir.
Mağdur şiddete ve cinsel istismara maruz kalma, aç bırakılma, kötü koşullarda barınma, sağlık
hizmetlerinden yararlanamama, baskı görme gibi travmatik deneyimler yaşamış olabilir. Sosyal
çalışmacı insan ticareti mağduruyla ilk görüşme sonrasında ön değerlendirme yaparak planlı
değişim süreci başlatmalıdır.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Aşağıdakilerden hangisi çokkültürlü toplum kavramını tanımlamaktadır?
a) Çoğunluğu oluşturan ırkın hâkim olması
b) Farklı kültüre ait bireylerin eğitilerek etnik temelli özelliklerinin ortadan kaldırılması
c) Azınlıkların yaşadıkları ülkenin kültürünü benimsemesi
d) Farklı kültürlerden olan bireylerin eşit katılımcılar olarak birlikte yaşaması
e) Farklı kültürlerden olanların birbirleriyle çatışması
2. “Güç kullanarak, tehdit veya kandırarak insanları kazanç veya çıkar sağlama yoluyla
istismar etme, bir yerde alıkoyma, rızası dışında işlerde kullanma” olarak tanımlanan fiilin
mağduru olan bireyler için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?
a) Sığınmacılar
b) İnsan ticareti mağdurları
c) Göç mağdurları
d) Sürgün mağdurları
e) Savaş mağdurları
3. Sosyal çalışmacının görev yaptığı coğrafi bölgedeki toplumu tanımaya çalışmasının
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygulama bağlamını anlamaya çalışma
b) Kendini risklerden korumaya çalışma
c) Sosyal incelemeye kolaylık sağlama
d) Özel kuruluş ihtiyacını belirleme
e) Sosyal sorunları sınıflandırmaya çalışma
4. Aşağıdakilerden hangisi farklı kültürlerden bireylerle çalışan sosyal çalışmacının
sahip olması gereken temel becerinden birisi değildir?
a) Belli bir kültür içinde kendisi ve başkalarıyla iletişim kurmak amacıyla çok sayıda
düşünce, davranış ve görüş üretebilme yeteneği
b) Farklı grup ve bireylerle iletişim kurabilmek amacıyla çeşitli düşünce, davranış ve
görüş üretebilme yeteneği
c) Kendi kültürü kadar diğer kültürleri anlama becerisi
d) Belli bir kültürde var olabilecek olası durumları düşünerek harekete geçebilme ve söz
konusu eylemler üzerinde düşünebilme becerisi
e) Birey ve toplulukları etnik kökenine göre hizmetlerden yararlandırma becerisi

333

5. “Bilgilerin bir araya getirildiği, sorunun ya da durumun anlaşılmaya çalışıldığı,
neyin değişmesi gerektiğine karar verildiği aşama” sosyal hizmet uygulamalarında planlı
değişim sürecinin hangi aşamasıdır?
a) Kabul ve Tanışma
b) Planlama ve Sözleşme
c) Veri Toplama ve Ön Değerlendirme
d) Müdahale ve İzleme
e) Değerlendirme ve Sonlandırma
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Sosyal çalışmacı birey olarak müracaatçısını anlamak ve kabul etmek istiyorsa
öncelikli olarak yapması gereken müracaatçının dünya görüşünü şekillendiren …….. öğeleri
anlamaya çalışmaktır.
7. Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan
ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kişiye ……… denir.
8. …. …………..., bir kişinin veya durumun anlaşılması ya da bir sorunun çözülmesi
ya da en aza indirilmesi için doğasını, nedenini, gelişimini ve yönünü belirleme sürecidir.
9. Sosyal hizmet müdahalesi uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken temel
ilkelerden bir tanesi de …….. ………. ilkesidir.
10. Çok kültürlü sosyal çalışma üzerinde etkili olan kişilerden birisi de Brezilyalı
eğitimci ……. ………..’dir.

Cevaplar
1. d, 2. b, 3. a, 4. e, 5. c, 6. “kültürel” 7. “mülteci” 8. “Ön değerlendirme” 9. “zarar
vermeme” 10. “Paulo Freire”

334

14.

SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, sosyal hizmetin etik değerlerinin ne olduğunu, uygulamaya nasıl
aktarıldığını ve uygulamada ortaya çıkan etik ikilemlerle nasıl baş edilmesi gerektiğini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal hizmetin etik değerleri ve ilkeleri nelerdir?
2. Sosyal hizmet etik değerleri uygulamaya nasıl yansıtılmalıdır?
3. Uygulamada sosyal hizmetin etik değerlerine bağlılık ne anlama gelmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal hizmetin etik değer ve
ilkelerini kavrayabilir.

Sosyal Hizmet
Uygulamasında Etik

Sosyal hizmetin etik
ilkelerinin uygulamadaki
önemini anlayabilir.
Sosyal çalışmacı adayı olarak
mesleki etik ilkeleri
içselleştirebilir.

Etik ilkeler, test soruları, vaka
ve deneyim örnekleriyle
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Etik: İnsan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-yanlış açısından
değerlendirilmesidir. İş yaşamında etik; bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu
davranışlar bütünüdür.



Etik ikilem: İki veya daha fazla yarışan değerin çatışma halinde olmasıdır.



Değer: Karşımızdaki obje ya da kavramlar arasında bazılarına önem veya belli bir
anlam yüklemektir.



Etik Kod: Belli bir grup veya ülke içindeki insanların nasıl davranmaları gerektiğini
gösteren kurallardır.



İlke: Eylemleri yönlendiren temel düşüncelerdir.



Kural: İlkelere uygun eylem yollarıdır.



Standart: Beklenen davranışların sergilenmesini sağlayan ve istenmeyenlerden
kaçınılmasında rehberlik eden sistemdir.



Sosyal hizmet mesleğinin değerleri: İnsanın refahı, sosyal adalet ve insan onuruna
bağlılık temelinde gelişen değerlerdir.
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Giriş
Sosyal bir varlık olan insan toplumsal yaşamda düzeni sağlamak için bir takım kurallara
ihtiyaç duymaktadır. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar ise; başta hukuk kuralları olmak
üzere, gelenekler, ahlak kuralları ve dini kuralları olarak sıralanabilir. Bu kuralların temel amacı
insan davranışını düzenlemektedir. Toplumun çoğunluğunun kabul ettiği bu kurallara uyulduğu
sürece bir arada barış ve uzlaşı içinde yaşanılacağı varsayılmaktadır. Ayrıca kuralları toplumsal
yaşama rehberlik eden ilkeler olarak da görebiliriz. Kurallar sayesinde her yerde geçerli olacak
evrensel standartları da sağlamış oluruz.
Moral değerler olarak kabul edilen yazılı ve yazılı olmayan ahlak kuralları, toplumsal
huzur ve barış açısından vazgeçilmez ilkelerdir. Bir meslekle ilgili kurallardan bahsederken de
genellikle “etik” kavramı kullanılmaktadır. Genel anlamda etik bir mesleğin değerler
sistemidir. Sosyal hizmet mesleği de bilgi, beceri ve değer temeli üzerine kurulan bir meslek
ve disiplin olması nedeniyle yıllar içinde kendi mesleki etik ilkelerini oluşturmuştur. Sosyal
hizmet mesleğinin değer temelini oluşturan bu etik ilkeler mesleğin tanımında da yer
almaktadır. İnsan hakları ve sosyal adalet gibi iki temel vazgeçilmez değere ve etik ilkeye sahip
olan sosyal hizmet mesleğinde, insan onurunu yüceltme misyonu benimsenmiştir.
Etik, Yunanca’da karakter, alışkanlık veya töre anlamına gelen “ethos” kelimesinden
türetilmiştir. Etik batı geleneğinde ahlâk felsefesi olarak da tanımlanmakta, Latince “ethic”
veya “moral” kavramları anlamında da kullanılmaktadır. Latince “ethic” ve Yunanca “ethos”
kelimelerinden gelen etik, karakterle ilgili ve davranış bilimi olarak belirtilebilir. Kök anlamı
itibariyle etik kelimesinin iki farklı kullanımı bulunmaktadır: Birincisi; “alışkanlık, töre,
görenek” anlamı taşır. Eylemlerini geçerli töreye uygun olarak öğrenme yoluyla düzenlemeye
alışkın kişi, genel kabul gören “ahlak yasası” normlarını izlediği sürece etiğe göre
davranmaktadır. İkincisi; eylemde bulunan ve davranan kişi, aktarılan eylem kurallarını ve
değer ölçülerini sorgulamadan uygulamayıp; aksine kavrayarak ve üzerinde düşünerek talep
edilen iyiyi gerçekleştirme için onları alışkanlığa dönüştüren kişidir. Bu kullanımda “karakter”
anlamı taşır (Bond, 2016).
Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-yanlış açısından
değerlendirilmesidir. İş yaşamında ise etik; “bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu
davranışlar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara
rehberlik eden etik prensiplerin toplamına meslek etiği denmektedir. Sosyal hizmet
uygulamalarında mesleğin etik ilkelerine uygun hareket etmek, iyi davranışta bulunma ve kötü
davranışlardan kaçınma konusunda, sosyal çalışmacılara rehberlik eder. Sosyal hizmet
kurumlarına olan güveni artırır ve kamu örgütlerindeki yönetsel davranış standartlarını
yükseltir. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin etik standartları; Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği’nin 1997 yılında yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla kabul edilmiş ve
2004 yılında “Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları” adında bir kitapçık
çıkarılmıştır. Bu etik standartlar belirlenirken Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları
Federasyonu'nun (IFSW) sosyal hizmet mesleği ile ilgili etik ilke ve sorumluluklarından
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yararlanılmıştır. Etik kitapçığının ilgili bölümünde sosyal hizmet uzmanlarının bağlı bulunduğu
sorumluluklardan şöyle söz edilmektedir (SHUD, 2004):




















Her insanın kendine özgü bir değeri vardır ve bu değer onun saygı görmesini gerektirir.
Her insanın, başkasının hakkını ihlal etmemek koşuluyla, kendisini geliştirme hakkı ve
toplumun gelişimine katkı verme sorumluluğu vardır.
Her toplum, yönetim biçimi ne olursa olsun, tüm üyelerinin en üst düzeyde yararı için
işlev görmeli; üyelerinin kendilerini geliştirmeleri için gerekli koşul ve olanakları
sağlamalıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve kaynağını bu bildirgeden
alan diğer uluslararası belgelerde ifade edilen, bireylerin ve grupların temel insan
haklarına saygı gösterilmelidir.
Sosyal hizmet uzmanlarının kendilerinin yardımına ve tavsiyesine gereksinim duyan
herkese (cinsiyet, yaş, engelli olma, renk, ırk, toplumsal sınıf, dil, din, siyasal görüş ve
cinsel tercih durumuna göre ayrım yapmaksızın) mümkün olan en iyi hizmeti sunar.
Sosyal hizmet uzmanları mesleki tutum, karar ve eylemlerinde sosyal adaletsizlikle
mücadele eder.
Sosyal hizmet uzmanlarının nesnel olma, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme,
uygulama yaptıkları alanlarda yetkin olma sorumlulukları vardır.
Sosyal hizmet uzmanları gizlilik, mahremiyet/özel hayatın korunması ve mesleki
çalışmalarında elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine uyar. Bu
ilkelerle ülke mevzuatı arasında uyuşmazlık olduğu zaman bile gizlilik ilkesine bağlı
kalır.
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarıyla işbirliği içinde çalışır ve onları en üst
düzeyde katılım için destekler. Müracaatçılarına çalışmalarının yararlarına ve olası
risklerine ilişkin bilgi verir. Çalışmalarında öncelikle müracaatçılarının yararını gözetir;
bununla birlikte üçüncü kişileri de göz ardı etmez.
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarından, sonuçları onların yaşamlarını
etkileyebilecek eylemlerin belirlenmesinde, kendileriyle işbirliğine girmelerini ve
sorumluluk almalarını bekler. Yasal zorlamanın gerekli olabileceği durumlarda, bir
tarafın sorununun çözümü ilgili diğer kişilerin aleyhine sonuçlar doğuruyorsa, tarafların
beyanları dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Ancak, sosyal hizmet uzmanlarından
yasal zorlamanın kullanılmasını en aza indirmesi beklenir.
Sosyal hizmet uzmanları terörizm, işkence ya da benzer yollara başvuran kişi, grup,
siyasal güç veya diğer güç odaklarına doğrudan ya da dolaylı bir biçimde destek vermez
veya kayıtsız kalmaz.
Sosyal hizmet uzmanları, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nce hazırlanan Sosyal
Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumluluklarını kabul eder ve etik temele dayalı
olarak karar verir.

14.2. Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik Değerleri
Her mesleğin toplumda bir saygınlığı ve o mesleği icra edenlerin de bir mesleki onuru
vardır. Mesleki onur, bireyin yürüttüğü mesleğe karşı kendisinin ve toplumun gösterdiği
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saygınlık duygusudur. Mesleğe karşı sorumluluk duygusu olmadan, meslek onurundan söz
edilemez. Meslek etiği bireysel düzeyde ahlaklı olup olmamayı irdelemekten daha çok bir iş
yapılırken, o işin bilim dünyasının kabul edeceği ve toplumun benimseyeceği yöntemlerle
yapılıp yapılmadığıyla ilgilenir. Toplumun meslek mensubundan beklentisi adil ve herkes
tarafından saygı gösterilen davranışlar sergilemesidir. Sosyal hizmetin etik ilkeleri de sosyal
çalışmacıların sorumlu oldukları müracaatçı kitlesine ve topluma karşı adil ve ilkeli
davranmalarını sağlar. Aksi halde meslek etiğine sahip olmayan meslek mensupları, topluma
yarardan çok zarar verirler. Çünkü meslek etiğine gereken önemi vermeyen meslek mensupları
sadece kendi menfaatlerini ön planda tutarak hareket ederler.
Sosyal hizmet mesleğinin değerleri; insanın refahı, sosyal adalet ve insan onuruna
bağlılık temelinde gelişmiştir. Bu değerler mesleğin etik ilkelerinin oluşmasına ve gelişmesine
katkı sağlamıştır. Sosyal hizmet mesleğinin temel değerleri ve bu değerlerle ilişkili etik
ilkeleri 6 bölümden oluşmaktadır (Gökçearslan-Çifçi & Gönen, 2011):
1. Değer: Hizmet
Etik İlke: Sosyal çalışmacıların öncelikli amacı sosyal problemleri olan ve ihtiyaç
içerisindeki bireylere yardım etmektir.
Sosyal çalışmacılar;



kendi sorumluluk alanları içinde olan hizmetleri geliştirirler,
sosyal problemi olan ve yardıma gereksinim duyan bireylere yardım etmek amacıyla,
kendi bilgi, değer ve becerilerini kullanırlar.
2. Değer: Sosyal Adalet
Etik İlke: Sosyal çalışmacılar sosyal adaletsizliklerle mücadele eder.
Sosyal çalışmacılar;






baskı gören ve incinebilir birey ve grupların adına ya da onlarla birlikte toplumsal
değişmeyi sağlamak için çaba gösterirler,
yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık ve diğer sosyal adaletsizlikler konusunda sosyal değişimi
hedeflemektedirler,
etnik ve kültürel çeşitlilik ve baskı konusunda farkındalık artırmaya çalışırlar,
bütün insanlar için fırsat eşitliği, ortak katılım, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma
güvencesini sağlamaya çalışırlar.
3. Değer: Bireylerin Değer Yargıları ve Saygınlıkları

Etik İlke: Sosyal çalışmacılar, her insanın kendine özgü değer yargıları olduğuna ve bu
nedenle saygı görmesi gerektiğine inanırlar.
Sosyal çalışmacılar;
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her bireye, etnik ve kültürel farklılığını dikkate alarak saygılı bir şekilde davranırlar,
müracaatçıların, kendi kaderini belirlemeleri konusunda onları teşvik ederler,
müracaatçıların kendi ihtiyaçlarını tanımlamalarını ve değişim için kapasitelerini
artırılmalarını isterler.
4. Değer: İnsan İlişkilerinin Önemi
Etik İlke: Sosyal çalışmacılar insan ilişkilerinin önemini kabul eder.
Sosyal çalışmacılar;





insanlar arasındaki ilişkilerin değişim için önemli bir araç olduğunu bilirler,
yardım sürecinde pek çok birey ile bağlantı kurarlar,
birey, aileler, sosyal gruplar, organizasyonlar ve toplumun refahının artırılmasını,
sürdürülmesini ve insanlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini isterler.
5. Değer: Dürüstlük
Etik İlke: Sosyal çalışmacılar güvenilir ve dürüst bir biçimde davranırlar.
Sosyal çalışmacılar;




mesleğin misyonunun, değerlerinin, etik ilkelerinin, etik standartlarının daima
farkındadırlar,
bağlı oldukları kurumda etik davranma ve etik uygulamaları teşvik etme sorumluluğunu
taşırlar.
6. Değer: Yeterlik

Etik İlke: Sosyal çalışmacılar mesleki yeterliklerini uygulama alanlarında gösterirler
ve mesleki uzmanlıklarını geliştirirler.
Sosyal çalışmacılar;



mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve uygulamaya aktarmak için çaba gösterirler,
mesleğin bilgi temeline katkıda bulunmaya isteklidirler.
Bürokrasi Ahlakı ve Sosyal Hizmet

Uygulamada sosyal hizmet uzmanları bürokrasinin içinde kaybolabilmektedirler. Sosyal hizmet
değerlerinin ödev mantığı ya da duygusuyla uygulamaya konması, sosyal hizmet uzmanlarını
“bürokrat ahlakına” götürmektedir. Belki başka mesleklerde bürokrat ahlakı çok ciddi sonuçlar
doğurmayabilir, ancak bir müracaatçının belirttiği gibi: “Sosyal hizmet uzmanları içten ve özenli
olmalı, kendini adamış olmalı, mesleğe yanlış nedenlerle gelmiş olmamalı. İşleriyle gerçekten içten
bir şekilde ilgileniyor olmalı, çünkü bu yalnızca bir iş değil, konu insanların yaşamları.” Sosyal
hizmet mesleği bürokrat ahlakıyla yapılamayacak bir meslektir, çünkü konu insan yaşamıdır.
(Karabekir, 2010)
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14.3. Sosyal Hizmet Uygulamasında Etik İkilemler
Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerin önde gelen işlevi, müracaatçının
özerkliğine saygı duyulmasına, adil ve doğru eylemde bulunulmasına rehberlik ederek,
müracaatçının uygulamanın olası sonuçlarından zarar görmesinin önüne geçilmesidir.
Müracaatçılar, sosyal çalışmacıdan sorunlarına çözüm bulmasını ve ihtiyaçlarını karşılamasını
beklerler. Aynı zamanda hizmetleri kötüye kullanmayacak yeterliliğe sahip olduğuna inanmaya
gereksinim duyarlar. Bu açıdan sosyal hizmetin etik ilkeleri, sosyal çalışmacının müracaatçıya
karşı ayrımcılık yapmayacağına ve mesleki bilgisini insancıl olmayan amaçlar doğrultusunda
kullanmayacağına ilişkin taahhüdüdür. Etik ilkelerin temel amacı, sosyal çalışmacılara
rehberlik etmek ve müracaatçıyı korumaktır (Özateş, 2010).
Son yıllarda sosyal hizmet uygulamalarının hak temelli ve kanıta dayalı olması gerektiği
üzerinde sıklıkla durulmaktadır. Bu doğrultuda uygulama yapan sosyal çalışmacı, mesleki bilgi
ve becerisini kullanarak somut verilere dayalı, objektif bir değerlendirme yapmakta ve
kanaatini öyle bildirmektedir. Sosyal çalışma mesleğinin farkı bireyi çevresiyle birlikte
değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer sosyal çalışmacı görev yaptığı kurumdaki
müracaatları, sosyal inceleme yapmadan çalışma ofisinde gerçekleştirdiği görüşme ile
değerlendiriyorsa sağlıklı karar vermesi mümkün olmayacaktır. Bu durum da hak temelli
uygulama ve sosyal adaleti sağlama gibi pek çok etik ilkenin ihlal edilmesine yol açacaktır.
Sosyal çalışmacı müracaatçının ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesine çalışırken
genellikle yetkisi dâhilinde olan kamusal kaynakları kullanmaktadır. Kamusal kaynakların
dağıtılması ya da hizmetlerin sunulması, politika yapıcıların belirlediği ölçütler dâhilinde
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla sosyal çalışmacının kullandığı yetki yasalarla sınırları
belirlenmiş kamusal bir yetkidir. Sosyal çalışmacı bu yetkisini kullanırken müracaatçının
katılımını sağlama, kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterme, mahremiyete dikkat etme,
insan onuruna saygı duyma, ayrımcılık yapmama ve adil hareket etme gibi bir dizi etik ilkeyi
göz önünde bulundurmak zorundadır. Sosyal sorunların karmaşıklığı nedeniyle çoğu zaman
müracaatçının talepleriyle kurumun politikaları arasında kalan sosyal çalışmacı, bu
çatışmalardan etik ilkeler rehberliğinde çıkış yolu bulmaya çalışmaktadır.
Sosyal çalışmacının uygulama yaparken ya da hizmet sunarken kararlar, haklar ve etik
ilkeler arasında çelişki yaşaması etik ikilem olarak adlandırılmaktadır. Örneğin görüşme
yaptığı bir müracaatçı; aile içinde yaşadığı cinsel istismar olayını kimseyle paylaşmaması
kaydıyla sosyal çalışmacıya aktardığında sosyal çalışmacı nasıl davranacaktır? Gizlilik ilkesi
gereği yasal mercilere bildirimde bulunmayacak mıdır? Bildirimde bulunduğu takdirde
müracaatçının güvenini kaybetme riski bulunmamakta mıdır? Yalnız başına yaşayan, sağlık ve
güvenlik riski bulunan bir yaşlı huzurevine gitmeyi kabullenmiyorsa sosyal çalışmacı bu yaşlıyı
kendi kaderine terk mi etmelidir? Bu ve buna benzer etik sorunlar uygulamada farklı alanlarda
sıklıkla yaşanmaktadır. Minahan’a göre sosyal çalışmacıların uygulamada karşılaştığı etik
ikilemler yedi temel alana ayrılmaktadır (Özateş, 2010):



Gizlilik ve gizli bilgi,
Doğru söyleme,
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Biri tarafından kararların verilmesi veya kendi kaderini belirleme,
Yasalar, kurallar, düzenlemeler ve politikalar,
Bir meslektaşı üzerinde baskı kurma,
Sınırlı kaynakların dağıtımı,
Bireysel ve mesleki değerler.

Sosyal çalışmacının yaptığı işin doğası gereği etik ikilemler her zaman var olmaya
devam edecektir. Burada önemli olan müracaatçının yüksek yararı doğrultusunda, en az zararla
ve mümkün olduğu oranda kararlara katılımı sağlanarak bir sonuca ulaşmaya çalışmaktır.
Sosyal çalışmacının karar vermesini kolaylaştıracak yine sosyal hizmetin etik ilkeleri olacaktır.
Sosyal çalışmacıların karşılaştıkları ikilemleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemek
amacıyla bir rehber niteliği taşıyan etik karar verme ilkeleri şunlardır (Özateş, 2010):










Etik kararlar, insanın mutluluğunun artırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi
konuları kapsayan insan refahı ile ilgilidir. İnsan ihtiyaçları zamana ve toplumların
kültürel yapılarına göre farklılık gösterebilir. İhtiyaçlar evrensel olmakla birlikte
ihtiyaçların nasıl karşılanacağı yere, zamana ve duruma göre değişebilir.
Etik kararlar, sosyal çalışmacıların mesleki müdahalelerinde uygun eylemde
bulunmalarını gerektirir. Eğer sosyal çalışmacı huzurevinde kalmak istemeyen yaşlı bir
müracaatçının isteğine yönelik bir plan yapacaksa, öncelikle müracaatçının evde
kalabilmesi için gereken uygun bakım koşullarını sağlamak amacıyla ailesi, komşuları
ve meslek elemanları ile tartışarak bir plan hazırlamalıdır.
Özel vakalar hakkındaki etik kararlar, müracaatçıların sorumluluklarının kapsamının ve
özel ilişkileri içine alan koşulların dikkate alınmasını gerektirir. Anne ve kızı arasındaki
ilişki bazı vakalarda yaşamsal bir önem taşıyabilir. Her ailenin inançları ve değerleri
farklı olabileceğinden aile üyeleri arasındaki ilişki karar verme aşamasında dikkate
alınmalıdır.
Etik kararlar daha önceki ve gelecekteki kararlarla tutarlılık göstermelidir. Sosyal
çalışmacılardan, koşullar önemli ölçüde farklılık göstermedikçe, benzer sorunlar
yaşayan müracaatçılar için de benzer kararlar alması beklenmektedir.
Sosyal çalışmacıların verdikleri etik kararların doğrulanabilirliği önemlidir. Sosyal
çalışmacılar karar verirlerken müracaatçıların yapmak istedikleri şey konusunda kendi
başlarına karar verme hakkına sahip olduklarını kabul ederler. Bu durumda ilke,
müracaatçının kendi kaderini belirlemesidir.
UYGULAMA ÇALIŞMASI

Sosyal çalışmacının bireylerin yaşamlarını kökten etkileyecek kararlar vermek durumunda
kaldığı alanlardan bir tanesi de evlat edinme hizmetidir. Evlat edinme hizmetinde; hem
evlat edindirilecek çocuk, hem çocuğu dünyaya getiren biyolojik anne-baba, hem de çocuğu
evlat edinecek olan aile hakkında kritik karalar vermek gerekmektedir. Bazı durumlarda
bireylerin kararsızlığı, yapılan işlemi etik açıdan sorgulamayı gerektirmektedir. Aşağıda bu
konuda yaşanmış gerçek bir durumdan örnek verilerek olayın etik boyutu tartışılacaktır.
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HEDEF
Sosyal çalışmacının etik ikilemde kaldığında neler yaşadığını kavrayabilme.
AKTİVİTE
1. Sosyal çalışmacının anlattığı deneyimi empati yaparak okuyunuz.
2. Anlatılan olaydaki etik ikilemleri anlamaya çalışınız.
3. Siz de anlatılan olay üzerinde düşünerek sosyal çalışmacının daha farklı nasıl davranması
gerektiğiyle ilgili alternatif görüşler üretiniz.
OLGU/OLAY: ETİK KARAR VERME SÜRECİ
Güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten bir anne, üç yaşındaki çocuğuyla birlikte başka bir
şehirden Samsun’a gelmiştir. Yirmi yedi yaşındaki Aylin Hanım, Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek ayrıldığı eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini, kendi ailesi
tarafından da dışlandığını belirterek çocuğu Aykut’u kurum bakımına yerleştirme talebinde
bulunmuştur. Kendisiyle ön görüşme yapan sosyal çalışmacı Aylin Hanım’ın çocuğu kurum
bakımına bırakarak Samsun’u terk edeceğini ve çocuğuyla bir daha görüşme imkânı
bulamayacağını öğrenmiştir. Sosyal çalışmacı üç yaşındaki çocuk açısından kurum
bakımının sakıncalarından bahsetmiş ve çocuğun koruyucu aile ya da evlat edindirme
hizmetinden yararlandırılmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Aylin Hanım, evlat
edindirme hizmeti hakkında sorular sorarak bu konuyla ilgili detaylı olarak bilgilenmek
istemiştir. Sosyal çalışmacı; evlat edinmeye rıza göstermesi durumunda çocuğunun sosyal
incelemesi tamamlanmış sıradaki bir aileyi verileceğini ve evlat edinme ailelerinin titizlikle
seçilen aileler olması nedeniyle çocuğunun çok iyi şartlarda bakılıp büyütüleceğini ifade
etmiştir. Aylin Hanım bir süre düşündükten sonra çocuğunun evlatlık olarak verilmesine rıza
göstereceğini belirtmiştir. Sosyal çalışmacı çocuğunun evlatlık verilmesi durumunda bir daha
görme ihtimalinin olmayacağı belirterek bu konuda karar vermeden önce etraflıca düşünmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Aylin Hanım, hayatının tehlikede olduğunu belirterek çocuğunun
güvende olmasını istediğini ifade etmiş ve kararlılığını vurgulamıştır. Sosyal çalışmacı Aylin
Hanım’a kadın konukevi hizmetlerinden bahsetmiş, dilerse çocuğuyla birlikte bu
kuruluşlarda kalabileceğini ifade etmiştir. Ancak Aylin Hanım, çocuğunu bırakarak bir an
önce kendi çözümünü bulacağını belirterek alternatif yardım taleplerini reddetmiştir.
Aylin Hanım bu süreçte arkadaşının temin ettiği bir otelde kalmaktadır. Sosyal çalışmacı
Aylin Hanım’ın talebi doğrultusunda çocuğunu koruma altına alma işlemlerini başlatmış ve
sosyal inceleme yapmak üzere Aylin Hanım’ın kaldığı otele gitmiştir. Yapılan incelemede
otel koşullarının çocuk ve anne açısından sağlıklı olmadığı, annenin yaşadığı stres nedeniyle
çocuğun zarar gördüğü ve annenin çocukla birlikte sürekli göç hali yaşamasının normal
olmadığı tespit edilmiştir. Durumun aciliyeti nedeniyle sosyal inceleme süreci hızlandırılmış
ve annenin de bir an önce il dışına çıkacağı göz önünde bulundurularak evlat edinmeyle ilgili
rızasının alınması için mahkeme işlemleri başlatılmıştır. Hâkime ön bilgi verilerek durumun
aciliyeti anlatılmış ve duruşma tarihinin öne alınması sağlanmıştır. Aylin Hanım rıza davası
için duruşmaya çıkarak kendi hür iradesiyle çocuğunun evlatlık olarak verilmesine rıza
gösterdiğini beyan etmiştir. Mahkemeden rıza kararı çıkarılan ve aynı zamanda korunma
altına alınan çocuk evlat edindirme hizmetinden yararlandırılmak üzere çocuk yuvasına
yerleştirilmiştir. Aylin Hanım çocuğunu teslim ettikten sonra il dışına çıkarak izini
kaybettirmiştir. Ancak sosyal çalışmacı kendi iletişim bilgilerini Aylin Hanım’a vererek her
zaman yardıma hazır olduklarını belirtmiştir.
Rıza kararının çıkması sonrasında çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından
sıradaki evlat edinme ailesinin yanına yerleştirilmiş ve izlenmeye başlanmıştır. Evlat
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edindirme işleminin üzerinden iki ay geçtikten sonra, çocuğun biyolojik annesi Aylin Hanım,
telefonla sosyal çalışmacıyı arayarak kararından vazgeçtiğini ve çocuğunu geri almak
istediğini belirtmiştir. Bu telefon görüşmesi esnasında sosyal çalışmacı ilk anda şok
yaşamıştır. Anneye ne diyeceğini bilememiştir. Çocuğun evlatlık verilme sürecini tekrar
hatırlamaya çalışarak işlemlerde hata yapıp yapmadığını düşünmüştür. Anneye süreçte
yaşadıkları görüşmeleri hatırlatarak, kararı kendi rızasıyla verdiği vurgulanmıştır. Aylin
Hanım, o dönemde zor bir yaşamı olduğunu, sağlıklı düşünemediğini ancak zaman geçtikçe
hayatını düzene koyduğunu belirterek sosyal çalışmacıdan yardımcı olmasını talep etmiştir.
Sosyal çalışmacı Aylin Hanım’ın müracaatıyla ilgili yaptığı işlemleri etik açıdan zihin
süzgecinden geçirerek kısa süreli bir değerlendirme yapmıştır. Bu konuda tecrübeli olduğu
için yaptığı işin yasal boyutunu düşünmüştür. Medeni Kanun’un 309. maddesindeki hüküm
hatırına gelmiş ve bu hususu Aylin Hanım’a ifade etmiştir. Sosyal çalışmacı Aylin Hanım’a;
rıza kararını mahkeme huzurunda kendi iradesiyle verdiğini ve kararın üstünden altı hafta
geçmesi nedeniyle itiraz süresini geçirdiğini vurgulamıştır. Bir anne olarak çocuğuyla ilgili
endişelerini anladığını ancak bu işlemlerin mahkeme kararıyla olduğunu, bu nedenle bu
konuda yapacak bir şey olmadığını üzülerek belirtmiştir.
Telefon görüşmesi sonrasında vicdanen rahatsız olan sosyal çalışmacı günlerce olayın
etkisinden kurtulamamıştır. “Acaba bu konuda doğru olanı mı yaptım?” sorusu sürekli
zihnini meşgul etmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-yanlış açısından
değerlendirilmesidir. İş yaşamında ise etik; “bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu
davranışlar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara
rehberlik eden etik prensiplerin toplamına meslek etiği denmektedir. Sosyal hizmet
uygulamalarında mesleğin etik ilkelerine uygun hareket etmek, iyi davranışta bulunma ve kötü
davranışlardan kaçınma konusunda, sosyal çalışmacılara rehberlik eder. Sosyal hizmet
kurumlarına olan güveni artırır ve kamu örgütlerindeki yönetsel davranış standartlarını
yükseltir. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere yol gösterir.
Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin etik standartları; Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği’nin 1997 yılında yapılan 4. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla kabul edilmiş ve
2004 yılında “Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve Sorumlulukları” adında bir kitapçık
çıkarılmıştır. Bu etik standartlar belirlenirken Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları
Federasyonu'nun (IFSW) sosyal hizmet mesleği ile ilgili etik ilke ve sorumluluklarından
yararlanılmıştır.
Her mesleğin toplumda bir saygınlığı ve o mesleği icra edenlerin de bir mesleki onuru
vardır. Mesleki onur, bireyin yürüttüğü mesleğe karşı kendisinin ve toplumun gösterdiği
saygınlık duygusudur. Mesleğe karşı sorumluluk duygusu olmadan, meslek onurundan söz
edilemez. Meslek etiği bireysel düzeyde ahlaklı olup olmamayı irdelemekten daha çok bir iş
yapılırken, o işin bilim dünyasının kabul edeceği ve toplumun benimseyeceği yöntemlerle
yapılıp yapılmadığıyla ilgilenir.
Toplumun meslek mensubundan beklentisi adil ve herkes tarafından saygı gösterilen
davranışlar sergilemesidir. Sosyal hizmetin etik ilkeleri de sosyal çalışmacıların sorumlu
oldukları müracaatçı kitlesine ve topluma karşı adil ve ilkeli davranmalarını sağlar. Aksi halde
meslek etiğine sahip olmayan meslek mensupları, topluma yarardan çok zarar verirler. Çünkü
meslek etiğine gereken önemi vermeyen meslek mensupları sadece kendi menfaatlerini ön
planda tutarak hareket ederler.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz (1-5).
1. Sosyal hizmet mesleğinde etik ilkelere ihtiyaç duyulmasının en temel nedeni nedir?
a) Müracaatçıların sorunlarını sıralamak için
b) Müracaatçıların sosyal çalışmacıya güvenmesi için
c) Sosyal çalışmacının temel sorumluluklarını tanımlamak için
d) Sosyal çalışmacıyı yönlendirmek için
e) Müracaatçıları sınırlamak için
2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin temel değerlerinden birisi
değildir?
a) Hizmet
b) Ekonomik kalkınma
c) Sosyal adalet
d) Dürüstlük
e) Yeterlik
3. Sosyal çalışmacılar etik ilke ve değerlerine bağlılıkları gereği sosyal adaletsizliklerle
mücadele ederler. Aşağıdaki eylemlerden hangisi bu mücadele kapsamında değildir?
a) Baskı gören ve incinebilir birey ve grupların adına ya da onlarla birlikte toplumsal
değişmeyi sağlamak için çaba gösterirler
b) Yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık ve diğer sosyal adaletsizlikler konusunda sosyal
değişimi hedeflemektedirler
c) Etnik ve kültürel çeşitlilik ve baskı konusunda farkındalık artırmaya çalışırlar
d) Bütün insanlar için fırsat eşitliği, ortak katılım, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma
güvencesini sağlamaya çalışırlar
e) Mesleğin bilgi temeline katkıda bulunmaya isteklidirler
4. Aşağıdakilerden hangisi kök anlamı itibariyle etik kelimesinin iki farklı kullanımını
ifade etmektedir?
a) ahlak-erdem
b) töre-karakter
c) prensip-kural
d) yargı-ilke
e) hak-adalet
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5. Aşağıdakilerden hangisi bir uğraşın meslek olması için taşıması gereken özelliklerden
değildir?
a) Toplumun ve insanların bir ihtiyacını karşılamalıdır
b) Meslek sadece kişisel doyum sağlamalıdır
c) Meslek sistemli bir eğitimle kazanılmış bilgi ve beceriye dayanmalıdır
d) Her mesleğin araştırma ve tecrübe sonucu elde ettiği kendine özgü teknikleri
bulunmalıdır
e) Meslek icra edilmesini sonunda çalışana kazanç sağlamalıdır
Aşağıdaki soruları okuyarak boş bırakılan alana uygun kelimeyi yazınız (6-10).
6. Sosyal çalışmacının uygulama yaparken ya da hizmet sunarken kararlar, haklar ve
değerler arasında çelişki yaşaması …….. ………. olarak adlandırılmaktadır.
7. Bir devlet kurumunda görev yapan sosyal çalışmacının kullandığı yetki yasalarla
sınırları belirlenmiş …………. bir yetkidir.
8. Sosyal çalışmacıların verdikleri etik kararların …………………… önemlidir.
9. Sosyal hizmetin etik ilkeleri de sosyal çalışmacıların sorumlu oldukları müracaatçı
kitlesine ve topluma karşı ………. ve ilkeli davranmalarını sağlar.
10. İnsan hakları ve sosyal adalet gibi iki temel vazgeçilmez değere ve etik ilkeye sahip
olan sosyal hizmet mesleğinde, …….. …………. yüceltme misyonu benimsenmiştir.

Cevaplar
1. c, 2. b, 3. e, 4. b, 5. b, 6. “etik ikilem” 7. “kamusal” 8. “doğrulanabilirliği” 9. “adil”
10. “insan onurunu”
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