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AÇIKLAMALAR 
KOD 762SHD023 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Sosyal Destek Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Olağan Dışı Durumlarda Sosyal Hizmet 

MODÜLÜN TANIMI  
Olağan dışı durumlarda sosyal destek hizmetlerinin 

anlatıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Olağan dışı durumlarda sosyal destek hizmetlerini 

incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Yasal mevzuatları dikkate alarak olağan dışı durumlarda 

sosyal destek hizmetlerini inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Yasal mevzuatları dikkate alarak koruyucu ailede 

sosyal destek hizmetlerini araştırabileceksiniz. 

2. Yasal mevzuatları dikkate alarak evsizlere verilen 

sosyal destek hizmetlerini araştırabileceksiniz. 

3. Yasal mevzuatları dikkate alarak sığınmaevlerinde 

kalan bireylere verilen sosyal destek hizmetlerini 

araştırabileceksiniz. 

4. Yasal mevzuatları dikkate alarak suça sürüklenmiş 

bireylere verilen sosyal destek hizmetlerini 

araştırabileceksiniz. 

5. Yasal mevzuatları dikkate alarak doğal afetlerde sosyal 

destek hizmeti verebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Uygun koşullarda sınıf ortamı  

Donanımlar: İnternet, yazılı ve görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiş, broşür vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 
Olağan dışı durumlarda psikososyal destek programları, sosyal sağlığın korunması, 

geliştirilmesi ve böylece yaşam kalitesinin arttırılması temel amacına hizmet eder. 

Psikososyal destek programları, insanları tıbbi, psikolojik, sosyal, mesleki, çevresel, ailevi ve 

ekonomik vb. yönlerden bir bütün olarak ele alır. 

 

Psikososyal destek programlarında bireylerin, grupların ve toplumun sosyal sağlığının 

sağlanması, sosyal tedavilerinin gerçekleştirilmesi, tıbbi tedaviden ayrı ve farklı değil ancak 

ve ancak onu destekleyen bir unsurdur. Ancak pek çok toplum tarafından bireylerin, 

grupların ve hatta toplumun sosyal tedavisi tıbbi tedavi kadar önemsenmemektedir. Kurulan 

sağlık hizmet sunumu sistemi de bu hâkim anlayışla şekillendirilmektedir. Akut durumlarda 

insanlara acil tedavi yardımı yapılabilen sistemlerin ve ortamların kurulması önemsenirken 

acil yardım sonrasında kendisiyle çaresiz bir şekilde baş başa kalan bireylere yönelik bir 

psikososyal destek sisteminin varlığı o kadar önemsenmemektedir. Hâlbuki akut dönem 

sırasında veya sonrasında insanlara sorunlarıyla başa çıkabilme becerisinin kazandırılması 

hayatın devamı açısından son derece önemlidir. 

 

Olağan dışı durumlarda sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla sosyal 

rehabilitasyon programları altında psikososyal destek hizmetlerinin pek çok ülkede 

kullanılması yeni karşılaşılan bir durum değildir. Pek çok ülke, yaşanmakta olan sosyal 

sorunların çözümü veya etkisinin azaltılması amacıyla psikososyal destek programlarından 

daha fazla yararlanmayı teşvik etmektedir. 

 

Psikososyal destek programları; yaşanan olağanüstü durumu nedeniyle tıbbi, 

psikolojik, sosyal ve mesleki yönden çeşitli düzeylerde kayıpları bulunan bireyi; sosyal, 

ekonomik, fiziksel ve ruhsal açıdan yeterli düzeye ulaştıracak sistemli çalışmalar bütünüdür. 

Bu programlar, bireylerin çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fonksiyon kayıplarının günlük 

yaşama etkisini en az düzeye indirmeyi hedefler. 

 

Bu modül ile koruyucu aileler, evsiz insanlar, sığınmaevlerinde kalan bireyler, 

suçlular ve doğal afetlere maruz kalmış bireylere verilen sosyal destek hizmetleri ile ilgili 

bilgi edinecek, özel durumlarda başvurulacak sosyal destek hizmetlerini yasal mevzuatları 

dikkate alarak inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Yasal mevzuatları dikkate alarak koruyucu ailede sosyal destek hizmetlerini 

araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Koruyucu aile sistemi ve bu konudaki sosyal destek hizmetleri ile ilgili 

araştırma yapınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. KORUYUCU AİLE VE SOSYAL HİZMET 
 

Çocukların sağlıklı gelişebilmesi için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, 

güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına 

ihtiyaçları vardır. Kuşkusuz anne babalar 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, 

hükümlülük gibi sosyal sorunları nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremez ve çocuklarının 

gereksinimlerini karşılayamaz hâle gelmektedir. 

 

 

 

Resim 1.1: Çocukların sağlıklı gelişebilmesi için kendilerini sevecek ve destekleyecek sıcak bir 

aile ortamına ihtiyaçlarının olması 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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Böyle durumlarda çocuklara yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları 

iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla koruyucu aile 

hizmetinden yararlandırılmasıdır. Koruyucu aile hizmeti, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında 

bakılamayan çocukların kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını üstlenen aile ya da kişilerin 

yanında devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak tanımlanmakta ve bu hizmeti veren aile ya 

da kişilere koruyucu aile denilmektedir. 

 

Koruyucu aile bakımının çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psikososyal 

gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Kurum 

bakımının çocuk üzerindeki etkilerine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde de bu 

bakım türünün sadece pahalı olmadığı, çocuğun gelişimini bazı yönlerden eksik 

tamamlamasına da yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya muhtaç 

çocuklar için en çok tercih edilen bakım şekli koruyucu aile bakımıdır. 

 

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.  

 

 

Resim 1.2: Her çocuğun kendini koruyacak bir aileye ihtiyaç duyması 

 

Koruyucu aile çocuklara öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini 

sağlayarak yardımcı olur. Böylece koruyucu aileler sadece çocuğa yardım etmekle kalmayıp 

desteğe gereksinimi olan güç durumdaki aileye de yardım etmiş olmaktadırlar. 
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1.1. Koruyucu Ailenin Kapsamı 
 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye’nin en köklü kurumlarından 

birisi olarak ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden desteğe, korunmaya ve bakıma 

gereksinimi olan başta çocuklar olmak üzere tüm yurttaşlara hizmet vermektedir. Sınırlı 

olanaklar çerçevesinde azami bir gayret ve özveri ile sürdürülen tüm çalışmaların temel 

amacı, bu özel ihtiyaç gruplarına en iyi şekilde hizmet sunulmasıdır.  

 

Ülkemizdeki ilk koruyucu aile uygulaması 1949 yılında yapılmıştır. Hizmetin geniş 

olarak 02 Eylül 1990 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde; çocuğun öncelikle ailesi 

yanında, bu mümkün olmadığı takdirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi 

ve gelişmesi hakkına özel bir yer verilmektedir. Ülkemizin de imzalamış olduğu bu sözleşme 

ile koruyucu aile hizmeti daha da önem kazanmaktadır. Hizmetin geniş olarak 

uygulanmasına ise 1952 yılında başlanmıştır. 

 

1.2. Koruyucu Aile Olmaya İlişkin Yasalar 
 

Koruyucu aile işlemleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu’nun "Koruyucu Aile Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılmaktadır. 

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan koruyucu aile hizmetinin dayanağı Türk 

Medeni Kanunu'nun 347. maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 22. ve 23. maddeleridir. Koruyucu aile hizmeti bu 

maddeleri temel alarak hazırlanan 14.10.1993 tarih ve 21728 sayılı Koruyucu Aile 

Yönetmeliği ile Yönetmeliğin koruyucu ailelere ödenen ücretlerle ilgili 22. ve 24. 

maddelerini değiştiren 10.04.1997 tarih ve 22960 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

Yönetmeliğe ve söz konusu Yönetmeliğin 8, 18 ve 24. maddelerini değiştirerek 2. 12. 2000 

tarih ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun 

olarak yürütülmektedir. 

 

1.3. Koruyucu Aile Olma Koşulları 
 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye’de sürekli ikamet eden, okuryazar olan, 

çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasi dışındaki herkes, koruyucu aile 

olmak üzere il müdürlüklerine başvurulabilmektedir. Eşlerin birlikte başvurmaları 

gerekmektedir. Özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile 

dostları tercih edilmektedir.  

 

Koruyucu aile olmak isteyen kişi bekâr ise yerleştirilecek çocuğa diğer ebeveynin 

yoksunluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olması konusu 

değerlendirilmektedir.  

 

Başvuru sırasında ilgili sosyal çalışmacı tarafından koruyucu aile hizmetinin esasları, 

işleyişi ve aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. Verilen 

bilgiler ışığında koruyucu aile olmaya kesin karar verildiğinde sosyal çalışmacı tarafından 

evde, iş yerinde, başvuran ailenin çocuklarıyla vb. bir dizi görüşmeler yapılmaktadır. Bu 
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görüşmelerde amaç ailenin ve çevresinin yerleştirilecek çocuğa her açıdan uygun olup 

olmadığının belirlenmesidir. Bu bağlamda koruyucu aile başvurusu kabul edilenler hakkında 

çevre ve ekonomik koşulları, yaşları, kişilik özellikleri, evlilik ve sosyal ilişkiler, çocuk 

yetiştirme konusunda tutum ve davranışları, diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri ve 

çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan benzeri hususlar dikkate alınarak 

yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere ilişkin sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır. 

 

 

Resim 1.3: Koruyucu aile olmak toplumsal duyarlılık  

 

Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan, öz ailesince bir süre 

için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da 

erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş olup durumunun koruyucu aile yanına 

yerleştirilmeye uygun olduğu sosyal çalışmacı tarafından belirlenmiş çocuklardır. 

 

Bu yasal çerçevede, haklarında korunma kararı alınmış çocukların koruyucu ailelerin 

yanına yerleştirilmesi için öz ailelerinden muvafakat alınması zorunluluğu yoktur. Bu 

çocuklar ailelerinden izin alınmaksızın uygun kuruluşlara ya da koruyucu ailelerin yanına 

yerleştirilebilmektedir.  

 

Koruyucu aile yanına en fazla üç çocuk aynı anda yerleştirilebilir. Ancak buna karar 

verilirken özellikle çocuklarla bire bir ilişki kurulma konusu irdelenir. 

 

İl müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen koruyucu aile arasında kurumun ve 

koruyucu ailenin yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanır. Sözleşmenin valilikçe 

onayından sonra çocuk bir tutanakla aileye teslim edilir. 

 

1.4. Koruyucu Ailenin Yükümlülükleri 
 

Koruyucu aile ve yanına yerleştirilen çocuk, görevli sosyal çalışmacı tarafından 

vakanın özelliklerine göre belirlenen aralıklarla düzenli olarak izlenmektedir. Ortaya çıkan 

sorunların çözümüne yönelik gerekli mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Bunlar; 
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 Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psikososyal gelişiminin 

sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak, 

 Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve 

öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi olması için gerekli çabayı göstermek,  

 Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda 

görüşmesini sağlamak,  

 Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin mesleki çalışmaları yürüten 

sosyal çalışmacıya gerekli koşulları hazırlamak, 

 Adres ve ikametgâh değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce il 

müdürlüğüne bildirmek,  

 Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi 

durumunda çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden yasal işlemlerin 

tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak en kısa sürede durumu il 

müdürlüğüne bildirmek koruyucu ailelerin yükümlülükleridir.  

 

 

Resim 1.4: Çocuğun fiziksel ve psikososyal gelişiminin sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları 

sağlamakla yükümlü olan koruyucu aile 

 

1.5. Koruyucu Aile Statüsünün İptali 

 
Koruyucu aile statüsünün devam etmesinin sakıncalı olduğu saptanan;  

 

 Çocuğun ihmal ve istismar edildiğinin, kötü muameleye maruz kaldığının 

belirlenmesi, 

 Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen 

davranışlarının gözlenmesi,  

 Fizik ve ruh sağlığının, çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulmuş 

olması, 
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 Çocuğun toplum içinde alacağı konumu olumsuz etkileyecek herhangi bir 

suçtan ve yüz kızartıcı suçtan ceza alması, 

 Periyodik izlemeler, çocuğun öz ailesi ve yakınlarıyla iletişimini sürdürmesi 

konularında kolaylık sağlanmaması,  

 Mesleki danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranılmaması 

durumlarında koruyucu aileyi izleyen sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal 

inceleme raporu koruyucu aile komisyonuna iletilir. Bu durumda koruyucu aile 

statüsü tümüyle iptal edilmektedir. Komisyonca koruyucu aile statüsü iptal 

edilen aileye bir daha çocuk verilmemektedir.  

 

Koruyucu aileden geri alınan çocuk öncelikle öz ailesi yanına, bunun mümkün veya 

uygun olmaması durumunda başka bir koruyucu aile yanına yerleştirilmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Koruyucu aile uygulaması ile ilgili yasal prosedürü açıklayan bir pano hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Koruyucu aile uygulaması ile ilgili 

yasal prosedürü araştırınız. 

 İnternet ortamından ve çeşitli 

kaynaklardan yararlanabilirsiniz. 

 Koruyucu aile uygulaması ile ilgili 

yasal yükümlülükleri gruplandırınız. 

 Kurumun koruyucu aileye, ailenin 

kuruma ve ailenin çocuğa karşı yasal 

yükümlülükleri şeklinde 

gruplayabilirsiniz. 

 Koruyucu aile uygulaması ile ilgili 

sorun yaşandığında uygulanan yasal 

süreci belirtiniz. 

 Maddeleyerek belirtebilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri düzenleyiniz. 
 Temiz ve titiz çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgilerle ilgili resim ve 

fotoğraf derleyiniz. 

 Çeşitli kaynaklardan resim 

derleyebilirsiniz. 

 Panonuzu oluşturunuz. 
 Renkli fon kartonlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri ve resimleri 

panonuza yerleştiriniz. 

 Resimlerle bilgileri ilişkilendirmeye 

dikkat edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kurumda bakılan çocukların koruyucu aile yanına 

yerleştirilmesi için uygun koşulları içerir? 

A) Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş çocuklar 

B) Kız ya da erkek, sağlıklı ya da özürlü tek ya da kardeş çocuklar 

C) Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocuklar 

D) Hepsi  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile olmak için gerekli yasal koşullara 

uymamaktadır? 

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

B) Türkiye’de sürekli ikamet etmek 

C) Öz anne-baba ya da vasi olmak 

D) Okuryazar olmak 

 

3. Ülkemizdeki ilk koruyucu aile uygulaması hangi yılda yapılmıştır? 

A) 1960 

B) 1949 

C) 1952 

D) 2001 

 

4. Ülkemizin imzalamış olduğu hangi sözleşme ile koruyucu aile hizmeti daha da önem 

kazanmaktadır? 

A) Çocuk Hakları Sözleşmesi 

B) Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi 

C) Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 

D) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Çocuk Dostu Uyarlaması 

 

5. Koruyucu aile yanına en fazla kaç çocuk, aynı anda yerleştirilebilir? 

A) 4 

B) 1 

C) 3 

D) 2 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ailenin yasal yükümlülüklerinden değildir? 

A) Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psikososyal gelişiminin 

sağlıklı olabilmesi için gerekli koşulları sağlamak 

B) Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin elverdiği ölçüde öncelikle eğitim ve 

öğretimi ya da iyi bir meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek  

C) Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile kesinlikle görüşmesini önlemek 

D) Adres ve ikametgâh değişikliklerini bu değişiklik gerçekleşmeden önce il 

müdürlüğüne bildirmek 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aileyi izleyen sosyal çalışmacının hazırlayacağı 

sosyal inceleme raporu ile koruyucu aile komisyonuna iletilen ve ailenin koruyucu aile 

statüsü iptal edilmesiyle sonuçlanabilen durumlardan değildir?  

A) Çocuğun ihmal ve istismar edildiğinin, kötü muameleye maruz kaldığının 

belirlenmesi 

B) Sosyal ilişkiler açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen 

davranışlarının gözlenmesi 

C) Fizik ve ruh sağlığının çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulmuş olması 

D) Kurum tarafından her öğretim yılı başında bir defaya mahsus olmak üzere 

eğitim masrafları karşılığı olarak bakım ücretinin iki kat arttırılarak ödenmesi 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 



 

 13 

 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Yasal mevzuatları dikkate alarak evsizlere verilen sosyal destek hizmetlerini 

araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Evsizlere sağlanan sosyal destek hizmetlerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. EVSİZLERE SOSYAL HİZMET 
 

Dünyada yüz milyondan fazla evsiz yaşamaktadır. Özellikle 1980 sonrası küresel 

ölçekte yaşanan krizler ve 2000'li yıllarda meydana gelen finans krizleri ile ortaya çıkan 

işsizlik büyük oranda evsiz nüfusunun artışına kaynaklık etmiştir. Plansız kentleşme, 

özellikle yoksul kesim üzerinde büyük bir evsizlik riski yaratmaktadır. 

 

Göç ve kentleşmenin birlikte artışı ile farklı ekonomik koşullardan, farklı 

sosyokültürel yapılardan gelen insanların bir arada bulunması uyum sorununu da beraberinde 

getirmektedir. Sosyopsikolojik sorunların artması, kadına yönelik şiddet, yalnızlık hissi gibi 

sonuçlarla evsizlik doğrudan ilintilidir. Doğal afetler gibi savaşların ve çatışmaların 

sürekliliği de evsizlik olgusunu tetikleyen etmenlerdendir.  

 

 

 

Resim 2.1: Plansız kentleşmenin özellikle yoksul kesim üzerinde büyük bir evsizlik riski 

yaratması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
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2.1. Kapsamı 
 

Evsizlik, sosyoekonomik bir sorun olarak düzenli bir barınma mekânına sahip 

olamama hâlidir. Sokaklar, terk edilmiş mekânlar, gece kullanım sıklığı az olan kent içi 

çöküntü alanları evsizlerin barınma alanlarıdır. Bu sorun; bireyin ödeme gücünün 

yetersizliği, zihinsel ya da ruhsal sorunları, toplumsal dışlanma, savaşlar, devletlerin 

parçalanması ve ülkenin ya da bireyin yaşadığı ani ekonomik krizler vb. nedenlerden 

kaynaklanabilir. Evsizlik olgusunu yaşayan bireye evsiz denilmektedir. 

 

Zihinsel ya da psikolojik ve sosyal problemler, keyif verici her türlü maddeyi kötüye 

kullanma gibi nedenlerle ya da bunların dışındaki herhangi bir nedenle evden atılan, 

uzaklaştırılan ya da evini terk etmek suretiyle sokakta geçici veya sürekli olarak yaşamak 

zorunda kalan, geceleri yatacak uygun ve düzenli bir yeri olmayan; terminal, metro, köprü 

altları, gar ve parklar gibi bölgelerde yaşayan, herhangi bir kurum hizmetinden 

yararlanmayan sokakta yaşayan ve istismara açık 18 yaş üzeri kişilere evsiz denir. 

 

 

Resim 2.2: Sosyoekonomik bir sorun olarak düzenli bir barınma mekânına sahip olamama hâli 

evsizlik 

 

2.2. Evsiz Bireylerin Sorunları 
 

Dünyada pek çok ülkenin sorunu olan evsiz insanlar; ailevi, ekonomik psikolojik ya 

da çeşitli sosyal sebeplerle sokakta yaşamaya mecbur kalmakta ya da kendi iradeleri ile bu 

yolu seçmektedir. Ancak bu durum hem bireysel hem de toplumsal açıdan pek çok sorunu 

beraberinde getirmektedir. Zira sağlıklı bir çevrede barınma, beslenme ve yaşama hakkından 

mahrum olan bu insanlar kendi hayatlarını olduğu kadar toplumun hayatını da tehdit 

etmektedirler. Evsiz insanlar, kış aylarında donma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, 

yetersiz ve sağlıksız beslenmeleri nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla yüz yüze gelmekte ve 

içinde bulundukları şartlar nedeniyle kolaylıkla suça itilmektedirler. 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Gece
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kent
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2.3. Evsizlere Götürülecek Hizmetler 
 

Belediyeler bünyesinde yer alan günlük barınmaevi, evsiz olarak nitelendirilen kişileri 

özellikle kış aylarının olumsuz koşullarından ve sokaklarda oluşabilecek çeşitli bedensel, 

duygusal ve sosyal açıdan tehlikeye yol açabilecek risklerden korumak ve bu kapsamda da 

barınma, temizlik ve beslenme gibi temel gereksinimlerinin geçici olarak kısmen 

karşılanması amacıyla hizmete açılmış kuruluştur. 

 

 
Resim 2.3: İstanbul’da bir evsiz barınağı 

 

Günlük barınmaevine kabul; valilikler, il sosyal hizmetler müdürlüğü, 

kaymakamlıklar, muhtarlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan 

ihbarlar üzerine görevli sosyal çalışmacılar tarafından belirlenen noktaya gidilip evsizin 

durumu değerlendirilerek şartları uygunsa birime getirilmek suretiyle olmaktadır. Birime 

getirilen evsizlere öncelikle vücut temizliği yapılmakta ve yeni kıyafetler giydirilmektedir. 

Bu şahıslar görevli doktorlarca sağlık taramasından geçirilerek gerekli görülenlere 

psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Hasta olduğu tespit edilenler çeşitli hastanelerde 

tedavi altına alınmaktadır. Günlük barınmaevinde kalanlara valiliğe bağlı Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından nakdî yardım yapılmakta ve memleketine 

dönmek isteyen olursa yol yardımı yapılmaktadır. 

 

Günlük barınmaevinden evsiz olarak nitelendirilen, çeşitli nedenlerle evden atılan ya 

da evini terk etmek suretiyle sokakta yaşayan, geceleri yatacak uygun ve düzenli bir yeri 

olmayan, herhangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan ve bu durumları istismara açık 18 

yaş üzeri kişiler yararlanmaktadır. 

 

Günlük barınmaevi tedavi amaçlı hizmet birimi olmadığından psikiyatrik hastalığı 

olanlar, zihinsel engelliler ve ağır bedensel engelliler günlük barınmaevine kabul edilmez. 

Ayrıca geçici bir süre için hasta refakatçisi veya hasta olarak ikamet eden ancak barınacak 

yeri ve maddi imkânı olmayan muhtaç kişiler şefkatevlerinden yararlandırılmakta ve bunlar 
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da günlük bakım evine kabul edilmemektedir. Kadınların belediye bünyesinde 

barınabilecekleri kadın sığınmaevleri ile SHÇEK’e bağlı kadın konukevleri mevcuttur. 

 

 
Resim 2.4: Evsiz olarak nitelendirilen kişileri bedensel, duygusal ve sosyal açıdan birçok 

tehlikenin beklemesi 

 

Evsiz olarak nitelendirilen kişileri bedensel, duygusal ve sosyal açıdan tehlike 

yaratabilecek risklerden korumak, temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak 

amacıyla barınmaları için gerekli hizmetleri sunmakla görevli ve yükümlü bulunan yatılı 

sosyal hizmet kuruluşlarına gece barınağı denir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumuna Bağlı Gece Barınağı Yönetmeliği’ne göre; barınak, evsizlerin yoğun olarak 

yaşadığı büyük kentlerden başlamak üzere ihtiyaç duyulan tüm yerleşim bölgelerinde, sosyal 

hizmetler il müdürlüğünün önerisi ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğünün onayı ile kadın veya erkek evsizler için ayrı olmak üzere hizmete açılmış 

kuruluşlardır. 

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Gece Barınağı Yönetmeliği’ne 

göre evsizlerin barınak evlerinde karşılanan ihtiyaçları: 

 

 Yemek ihtiyacı 

Barınakta kalan evsiz kişilere günlük en az iki öğün yemek, barınak personeline 

vardiya ve nöbet saatlerine denk gelen tüm öğünler için yemek sağlanır. 

 

 Giyecek ihtiyacı  

Barınağa kayıtlı olan evsizlerin giyecek gereksinimleri ihtiyaç ve miktarlar göz önüne 

alınarak barınakta görevli elemanlar tarafından hazırlanan tespit raporu ile kuruluş 

müdürlüğü tarafından hazırlanan ihtiyaç listesi ve talep yazısına istinaden birinci el ya da 

kullanılabilir hâlde hazırlanmış ikinci el olarak tutanakla teslim edilir. Giysi gereksinimleri 

için yerel yönetimler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları veya sivil toplum 

kuruluşları gibi toplum kaynaklarının kullanılabilmesi yönünde rehberlik yapılması, 
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yönlendirilmeleri esastır. Diğer kaynaklardan temin edilemeyen evsizlerin giyecek giderleri 

Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

 
 Ulaşım giderleri 

Çeşitli nedenlerle başka illere ya da memleketlerine gönderilen evsizlerin ulaşım 

giderleri için yerel yönetimler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları veya sivil toplum 

kuruluşları gibi toplum kaynaklarının kullanılabilmesi yönünde rehberlik yapılması, 

yönlendirilmeleri esastır. Diğer kaynaklardan temin edilemeyen evsizlerin ulaşım giderleri 

Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten karşılanır. 

 

 
Resim 2.5: Kış şartlarında spor salonunda barındırılan evsizler 

 

 Tedavi, ilaç ve sağlık giderleri 

 

Barınakta kalmakta olan evsizlerin tedavi giderleri: 

 

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmaları durumunda anılan 

sosyal güvenlik kurumunca karşılanır. 

 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayıp 3816 

sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil 

Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun 

kapsamında olanların anılan Kanun’a dayanılarak Sağlık Bakanlığınca 

karşılanır. 

 Bu kapsamlarda olmayıp muhtaçlığı saptananların tedavi giderleri için 

yerel yönetimler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları veya sivil 

toplum kuruluşları gibi toplum kaynaklarını kullanılabilmeleri yönünde 

rehberlik yapılması, yönlendirilmeleri esastır. İşlemlerin yürütülmesinde 

gereksinim duyulan destek için diğer sosyal hizmet kuruluşları ile iş 

birliği yapılır. 

 Diğer kaynaklardan temin edilemeyen evsizlerin sağlık giderleri Genel 

Müdürlükçe (SHÇEK) gönderilen ödenekten karşılanır. 
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 Temizlik giderleri  

Barınağa kayıtlı evsizlerin kişisel temizlik, hijyen ve temizlik malzemelerinin Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve sivil toplum kuruluşları gibi kaynakların 

kullanılabilmesi yönünde rehberlik yapılması, yönlendirilmesi esastır. Diğer kaynaklardan 

temin edilemeyen evsizlerin temizlik giderleri Genel Müdürlükçe (SHÇEK) gönderilen 

ödenekten karşılanır. 

 

2.4. İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar 
 

Anayasanın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetini sosyal bir hukuk devleti olarak 

tanımlamaktadır. Yine, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak görevi 

de Anayasanın; “Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı 5. maddesinde sayılmaktadır. 

 

Söz konusu ilkeler doğrultusunda yerel yönetimler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 

Müdürlüğü, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlar mevzuatları çerçevesinde 

evsizlere sosyal destek hizmeti vermektedir. Hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak 

üzere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ile 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu arasında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

iş birliği yapılabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 
Evsizlere götürülen hizmetleri tanıtan bir afiş hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Evsizlere götürülen hizmetleri ve bu 

hizmetleri sağlayan kurum ve 

kuruluşları araştırınız. 

 Yazılı ve görsel yayın araçlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Yakın çevrenizdeki sosyal hizmet 

kuruluşları ile görüşme yapabilirsiniz. 

 Evsizlere verilen hizmet türlerini 

listeleyiniz. 

 Listelerken gündüz barınmaevleri ve gece 

barınaklarını dikkate alabilirsiniz. 

 Her bir hizmet türünü açıklayıcı 

bilgiler edininiz. 

 Bilgilerin açıklayıcı nitelikte olmasına 

özen gösterebilirsiniz. 

 Her bir hizmet türüne uygun resim ve 

fotoğraf derleyiniz. 

 Çeşitli kaynaklardan resim ve fotoğraf 

edinebilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Afişinizi hazırlayınız. 
 Renkli fon kartonlarından 

yararlanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları afişinize yerleştiriniz. 

 Bilgilerle resim ve fotoğrafların 

eşleşmesine dikkat edebilirsiniz. 

 Afişinize uygun bir slogan geliştiriniz. 
 Sloganın dikkat çekici olmasına özen 

gösterebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Evsiz olarak nitelendirilen kişileri bedensel, duygusal ve sosyal açıdan tehlike 

yaratabilecek risklerden korumak, temel gereksinimlerini gidermelerine yardımcı 

olmak amacıyla barınmaları için gerekli hizmetleri sunmakla görevli ve yükümlü 

bulunan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarına ne ad verilir? 

A) Sığınmaevi 

B) Gece barınağı  

C) Yurt 

D) Şefkatevi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi günlük barınmaevine kabul edilen grup içinde yer alır? 

A) Evini terk etmek suretiyle sokakta yaşayan bireyler 

B) Psikiyatrik hastalığı olanlar 

C) Zihinsel engelliler 

D) Ağır bedensel engelliler 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Gece 

Barınağı Yönetmeliği’ne göre evsizlerin barınak evlerinde karşılanan ihtiyaçları 

arasında yer alır? 

A) Yemek ihtiyacı 

B) Giyecek ihtiyacı  

C) Ulaşım giderleri 

D) Yukarıdakilerin hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi evsiz insanların sokakta karşılaştığı başlıca sorunlardan 

değildir? 

A) Kış aylarında donma tehlikesi ile karşı karşıya kalmak  

B) Yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarıyla yüz yüze 

gelmek  

C) Ailevi sorunlar 

D) İçinde bulundukları şartlar nedeniyle kolaylıkla suça itilmek 

 

5. Barınakta kalan evsiz kişilere günlük en az kaç öğün yemek verilmektedir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Plansız kentleşme, özellikle yoksul kesim üzerinde büyük bir evsizlik riski 

yaratmaktadır. 

7. (   ) Günlük barınmaevi tedavi amaçlı hizmet birimidir. 

8. (   ) Barınakta kalmakta olan evsizlerin tedavi giderleri, herhangi bir sosyal güvenlik 

kurumuna tabi olmaları durumunda anılan sosyal güvenlik kurumunca karşılanır. 

9. (   ) Çeşitli nedenlerle başka illere ya da memleketlerine gönderilen evsizlerin ulaşım 

giderleri hiçbir şekilde karşılanmaz. 

10. (   ) Geçici bir süre için hasta refakatçisi veya hasta olarak ikamet eden ancak 

barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan muhtaç kişiler şefkatevlerinden 

yararlandırılmaktadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

Yasal mevzuatları dikkate alarak sığınmaevlerinde kalan bireylere verilen sosyal 

destek hizmetlerini araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sığınmaevlerinde kalan bireylere sağlanan sosyal destek hizmetlerini araştırınız. 

 Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. SIĞINMAEVLERİNDE SOSYAL HİZMET 
 

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözüm bekleyen önemli 

toplumsal bir sorundur. Bu önemli sorunla mücadele amacıyla ülkemizde son yıllarda önemli 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

3.1. Amacı ve Kapsamı 
 

Sığınmaevleri; kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın çalışmaları yapan sivil toplum 

kuruluşları tarafından ya da bu kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile açılır ve işletilir. 

 

Kadın sığınmaevlerinden; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da 

eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel, 

duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle 

ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan 

kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul 

edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup bu konuda tedavi görmüş 

ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe 

ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve 

sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.  

 

Kadın sığınmaevlerinde kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini toparlamak için 

zaman ve hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları 

emniyetli bir ortam sağlanmaktadır. Kadın sığınmaevlerinde; kadınlar arasında sınıf, etnik 

köken, din, mezhep, dil, meslek, medeni hâl, siyasi düşünce vb. ayırımlar gözetmemek, 

sığınakların adreslerinin ve hizmet alan kadınlar hakkındaki bilgilerin gizliliği, şiddetsizlik, 

kendi kaderini tayin, hizmetlerin kadın personel tarafından yürütülmesi gibi kadın 

sığınaklarının evrensel ilkeleri göz önünde bulundurularak hizmet verilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kadın sığınmaevlerinde ihtiyaca göre sosyal hizmetler veya psikoloji alanında yüksek 

öğrenim yapmış bir müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, hemşire, genel 

idare, yardımcı ve teknik hizmetler sınıfından personel görevli olarak çalışır. 

 

Kadın sığınmaevlerinde kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan 

anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar 

yapılır. Bu çalışmalar ile; 

 

 Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, 

suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması,  

 Özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı 

biçimde belirleyebilmesi yönünde psikolojik destek,  

 Barolar ile iş birliği yapılarak hukuksal rehberlik ve danışmanlık sağlanması, 

kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli 

önlemlerin alınması,  

 Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda il müdürlükleri, aile 

danışma merkezleri ve toplum merkezleri iş birliği de sağlanarak ailenin şiddet 

içermeyen bir ortam hâline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir 

ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması ve 

izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi,  

 Ortaya çıkabilecek değişik sorunlar karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet 

kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması anlayışıyla 

sunulması hedeflenmektedir. 

 

 
Resim 3.1: Kadın sığınmaevlerinde evrensel ilkelerin göz önünde bulundurularak hizmet 

verilmesi 
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3.2. Yasal Dayanaklar 
 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıç bölümünde; her Türk vatandaşının bu 

Anayasa’daki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak 

onurlu bir yaşam sürdürme, maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine 

doğuştan sahip olduğu bildirilmektedir. 

 

Anayasa’nın 10. maddesinde; “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 

eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Anayasa, kadın 

ve erkeğin eşitliğine vurgu yaparak herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu 

hükme bağlamıştır. 

 

Anayasa’nın 17. maddesi; “Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” biçiminde düzenlenmiştir. 

“Ailenin korunması” başlığını taşıyan 41. maddesi; “Aile, Türk toplumunun temelidir ve 

eşler arasında eşitliğe dayanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu madde ayrıca; “Devlet, ailenin 

huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi 

ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” ifadesi yer 

almaktadır. Aile içinde şiddete maruz kalmış kadınların çocukları ile birlikte şiddetten uzak, 

kendilerini güven içinde hissedebilecekleri ve gereksinim duydukları hizmetleri 

alabilecekleri sığınmaevlerinin açılması gerek Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

belgelerde gerekse ulusal mevzuatta devletin asil sorumlulukları arasındadır. Ayrıca sivil 

toplum kuruluşlarının da sığınmaevi açmalarına ve işletmelerine olanak sağlayan hukuksal 

düzenlemeler bulunmaktadır. 

 

 

Resim 3.2: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çözüm bekleyen önemli toplumsal bir sorun 

olan kadına yönelik şiddet 

 

Kadına yönelik şiddetin çözümü alanında kaydedilen önemli gelişmelerden biri; 

kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası hâline getiren 2006/17 sayılı “Çocuk ve 

Kadına Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Gereken 

Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 
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yürütülen çalışmaların koordinasyonu görevi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne 

verilmiştir. 

 

Yine aynı Genelge; Kadına Yönelik Şiddet konusundaki çözüm önerilerinin hayata 

geçirilmesinde koordineli çalışması gereken kurumlar başlığı altında, şiddete maruz kalan 

kadın ve çocuklarının sığınma ihtiyacını karşılayacak yerlerin açılması konusunda Sosyal 

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun (SHÇEK) yanı sıra yerel yönetimlere ve sivil 

toplum kuruluşlarına da sorumluluklar yüklemiştir. 

 
Şiddete uğrayan veya risk altında bulunan kadınların ve çocuklarının geçici süre ile 

sığınma ihtiyacını karşılayacak yerler “kadın sığınmaevi, kadın sığınağı, kadın konukevi” 

gibi adlarla anılmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde; “Büyükşehir 

belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri 

açar.” ifadesi ile belediyelere bu konuda görev verilmiştir. 

 

 

Resim 3.3: Şiddeti hiç kimsenin hak etmemesi 

 

3.3. Kabul Şartları 
 

Kadın sığınmaevleri; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan 

kadınların psikososyal sorunlarının çözümlenmesi ve bu süreçte varsa çocuklarıyla birlikte 

yatılı olarak kalabilmelerini sağlayan sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Sosyal hizmetler il 

müdürlüğüne ait sığınmaevlerinin yanı sıra son yıllarda kadın dernekleri ve ilçe 

belediyelerinin açtığı konukevleri de zor durumdaki kadınların ayakta durmalarında büyük 

hizmet vermektedir. Devlete ait kadın konukevine yerleşmek isteyen kadınlar, il sosyal 

hizmetler müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurabilirler. Başvurular, ilgili birimler tarafından 
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değerlendirildikten sonra yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Belediyelerin kadın 

sığınmaevlerine ise beyaz masa birimleri aracılığıyla başvurulmaktadır.  
 

Gizlilik ilkesi uyarınca kadın konukevlerine girmek üzere yapılan başvurular, il sosyal 

hizmetler müdürlüklerince değerlendirilmekte, yerlerinin bilinmesine yardımcı olabilecek 

çalışmalardan kaçınılmaktadır. Bu nedenle il müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacılar 

tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporları, kadının ikametgâhına gidilerek değil, 

beyanı esas alınarak yapılan mülakat ve varsa dosya incelemelerine dayanılarak 

hazırlanmakta, bulunduğu ilde kadın konukevi bulunması ve kalmasında bir sakınca 

olmaması hâlinde hemen, aksi hâlde SHÇEK Genel Müdürlüğü aracılığı ve gerekli 

görülmesi hâlinde il emniyet müdürlükleri iş birliği ile uygun görülen kadın konukevlerine 

güvenli bir biçimde gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Anayasa’nın 41’inci maddesi 

hükmü de göz önüne alınarak hazırlanıp 1998 yılında yürürlüğe giren ve aile içi şiddetten 

mağdur olan kadını koruyucu yasal önlemlerin alınmasını sağlayan 4320 sayılı “Ailenin 

Korunmasına Dair Kanun”un uygulanması amacıyla kadın konukevine kabulü için il 

müdürlüklerine başvuran kadınlardan aile içi şiddete maruz kalmış olanlara, Cumhuriyet 

Başsavcılığı’na yazılı ihbarda bulunmaları konusunda rehberlik yapılmaktadır. 

 

3.4. Sığınmaevlerinin Çalışma İlkeleri 
 

Kadın sığınmaevlerinin amaçlarına ulaşabilmesi için belirli ilkeler doğrultusunda 

kurulmaları ve işletilmeleri gerekmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ve 

kadın sığınmaevi deneyimlerinden elde edilen sonuçlar ışığında oluşturulan ilkeler: 

 
 Kadınların kendi hayatı ile ilgili kararı kendisinin vermesi (kendi kaderini 

tayin hakkı) 

 

Sığınmaevinde kalan kadın, hayatına ilişkin kararları kendi vermelidir. Sığınmaevi 

yönetimi, çalışanları, başka kurum ve kuruluşlar ya da kişiler kadının yerine karar 

vermemelidir. Kadın güçlendirilerek hayatının kontrolünü ve varsa çocuklarının 

sorumluluğunu yeniden alması konusunda destek olunmalıdır. Kadının güçlendirilmesinde 

deneyim ve bilgisinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu alanda hizmet sunanların 

sorumluluğu, kadınlara ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek güce 

kavuşmaları için bilgi ve becerilerini geliştirecek desteği vermek ve var olan olanaklardan 

yararlanmalarını sağlamaktır. 

 

 Sığınmaevinde gizliliğin esas olması 

 

Sığınmaevinin adresi, telefon ve faks numaraları gizli tutulmalıdır. İsminde adresini 

bulmayı kolaylaştıracak yer isimleri bulunmamalıdır. Tanıtım broşüründe sığınmaevinin 

adresine ulaşmayı sağlayacak herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Sığınmaevi yeni inşa 

ediliyorsa inşaat alanında sığınmaevi olduğu belirtilmemeli, yeni açılıyorsa temel atma, 

açılış vb. törenler yapılmamalıdır. 
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Resim 3.4: Kadın sığınmaevlerinde gizliliğin esas olması 

 

Sığınmaevine doğrudan başvuru kabul edilmemelidir. Hem sığınmaevinin adresinin 

gizliliği hem de sığınmaevi dışında gerekli hizmetlerin verilmesi için sığınmaevi 

başvurularını kabul edecek bir danışma merkezi ile birlikte açılmalıdır. Ayrıca kadının 

özelliklerinin sığınmaevinde kalmayı gerektirecek şekilde olup olmadığının uzmanlar 

tarafından önceden bu danışma merkezinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Kadınlarla ilgili hiçbir bilgi, kadının onayı olmadan sığınmaevi ve danışma merkezi 

tarafından başkalarına aktarılmamalıdır. Kadının ve çocuğunun yaşamının tehlikede olduğu 

durumlarda verilmesi gereken bilgi, gerekli kişilerle ve gerekli olduğu kadar paylaşılmalıdır. 

Bu ilkeye sığınmaevi çalışanları, stajyerler ve gönüllüler de uymalıdır. Gizlilik ilkesine 

kadınların ve çocuklarının da uyması sağlanmalıdır. 

 

 Sığınmaevinde kadın ve çocuklar ile çalışanların güvenliğinin sağlanması 

 

Sığınmaevleri kadınların, çocuklarının ve çalışanlarının güvenliğini sağlayacak 

biçimde işletilmelidir. Sığınmaevlerindeki güvenlik önlemleri kadınların isteklerinden ve 

kararlarından bağımsız olarak ele alınmalıdır. Güvenliği sağlamak üzere emniyet kuruluşları 

ile iş birliği yapılmalıdır. Güvenliğe, kuruluştaki herkesi ilgilendiren bir konu olarak 

yaklaşılmalı ve alınmış olan önlemlere uyulması sağlanmalıdır. 

 

 Sığınmaevinin şiddet içermeyen bir ortam olması 

 

Sığınmaevinde şiddete hoşgörü gösterilmemelidir. Sığınmaevinde hizmet alanlar 

(kadın ve çocuklar) ile hizmet verenlerin hiç kimseye, hiçbir şekilde, hiçbir zaman şiddet 

uygulamasına izin verilmemelidir. 

 

 Sığınmaevinde 7 gün 24 saat hizmet verilmesi 
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Sığınmaevinde kalan kadınlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilmelidir. Çalışanlar 

buna uygun bir çalışma düzenine sahip olmalıdır. Şiddete maruz kalan kadın, acilen güvenli 

bir korunma mekânına ihtiyaç duyabilir. Bu durumda sığınmaevi ya da sığınmaevi öncesi 

hizmet veren güvenli bir mekân, günün her saatinde hizmet vermelidir. 

 

 Sığınmaevinde ücretsiz hizmet verilmesi 

 

Sığınmaevinde temel ilke, tüm hizmetlerin kadınlara ve çocuklarına ücretsiz olarak 

verilmesi olmalıdır. Özellikle hiç geliri olmayan ya da çok az geliri olan kadının bu bilgiye 

sahip olması son derece önemlidir. 

 

 Sığınmaevine kadınların çocuklarıyla birlikte kabul edilmesi 

  

Kadının şiddet ortamından uzaklaşabilmesi, çocuğunun da sığınmaevine kabul 

edilmesine bağlıdır. Yaşı nedeniyle sığınmaevine kabul edilemeyen çocuklar için bakım ve 

güvenliklerinin sağlanabileceği sistem oluşturulmalıdır. 

 

 Sığınmaevinde sunulan hizmetlerin kaliteli olması 

 

Sığınmaevinde alanında uzman, kadın çalışanlar görev almalıdır. Sığınmaevinde 

kaynaklar iyi kullanılmalı ve düzenli olarak hizmetlerin kalite kontrolü yapılmalıdır. 

Çalışanlar, sığınmaevinde kalan kadın ve çocuklar tarafından değerlendirmeye tabi 

tutulmalıdır. Bu hem çalışanın değerlendirilmesini sağlar hem de kadın ve çocukların 

ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. 

 

 Sığınmaevinin farklılık gözetmeden tüm kadınlara hizmet vermesi 

 

Sığınmaevinde dil, ırk, renk, engellilik, siyasi düşünce, din, mezhep vb. nedenlerle 

ayrım gözetilmeksizin tüm kadınlara hizmet verilmelidir. Sığınmaevi hem kadınların 

farklılıklarına saygı göstermeli hem de bu farklılıklardan doğan ihtiyaçlara cevap vermelidir. 

 

 Kadınların sığınmaevi yaşamına katılımının sağlanması 

 

Kadınların sığınmaevindeki günlük yaşama aktif katılımlarının sağlanması için 

kadınların, sığınmaevi yönetiminin ve çalışanlarının yer aldığı düzenli toplantılar 

yapılmalıdır. 

 

 Sığınmaevinde kadın bakış açısına sahip kadın çalışanların hizmet sunması 

 

 

Kadına yönelik aile içi şiddet genellikle evde bulunan erkekler tarafından 

uygulanmaktadır. Kadının kendini tehdit altında hissetmemesi için kadın bakış açısına sahip 

kadın çalışanlar tarafından destek sunulmalı, yardım edilmelidir; çünkü kadının hizmet sunan 

erkek çalışanla şiddet uygulayan erkeği aynılaştırması ya da şiddet uygulayana duyduğu 

korkuyu ve öfkeyi çalışana yönlendirmesi söz konusu olabilir. 
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 Sığınmaevinde ekip çalışmasının temel çalışma biçimi olması 

 

Sığınmaevi demokratik esaslara göre biçimlendirilmeli, yetki ve sorumluluk çalışanlar 

arasında paylaşılmalı, katı hiyerarşik ve bürokratik uygulamalardan uzak durulmalıdır. 

Sığınmaevi çalışanları karar süreçlerine katılmalı, verilen hizmetlerin geliştirilmesinde yer 

almalıdır. 

 

3.5. İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar 
 

Sığınmaevleri ile ilgili çalışmalarda Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun (SHÇEK) yanı sıra yerel yönetimler, 

emniyet birimleri, adli makamlar, sağlık kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile iş 

birliği yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 

Sığınmaevlerinin çalışma ilkelerini gösteren bir pano hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sığınmaevlerinin çalışma ilkelerini 

araştırınız. 

 Yazılı ve görsel yayın araçlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Sığınmaevlerinin çalışma ilkelerini 

listeleyiniz. 

 Listelerken her bir ilkeyi farklı renkler 

kullanarak gösterebilirsiniz. 

 Sığınmaevlerinin çalışma ilkeleri ile 

ilgili bilgiler derleyiniz. 

 Bilgilerin açıklayıcı ve anlaşılır 

olmasına özen gösterebilirsiniz. 

 Sığınmaevlerinin çalışma ilkeleri ile 

ilgili resim ve fotoğraf derleyiniz. 

 Çeşitli kaynaklardan resim ve fotoğraf 

edinebilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Panonuzu hazırlayınız. 
 Renkli fon kartonlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları panonuza yerleştiriniz. 

 Bilgilerle resim ve fotoğrafların 

eşleşmesine dikkat edebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Şiddete uğrayan veya risk altında bulunan kadınların ve çocuklarının geçici süre ile 

sığınma ihtiyacını karşılayacak yerler hangi isimlerle anılmaktadır? 

A) Kadın sığınmaevi 

B) Kadın sığınağı 

C) Kadın konukevi 

D) Hepsi 

 

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 

50.000’i geçen belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” ifadesi ile 

hangi kuruma bu görev verilmiştir? 

A) Hükümete 

B) Belediyelere 

C) Sivil toplum örgütlerine 

D) Hiçbiri 

 

3. Kadın sığınmaevleri hangi tür istismara uğrayan kadınların psikososyal sorunlarının 

çözümlenmesi ve bu süreçte varsa çocuklarıyla birlikte yatılı olarak kalabilmesini 

sağlayan sosyal hizmet kuruluşlarıdır?  

A) Fiziksel ve duygusal istismar  

B) Cinsel istismar  

C) Ekonomik istismar  

D) Hepsi 

 

4. Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlardan hangisi zor durumdaki kadınlara yardım 

etmek için hizmet verme yetkisine sahip değildir? 

A) Sosyal hizmetler il müdürlüğüne ait sığınmaevleri 

B) Kadın derneklerine ait sığınmaevleri 

C) Adalet Bakanlığına bağlı konukevleri 

D) İlçe belediyelerinin açtığı konukevleri 

 

5. Devlete ait kadın konukevine yerleşmek isteyen kadınlar nasıl başvuru yapmalıdırlar? 

A) Muhtarlığa dilekçe ile 

B) İl sosyal hizmetler müdürlüğüne dilekçe ile 

C) Kaymakamlığa dilekçe ile 

D) Valiliğe dilekçe ile 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Belediyelerin kadın sığınmaevlerine beyaz masa birimleri aracılığıyla 

başvurulmaktadır.  

7. (   ) Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yürütülen çalışmaların koordinasyonu 

görevi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

8. (   ) Sığınmaevinde kalan kadın, hayatına ilişkin kararları kendi vermelidir. 

9. (   ) Sığınmaevinin adresi, telefon ve faks numaraları gizli tutulmamalı, tanıtım 

broşüründe sığınmaevinin adresine kolayca ulaşmayı sağlayacak bilgiler yer almalıdır. 

10. (   ) Kadınlarla ilgili hiçbir bilgi, kadının onayı olmadan sığınmaevi ve danışma 

merkezi tarafından başkalarına aktarılmamalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
Yasal mevzuatları dikkate alarak suçlulara verilen sosyal destek hizmetlerini 

araştırabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Suçlu bireylere sağlanan sosyal destek hizmetlerini araştırınız. 

 Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. SUÇA SÜRÜKLENMİŞ BİREYLERE 

SOSYAL HİZMET 
  

Bireyleri toplumun her türlü olumsuz etkilerine karşı güçlü kılmak, vatandaşlık 

bilincinin ve terbiyesinin gelişmesini sağlamak, bireysel refahı artırmak, çağdaş sosyal hayat 

imkânlarını geliştirmek suçun önlenmesinde önem kazanmaktadır. Bunun gerçekleşmesi ise 

güçlü bir iş birliğinin kurulması ile mümkündür. 

 

 

Resim 4.1: Suç işleme ve suçluluğun doğuştan bir kişilik özelliği olmaması 

 

Suç işleme ve suçluluk doğuştan bir kişilik özelliği değildir. Suçlu; büyük ölçüde 

olumsuz gelişim koşullarında yetişmiş, insan olarak hak ettiği değer ve özeni almamış bir 

kişidir. Suç işleyenlerin sorumluluğu büyük ölçüde çevresel ve toplumsal koşullardadır. Bu 

nedenle suçluları dışlamak, onlara düşmanca duygular beslemek ve onlardan nefret etmek 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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yerine onları anlamak, onları ileri yıllarında topluma kazandırma yoluyla suçların 

azaltılmasına katkıda bulunmak toplumsal kurumların sorumluluğu ve görevi olmalıdır. 

 

Suçlu çocuk ve genç yoktur, suça itilmiş çocuk ve genç vardır. Psikolojide yıllar boyu 

yapılan araştırmalar göstermiştir ki özellikle gelişme çağlarında insanın içinde yaşadığı 

koşullar onun nasıl bir insan olacağını, kişiliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle 

“Suçlu kimdir?” değerlendirmesini yaparken bireyin suçluluğunu yalnız onun bireysel bir 

durumu olarak değerlendirmek içinde yetiştiği olumsuz toplumsal koşulları göz ardı etmek, 

bugünün bilimsel anlayışına göre olanaksızdır. Bu nedenle suçluluğun değerlendirilmesinde 

bu durumu hazırlayan olumsuz toplumsal çevrenin de dikkate alınması gerekir. 

 

 
Resim 4.2: Suçluluğa psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve hukuksal yönleri kapsayacak bir 

anlayışla bakılması 

 

4.1. Suçlu ve Suçluluk 
 

Suç kavramı, ceza hukukunda tanımlandığı gibi yasanın cezalandırdığı hareket olarak 

ele alınamayacak kadar karmaşık ve çok yönlüdür. Suçluluğa psikolojik, sosyolojik, 

ekonomik ve hukuksal yönleri kapsayacak bir anlayışla bakmak gerekir. 

 

Suç, insanın sosyal bir varlık olması ve bireyin toplumla çatışması nedeniyle eskiden 

beri var olan ve gelecekte de sürecek bir olgudur. Bir davranış veya eylem, belirli bir ülkenin 

ve dönemin âdet, gelenek, töre ve düşünceleriyle çelişki hâlinde bulunursa suç niteliği taşır. 

İnsan, toplum içinde yaşayarak kendini denetleyerek ve sınırlayarak toplumun bir üyesi 

olurken bir taraftan kültürün, uygarlıkların gelişmesine katkıda bulunurken öte yandan 

toplumca kabul edilmeyen davranışların da ortaya çıkmasına yol açar.  

 

Her toplumda görülen toplumsal kurallara, kanunlara karşı davranışlar yüzyıllar 

boyunca düşünürleri, yöneticileri, hukukçuları ve bilim adamlarını yakından ilgilendirmiştir. 

Geçmiş tarihsel zamanlarda suçu, ruhun bir hastalığı olarak düşünmüşlerdir. Orta Çağ’da ise 

suç, şeytani bir davranış ve kötü ruhların etkisiyle ortaya çıkan bir eylem olarak görülmüştür. 

Bazı eski düşünürler suçu bir hastalık olarak görürken diğerleri suç nedenlerini bireyin 
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dışında toplumsal çevrede, yoksulluk, ekonomik sorunlar, değişimler gibi toplumsal 

koşullarda aramışlardır. 

Suçluluk, kişiyi toplum hâlinde yaşayan öteki bireylerin karşısına çıkaran bir 

çatışmanın ürünüdür. Ceza hukukunun verdiği tanıma göre suç, yasanın cezalandırdığı 

harekettir. Suçlu, ceza yasasına göre suça neden olan bir birey olarak açıklanır. 

 

Suçluluk tanımı birbirinden çok farklı olguları kapsar. Örneğin, biletini ödemeden 

otobüse binen de hırsızlık yapan ve adam öldüren de suçludur. Suçluluk bireyin çevresi ile 

etkileşimi içinde oluşur. Ayrıca suçluluk hukuki ya da ahlaki kuralların bozulması olarak da 

tanımlanır. Küçük ya da büyük bir sosyal grubun üyeleri tarafından iyi, yararlı diye kabul 

edilmiş bulunan inançların, geleneklerin, âdet ve törelerin, kurumların dayandıkları kurallara 

aykırı olarak işlenmiş bulunan antisosyal bir davranış suçluluk olarak değerlendirilir.  

 

4.2. Suçluluğa İten Nedenler 
 

Bireyin gelişimi, nasıl bir kimlik oluşturduğu yoğun olarak çocukluk ve gençlik 

yıllarında biçimlenir. Sosyalleşme süreci küçük yaşlardan başlayarak yetişkinliğe kadar 

sürer. Daha sonra da yavaş yavaş gelişimini sürdürür. Böylece insan toplumun bir üyesi 

olmaya yönelir. Bu dönemde yaşanan olumsuzluklar bireyin kimlik oluşumunu olumsuz 

yönde etkiler.  

 

Sosyal etki ve uyma davranışı, suç ve suçlulukta önemli rol oynayabileceği düşünülen 

bir sosyal psikolojik olgudur. Bilimsel araştırmalar insanların çeşitli ortamlarda grubun 

etkisine ve otoriteye karşı duramadıklarını, kendi görüşlerini grubun etkisi doğrultusunda 

değiştirdiklerini göstermiştir. Bu durum, bireyin bireyselleşme derecesine ve çeşitli ortamsal 

etkenlere göre farklılaşmalar göstermektedir.  

 

Yine yapılan bazı araştırmalara göre insanın çevresinden tecrit edilmesi ve farklı bilgi 

ve görüşler yüklenmesi yoluyla tüm bilişsel yapısı değiştirilebilir. Ancak böyle bir durumda 

etkilenmelerde bireysel farklılıklar vardır. Gençlerin, bağımsız kimlik gelişimini 

kazanamayanların ve eğitim düzeyi düşük kişilerin daha çok etkilenmesi beklenir.  

 

 
Resim 4.3: Ailenin bireyin gelişimini etkileyen en yakın ve en etkili gelişim ortamı olması 

Aile ortamı, bireyin gelişimini etkileyen en yakın ve en etkili gelişim ortamıdır. 

Toplumsal doğru ve yanlışlar, örf, adet ve gelenekler öncelikle aile aracılığı ile birey 
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tarafından öğrenilir. Bu alanda yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre iki ana 

özellik bireyin olumlu gelişimini sağlamada önemli bulunmuştur. Bunlar sevgi ve denetim 

özellikleridir. Çocuğa sevgisini ifade eden ve yaşa özel bir biçimde giderek serbestleştiren 

bir rehberlik sağlayan ana baba tutumu ile yetişen bireylerin birçok araştırmada pek çok 

gelişim özelliği açısından daha olumlu bir konumda oldukları görülmektedir. Aşırı disiplinli, 

sevgisiz ve soğuk aile ortamlarında büyüyen çocuklarda ise çeşitli psikolojik sorunlar çok 

daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Özellikle suçlu çocuk ve gençlerin aileleri 

araştırıldığında soğuk, ilişkisiz ve ilgisiz aile ortamları bulunmuştur. Aile ortamı açısından 

çocuğu suça iten aşırı disiplin kadar ilgisiz, soğuk mesafeli tutumların da önemli olduğu 

bilinmektedir.  

 

 

Resim 4.4: Suçlu gençlerin eğitimi 

 

Ailenin eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi etmenler de suçlulukla ilişkili bulunmuştur. 

İnsanın saldırganlık özelliğini geliştirerek yetişmesi de suç ve suçluluk davranışı ile 

ilişkili bulunmaktadır. Bireyin gelişimini engelleyen, amaçlarını ve onu kısıtlayan, cezalar ile 

sınırlayan olumsuz ortamlar saldırgan kişilik özelliğinin gelişimine zemin hazırlar. Ayrıca 

aile ortamında saldırganca davranan ebeveyn örnekleri bunu daha da kuvvetlendirir. 

 

Birey olma ve bireyleşme ilk gelişim yıllarında yoğun olarak yaşanabilecek bir 

gelişim sürecidir. İnsanın özerk bir birey olmasını destekleyen ortamlarda suça eğilim 

azalacaktır. Ebeveynlerin çocuklarında itaat etme ve söz dinleme davranışı yerine, 

bağımsızlığı desteklemeleri onların otomatik olarak ve sorgulamadan diğerlerinin 

davranışına katılan aşırı uyma davranışı göstermelerini engelleyecektir. Özellikle gençlik 

döneminde gençler aileden ve toplumdan bağımsızlaşma, mantık yürütme, toplumu ve 

yetişkinleri eleştirme özellikleri gösterirler. Özerk ve bağımsız olmaları özendirilmiş 

gençlerin daha bireysel olup bu dönemde önemli rol oynayan akran gruplarının daha az etkisi 

altında kalması beklenir.  

 

Ailenin yanı sıra okul ortamı da bireyin gelişiminde ve suçluluk davranışında önemli 

rol oynar. Benzer şekilde okul ortamının da sevecen, ceza ve baskı uygulamayan, birey 

olmayı geliştiren bir ortam yaratması suçluluğu azaltıcı rol oynayacaktır.  
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Bireyin suça yönelmesinde toplumun sosyoekonomik koşulları, hızlı toplumsal 

değişimler ve göçler de önemlidir. Araştırmalar hızlı sosyal değişimlerde, savaşlarda, 

ekonomik bunalımlarda ve toplumların karmaşıklaşması ile suç oranlarında artışlar olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

 

4.3. Suçlu Bireylerin Topluma Kazandırılması 
 

Suç işlemeyi önleyici tedbirlerin alınması, suçlu çocuk ve yetişkinlerin topluma 

yeniden kazandırılması, tahliye sonrası hizmet ve yardımlar sosyal hizmetlerin önemli 

görevlerindendir. 

 

Suç işlemeyi önleme hemen hemen tüm sosyal amaçlı sektörü (adalet, güvenlik, 

eğitim sağlık, sosyal hizmetler gibi) ilgilendiren ve aralarında güçlü bir iş birliğinin 

kurulmasını gerektiren kapsamlı bir konudur. 

 
Yargılanmaları sonucu özgürlüğü bağlayıcı ceza alan 12–18 yaş grubu hükümlü 

çocuklar, çocuk ıslahevlerine gönderilmektedir, Bu kurumlarda çocukların yaş ve 

durumlarına göre ilköğretim, lise ve üniversiteye devam etmeleri sağlanmaktadır. 

Okullarında gerçekleşen sosyal aktivitelere, kurs vb. ve etkinliklere devam edebildikleri gibi 

tiyatro, konser vb.ne kurum eğiticileri nezaretinde gruplar hâlinde iştirak edebilmektedirler. 

İyileştirme / ıslah çalışmaları çerçevesinde örgün eğitime devam etmeleri mümkün olmayan 

15 yaşından büyük çocuklar istek ve yetenekleri doğrultusunda uygun bir mesleğe 

yönlendirilmekte, ilgili yasa kapsamında MEB’e bağlı çıraklık eğitim merkezlerine kayıt 

edilmektedir. Haftanın dört günü bir iş yerinde ücret karşılığında çalışan pratik eğitim gören 

çocuklar, haftanın bir günü çıraklık eğitimi merkezinde teorik eğitim almaktadır. 

 

Meslek eğitimleri çerçevesinde iş yerlerinde istihdam edilen öğrencilerin aylık 

ücretleri kurumun emanet para memuru tarafından işverenden makbuz karşılığı tahsil 

edilerek her çocuğun şahsi tasarrufu olarak bankaya yatırılmaktadır. Çocuklar yasal 

limitlerde makbuz karşılığı para alabilmekte, kalan paraları tahliyelerinde kendisine verilmek 

üzere birikmektedir. 

 

Tutuklu çocuklara uygulanan iyileştirme / ıslah faaliyetleri kapsamında 1. kademe 

okuma yazma ve 2. kademe başarı belgesi alma kursları, açık öğretim okulu ve açık öğretim 

lisesi destek kursları, üniversite giriş sınavları, mesleki eğitim kursları, din kültürü ve ahlak 

bilgisi dersleri, sosyal kültürel faaliyetler, kitaplık ve kütüphane faaliyetleri ve psikososyal 

hizmet biriminin faaliyetleri yer almaktadır. 

 

Ülkemizde tahliye sonrası koruma ve yardım çalışmalarını yürütecek resmî kurumlar 

yoktur. Ancak Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 1986 yılından beri bu konuda bir 

pilot proje yürütmektedir. Resmî, özel ve gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların yardım ve 

desteği ile sürdürülen bu proje çerçevesinde kurumlardan tahliye olan çocukların bir 

kısmına, ailesine karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı olunmaktadır. 
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Tahliye sonrası gidecek yeri bulunmayan veya doğal çevresine dönmesi uygun 

bulunmayan çocuklar, yatılı okullara ya da işe yerleştirilerek izlenmektedir. Örgün eğitime 

devam eden bir grup öğrenci, gönüllü kuruluşların desteği ile yürütülen öğrenci evine 

alınarak eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmaktadır. Bu çocukların barınma sorunları şimdilik 

yatılı iş imkânları sağlanarak ve birkaç çocuğun bir araya gelip ev kiralamasına yardımcı 

olunarak da çözülmeye çalışılmaktadır. 

 
Tutuklu yetişkinlere uygulanan iyileştirme / ıslah faaliyetleri kapsamında, 

cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların kişilik özelliklerini, ruhsal, duygusal, sosyal 

problemlerini belirleyerek uygun mesleki teknikleri kullanmak suretiyle bunların yeniden 

topluma kazandırılması amacına yönelik olarak Adalet Bakanlığı tarafından bir psikososyal 

hizmet programı hazırlanmıştır. Bu program kurumlarda görevli psikolog ve sosyal hizmet 

uzmanları tarafından yürütülmektedir. Program kapsamında uygulanan faaliyetler; 

 

 Eğitim kursları, 

 Meslek edindirmeye yönelik eğitim programları, 

 İş ve sosyal güvence sağlanmasına yönelik destek, 

 Ayni ve nakdî yardımlar, 

 Boş zamanları değerlendirmek amacıyla sosyal aktiviteler, 

 Grup terapileri, 

 Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülere tedavi ve 

maddi destek, 

 Kadın hükümlülerin sığınmaevlerine yapılan kurslara katılımının sağlanması, 

 Kurumlar arası iş birliği ile uyuşturucu ve suçla mücadeleye ilişkin kitap, dergi 

ve broşür gibi dokümanlar temin edilerek bilgilendirme faaliyetlerinde 

kullanılmaktadır.  

 

Tutuklu ve hükümlü yetişkinlere uygulanan tahliye sonrası koruma ve yardım 

hizmetleri maddi ve manevi olmak üzere iki yönlüdür. 

 

4.4. İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar 

 
Suçluların ıslahı konusu, infaz süreci doğrultusunda doğrudan Adalet Bakanlığının 

sorumluluğundadır. Adalet Bakanlığı bu sorumluluğunu çocuklar ve yetişkinler için kurduğu 

infaz kurumlarında yerine getirmektedir. MEB, SHÇEK, il müftülükleri, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, üniversiteler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, psikiyatri klinikleri ve 

ilgili sivil toplum kuruluşları iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar arasındadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Suç ve bireyleri suça iten nedenler ile ilgili sunum hazırlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Suç ve suçlu bireylerle ilgili araştırma 

yapınız. 

 Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü yayınlarından 

yararlanabilirsiniz. 

 Bireyleri suça iten nedenleri araştırınız. 

 Okul rehberlik servisine başvurarak bilgi 

edinebilirsiniz. 

 Çeşitli kaynaklardan ve İnternet 

ortamından yararlanabilirsiniz. 

 Bireyleri suça iten nedenleri gruplayınız. 

 Aile, okul ve çevre faktörlerini göz 

önünde bulundurarak gruplama 

yapabilirsiniz. 

 Bireyleri suça iten nedenlerle ilgili resim 

ve fotoğraf derleyiniz. 

 Çeşitli kaynaklardan ve İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlayınız. 

 Bilgisayar ortamında power point 

şeklinde hazırlayabilirsiniz. 

 Asetat kâğıtlarına hazırlayarak 

tepegözde sunum hazırlayabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri renkli fon kartonu 

üzerinde dizayn ederek poster sunum 

hazırlayabilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlarken uzun cümleler 

yerine özet maddeler ve görseller 

kullanmaya özen gösterebilirsiniz. 

 Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Arkadaşlarınızın görüş ve önerilerini 

alabilirsiniz. 

 

 
 
 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Suçun önlenmesinde önem kazanan ve bireylere kazandırılması gereken olanaklar 

aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? 

A) Bireyleri toplumun her türlü olumsuz etkilerine karşı güçlü kılmak 

B) Vatandaşlık bilinç ve terbiyesinin gelişmesini sağlamak 

C) Bireysel refahı artırmak ve çağdaş sosyal hayat imkânlarını geliştirmek 

D) Hepsi 

 

2. Ceza hukukuna göre suçun tanımı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? 

A) Biletini ödemeden otobüse binmek 

B) Yasanın cezalandırdığı hareket 

C) Hırsızlık yapmak 

D) Adam öldürmek 

 

3. Bireyi suçluluğa iten psikososyal nedenlerden biri, insanın çevresinden tecrit edilmesi 

ve farklı bilgi ve görüşler yüklenmesi yoluyla tüm bilişsel yapısının değiştirilmesidir. 

Böyle bir durumdan en çok kimler etkilenir? 

A) Gençler 

B) Bağımsız kimlik gelişimini kazanamayanlar 

C) Eğitim düzeyi düşük kişiler 

D) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan psikososyal hizmet 

programı kapsamında yer almaz? 

A) Koruyucu aile 

B) Eğitim kursları 

C) Meslek edindirmeye yönelik eğitim programları 

D) İş ve sosyal güvence sağlanmasına yönelik destek 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi tutuklu çocuklara uygulanan iyileştirme / ıslah faaliyetleri 

arasında değildir? 

A) Üniversite giriş sınavlarına hazırlık 

B) Mesleki eğitim kursları 

C) Sosyal kültürel faaliyetler 

D) Parasal anlamda maddi yardım 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Suç işlemeyi önleme hemen hemen tüm sosyal amaçlı sektörü (adalet, güvenlik, 

eğitim sağlık, sosyal hizmetler vb.) ilgilendiren ve aralarında güçlü bir iş birliğinin 

kurulmasını gerektiren kapsamlı bir konudur. 

7. (   ) Tahliye sonrası gidecek yeri bulunmayan veya doğal çevresine dönmesi uygun 

bulunmayan çocuklar, yatılı okullara ya da işe yerleştirilerek izlenmektedir. 

8. (   ) Suç işlemeyi önleyici tedbirlerin alınması, suçlu çocuk ve yetişkinlerin topluma 

yeniden kazandırılması, tahliye sonrası hizmet ve yardımlar sosyal hizmetlerin 

görevleri arasında değildir. 

9. (   ) Suç işleme ve suçluluk doğuştan bir kişilik özelliğidir.   

10. (   ) Ebeveynlerin çocuklarında itaat etme ve söz dinleme davranışı yerine bağımsızlığı 

desteklemeleri onların otomatik olarak ve sorgulamadan diğerlerinin davranışına 

katılan aşırı uyma davranışı göstermelerini engelleyecektir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 
Yasal mevzuatları dikkate alarak doğal afetlerde sosyal destek hizmeti 

verebileceksiniz. 

 
 

 

 
 Doğal afetlere maruz kalan bireylere sağlanan sosyal destek hizmetlerini 

araştırınız. 

 Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri rapor hâline getiriniz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. DOĞAL AFETLERDE SOSYAL HİZMET 
 

Afetler, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylardır. Başka bir ifade ile can ve 

mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal 

kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da 

başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir.  

 

 

Resim 5.1: En geniş anlamı ile insanlara zarar veren afetler 

 

Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü; Türkiye Kızılay Derneği, Türk 

Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk 

ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında 

psikososyal hizmetler konusunda afetlerde ve olağan dönemde psikososyal hizmetlerin 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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geliştirilmesi yönünde karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu 

protokol; afetlerin psikososyal etkilerinin azaltılması konusunda afet öncesi, sırası ve 

sonrasında yürütülecek psikososyal faaliyetler ile ilgili iş birliğinin yapılması sağlanarak 

ulusal boyutta psikososyal anlamda ortak bir müdahale mantığı geliştirerek ulusal ve 

uluslararası alanda meydana gelen afetlere daha etkili müdahale edebilmek amacıyla iş 

birliği konularını, çalışma esas ve usullerini içermektedir. 

 

Bu protokol, afet müdahale çalışmaları içinde yer alan psikososyal hizmetlerin gerek 

afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekse afetlerde psikososyal müdahale 

faaliyetlerinde yer alan kurum/kuruluşlarca problem yaşanmasını engellemek ve mevcut 

kaynakların ortaya çıkan ihtiyaçlarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayarak normal 

dönemde de psikososyal çalışmaların geliştirilmesi amacıyla protokole taraf olan tüm 

kurumların misyon ve stratejilerine uygun olarak müştereken gerçekleştirilmesinde tarafların 

sorumluluklarını ve iş birliği ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

5.1. Doğal Afetler 
 

İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan 

faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal ve teknolojik 

veya insan kökenli olaylara genel bir terim olarak afet denilmektedir. Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere doğal, teknolojik veya insan kökenli bir olayın afet sonucunu 

doğurabilmesi için insanlar ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve 

normal yaşamı ve faaliyetleri bozarak veya kesintiye uğratarak insan hayatını etkilemesi 

gerekmektedir. Başka bir deyişle afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. 

 

 
Resim 5.2: Ani gelişen doğal afetlerden seller 

 

Doğal afetler; oluşumu doğa olaylarına dayanan, olduğu zaman can ve mal kaybına 

neden olan ve insanlara ciddi zararlar veren afetlerdir. Doğal afetler iki şekilde gelişebilir. 
 

 Yavaş gelişen doğal afetler; şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık  
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 Ani gelişen doğal afetler; deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya 

düşmesi, çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar, yangınlar 

 

5.2. Doğal Afetlere Maruz Kalan Bireylerin Sorunları 
 

Doğal afet sonrası bireylerde bir takım fiziksel ve psikolojik sorunlar 

görülebilmektedir. Doğal afet sonrası özellikle ilk birkaç gün yaşanabilecek psikolojik 

sorunlar: 
 

 Duygusal olarak; geçici bir şok, korku, öfke, suçluluk, utanç, çaresizlik ve 

umutsuzluk duyguları hissedilebilir ya da hiç bir şey hissedilmeden donup 

kalınabilir. 

 Zihinsel olarak; kafa karışıklığı yaşanabilir. Örneğin gün, saat, nerede 

olunduğu bilinemeyebilir veya şaşırılabilir. Ayrıca kararsızlık, endişe, dikkati 

toplayamama, unutkanlık gibi sorunlar yaşanabilir.  

 Fiziksel olarak; gerginlik, yorgunluk, uyuma güçlüğü, bedensel ağrı ve acılar, 

kalp atışlarında düzensizlik, bulantı, iştah artması ya da azalması, ani irkilmeler, 

tedirginlik vb. bedensel sıkıntılar yaşanabilir. 

 Sosyal olarak; iş hayatında, okulda, arkadaşlık ve evlilik ilişkisinde ya da ana 

baba olarak sorunlar yaşanabilir.  

 

 
Resim 5.3: Doğal afet sonrası bireylerde bir takım fiziksel ve psikolojik sorunların görülebilmesi 

Huzursuzluk, güvensizlik, insanlardan uzaklaşma, kendini reddedilmiş ye da terk 

edilmiş gibi hissetme, aşırı yargılayıcı ve suçlayıcı olma, her şeyi kontrol altında tutma isteği 

ve genel olarak ilgi azalması gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.  

 

Doğal afet yaşayan birçok insan bu tür tepkileri gösterebilir ancak kısa bir süre sonra 

bazı kişiler bunlardan büyük ölçüde kurtulurlar hatta eskisine göre daha da güçlenebilirler. 

Bazı kişiler ise travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozuklukları ve depresyon denilen bir 

takım psikolojik belirtileri gösterebilirler.  
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Ani öfke patlamaları, aşırı huzursuzluk, panik duyguları gibi aşırı duygusal tepkilerin 

yanı sıra çaresizlik hissedilebilir, ardı ardına aynı hareketler yapılabilir veya bir düşünce 

takıntı hâline dönüşebilir. Bireyler aşırı depresyon (ruhsal çökkünlük hâli); kendini değersiz 

hissetme, umutsuzluk ve yaşama isteğinin azalması gibi sorunlar içine girebilirler.  

 

Doğal afet yaşayan insanların bir kısmında bu tür belirtilerin görülmesinin nedenleri 

arasında; 

 

 Yaşamı tehdit eden ciddi bir tehlike ile karşılaşılmış olması, 

 Ölümle burun buruna gelme duygusu, yaralanma ve ölen insanları görme,  

 Ev, eşya, komşu ve yakınları kaybetme,  

 Yakınlarla haberleşmenin kesilmesi ve onların desteklerini kaybetme,  

 Özellikle biri kurtulduğunda izleyenlerin alkışları ve bağırışları gibi yoğun 

tepkilerle karşılaşmış olma,  

 Aşırı yorgunluk, açlık ye da uykusuzluk yaşamış olma,  

 Tehlike, kayıp, duygusal ve fiziksel baskıya uzun süre maruz kalma gibi 

etmenler sayılabilir. 

 

 

Resim 5.4: Oluşumu doğa olaylarına dayanan, olduğu zaman can ve mal kaybına neden olan ve 

insanlara ciddi zararlar veren doğal afetler  

 

5.3. Doğal Afetlere Maruz Kalan Bireylere Götürülen Hizmetler 
 

Nerede ve ne zaman olacağı önceden kesin hatlar ile bilinmeyen doğal afetlerin 

gelecekte de meydana gelebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle doğal afetlere karşı 

hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Toplumun düzen ve işleyişinin 

bozulduğu doğal afetler sonunda diğer sektörlerin yanı sıra sosyal hizmetlere duyulan ihtiyaç 

da artmaktadır. Afet sonrası hayat kurtarmaya yönelik müdahaleler ile hayatı sürdürmeye 

yönelik ihtiyaçların karşılanması ve normalleşme sürecinin gereklerini yerine getirmek 

sosyal hizmetlerin başta gelen görevleri arasındadır. 
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Marmara Bölgesindeki 17 Ağustos 1999 depremi sonucunda meydana gelen can ve 

mal kaybının büyüklüğü ve bunun ülke ekonomisinde ve sosyal yapıda yarattığı 

olumsuzluklar sosyal hizmetler dâhil tüm sektörlerde doğal afetlere ilişkin acil önlemlerin 

alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır. 

 

 

Resim 5.5: Deprem sonrası uluslararası iş birliği ve kurtarma çalışmaları 

 

Doğal afetlerle ilgili çalışmaların afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası çalışmalar 

olmak üzere üç önemli boyutu bulunmaktadır. 

 

 Afet öncesi çalışmalar 

 

Sosyal hizmetler açısından afet öncesi çalışmalarda yapılması gereken görevlerin en 

başında, insanların doğal afetlere karşı madden ve manen hazırlıklı olmalarında ve bu 

konuda bilinç geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Bu yönde başta SHÇEK Genel 

Müdürlüğü olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin 

aralarında iş birliği yaparak geliştirecekleri programların sürekliliği önem kazanmaktadır.  

 

 Afet sırasındaki çalışmalar 

 

Afet sırasında sosyal hizmetlerle ilgili kurumlara önemli görevler düşmektedir. Afete 

maruz kalmış kişilerin barındırılması ve temel ihtiyaçların karşılanması; yaşlı, özürlü, hasta, 

çocuk gibi özel bakıma ihtiyaç duyan grupların acilen koruma altına alınması ve bu yönde 

ailelere yardımcı olunması, yardımların depolanıp düzenli olarak dağıtılması, afet nedeniyle 

halkta oluşan şokun giderilmesi yönünde girişimlerde bulunulması ve bu amaçla çeşitli 

programların hayata geçirilmesi gibi görevler sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaları 

arasındadır. 

 

 Afet sonrası çalışmalar 
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Afet sonrasında da sosyal hizmetlerin işlevi önemlidir. Özellikle hak sahiplerinin 

tespitinde rol alma, halkın yeni yerleşim yerlerine yerleşmelerinde yardımcı olunması ve bu 

konuda halkın aydınlatılması, doğal afete maruz kalmış kişilerin yeni yaşama uyum 

sağlamalarında yardımcı olunması, psikososyal destek hizmetlerinin başta sağlık olmak 

üzere diğer sektörlerle iş birliği içinde gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır. 

 

 

Resim 5.6: Haiti depreminden sonra Türk Kızılayı’nın desteği 

 

5.4. Doğal Afetlerde Sosyal Destek Hizmeti Veren Kurum ve 

Kuruluşlar  

 

Doğal afetlerde Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ile afetler merkez 

koordinasyon kurulu üyesi Bakanlıklar (Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı) ve Kızılay hizmet veren kurum ve 

kuruluşlardır. 

 

Bu kurum ve kuruluşların yanı sıra SHÇEK Genel Müdürlüğü ve Afetlerde 

Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü’nü imzalayan; Türkiye Kızılay Derneği, Türk 

Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk 

ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği,  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, afetlerde 

sosyal destek hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de doğal 

afetlerde sosyal destek hizmeti veren kurum ve kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu kurum 

ve kuruluşların afetlerdeki yetki ve sorumlulukları: 
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 Afetlerde psikososyal hizmetler birliği genel sekreteryası 

 İş birliğinde yer alan her kurum en az iki temsilci ile genel sekreteryada 

yer alır. 

 Olağan durumlarda ilgili kurumların önerisiyle genel sekretaryanın 

temsilcileri kurumlar arası iletişimden sorumludur. 

 Afet sırası ve sonrasında Kızılay’ın harekete geçirmesi ile bu temsilciler 

toplantı, haberleşme, yazışma vb. konulardan sorumludur. 

 Afet durumunda resmî kurumlarda çalışanların izinlerinin alınması 

konusundaki yazışmaları yapar. 

 İletişimde zamanı etkin kullanabilmek için bu temsilcilerin dâhil olduğu 

bir e-grup kurulur. 

 Sekreterya görevlileri, iş birliğinde yer alan kurumların katılacağı ve 

olağan durumlarda dört ayda bir yapılacak yürütme kurulu toplantısının 

organizasyonunu yapar. 

 Yürütme kurulunun toplantılarını genel sekreterya düzenler ve 

raporlandırır. 

 Bu protokole taraf olan kurumlardan birinin önerisi doğrultusunda genel 

sekreterya toplanabilir. 

 

 Afetlerde psikososyal hizmetler birliği yürütme kurulu 

 İş birliğine üye kurumların travma komisyonu ve psikososyal destek 

birimi çalışanlarından veya böyle bir komisyon ya da birimin olmadığı 

kurumlarda yönetim kurullarının görevlendirdiği kişilerden oluşur. 

 Afetlere ilişkin psikososyal yardım çalışmalarının planlanmasından ve 

yürütülmesinden sorumludur. 

 Olağan durumlarda dört ayda bir toplanır. 

 Her kurumun bir oy hakkı vardır. 

 

 Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği: Yürüttüğü çalışmalar; 

 Afetle ilgili materyal hazırlığı ve eğitim desteği, 

 Afetin hemen ardından afet bölgesinde kaynakların doğru kullanılarak 

gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmesi konusundaki çalışmaların 

yürütülmesi, 

 Afet bölgesinde toplum organizasyonunun sağlanarak Kızılay’ın yardım 

çalışmalarını yürüttüğü kamplarda normal hayata dönüş sürecinde 

çalışmalar yapılması, 

 Kızılay’ın insan kapasitesini arttırmak amacıyla sosyal hizmet 

uzmanlarından oluşan bir gönüllü grubun eğitilmesi ve bu grubun olası 

afet durumları için hazır tutulması, 

 Afetlerle ilgili araştırmalara katkı, 

 Olağan durumlarda stajyer yönlendirme, 

 Psikososyal destek birimi çalışanlarına eğitim desteği, 

 Kongre, seminer, sempozyum hazırlığı, 

 Yayın, araştırma vb. çalışmaları yürütür.  
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 Türk Psikologlar Derneği: Yürüttüğü çalışmalar; 

 Afetle ilgili materyal hazırlığı ve eğitim desteği, 

 Afet sırasında durum değerlendirmesi ve hizmet modellerinin 

geliştirilmesi, 

 Kızılay’ın insan kapasitesini arttırmak amacıyla psikologlardan oluşan bir 

gönüllü grubun eğitilmesi ve bu grubun olası afet durumları için hazır 

tutulması, 

 Afet bölgesinde çalışmaların yürütülmesi,  

 Afetlerle ilgili araştırmalara katkı, 

 Olağan durumlarda stajyer yönlendirme, 

 Psikososyal destek birimi çalışanlarına eğitim desteği, 

 Kongre, seminer, sempozyum hazırlığı, 

 Yayın, araştırma vb. çalışmaları yürütür. 

 

 Türkiye Psikiyatri Derneği: Yürüttüğü çalışmalar; 

 Afetle ilgili materyal hazırlığı ve eğitim desteği, 

 Afet sırasında durum değerlendirmesi ve hizmet modellerinin 

geliştirilmesi, 

 Kızılay’ın insan kapasitesini arttırmak amacıyla gönüllü gruplarının 

eğitilmesi, 

 Afet bölgesinde çalışmaların yürütülmesi, 

 Afetlerle ilgili araştırmalara katkı, 

 Psikososyal destek birimi çalışanlarına eğitim desteği, 

 Kongre, seminer, sempozyum hazırlığı, 

 Yayın, araştırma vb. çalışmaları yürütür.  

 

 Türkiye Kızılay Derneği: Yürüttüğü çalışmalar; 

 Afetle ilgili materyal hazırlığı ve eğitim desteği,  

 Afet sırasında durum değerlendirmesi ve hizmet modellerinin 

geliştirilmesi, 

 Basınla ilişkilerin yürütülmesi, 

 İş birliği ve bu protokole ilişkin hukuksal danışmanlığın yapılması, 

 Afet bölgesinde çalışmaların yürütülmesi, 

 Afetlerle ilgili araştırmalara katkı, 

 Kongre, seminer, sempozyum hazırlığı, 

 Yayın, araştırma vb. çalışmalar,  

 Afet müdahale faaliyetlerinde Kızılay’ın iş birliği protokolü taraflarından 

personel talep ettiği durumlarda hizmetin yürütülmesi için gerekli 

malzemeler ve personelin operasyon ile ilgili ihtiyaçları Kızılay 

tarafından cari usuller çerçevesinde karşılanır. Personel talep edildiği 

takdirde talep edilen personel Kızılay’ın ilgili Yönetmelikleri 

çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür.  

 

 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği: Yürüttüğü çalışmalar; 
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 Afetle ilgili materyal hazırlığı ve eğitim desteği,  

 Afet sırasında durum değerlendirmesi ve hizmet modellerinin 

geliştirilmesi, 

 Kızılay’ın insan kapasitesini artırmak amacıyla psikiyatrlardan oluşan bir 

gönüllü grubun eğitilmesi ve bu grubun olası afet durumları için hazır 

tutulması, 

 Psikososyal destek birimi çalışanlarına eğitim desteği, 

 Afet bölgesinde çalışmaların yürütülmesi,  

 Afetlerle ilgili araştırmalara katkı, 

 Kongre, seminer, sempozyum hazırlığı, 

 Yayın, araştırma vb. çalışmaları yürütür. 

 

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği: Yürüttüğü çalışmalar; 

 Afetle ilgili materyal hazırlığı ve eğitim desteği,  

 Afet sırasında durum değerlendirmesi ve hizmet modellerinin 

geliştirilmesi, 

 Kızılay’ın insan kapasitesini artırmak amacıyla psikolojik danışma ve 

rehberlik uzmanlarından oluşan bir gönüllü grubun eğitilmesi ve bu 

grubun olası afet durumları için hazır tutulması, 

 Afet bölgesinde çalışmaların yürütülmesi, 

 Afetlerle ilgili araştırmalara katkı sağlanması, 

 Kongre, seminer, sempozyum hazırlığı, 

 Yayın, araştırma vb. çalışmalarda bulunulması görevlerini yürütür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Doğal afetler ve sosyal hizmetlerin doğal afetlere yönelik görevleri ile ilgili bir sunum 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Doğal afetler ile ilgili araştırma yapınız. 
 Yazılı ve görsel kaynaklardan 

yararlanabilirsiniz. 

 Doğal afetlerde görev alacak sosyal 

hizmet kurum ve kuruluşlarını 

listeleyiniz. 

 Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği 

Protokolü’nü imzalayan kurum ve 

kuruluşlara da yer verebilirsiniz. 

 Sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının 

doğal afetlere yönelik görevlerini 

belirtiniz. 

 İlgili kurum ve kuruluşların İnternet 

sitelerinden yararlanabilirsiniz. 

 Doğal afetler ve sosyal hizmet kurum ve 

kuruluşlarının doğal afetlere yönelik 

görevleri ile ilgili resim ve fotoğraf 

derleyiniz. 

 Çeşitli kaynaklardan ve İnternetten 

yararlanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlayınız. 

 Bilgisayar ortamında power point 

şeklinde hazırlayabilirsiniz. 

 Asetat kâğıtlarına hazırlayarak 

tepegözde sunum hazırlayabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri renkli fon kartonu 

üzerinde dizayn ederek poster sunum 

hazırlayabilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlarken uzun cümleler 

yerine özet maddeler ve görseller 

kullanmaya özen gösterebilirsiniz. 

 Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Arkadaşlarınızın görüş ve önerilerini 

alabilirsiniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi psikososyal hizmetler protokolünü imzalayan kamu kurum ve 

kuruluşları arasında yer almamaktadır? 

A) Türkiye Kızılay Derneği 

B) Yeşilay 

C) Türk Psikologlar Derneği 

D) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetler arasında değildir? 

A) Volkanlar 

B) Seller, su taşkınları 

C) Kuraklık  

D) Deprem 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet sonrası bireylerin yaşabilecekleri sorunlar arasında 

yer alır? 

A) Psikolojik sorunlar 

B) Fiziksel sorunlar 

C) Sosyal sorunlar 

D) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerle ilgili başlıca çalışmaların içinde yer 

almamaktadır? 

A) Afet öncesi çalışmalar 

B) Afet sırasındaki çalışmalar 

C) Kongre, seminer, sempozyum 

D) Afet sonrası çalışmalar 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası sosyal hizmetlerin başta gelen görevleri 

arasındadır? 

A) Hayat kurtarmaya yönelik müdahaleler  

B) Hayatı sürdürmeye yönelik ihtiyaçların karşılanması 

C) Normalleşme sürecinin gereklerini yerine getirmek  

D) Hepsi 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Doğal afetler; oluşumu doğa olaylarına dayanan, olduğu zaman can ve mal 

kaybına neden olan ve insanlara ciddi zararlar veren afetlerdir. 

7. (   ) Afet sonrası çalışmalarda sosyal hizmetlerin işlevi önemli değildir. 

8. (   ) Afetin hemen ardından afet bölgesinde kaynakların doğru kullanılarak gerçek 

ihtiyaç sahiplerine verilmesi konusundaki çalışmaların yürütülmesinde Sosyal Hizmet 

Uzmanları Derneği’nin yetki ve sorumluluğu vardır.  

9. (   ) Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin Kızılay’ın insan kapasitesini 

artırmak amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarından oluşan bir gönüllü 

grubun eğitilmesi ve bu grubun olası afet durumları için hazır tutulmasında yetki ve 

sorumluluğu vardır. 

10. (   ) Afet sonrası hayat kurtarmaya yönelik müdahaleler ile hayatı sürdürmeye yönelik 

ihtiyaçların karşılanması ve normalleşme sürecinin gereklerini yerine getirmek 

halkımızın başta gelen görevleri arasındadır.  

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Yasal çerçevede, haklarında korunma kararı alınmış çocukların koruyucu ailelerin 

yanına yerleştirilmeleri için öz ailelerinden muvafakat alınması zorunluluğu yoktur. 

2. (   ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye’de sürekli ikamet eden, okuryazar 

olan,  çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-baba ya da vasisi koruyucu aile 

olmak üzere il müdürlüklerine başvurabilmektedir.  

3. (   ) Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda 

görüşmesini sağlamak koruyucu ailenin yükümlülükleri arasındadır. 

4. (   ) Dünyada yüz milyondan fazla evsiz yaşamaktadır. 

5. (   ) Barınağa gelen/getirilen evsizin kabulünün yapılabilmesi için güvenlik 

birimlerince aranıp aranmadığının kontrol edilmesi zorunluluğu yoktur. 

6. (   ) Günlük barınmaevi, tedavi amaçlı hizmet birimi olmadığından psikiyatrik 

hastalığı olanlar, zihinsel engelliler ve ağır bedensel engelliler günlük barınmaevine 

kabul edilmezler. 

7. (   ) Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların psikososyal 

sorunlarının çözümlenmesi ve bu süreçte varsa çocuklarıyla birlikte yatılı olarak 

kalabilmelerini sağlayan sosyal hizmet kuruluşlarına sığınmaevi denir. 

8. (   ) Kadın sığınmaevlerinde dil, ırk, renk, engellilik, siyasi düşünce, din, mezhep vb. 

nedenlerle tüm kadınlara hizmet verilmesi mümkün değildir. 

9. (   ) Kadın konukevine kabulünü isteyen kadınlar, il sosyal hizmetler müdürlüğüne bir 

dilekçe ile başvuruda bulunabilir. 

10. (   ) Suça itilmiş çocuk ve genç değil suçlu çocuk ve genç vardır. 

11. (   ) Aile ortamı açısından çocuğu suça iten nedenler arasında aşırı disiplin kadar 

ilgisiz, soğuk mesafeli tutumların önemsiz olduğu bilinmektedir. 

12. (   ) Salıverilme sonrası hükümlüye sağlanacak maddi ve manevi hizmetler, onun 

toplumla yeniden bütünleşmesindeki başarıyı kolaylaştırmak için şart değildir. 

13. (   ) Doğal afet sonrasında insanlar aşırı depresyon (ruhsal çökkünlük hâli); kendini 

değersiz hissetme, umutsuzluk ve yaşama isteğinin azalması gibi sorunlar içine 

girebilir.  

14. (   ) Afetin hemen ardından afet bölgesinde kaynakların doğru kullanılarak gerçek 

ihtiyaç sahiplerine verilmesi konusundaki çalışmaların yürütülmesi Türkiye Psikiyatri 

Derneği’nin görev ve sorumluluğu içindedir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya
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15. (   ) Afete maruz kalmış kişilerin barındırılması ve temel ihtiyaçların karşılanması, 

yaşlı, özürlü, hasta, çocuk gibi özel bakıma ihtiyaç duyan grupların acilen koruma 

altına alınması sosyal hizmet uzmanlarının görevleri arasındadır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 C 
3 B 

4 A 

5 C 

6 C 
7 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 B 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 
2 B 
3 D 
4 C 
5 B 
6 D 
7 D 
8 D 
9 Y 
10 D 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 
2 B 
3 D 
4 A 
5 D 
6 D 
7 D 
8 Y 
9 Y 
10 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 
2 C 
3 D 
4 C 
5 D 
6 D 
7 Y 
8 D 
9 D 
10 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 
2 Y 
3 D 
4 D 
5 Y 
6 D 
7 D 
8 Y 
9 D 
10 Y 
11 Y 
12 Y 
13 D 
14 Y 
15 D 
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