
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

KORUYUCU AİLE BİREYLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİ ile EMPATİK BECERİLERİ ve ÖZGECİLİK 

DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Hacer Duygu YEŞİLKAYALI 

 

 

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

DANIŞMAN 

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN 

 

 

 

 

2015- Ankara 



 



 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

 

 

KORUYUCU AİLE BİREYLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİ ile EMPATİK BECERİLERİ ve ÖZGECİLİK 

DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

 

 

Hacer Duygu YEŞİLKAYALI 

 

 

SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

DANIŞMAN 

Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN 

                             

 

 

                              2015- Ankara 



iii 
 

 
 

İÇİNDEKİLER 

 

Kabul ve Onay           ii 

Ġçindekiler           iii 

Önsöz             viii 

Simgeler ve Kısaltmalar          ix           

Çizelgeler           x 

1.GİRİŞ                                                                                                                     1 

1.1. Problem Durumu                                                                                                1 

1.2. Korunma Ġhtiyacı Olan Çocuk Kavramı                                                            7 

1.3. Korunma Ġhityacı Olan Çocuklara Sağlanan Hizmetler                                    10 

1.3.1. Öz Aile Yanında Bakım                                                                                 10 

1.3.2. Kurum Bakımı                                                                                                11 

1.3.2.1. Kurum Bakımının Faydaları                                                                        12 

1.3.2.2. Kurum Bakımının Dezavantajları                                                               12 

1.3.3. Evlat Edinme                                                                                                  13 

1.3.3.1. Evlat Edinmenin Koruyucu Aileden Farkı                                                  14 

1.3.4. Koruyucu Aile Uygulaması                                                                            15 

1.3.4.1. Koruyucu Aile BaĢvurusu ve Koruyucu Aile Olabilmenin ġartları            18 

1.3.4.2. Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlanacak Çocuğun YerleĢtirilmesi         20 

1.3.4.3. Koruyucu Aileye Sağlanan Haklar                                                              21 

1.3.4.4. Çocuğun Koruyucu Aile Yanından Ayrılma Süreci                                   23 

1.3.4.5. Koruyucu Aile Uygulamasındaki Genel Sorunlar                                      23 

1.3.4.5.1. Koruma Altına Alınan Çocuğun Biyolojik Ailesi Ġle Ġlgili Sorunlar       23 

1.3.4.5.2. Bakım Altına Alınan Çocuk Ġle Ġlgili Sorunlar                                        24 

1.3.4.5.3. Koruyucu Aileler Ġle Ġlgili Sorunlar                                                         25 

1.3.4.5.4. Meslek Elemanları Ġle Ġlgili Sorunlar                                                       26 



iv 
 

 
 

1.4. Koruyucu Aile Uygulaması Ġle Ġlgili YapılmıĢ AraĢtırmalar                          26 

1.5. Empatinin Tanımı                                                                                            30 

1.6. Empatinin Tanımlanmasına ĠliĢkin Değerlendirmeler                                    32 

1.7. Empatinin Öğeleri                                                                                           32 

1.8. Empati Ġle Ġlgili YaklaĢımlar                                                                           34 

1.8.1. Çıkarsama                                                                                                     34 

1.8.2. Rol Oynama                                                                                                  35 

1.8.3. Heyecan Yayılması Olarak Empati                                                              35 

1.9. Empati Ġle KarıĢtırılan Bazı Kavramlar                                                           36 

1.9.1. Sempati                                                                                                         36 

1.9.2. ÖzdeĢleĢme                                                                                                   36 

1.9.3. Ġçtenlik                                                                                                          37 

1.9.4. Sezgisel Tanı                                                                                                 37 

1.10. Empatinin Kuramsal Açıklaması                                                                   38 

1.10.1. Ben – Merkezcilik ( Ego – Santrizm) ve Empati                                       38 

1.10.2. Empati Kurma ve Yardım Etme DavranıĢı                                                39 

1.11. Empatinin BileĢenleri                                                                                    41 

1.12. Empatinin Basamakları                                                                                 43 

1.13. Empatinin Önemi                                                                                          45 

1.14. Özgeciliğin Tanımı ve KavramsallaĢtırılması                                               46 

1.15. Özgeciliğin Temelleri                                                                                   49 

1.15.1. Özgeciliğin Genetik Temeli                                                                       49 

1.15.2. Özgeciliğin Sosyal GeliĢim Temeli                                                           50 

1.15.3. Özgeciliğin Felsefi Temeli                                                                        51 

1.15.4. Özgeciliğin Dini Temeli                                                                            52 

1.16. Özgecilikle Ġlgili Psikolojik YaklaĢımlar                                                     52 



v 
 

 
 

1.17. AraĢtırmanın Amacı                                                                                       53 

1.18. AraĢtırmanın Önemi                                                                                      54 

1.19. AraĢtırmanın Sayıltıları                                                                                 55 

1.20. Sınırlılıklar                                                                                                     55 

1.21. Tanımlar                                                                                                        56 

2. GEREÇ ve YÖNTEM                                                                                      58 

2.1. AraĢtırmanın Modeli                                                                                       58 

2.2. Veri Toplama Araçları                                                                                    59 

2.2.1. KiĢisel Bilgi Formu                                                                                      59 

2.2.2. Empatik Beceri Ölçeği-B Formu (EBÖ – B)                                               59 

2.2.3. Özgecilik Ölçeği                                                                                          61 

2.3. Süre ve Olanaklar                                                                                           62 

2.4. Verilerin Analizi                                                                                             62 

3. BULGULAR                                                                                                     63 

3.1. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular         63 

3.1.1. Koruyucu Aile Bireylerinin Sosyo Demografik Özelliklerine ĠliĢkin              

Bulgular                                                                                                      64 

3.1.2. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Ekonomik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular  67 

3.1.3. Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olma Sürecine ĠliĢkin                

Bulgular                                                                                                      69 

3.1.4 Koruyucu Ailye Sahip Çocukların Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular  73 

3.1.4.1. Koruyucu Aileye Sahip Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine      

ĠliĢkin Bulgular                                                                                          74 

3.1.4.2. Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Ailesine ĠliĢkin Bulgular                    75 

3.2. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri Ġle Empatik Beceri       

Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular                                                 78 

3.2.1. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle           

Empatik Beceri Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular                       78 



vi 
 

 
 

3.2.2. Koruyucu Aile Bireylerinin Ekonomik Özellikleri Ġle Empatik Beceri       

Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgu                                                       81 

3.2.3. Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olma Sürecine ĠliĢkin       

Özellikleri  Ġle Empatik Beceri Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair           

Bulgular                                                                                                       82 

3.2.4. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Tanıtıcı Özellikleri ile Koruyucu         

Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair  

Bulgular                                                                                                       85 

3.2.4.1. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri              

Ġle Koruyucu Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyleri Arasındaki     

ĠliĢkiye Dair Bulgular                                                                                  85 

3.3. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri ile Özgecilik ve             

Özgecilik  Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular             87 

3.3.1. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle        

Özgecilik  ve  Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye               

Dair Bulgular                                                                                               87 

3.3.2 Koruyucu Aile Olan Bireylerin Ekonomik Özelliği Ġle Özgecilik ve      

Özgecilik  Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular             94 

3.3.3. Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olma Sürecine ĠliĢkin      

Özellikleri Ġle Özgecilik ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki    

ĠliĢkiye Dair  Bulgular                                                                                95 

3.3.4. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Tanıtıcı Özellikleri ile Koruyucu          

Aile Bireylerinin Özgecilik ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki 

ĠliĢkiye  Dair Bulgular                                                                                102 

3.3.4.1. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle 

Koruyucu Aile Bireylerinin Özgecilik ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları             

Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular                                                               103 

3.3.5 Koruyucu Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyi ile Özgecilik ve    

Özgecilik Alt Ölçek Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgu                 105 

4. TARTIŞMA                                                                                                       106 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER                                                                                  125 

ÖZET                                                                                                                      130 

SUMMARY                                                                                                            131 



vii 
 

 
 

KAYNAKLAR                                                                                                     132 

Ek 1. KiĢisel Bilgi Formu                                                                                      143 

Ek 2. Empatik Beceri Ölçeği                                                                                 146 

Ek 3. Özgecilik Ölçeği                                                                                          149 

Ek 4. Kurum Ġzin Yazısı                                                       152     

           Ek 5. Etik Kurul Kararı                            153 

ÖZGEÇMİŞ                 154



viii 
 

 
 

ÖNSÖZ 

Yüksek lisans eğitimine baĢladığım günden eğitimimin sonuna kadar her aĢamada 

beni destekleyen, benden güvenini ve desteğini esirgemeyen, bu araĢtırmanın 

planmasında ve uygulanmasında emeği geçen değerli danıĢman hocam Prof. Dr. 

Yasemin ÖZKAN’a sonsuz teĢekkürlerimi sunarım.  

Akademik hayata adım atmayı düĢündüğüm günden bugüne değin her zaman 

desteğini hissettiğim, beni cesaretlendiren, bilgi ve deneyimleriyle sorunları aĢmama 

yardımcı olan değerli hocam Prof. Dr. Veli DUYAN’a, bana güven ve motivasyon 

veren değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Melahat DEMĠRBĠLEK’e, yüksek lisans 

eğitimimde emeği geçen değerli hocalarım Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN CĠFÇĠ, 

Doç. Dr. AyĢe Sezen BAYOĞLU’na, araĢtırma konum ile ilgili çalıĢmaları ile 

yolumu aydınlatan Doç Dr. Cengiz ÖZBESLER’e, araĢtırma süresince beni 

destekleyen Ġstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. 

Dr. Nesrin AġTI’ya, çalıĢma azimleri ve akademik duruĢlarıyla örnek aldığım, her 

zaman çevrelerinde olmak istediğim Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeleri Yard. 

Doç. Dr. Seher CESUR KILIÇASLAN’a ve Yrd. Doç. Dr. Pınar AKKUġ’a, 

sahadaki iĢ yaĢamımda ve akademik hayatımda beni daima destekleyen Sosyal 

Hizmet Uzmanı Hasan ÖZDEMĠR’e, bu araĢtırma vesilesiyle tanıĢma fırsatı 

bulduğum, uygulama aĢamasında büyük bir özveri ile bana destek veren Denizli 

Koruyucu Aile Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı Ayfer DOĞAN’a, motivasyonumu 

daima yukarda tutmama yardımcı olan değerli arkadaĢlarım Elif ÇETĠNTAġ’a, ArĢ. 

Gör. Münevver GÖKER’e, çalıĢma arkadaĢım ArĢ. Gör. Çınar ERGĠNBAġ’a, varlığı 

ile hayatıma anlam katan Burak BÖLÜKBAġI’na, hayatımın her aĢamasında beni 

destekleyen,  en büyük Ģansım olduklarını hissettiren, bana güvenli ve huzurlu bir 

aile ortamı sunan babam  Hasan YEġĠLKAYALI’ya, bu alanı seçmemde en büyük 

katkısı olan, sonsuz sabır ve azmiyle, akademik disipliniyle hayatımın her 

aĢamasında örnek aldığım annem Yrd. Doç. Dr. Emel YEġĠLKAYALI’ya, 

büyümeyen oyun arkadaĢım, kardeĢim Utku YEġĠLKAYALI’ya, anne yarım olan 

anneannem Alime YURTSEVER’e ve 

Son olarak, hayatıma bir Ģekilde değmiĢ ve ben olmamı sağlamıĢ olan herkese 

sonsuz teĢekkürlerimi sunarım.  



ix 
 

 
 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

ASPB  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ÇHS  Çocuk Hakları SözleĢmesi 

ÇOGEM Çocuk ve Gençlik Merkezi 

KAY  Koruyucu Aile Yönetmeliği 

M.K.  Medeni Kanun 

p   Anlamlılık düzeyi  

S   Standart sapma  

SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

t   t değeri (t testi için)    

Χ   Aritmetik ortalama  

%   Yüzde  

 



x 
 

 
 

ÇİZELGELER 

Çizelge 1.1 2015 Yılına Ait Koruyucu Ailelere Yapılan Aylık Ödeme Miktarı    22 

Çizelge 3.1 Cinsiyete Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde      

Dağılımı                                                                                               64 

Çizelge 3.2 YaĢa Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde              

Dağılım                                                                                                64 

Çizelge 3.3 Medeni Duruma Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve          

Yüzde Dağılımı                                                                                   65 

Çizelge 3.4 Eğitim Duruma Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve           

Yüzde Dağılımı                                                                                   65 

Çizelge 3.5 Biyolojik Çocuğa Sahip Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile           

Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde Dağılımı                                             66 

Çizelge 3.6 Biyolojik Çocuk Sayısına Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve             

Yüzde Dağılımı                                                                                    66 

Çizelge 3.7 ÇalıĢma Durumuna Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı               

ve Yüzde Dağılımı                                                                               67 

Çizelge 3.8 Algılanan Gelir Düzeyine Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin           

Sayı ve Yüzde Dağılımı                                                                       67 

Çizelge 3.9 Sosyal Güvencelerine Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı                

ve Yüzde Dağılımı                                                                               68 

Çizelge 3.10 Ev Mülkiyetinin Kendilerine Ait Olma Durumuna Göre            

Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde Dağılımı                  68 

Çizelge 3.11 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Sayısına Göre Sayı ve           

Yüzde Dağılımı                                                                                  69 

Çizelge 3.12 Koruyucu Ailesi Olunan Çocuğun Bakımı Ġçin Yapılan           

Ödemeden Yararlanma Durumlarına Göre Koruyucu Ailelerin             

Sayı ve Yüzde Dağılımı                                                                     70 

Çizelge 3.13 Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum DıĢından Rehberlik           

Hizmeti   Alma Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                70 

Çizelge 3.14 Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum Tarafından Rehberlik        

Hizmeti Alma Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                  71 



xi 
 

 
 

Çizelge 3.15 Koruyucu Ailelik ile Ġlgili DanıĢmanlık Almaya Ġhtiyaç Duyma 

Durumuna Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı         71 

Çizelge 3.16 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Sıkıntı 

YaĢandığında Tercih Ettikleri Çözüm Yollarına Göre Koruyucu                  

Aile Bireylerinin Sayı ve Yüzde Dağılımı                                        72 

Çizelge 3.17 Koruyucu Ailesi Olunan Çocuğun Biyolojik Ailesine ĠliĢkin             

Bilgi Sahibi Olma Durumuna Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve              

Yüzde Dağılımı                                                                                 72 

Çizelge 3.18 Bakım Altına Aldıkları Çocuk Ġle Akraba Olma Durumlarına            

Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı                          73 

Çizelge 3.19 Koruyucu Ailesi Olunan Ġlk Çocuğun Cinsiyetine Göre Sayı ve         

Yüzde Dağılımı                                                                                74 

Çizelge 3.20 Koruyucu Ailesi Olunan Ġlk Çocuğun AraĢtırma Yapıldğı Sıradaki 

YaĢına Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                                              74 

Çizelge 3.21 Koruyucu Ailesi Olunan Ġlk Çocuğun Koruma Altına Alındığı      

YaĢına Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                                              75 

Çizelge 3.22 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Biyolojik Ailesi ile GörüĢme 

Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                                        76 

Çizelge 3.23 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Biyolojik Ailesi ile GörüĢme  

Sıklığına Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                                          76 

Çizelge 3.24 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Diğer Akrabaları ile GörüĢme 

Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı                                       77 

Çizelge 3.25 Biyolojik Çocukları ile Koruyucu Ailesi Oldukları Çocuklarının  

AnlaĢma Durumlarına Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde  

Dağılımı                                                                                          77 

Çizelge 3.26 Koruyucu Aile Bireylerinin Cinsiyetine Göre Empatik Beceri 

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonucu                                                 79 

Çizelge 3.27 Koruyucu Aile Bireylerinin YaĢ Grubuna Göre Empatik Beceri  

Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları                79 

Çizelge 3.28 Koruyucu Aile Bireylerinin Öğrenim Durumuna Göre Empatik      

Beceri Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları     80 

Çizelge 3.29 Biyolojik Çocuğa Sahip Olma Durumuna Göre Empatik Beceri  

Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                                  80 



xii 
 

 
 

Çizelge 3.30 Koruyucu Aile Bireylerinin Biyolojik Çocuk Sayısına Göre         

Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin Bağımsız t-Testi Sonuçları           81 

Çizelge 3.31 Koruyucu Aile Bireylerinin ÇalıĢma Durumları Göre Empatik         

Beceri Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                          81 

Çizelge 3.32 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum 

DıĢından Rehberlik Hizmeti Alma Durumuna Göre Empatik Beceri 

Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                                     82 

Çizelge 3.33 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce           

Kurumdan Rehberlik Hizmeti Alma Durumuna Göre Empatik       

Beceri Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                          83 

Çizelge 3.34 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Ailelik ile Ġlgili              

DanıĢmanlığa Ġhtiyaç Duyma Durumuna Göre Empatik Beceri 

Düzeyine ĠliĢkin  t-Testi Sonuçları                                                     83 

Çizelge 3.35 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında Tercih Ettikleri Çözüm Yollarına Göre Koruyucu       

Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi     

Sonuçları                                                                                             84 

Çizelge 3.36 Koruma Altına Aldıkları Çocukların Öz Ailesi Ġle Ġlgili Bilgi        

Sahibi Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile Bireylerinin Empatik 

Beceri Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                      85 

Çizelge 3.37 Koruma Altına Aldıkları Çocuğun Cinsiyetine Göre Koruyucu Aile 

Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları        86 

Çizelge 3.38 Koruma Altına Aldıkları Ġlk Çocuğun YaĢına Göre Koruyucu Aile 

Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi Sonuçları                                                                                86 

Çizelge 3.39 Koruyucu Aile Bireylerinin Cinsiyetine Göre Özgecilik         

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                                 88 

Çizelge 3.40 Koruyucu Aile Bireylerinin YaĢ Grubuna Göre Özgecilik           

Düzeylerine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları               89 

Çizelge 3.41 Koruyucu Aile Bireylerinin Eğitim Düzeyine Göre Özgecilik 

Düzeylerine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları               91 

Çizelge 3.42 Biyolojik Çocuğa Sahip Olma Durumuna Göre Özgecilik      

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                                 93 



xiii 
 

 
 

Çizelge 3.43 Biyolojik Çocuk Sayısına Göre Koruyucu Ailelerin Özgecilik 

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                               94 

Çizelge 3.44 Koruyucu Aile Bireylerinin ÇalıĢma Durumları Göre Özgecilik 

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                                               95 

Çizelge 3.45 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce           

Kurum DıĢından Rehberlik Hizmeti Alma Durumu ile Özgecilik 

Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları                      96 

Çizelge 3.46 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce         

Kurumdan Rehberlik Hizmeti Alma Durumu ile Özgecilik          

Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları                      97 

Çizelge 3.47 Koruyucu Aile Bireylerinin DanıĢmanlık Hizmetine Ġhtiyaç         

Duyma Durumu ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye              

Dair  t-Testi Sonuçları                                                                     98 

Çizelge 3.48 Koruyucu Aile Bireylerinin Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında Kurumdan Destek Alarak Durumu ile Özgecilik   

Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları                      99 

Çizelge 3.49 Koruyucu Aile Bireylerinin Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında KonuĢarak Çözme Durumu ile Özgecilik Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları                                       100 

Çizelge 3.50 Koruyucu Aile Bireylerinin Çocukla Ġlgili Herhangi Bir             

Problem YaĢandığında DıĢarıdan Profesyonel Destek Alarak              

Çözme Durumu  ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye              

Dair t-Testi Sonuçları                                                                       101 

Çizelge 3.51 Koruyucu Ailesi Olunan Çocuğun Biyolojik Ailesi Ġle Ġlgili              

Bilgi Sahibi Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile Bireylerinin 

Özgecilik Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları                               102 

Çizelge 3.52 Koruma Altına Aldıkları Çocuğun Cinsiyetine Göre Koruyucu          

Aile Bireylerinin Özgecilik Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları       103 

Çizelge 3.53 Koruma Altına Aldıkları Ġlk Çocuğun YaĢına Göre Koruyucu           

Aile Bireylerinin Özgecilik Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans           

Analizi Sonuçları                                                                              104 

Çizelge 3.54 Empatik Beceri Düzeyi, Özgecilik Alt Ölçek Düzeyleri ve       

Özgecilik Düzeyi Korelasyon Katsayılarına ĠliĢkin Tablo               105 

 



1 

 

1.GĠRĠġ 

1.1. Problem Durumu 

Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nde, çocuğun kiĢiliğinin tam ve uyumlu olarak 

geliĢebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayıĢ havasının içindeki, bir aile ortamında 

yetiĢmesinin gerekliliği baĢtan kabul edilmektedir. Bu nedenle, devlet koruması 

altına alınan çocuklar için sunulan bakımlardan söz edilirken, kurum bakımı en sona 

bırakılarak, koruyucu aile bakımı, kefalet, evlat edinme gibi çocuğun aile yanında 

bakımını gerektiren hizmet modelleri öncelikle belirtilmektedir (Madde 20). 

Çocuk koruma sisteminin tarihi incelendiğinde de, 1950‟lerden itibaren, kurum 

bakımının çocuğun psiko-sosyal geliĢimine olumsuz etkileri tartıĢılmaya baĢlandığı 

ve koruyucu aile yanında bakımın tüm dünyada yaygınlaĢtırılmaya çalıĢıldığı 

görülmektedir (Gökçearslan Çiftçi, 2009; Üstüner, Erol ve ġimĢek, 2005; MacLean, 

2003; Yörükoğlu, 2004). 

Koruyucu aileler, biyolojik ailenin çeĢitli nedenlerle çocuğun bakım, koruma 

ve yetiĢtirme sorumluluğunu yerine getiremediğinde, devlet denetiminde biyolojik 

ailenin görevini üstlenen kiĢi ve ailelerdir. Bu kiĢi ve aileler, çocuğun yalnızca 

fiziksel bakımını ve korunmasını değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal olarak da 

sağlıklı bir geliĢim göstermesi için gerekli aile ortamını sağlamakla yükümlüdürler. 

Çocuklar bakımlarından sorumlu olan kiĢilerle olumlu iliĢkiler yaĢamaya 

ihtiyaç duymaktadırlar. Yakın bakım sağlayan kiĢilerle olumlu iliĢkiler 

geliĢtirilmediğinde çocuklar saldırgan, bağımlı davranıĢlar sergileyebilmekte ve 

özgüvenleri düĢük düzeyde olabilmekte; kendine güvensiz,   düĢük benlik saygısına 

sahip ve aynı zamanda depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunları da beraberinde 

getiren bir psikolojik yapıya sahip olabilmektedir (Önder ve Gülay, 2007; Cebe, 

2005). 
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Çocukluk geliĢimi üzerinde koruyucu faktörler arasında, çocuğun en azından 

kendisiyle ilgili bir kiĢiyle iyi iliĢkileri, ailenin olumlu sosyal iliĢkileri (Lauth ve 

Heubeck, 2010) sayılmaktadır. 

Yapılan araĢtırmalar, anne-babaları ile sağlıklı iletiĢim içinde olan çocukların, 

diğerlerine göre daha az endiĢeli tavır sergiledikleri ve arkadaĢ iliĢkilerinde daha 

baĢarılı olduklarını göstermiĢtir (ÇağdaĢ, 2012). 

Sağlıklı, güçlü bir aile için, aile üyelerinin sahip olması gereken bazı beceriler 

bulunmaktadır. Glick ve Kessler‟e göre, (1985) kiĢilerarası iliĢkilerin güçlü olması, 

üyelerin birbiri ile açık bir iletiĢim içinde olması, aileyi ilgilendiren konuların birlikte 

konuĢulup çözüm bulunması bu becerilerden bazılarıdır. Empati ise, hem diğer 

insanlarla sağlıklı iliĢkiler kurmanın (Önder ve Gülay, 2007), hem de sağlıklı 

ebeveyn çocuk iliĢkisinin temel öğelerinden biridir (ÇağdaĢ ve Seçer, 2011; ÇağdaĢ, 

2012). 

Rogers (1983) empati kavramını, bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin 

yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısı ile bakması, o kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi süreci 

olarak tanımlamıĢtır. ĠletiĢimde empatinin kullanıldığı durumlarda çocukla yetiĢkin 

arasında sıcak bir iliĢkinin kurulduğu, çocukların sahip oldukları olumsuz 

duygulardan dolayı rahatsız olmalarının engellendiği, sorunlarının çözülmesinin 

kolaylaĢtığı ve çocukların anne babalarının düĢüncelerine daha çok değer verdikleri 

belirtilmektedir (Ünal, 2007: 134). Feshbach‟a göre; empati eksikliği gösteren 

ebeveynler, çocuklarıyla duygusal olarak daha az ilgilenmekte, onların ihtiyaçlarını 

karĢılamakla daha az uğraĢmaktadır (Feshbach,1990: 273). Bunun yanı sıra, 

ebeveynlerin empati düzeylerinin düĢük olması, düĢmanca tavır ve saldırgan 

tutumların artmasına, çocuklara gösterdikleri ilgi ve bakımın azlığına, anne-baba 

olma isteklerinin yokluğuna, çocukla birlikte geçirdikleri zamanın niteliğinin 

kalitesiz olmasına ve duyarsız ebeveyn olmalarına neden olarak çocukların istismar 

ve ihmalini ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda uyumsuz çocuk davranıĢlarının 
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arttığı, ebeveyn ile çocuk arasında güvenli sevgi bağı kurulamadığı ifade 

edilmektedir (Ünal, 2007: 141). 

Bazı çalıĢmalarda (Batson, 1991; Batson, 1997; Batson ve Ahmad, 2001; 

Batson ve ark., 2002; Coke ve ark., 1978; Eisenberg, 1987), empatik kaygılara, 

özgeci davranıĢın en önemli harekete geçiricilerinden biri olarak bakılmıĢ ve özgeci 

davranıĢlarla empati kavramı iliĢkilendirilmiĢtir. Empatik kaygı, karĢıdaki kiĢinin 

ihtiyacı olan refahı anlamakla bağlantılı olarak, diğerleri odaklı duygusal tepkilerdir. 

Aynı zamanda da; sempati, merhamet, duyarlılık ve hoĢlanma duygularını 

içermektedir. Diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlı empatik kiĢilerin, kendilerini ihtiyaç 

sahibinin yerine koyup rol üstenebildikleri ve yardım için kendilerini yeterli 

görebildikleri için özgeci davranıĢlara yönlendikleri belirtilmiĢtir (Karadağ, 

Mutafçılar,  2009).  

Boehm‟e göre (1979), özgecilik bilinçli olarak ve içtenlikle ilgisini baĢkasına 

yönelten ve özveride bulunan bireyleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır 

(Onatır, 2008). Freedman, Sears ve Carlsmith‟e (1987) göre ise özgecilik; herhangi 

bir biçimde ödüllendirilme beklentisi (belki iyi bir Ģey yapmanın vermiĢ olduğu 

duygu dıĢında) olmaksızın bir baĢkasına yardım etme davranıĢıdır. Bir diğer deyiĢle, 

size bir çıkar sağlayabileceği düĢüncesiyle bağıĢta bulunmak için para yardımı 

yaparsanız, söz konusu olan gerçek anlamda bir özgeci davranıĢ değildir. Tüm bu 

tanımlardan anlaĢıldığı gibi, özgecilik yardım etme, sorumluluk üstlenme, bağıĢta 

bulunma gibi birçok olumlu sosyal davranıĢı içermektedir. Ancak, her olumlu sosyal 

davranıĢa özgeci davranıĢ denemez. Örneğin, karĢılık beklenerek yapılan yardım ya 

da kar amacı güdülerek yapılan iĢ birliği prososyal davranıĢ (olumlu sosyal davranıĢ) 

olmalarına rağmen özgeci davranıĢ değillerdir (Akbaba, 1994; Onatır, 2008). Olumlu 

sosyal davranıĢ (prososyal davranıĢ) kavramı, tüm yardım etme davranıĢlarını içeren 

bir kavramdır ve “antisosyal davranıĢ” kavramının zıddı bir kavram olarak 

kullanılmıĢtır. Hoffman‟ın geliĢimsel teorisi olumlu sosyal davranıĢın kısmen 

empatik yeteneklerin geliĢiminin bir fonksiyonu olduğuna iĢaret etmektedir. 
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Batson‟a (1998) göre özgeci motivasyonun en temel kaynağı diğer bireyin 

iyiliği adına verilen öteki merkezli bir duygusal tepkidir ve günümüzde bu yönelime 

empati denmektedir. Bu açıdan bakıldığında özgeci davranıĢ empatik eğilimle iliĢkili 

görülmektedir ve özgeci davranıĢın tanımlanmasında “empatik yönelim” de bir kriter 

olarak kullanılmaktadır (Onatır, 2008). Birbiri ile bağlantılı olarak empatinin de 

baĢkalarının sıkıntılarını azaltmak için özgeci davranıĢlara yol açtığı belirtilmektedir 

(Batson ve ark. 1991). Bu durumda empati düzeyi yüksek olan koruyucu ailelerin 

bakımı altındaki çocuklarının yaĢadığı sıkıntıları anlaması ve yardım ediciliğinin, 

empati düzeyi düĢük koruyucu ailelerden daha iyi olması beklenmektedir.  

Koruyucu aileler ile ilgili seçim kriterleri çok önemli olmasına rağmen, bugün 

ülkemizde yalnızca; koruyucu aile olmaya aday olan kiĢilerin, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaĢı olması, Türkiye‟de sürekli ikamet etmesi, en az ilkokul mezunu olması, 

25-65 yaĢ aralığında olması, düzenli bir gelire sahip olması, çocuğun velayeti 

hakkına sahip kiĢilerden biri olmaması ve daha önce koruyucu aile statüsünün iptal 

edilmemiĢ olması gerekmektedir. Sanılanın aksine ise, koruyucu aile olabilmek için 

evli ya da bekar olma durumu herhangi bir önem taĢımamaktadır. 

Bu kriterlere bakıldığında çok temel oldukları, koruyucu aile adaylarının 

ebeveynlik yapmaya hazır olup olmadıklarını tam olarak belirlemediği 

düĢünülmektedir. Koruyucu aile olmaya aday kiĢilerin ebeveyn olmaya hazır olup 

olmamalarını belirleyici olan kriterlerin neler olduğu araĢtırıldığında ise, on iki temel 

alanın mevcut olduğu saptanmıĢtır. Bu alanlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Buehler, 

Rhodes, Orme ve Cuddeback, 2006) : 

1- Çocuğa istismar, ihmal ve yaĢanılan konutun ev içi kazalara sebep olmayacak 

Ģekilde güvenli bir çevre sağlanmalı. 

2- Çocuğun geliĢimini destekleyecek bir ortam sağlanmalı. 
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3- Çocuğun eğitim olanaklarına sahip olması ve bu alanda baĢarıya ulaĢması 

sağlanmalı. 

4- Çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlık bakım ihtiyaçları sağlanmalı.  

5- Çocuğun sosyal ve duygusal geliĢimi desteklenmeli. 

6- ÇeĢitliliğe önem verilmeli ve buna bağlı olarak çocuğun kültürel 

ihtiyaçlarının desteklenmesi sağlanmalı.  

7- Çocuk için kalıcı planlamalar yapılmalı ve süreklilik sağlanmalı. 

8- Korunmaya muhtaç çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili durumunda herhangi bir 

belirsizlik varsa bu durum yönetilebilmeli.  

9- Koruyucu bir ebeveyn olarak ebeveyn/ler de kendilerini,beceri ve rollerin 

belirlenmesi açısından geliĢtirmeli. 

10- KiĢisel ve ailesel refah üzerinde koruyuculuk sistemine iliĢkin ihtiyaçlar ve 

yönetimi dikkate alınmalı. 

11- Aile bir ekip üyesi olarak çalıĢmalı. 

12- Çocuklar ve aileleri arasındaki iliĢki desteklenmeli. 

Birçok iyi koruyucu aile bu on iki kriteri bütünüyle uygulama ile ilgili çok 

yetkin değillerdir. Hatta “iyi aile” olarak örnek gösterilen birçok ailenin de bu 

alanların bütününde baĢarılı olduğu söylenemez. Ancak bu kriterler göz önünde 

bulundurularak, minimum ile ideal olan standartlar arasında kalınması gerektiği 

savunulmaktadır.   
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Koruyucu aile adayı olan ailelere uzmanlar tarafından yapılan sosyal 

incelemeler aracılığı ile aday ailelerin bu kriterlere sahip olup olmadığı tespit 

edilmeye çalıĢılsa da, kısıtlı zaman, meslek elemanlarının yoğunluğu ve yetersizliği 

gibi sebeplerden dolayı yapılan incelemeler yalnızca gözleme dayalı kalmakta ve 

yeterli olmamaktadır. Koruyucu ailenin seçim kriterlerinin oluĢturulmasında, sözü 

edilen on iki kriterin aileler üzerinde çeĢitli ölçekler aracılığı ile denenmesi oldukça 

zordur. Bu konuda bir baĢlangıç oluĢturma ve seçim kriterlerinden bazılarını deneme 

amacı ile bu ailelerin empatik becerileri ve özgeci değerleri ele alınmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

Ülkemizde halen 2.599 çocuk, koruyucu aile yanında bakılmaktadır 

(http://www.cocukhizmetleri.gov.tr 12.04.2014).  Bu çocukların, „korunmaya muhtaç 

çocuk‟ tanımı içinde yer almaktadır ve bu tanıma giren çocukların, diğer çocuklara 

göre daha fazla duygusal ve davranıĢsal sorunlar yaĢadığına iliĢkin çeĢitli araĢtırma 

sonuçları  bulunmaktadır (Üstüner, Erol ve ġimĢek, 2005). Bu sonuçlar göz önünde 

bulundurulduğunda, koruyucu aile bakımında olan çocukların, sağlıklı iletiĢime, 

duyarlı bir Ģekilde anlaĢılmaya ve bunu hissetmeye diğer çocuklardan da fazla ihtiyaç 

duyacakları açıktır.  Bu durum, koruyucu ailelerin sağlıklı iletiĢim becerilerine, 

dolayısı ile bu becerilerden biri olan empatik becerilere ve özgeciliğe sahip 

olmalarını daha da önemli hale getirmektedir. BaĢaran (2000) özgeciliği, karĢılık 

beklemeden baĢkalarına iyilik yapmayı, yardım etmeyi ve herhangi bir davranıĢı 

yaparken bunun baĢkalarına zarar verip vermeyeceğini, onları üzüp üzmeyeceğini 

düĢünmeyi içermektedir Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

Özgeci insan, olaylar, kiĢiler karĢısında ussal vicdanına dayanarak davranır; 

baĢkaları ile empati içerisindedir; onları onlar kadar anlayabilir; baĢkalarının zararına 

olan davranıĢlardan sakınır ve baĢkalarının yararına olan amaçlara yönelir (Onatır, 

2008).  

Bu araĢtırmada, çocuğun sağlıklı büyüme, geliĢim ve kiĢilik oluĢumunun 

sağlanabilmesinde ebeveynlerin empatik beceri ve özgeci davranıĢlarına duyulan 

ihtiyacın önemimi gösteren çalıĢmalardan (Feshbach,1990, Ünal, 2007, ÇağdaĢ ve 

http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/
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Seçer, 2011, ÇağdaĢ, 2012) yola çıkılarak; sağlıklı koruyucu aile-çocuk iliĢkisinin 

oluĢabilmesinde, özellikle koruyucu aile yanına yerleĢtirilen çocukların travmatik 

geçmiĢleri göz önünde bulundurulduğunda, empatik beceri ve özgeci davranıĢlara 

daha da çok ihtiyaç duyulduğu öngörülmüĢtür. Tüm bunlardan yola çıkılarak, 

koruyucu ailelerin empatik becerileri ile özgecilik durumları arasındaki iliĢkisinin 

araĢtırılması amaçlanmıĢtır. 

1.2. Korunma Ġhtiyacı Olan Çocuk Kavramı 

Bu baĢlık altında, korunma ihtiyacı olan çocuk kavramının çeĢitli tanımları ve 

korunmaya muhtaçlık kararı verebilmek için iĢleyen süreç hakkında bilgi 

verilecektir.  

ġenocak (2006)‟a göre, kimseli veya kimsesiz, yoksul veya varsıl, suçlu veya 

suçsuz, bedensel veya ruhsal ya da zihinsel özürlü olması veya olmaması gibi 

ayrımlara girilmeksizin, çocuğun bütün olarak korunması gerekmektedir. Ancak, 

normal hayatlarında herhangi bir unsur eksik olduğu için özel bir ilgiye muhtaç olan 

küçüklerin oluĢturduğu bir grup vardır ki, öğretide ve kanuni düzenlemede korunma 

ihtiyacı olan çocuk olarak tanımlamıĢtır.  

Ülkemizde korunma ihtiyacı olan çocuklara iliĢkin hizmetler Sosyal Hizmetler 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu‟na (2828 Sayılı Kanun) göre ve Çocuk Koruma 

Kanunu‟na (5395 Sayılı Kanun) göre yürütülmektedir. 2828 sayılı Kanun‟a göre 

korunma ihtiyacı olan çocuk; beden ruh ve ahlak geliĢimleri veya Ģahsi güvenlikleri 

tehlikede olup;  

 

- ana veya babasız,  

- ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,  

- ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,  

- ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuĢ, dilencilik, alkollü içkileri veya 

uyuĢturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü 
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alıĢkanlıklara karĢı savunmasız bırakılan ve baĢıboĢluğa sürüklenen çocuğu 

ifade etmektedir (m. 3/b). 

  

5395 sayılı kanun ise, korunma ihtiyacı olan çocuğu bedensel, zihinsel, ahlaki, 

sosyal ve duygusal geliĢimi ile kiĢisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar 

edilen ya da suç mağduru çocuk olarak tanımlamaktadır. 

Korunma ihtiyacı olan çocuk hizmetleri, yakın zamana kadar yoksul olan 

ailelerin, çocuklarını eğitilmesi amacıyla gönderildiği yer olarak yani, bir nevi yatılı 

okul olarak görülmekteydi. Ancak, yıllar içinde korunmaya muhtaç çocuk profilinin 

değiĢmesiyle ve Çocuk Koruma Kanunu‟nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha çok 

ihmal ve istismar bildirimleri ile gelen çocuklar kurum bakımı altına alınmaya 

baĢlanmıĢtır. Ġhmal ve istismar bildirimleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na 

daha çok okullardan, Ġl/Ġlçe emniyet müdürlüğüne bağlı emniyet çocuk Ģube 

müdürlüğünden, savcılıklardan, çocuk mahkemelerinden, sağlık kurumlarından veya 

yakın çevrede yaĢayanlar tarafından yapılan ihbarlarla gelmektedir. Nadiren de 

ebeveynler kendileri çocuklarına bakamadığını belirterek müracaat edebilmektedir. 

Bunun yanı sıra görsel ve yazılı basında çıkan haberler de ihbar kabul edilerek kurum 

ve meslek elemanı tarafından inceleme yapılmaktadır.  

Ġhmal ve istismar bildirimi geldiğinde, hangi kanaldan olduğu fark etmeksizin, 

ASPB veri toplamak üzere çeĢitli araĢtırmalar yapmakta, bu araĢtırmalar sosyal 

inceleme olarak geçmektedir. Veri toplama sürecinde ikametgah adresinde aile ve 

çocukla yapılan görüĢmenin ayrı bir önemi vardır. Çocuğun, ailesinin yanında 

kendisini baskı altında hissetmemesi amacıyla aile ve çocuk ile ayrı ayrı 

görüĢülmesine önem verilmektedir. Çocuk okula gidiyorsa öğretmenleriyle yapılan 

görüĢmeler, bilgilerin teyit edilmesi açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Bunun 

nedeni, ailenin, çocuğunun ihmal ve istismara uğradığını kabul etmeyeceği 

ihtimalinin göz önünde bulundurulmasıdır; çünkü ailenin, çocuklarının ihmal veya 

istismara uğradığını kabul etmesi aynı zamanda çocuğuna Ģiddet uyguladığını, 

çocuğunu istismar ettiğini (ekonomik, cinsel ya da duygusal) kabul etmesi anlamına 

gelir. Bu nedenlerle yapılan çevre araĢtırması da büyük önem taĢımaktadır. 
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KomĢulardan ve ailenin ikamet ettiği semtten de bilgi toplamak da 

gerekebilmektedir. Bunların yanı sıra, aile yakınları ve akrabalarla da görüĢmek 

gerekebilmektedir. Meslek elemanının tüm bu verileri toplamasının belirli nedenleri 

vardır. Ġkametgah adresinde inceleme yapılmasının nedeni, sorunun kaynağının ne 

olduğunu öğrenmektir. Öğretmenlerle ve çevreyle görüĢme yapılmasının nedeni, 

gerçekten ihmal veya istismar olup olmadığına dair onların gözlemlerinin neler 

olduğunun öğrenilmesidir. Çocuk geç saatlere kadar sokakta kalıyor, çocuğun Ģiddet 

gördüğüne dair sesler duyuluyor veya çocuk zorla çalıĢtırılıyor olabilmektedir. Tüm 

bu bilgileri aileden sağlamak çoğu zaman mümkün olmadığı için çevre ile görüĢme 

yapmak önem taĢımaktadır.  

Yapılan tüm bu değerlendirmelerin ıĢığında, aile yanında bakımı 

sağlayabilmek temel amaç alınarak mesleki çalıĢmalar yapılmaktadır. Yapılan tüm 

çalıĢmalara rağmen, çocuk aile yanında bakılamıyorsa, çocuğu destekleyebilecek 

akrabalarının olup olmadığına, akrabaların desteklendiği takdirde çocuğa 

bakabilecek durumda olup olmadıklarına dair araĢtırma yapılmaktadır. Bunun amacı, 

çocuğun kendi ailesinin yanında olamasa da kendi ailesinin özelliklerine benzer bir 

yapıda geliĢimini devam ettirebilmesidir. Eğer akraba da çocuğa bakamayacak 

durumdaysa, en son çare kuruluĢ bakımı olmak üzere çocuk ve aile hakkında karar 

verilmektedir. 

Çocukların kuruluĢ bakımına alınmasıyla meslek elemanının görevi 

tamamlanmıĢ olmaz. Çocuk için en uygun hizmet modelinin ne olabileceğine dair 

çalıĢmalar yapılmaya devam edilir. Ailenin sorunu madde bağımlısı bir ebeveynden 

kaynaklanıyorsa, ebeveyn tedaviye yönlendirilebilir ve tedavi bittikten sonra 

çocuğun aile yanına dönmesi değerlendirilebilir. Sorun ebeveynlerin/ebeveynin 

iĢsizliğinden kaynaklanıyorsa, ebeveyn çalıĢmaya baĢladığında aile içi iliĢkilerin 

düzelip düzelmediği araĢtırılır. Kurumun verdiği sosyo-ekonomik yardım ile de 

çocuğun aile dönüĢü sağlanabilir.  

Tüm bunların hiç birisi olamayacaksa, anne baba da çocuğun evlat 

edinilmesine izin vermiyorsa, o zaman çocuk koruyucu aile yanına yerleĢtirilebilir. 
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Çocuğun koruyucu aile yanına yerleĢtirilebilmesi için, çocuğun özelliklerinin 

koruyucu aile yanına yerleĢtirilebilmeye uygun olması ve çocuğu isteyen uygun bir 

koruyucu ailenin olması gerekmektedir.   

1.3. Korunma Ġhtiyacı Olan Çocuklara Sağlanan Hizmetler 

Bu bölümde, korunma ihtiyacı olan çocuklara sağlanan; öz aile yanında bakım, 

kurum bakımı, evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerinin ne olduğuna ve hangi 

koĢullar altında bu hizmet modellerinin uygulandığına iliĢkin bilgilere yer 

verilecektir. 

1.3.1. Öz Aile Yanında Bakım  

Çocukların kendi ailelerinin yanında bakılmaları ve korunmaları sağlıklı psiko-sosyal 

geliĢimleri açısından çok önemlidir. Bu nedenle, öncelik her zaman çocuğun kendi 

ailesi yanında bakılmasıdır. Diğer bakım ve koruma yöntemleri, ancak bu durumun 

sağlanamaması halinde birer seçenektir.  

Bazı durumlarda ise aile maddi destek ve rehberlikten yoksun olduğu için 

çocuğun ihtiyaçlarını karĢılayamamakta ve ona uygun bir ortam sağlayamamaktadır. 

Yoksulluk ve yetiĢtirme yurtlarının yatılı okul gibi algılanmasından kaynaklı bir 

düĢünce ile özellikle yoksul ana-babalar korunma kararı aldırtarak çocuklarını 

yetiĢtirme yurtlarına vermektedir (Akyüz, 1980).  

Bu durumu engelleyebilmek amacı ile, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Kanununun  9‟uncu maddesinin (d) fıkrası ile 26‟ncı maddesine 

dayanılarak “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal ve Ekonomik 

Destek Yönetmeliği” çıkartılmıĢtır. Böylece çocuğun ailesi yanında korunmasını 

sağlayacak imkanlar geliĢtirilmiĢtir (ġenocak, 2005). Bu doğrultuda, durumu 

nedeniyle korunma kararı alınarak kurum hizmetlerinden yararlandırılmak istenen 

çocukların korunması, bakımı ve yetiĢtirilmelerine yönelik hizmetlerin olabildiğince 

kendi yaĢam ortamlarında verilmesi hedeflenmiĢtir (Yazıcı, 2012). 
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1.3.2. Kurum Bakımı 

Kurum bakımı korunma ihtiyacı olan çocukların bakım ve korunması için düĢünülen 

en eski çözüm yolu ve bakım yöntemidir. Bu yöntem özellikle çocuğun ailesi 

yanında bakımı ve korunması için alınan önlemler, geliĢtirilen politika ve yapılan 

yasal düzenlemeler iĢlemediğinde tercih edilen bir yöntemdir (KarataĢ, 2008: 41). 

Kurum bakımı, benzer özellikleri olan çocukların belli bir yerde topluca bakılıp 

korunması veya bir aile ortamına sahip ya da aile ortamında yaĢama Ģansı 

bulunmayan çocukların gruplar Ģeklinde veya toplu olarak bir kurum içerisinde 

yaĢamaları ve bu süre içerisinde kendilerine anne, babalarının yerini alan yetiĢkinler 

tarafından bakılmaları olarak tanımlanmaktadır (Yazici, 2012). 

Bu tanıma göre ve SHÇEK Kanunu‟nun amacına ve esaslarına uygun olarak 

faaliyette bulunan kuruluĢlar çocuk yuvaları ve yetiĢtirme yurtlarıdır. Çocuk 

yuvaları, 0-12 yaĢ arası korunmaya muhtaç çocuklarla, gerektiğinde 12 yaĢını 

dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal geliĢimlerini, sağlıklı bir 

kiĢilik veya iyi alıĢkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı 

hizmet kuruluĢlarıdır. YetiĢtirme yurtları ise, 13-18 yaĢ arası korunmaya muhtaç 

çocukları korumak, bakmak ve bir iĢ veya meslek sahibi edinmeleri ve topluma 

yararlı kiĢiler olarak yetiĢmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal 

hizmet kuruluĢlarıdır (Kahraman, 2007).  

1997 yılında 572 sayılı KHK ile SHÇEK kanununa eklenen yatılı “çocuk ve 

gençlik merkezleri” (ÇOGEM)‟inde; “ihmal, hastalık, kötü alıĢkanlık, yoksulluk, 

terk ve benzeri nedenlerle sokağa düĢerek sosyal tehlikelere karĢı karĢıya kalan veya 

sokakta çalıĢan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonlarını ve topluma kazandırılmalarını 

sağlamak” amaçlanmaktadır.  

Ayrıca, 7 Temmuz 2005‟de kanuna eklenen “çocuk evi”, toplu kuruluĢlar 

yerine en çok 6-8 çocuğun barındığı ve “sevgi evleri”, kuruluĢ bakımı yerine daha 

küçük birimlerde, aile ortamına benzer yapılar, küçük müstakil binalarda bakım 

hizmeti verilen kuruluĢlar olarak tanımlanmıĢtır (Yolcuoğlu, 2009). 
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1.3.2.1. Kurum Bakımının Faydaları 

Kurum bakımı, korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarını, fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarını koruma ve sürdürmelerini, hayata sağlıklı bir birey olarak güven ve 

huzurla katılmalarını ve böylelikle topluma faydalı kiĢiler olarak yetiĢmelerini 

sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir (Yazıcı, 2012). Bu nedenle de bu kurumlar, 

olanaklar el verdiği ölçüde aile ortamına en yakın Ģekilde örgütlenmiĢtir. 

1.3.2.2. Kurum Bakımının Dezavantajları 

Çocukların toplum içinde mutlu ve topluma yararlı birer kiĢi olarak 

yetiĢtirilmelerinde kurum bakımı bazı açılardan yeri doldurulamaz bir ihtiyaçtır 

ancak, bazı açılardan ise dezavantajlar doğurmaktadır. Bu nedenle, modern sosyal 

refah hizmetleri kapsamında, çocuğun aile ya da aileye benzer bir yapı içinde 

bakılması önem kazanmaktadır. Dolasıyla, öncelikle bakıma muhtaç çocuklardan 

aileleri var olanların ailelerine “sosyo-ekonomik destek” sağlanması, ailesi 

olmayanların “koruyucu aile” yanına yerleĢtirilmesi ya da “evlat edindirilmesi” gibi 

uygulamalar öne çıkmakta, bütün bunların geçersiz olduğu durumlarda “kurum 

bakımı”nın devreye girmesi istenmektedir (ġenocak, 2006).  

 Kurum bakımının aile ortamından farklı bir yapı arz etmesi nedeniyle 

çocuklar psiko-sosyal geliĢimlerini sağlıklı olarak tamamlayamamaktadır. Çok 

sayıda çocuğun bir arada yaĢadığı, çocuklarla teke tek iliĢkinin kurulamadığı, uyaran 

eksikliklerinin olduğu, çocukların toplumsal iliĢkilerden bir ölçüde soyutlandıkları 

(Tok, 1996), az sayıda ve niteliksiz personelin çocuklara bakmakta zorlandığı bir 

bakım modeli sağlıksızdır, etkili ve de yeterli bir model değildir ve telafisi zor 

zedelenmelere yol açmaktadır.  

Personelin her gün hatta günün belli saatlerinde değiĢmesi, çocuğun sürekli 

olarak değiĢen farklı bakıcılarla (çok sayıda anne figürü) karĢılaĢmasına yol 

açmaktadır. Çok sayıdaki personelin kiĢilik özellikleri ve bilgi düzeyi ile ilgili olarak 

farklı bakım yöntemleri uygulamaları ise, çocukların geliĢimi açısından ayrı bir 

olumsuz nokta olarak düĢünmelidir (Arnaz, 1983). 
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Ayrıca kurum bakımı maliyetinin yüksekliği nedeniyle de verimsiz 

görülmektedir. 

 Yuva ve yurtlar korunma ihtiyacı olan çocukların yiyecek, içecek, giyecek ve 

beslenme gibi fiziksel ihtiyaçlarını karĢılamaktadır; ancak biliĢsel, psikolojik ve 

sosyal açıdan temel gereksinimlerini karĢılamada yetersizdirler (Kahraman, 2007: 

51). 

Literatür incelendiğinde de, kurum bakımı altında olmanın çoğu zaman sosyal 

ve pratik ihtiyaçlar anlamında yoksunlukla eĢ tutulduğu ve 60 yıldır yapılan 

çalıĢmalarda kurumlarda yetiĢen çocuklarda fiziksel, biliĢsel, sosyal ve duygusal 

alanlarda geliĢim bozuklukları ve geliĢim gerilikleri görüldüğü ortaya konmuĢtur 

(Özdemir, Sefer ve Türkdoğan, 2006; MacLean, 2003). 

1.3.3. Evlat Edinme 

Evlat edindirme, aile ortamında yetiĢmekten yoksun çocuklara bu olanağı sağlayan 

ve çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal güvenliğini korumaya hizmet eden önemli bir 

kurumdur. Bu hizmetin amacı; biyolojik ailesi tarafından bakılamayan çocuğa 

devamlı bir aile, aileye de çocuk sevgisini giderme olanağı sağlamaktır (ġenocak, 

2006). 

 Evlat edinmenin sosyal, psikolojik ve ahlaki yönden taĢıdığı önem ve her 

Ģeyden önce bazı insani ihtiyaçlara cevap vermesi, bu kurumun hemen hemen tüm 

modern hukuk sistemlerinde yer almasının sebebini oluĢturmaktadır. Ancak önemli 

yararlarına karĢın evlat edinme, çocukların değiĢik amaçlarla istismar edilmesine ya 

da kanuni mirasçıların miras haklarından yoksun bırakılmasına da yol 

açabilmektedir. ĠĢte bu nedenlerle, yeniden düzenlenen kanunlar bir yandan evlat 

edinmeyi kolaylaĢtırmakta bir yandan da evlat edinmenin sakıncalarına karĢı önlem 

almaktadır (ġıpka, 1999). 

Türk Medeni Kanunu (305-320. maddeler) evlat edinmeyi, mahkeme kararı 

ile kurulabilen bir hısımlık iliĢkisi olarak düzenlemiĢtir. Evlat edinme uygulaması ile 

çocuk yeni ailesinin soyadını almakta ve bu aileye mirasçı olma hakkını elde 
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etmektedir. Evlat edinmek isteyen kiĢinin bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla 

kendi ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine 

M.K.'nın 315. maddesi uyarınca "evlat edinme kararı" için baĢvuruda bulunması 

gerekir. Yetkili mahkemeden alınacak "evlat edinme” kararı ile evlatlık iliĢkisi 

kurulmuĢ olur (Kahraman, 2007: 53, Can, 2000: 52). 

Yasanın 306. maddesine göre, bir kimsenin evlat edinebilmesi için, en az 5 

yıldan beri evli olması veya otuz yaĢını doldurmuĢ bulunması gerekir. Evlat edinecek 

kiĢilerin evlat edinecekleri çocuktan en az 18 yaĢ büyük olması Ģartı aranır. Bunun 

yanında, yasanın 305. maddesi gereğince, bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen 

tarafından bir yıl süreyle bakılmıĢ ve eğitilmiĢ olması koĢuluna bağlıdır. Evlat 

edinecek kiĢiler isterlerse aynı anda ya da değiĢik zamanlarda birden fazla çocuğu 

evlat edinebilirler (www.sosyalhizmetuzmanı.org, 21.07.2014). 

1.3.3.1. Evlat Edinmenin Koruyucu Aileden Farkı 

Evlat edinme, koĢulları, sonuçları ve sona ermesi Medeni Kanun‟da düzenlenmiĢ 

bulunan hakimin izni ile tamamlanan hukuksal bir kurum olup evlat edinenle evlatlık 

arasında evlilik içi soy bağına benzer bir hısımlık iliĢkisi meydana getirir. Evlat 

edinme, ana–babası hukuken ya da fiilen belli olmayan veya ana–babası bulunmakla 

birlikte asıl ailesinde sağlıklı yetiĢme olanağı bulunmayan çocukların, baĢka bir 

ailenin devamlı ve asli üyesi durumuna gelmesini sağlar. Böylece evlat edinilen 

çocuğa kan bağı ile bağlı olduğu ana–babasının evinde bulamadığı güvenlik, doğanın 

gereklerine en uygun aile ortamında sağlanmıĢ olur. Evlat edinme sonucunda, çocuk 

evlat edinenin mirasçısı olur, onun soyadını alır ve onun velayeti altına girer (MK. 

m. 314, ġenocak, 2006). 

Koruyucu aile bakımı ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koruyucu 

aile ya da kiĢi arasında yapılan bir sözleĢme iliĢkisine dayanır. Çocuk, koruyucu aile 

yanına kısa ya da uzun bir süre veya kimsesiz ise reĢit oluncaya kadar yerleĢtirilir. 

Koruyucu aile ile yanına yerleĢtirilen çocuk arasında herhangi bir soy bağı iliĢkisi 

kurulmaz, çocuk koruyucu ebeveynin velayeti altına girmez. Bununla birlikte eğer 

velisi yoksa, hakim koruyucu ana–babayı ya da bunlardan birisini çocuğa vasi 

atayabilir (Kaya, 2008). 
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Koruyucu aile ile yanına yerleĢtirilen çocuk arasındaki iliĢki geçici nitelikte 

bir iliĢkidir. Çocuk korunma ihtiyacı olan çocuk niteliğini yitirdiğinde koruyucu aile 

ile çocuk arasındaki iliĢki sona erer. Buna karĢın, evlat edinenle evlatlık arasında 

kurulan iliĢki sürekli bir iliĢkidir. Evlat edinmenin kaldırılması halleri dıĢında evlat 

edinme iliĢkisi sona ermez (Kaya, 2008). 

 

1.3.4. Koruyucu Aile Uygulaması 

Tarihi ve hukuki geliĢimine bakıldığında, 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Mülga Türk 

Kanunu Medenisi‟nin 272 ve 273 üncü maddesiyle hukuksal bir kurum olarak hukuk 

sistemimize girmiĢ olmasına karĢılık, koruyucu aile kurumuna yönelik ilk uygulama 

25.05.1949 tarihli mülga 5387 sayılı Korumaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 

kanunun yürürlüğe giriĢinden sonra olmuĢtur. Bu tarihten önce de besleme, süt 

evlatlık, manevi evlatlık gibi hukuksal olmayan bazı sosyal kurumlar ve gelenekler 

yolu ile varlığını sürdürdüğü bilinmektedir (Doğan, 2013, Tok, 1996, Yazıcı, 2007). 

Günümüzdeki Ģekliyle ilk koruyucu aile uygulamasına ise, 1961 yılında 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan protokol sonucu 

Ankara‟da baĢlatılan proje ile geçilmiĢtir. Proje 1962 yılında Ankara‟nın kaza ve 

köylerinde, 1964 yılında ise Ġzmir‟de uygulamaya baĢlanmıĢtır (Tokalp, 1969).  

Ülkemizde halen koruyucu aile hizmeti, koruyucu ve önleyici bir hizmet 

modeli olarak BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin 20. maddesi, 

Medeni Kanun‟un 347. maddesi ve 2828 sayılı Kanun‟un 22. ve 23. maddesi 

dayanağında uygulanmaktadır.  

ÇeĢitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için 

sağlanamayan çocukların, kendi ortamları içinde bakım, eğitim, yetiĢtirilmeleri 

sorumluluğunu, kısa veya uzun süreli olarak, gönüllü ya da ücretli statüde, devlet 

denetiminde paylaĢan uygun aile ya da kiĢilere koruyucu aile denilmektedir.  

Çocuk Hakları Bildirgesi de “çocuğun kiĢiliğini geliĢtirmesi için anlayıĢ ve 

sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her 
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durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetiĢmelidir. Küçük yaĢlarda çocuğu 

annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi 

desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir.” 

(ilke 6) ilkesinde, çocuğun bir aile ortamında büyümesinin önemini vurgulamaktadır.  

Koruyucu aile kurumu korunma ihtiyacı olan çocukların, çocuk yuvası, 

yetiĢtirme yurdu veya çocuk evi gibi kurumlarda bakılmasının önüne geçilmesini 

sağlayan, kurum bakımına karĢıt veya alternatif bir bakım modeli olmadığı gibi, evlat 

edinmek isteyen ailelerin, evlat edinmenin gerçekleĢmesi için gerekli olan bir yıllık 

deneme ve yerleĢtirme süresini (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, m.305) çocuk ile 

birlikte geçirmesini sağlayan ve böylece ailelerin çocuk hasretlerini bir an önce 

gidermeye olanak veren bir ara model değildir (Doğan, 2013: 150). 

Koruyucu aile tanımında dikkat edilmesi gereken bir takım unsurlar 

bulunmaktadır. “Biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan 

çocuklar” ifadesi, koruyucu aile hizmet modelinin özünde, bu hizmetin geçici 

süreliğine yapılmasının yattığını belirtmektedir. Amaçlanan; koruyucu ailenin, 

biyolojik aile sorununu çözene kadar biyolojik aileye destek olması, bu süre 

içerisinde çocuğun bakımı üstlenmesi, çocuğa bir aile ortamı sağlaması ve ebeveyn 

rolünü üstlenen kiĢiler durumunda olmalarıdır.  

Biyolojik ailenin baĢtan bütün sürece katılımını sağlamak, çocuğu geri alma 

motivasyonunu canlı tutmak ve ana-baba çocuk bağını korumak açısından kurum, 

dolayısıyla uzman, biyolojik ana-babayı “hizmet yapısı” içine katar (KoĢar, 1992: 

89).  

Tanımda, “çocukların, bakım, eğitim, yetiĢtirilmeleri sorumluluğunun, kısa 

veya uzun süreli olarak karĢılanması” ifadesi geçmektedir. Yukarıda da değinildiği 

üzere, çocuğun hizmet modeli belki 1 ay sonra değiĢebilmekte, çocuk baĢka bir 

ailenin yanına yerleĢebilmekte ya da çocuğun biyolojik ailesi sorununu hiçbir zaman 

çözememekte, baĢka bir hizmet modeli de çocuğa uygun olmayabilmektedir. Bu 

durumda da çocuk, reĢit olana kadar koruyucu aile yanında kalmaktadır.  
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Tanımda dikkat çeken baĢka bir nokta da, “gönüllü ya da ücretli statüde” 

ifadesidir. Bu ifade daha sonra “Koruyucu Aileye Sağlanan Haklar” baĢlığında 

detaylandırılacaktır.   

Tanımdaki ifadelerden en önemlilerinden biri de, “devlet denetiminde 

çocuğun bakımının paylaĢılmasıdır”. Bu ifade de, koruyucu aileye çocuğun yerleĢimi 

yapıldıktan sonra, meslek elemanları tarafından izleme ve takiplerin sürekli olacağı 

anlamına gelmektedir. Bu durumla ilgili koruyucu aile en baĢta bir sözleĢme imzalar. 

Bu sözleĢmenin içeriğine “Koruyucu Aile BaĢvurusu ve Koruyucu Aile Olabilmenin 

ġartları” baĢlığında değinilecektir.  

Bir diğer nokta da, eğer çocuk evlat edinmeye uygunsa, öncelikle çocuğun bu 

hizmetten yararlandırılması gerekmektedir. Bu durum Ģu Ģekilde açıklanabilir; Çocuk 

Hakları SözleĢmesi ve Çocuk Hakları SözleĢmesi‟nin üzerine temellendiği ilkelere 

göre, “çocuğun yüksek yararı” gözetilmelidir. Bu ilke, çocuk merkezli bir bakıĢ 

açısını desteklemekte ve çocuğun birbiriyle iliĢkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat 

çekmektedir.  

Bazı durumlarda çocuk için evlat edinme ve koruyucu ailelik hizmet modeli 

olarak iki yararlı durum olabilmekte ancak, en yararlı durumun hangisi olduğuna 

bakılmak durumunda olunmaktadır. „Çocuğun yüksek yararı‟ ilkesine göre, en yararlı 

hizmet evlat edinme hizmeti olmaktadır. Çünkü çocuk evlat edindirildiğinde aynı 

zamanda, ebeveynlerin tüm miras haklarından da yararlanabilmektedir. Çocuk ile 

ilgili biyolojik ailesi hangi haklara sahipse veya çocuk biyolojik ailesinden 

hangilerini talep edebilecekse, evlat edinmede de aynı Ģekilde hakları olmakta ve 

talep edebilmektedir. Herhangi bir hizmet değiĢikliği söz konusu olmaksızın, çocuk 

kalıcı olarak o ailede kalmaktadır.  Tüm bu nedenlerle evlat edinilme çocuk için her 

zaman daha üstün durumda olmaktadır. Bundan dolayı, eğer çocuk evlat 

edindirilmeye uygunsa, evlat edindirilmesi öncelikte tercih edilmektedir. Ancak, bazı 

durumlarda çocuklar evlat edindirilmeye uygun olsalar da, ne yazık ki evlat edinmek 

isteyen aile bulunamayabilmektedir. Bu durum çoğu zaman çocuğun yaĢından 

kaynaklanabilmektedir. Tok (1996: 167-168), tarafından yapılan bir araĢtırmada, 

ailelerin genellikle 0-2 yaĢ arasındaki kız çocuklarını evlat edinmek istedikleri 

görülmüĢtür. Bunun altında yatan neden çoğu zaman, ailenin çocuğun tüm geliĢim 
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aĢamalarını görmek istemesi ve çocuğun yaĢının daha büyük olduğu takdirde aileyi 

benimseyemeyeceği endiĢedir. Bu nedenle, çocukların yaĢı büyüdükçe evlat 

edindirilme Ģansları da azalmakta ve genellikle en fazla okulöncesi döneme kadar 

evlat edinme hizmetinden yararlandırılabilmektedirler. Bir diğer durum da Ģudur ki; 

çocuk çok küçük olduğu ve evlat edinilmeye uygun olduğu halde, ebeveynleri 

çocuğun evlat edinilmesine izin vermeyebilir. Ġhmal ve istismar durumu da yoksa, 

yani velayet nez edilmediyse çocuğun evlat edindirilme durumu ortadan 

kalkmaktadır. Öz ailesi için bir süre bakımı sağlanamayan ve öz ailesinin yanına 

dönme ihtimali olan çocuklar da evlat edindirilmemektedirler.  

Değinilen tüm bu engellerden dolayı evlat edindirilemeyen çocuk, meslek 

elemanı tarafından da koruyucu aile yanına yerleĢtirilmesi uygun görüldüğü takdirde, 

koruyucu aile yanına yerleĢtirilmektedir.  

1.3.4.1. Koruyucu Aile BaĢvurusu ve Koruyucu Aile Olabilmenin ġartları 

Koruyucu ailenin baĢvurusu sırasında koruyucu aile / kiĢi, hizmetin anlamı, esasları 

ve iĢleyiĢi, koruyucu ailelere sağlanan haklar ve sorumlulukları, tamamlanacak 

formlar ve belgeler hakkında bilgilendirilmelidirler. Bilgilendirilmeleri gereken bir 

diğer önemli konu da, koruyucu aileye yerleĢtirilebilecek çocuklardır. Aday aileler 

çocukların biyolojik ailelerinin durumları, çocukların daha önce yaĢadıkları ortam ve 

bu ortamdan nasıl etkilendikleri, çocukların genel davranıĢ ve psikolojik özellikleri 

ve çocukların yaratabileceği sorunlar hakkında da bilgilendirilmelilerdir (Tok, 1996). 

Koruyucu aile olmak isteyen ailelerde / kiĢilerde aranan birtakım Ģartlar vardır. 

Bu Ģartlar koruyucu aile yönetmenliğinin 4 üncü ve 8 inci maddelerinde 

düzenlenmiĢtir. Koruyucu aile olabilmenin koĢullarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

a) Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olmak:  Koruyucu ailenin çocuk ile iliĢkileri 

ilgili meslek elemanı tarafından devletin denetimi ve gözetimi altındadır. Bu 

denetim koruyucu ailenin ve yanlarına yerleĢtirilen çocuğun düzenli olarak 

izlenmesi yolu ile yerine getirilir. Bu sırada ortaya çıkan sorunların çözümüne 

de ilgili meslek elemanı yardımcı olmaktadır. Devletin tüm bu denetimleri 

yapabilmesi, ortaya çıkan sorunların giderilmesinde sosyal hizmet uzmanının 
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yardımcı olabilmesi ve gerektiğinde çocuğun aileden geri alınabilmesi için 

koruyucu ailenin Türkiye‟de sürekli ikamet etmesi gerekmektedir (KurtuluĢ 

Akbulut, 2011: 114). Bir diğer nokta da, koruyucu aile yönetmeliğinde ve 

çocuk hakları sözleĢmesinde yer alan “çocukların kendi kültürlerinden 

koparılmaması, kendi örf, adetlerinden kopmaması” maddesidir. Bu nedenle,  

Türkiye‟de yaĢadığı halde, baĢka bir ülkenin vatandaĢı olan bir ailenin 

müracaatı kabul edilmemektedir. Tüm ülkeler buna uygun davranmaktadır ve 

öncelik her zaman kendi ülke vatandaĢlarındadır. KiĢiler Türkiye 

Cumhuriyeti VatandaĢı olduğu halde, yurtdıĢında çalıĢıyor olabilir. Bu durum 

da, ailenin yurtdıĢına gidiĢ geliĢleri olacağı ve çocuğun öz ailesi ile bağlarının 

kopma ihtimalinin oluĢması anlamına gelmektedir. Bu kiĢilerin müracaatları 

da kabul edilmemektedir.  

b) En az ilköğretim mezunu olmak: Koruyucu aile, çocuğun yetenekleri ve 

becerilerinin el verdiği ölçüde eğitim ve öğretimi veya meslek sahibi 

edindirilmesi için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdür (KAY mad. 15/b). 

Koruyucu ailenin de bu amacın gerçekleĢmesinde kendisine düĢen 

sorumlulukları yerine getirebilmesi için en azından temel eğitim almıĢ olması 

bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır (KurtuluĢ Akbulut, 2011: 116).   

c) 25-65 yaĢ arasında olmak: koruyucu ailelerin, çocuğun onları arkadaĢ olarak 

gördüğü, onlara ana baba sıfatını ve rollerini vermediği bir yaĢta olmamaları 

gerekmektedir. Bir diğer yandan, ailelerin yaĢanan sağlık sorunları nedeniyle 

çocuğa yeterli zaman ayıramayabilecekleri ya da ebeveynlerden birinin kaybı 

nedeni ile çocuğun bakımının sağlanmasında yetersiz kalınması durumları 

dikkate alınarak hem koruyucu ailelerin yaĢına hem de çocukla arasında olan 

yaĢ farkına önem verilmektedir.  

d) Düzenli bir gelire sahip olmak. 

Evli ya da bekar herkes koruyucu aile olabilmektedir. Öncelikli tercih hem 

anne hem baba figürünü sağlayabilecek ailelerden yana yapılmaktaysa da, çocuğun 

kurum bakımında olması son tercih olduğu için bu durum ile ilgili sıkı seçim 

kriterleri bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Ģöyle özel durumlar olabilmektedir; karı 
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koca evli iken çocuk yanlarına yerleĢtirilmiĢ ve çift daha sonra boĢanmıĢ 

olabilmektedir. Ancak çocuk ile aralarında güçlü bir bağ olduğu, çocuğun bakımını 

devam ettirebileceği ve sağlıklı geliĢimini sağlayabileceği düĢünülürse, çocuk kurum 

bakımına alınmaktansa anne ya da babanın yanında kalabilmektedir.  

Koruyucu aileler çocuklu ya da çocuksuz olabilmektedirler. Ancak, öncelik 

çocuklu olan ailelerden yanadır. Tecrübeler göstermiĢtir ki, çocuksuz aileler her ne 

kadar çocuğun öz ailesine geri dönebilme ihtimali olduğunu bildiklerini belirtseler 

de, bu ailelerde bağlanma çok daha fazla olmakta ve hukuksal açıdan çeĢitli sorunlar 

yaĢanabilmektedir. Bowlby (1952) de, çocuklu koruyucu aile ortamlarına çocukların 

daha kolay uyum sağladıklarının araĢtırmalarda belirlendiğine iĢaret etmektedir.  

Bir diğer önemli nokta ise, izleme ziyaretleridir. Koruyucu aileye çocuğun 

yerleĢimi yapıldıktan sonra, meslek elemanları tarafından izleme belli zaman 

aralıkları ile sürekliliği hedeflenmektedir. Bu durumla ilgili koruyucu aile en baĢta 

“koruyucu aile sözleĢmesi” adı verilen bir sözleĢme imzalar. 

- eğer çocuğun aldığı hizmet modeli değiĢirse, ailenin bu durumla 

ilgili bilgisinin olduğu ve zorluk çıkarmayacağı, 

- ikametgah adresi değiĢirse, yeni ikametgah adresini bildireceği, 

- kendisini ziyarete gelen görevlilere hiçbir zaman zorluk çıkartmayıp, 

yapılan izlemeleri kolaylaĢtıracağına dair maddeler bulunmaktadır. 

Koruyucu aileye yapılan bu ziyaretler ve izlemelerin dıĢında, aynı zamanda 

rehberlik çalıĢmalarının yapıldığı ziyaretlerdir. Bu izlemelerin yılda en az bir defa 

yapılması gerekse de, ne yazık ki eleman yetersizliğinden dolayı, yalnızca bir defalık 

ziyaret tamamlanmaktadır. Daha sık sorun yaĢayan ailelerin talepleri doğrultusunda, 

o ailelerle bu çalıĢmalar yapılsa da, diğer ailelere çok fazla zaman ayrılamadığı 

görülmektedir.  

1.3.4.2. Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlanacak Çocuğun YerleĢtirilmesi 

Spesifik olarak koruyucu aile yanına yerleĢtirilecek çocuklarda aranacak özellikler ve 

karar aĢamasında dikkat edilecek konular aĢağıdaki gibi belirlenebilir (Tok, 1996): 
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1- Öncelikle biyolojik ailesi bulunan çocuklardan, yaĢadıkları sorunluk dönem 

geçtiğinde çocuklarını geri alma konusunda kararlı olan ailelerin çocukları, 

2- Altı yaĢından küçük çocuklar, 

3- Buluğ çağındaki çocuklardan bu çağa özel sorunları nedeniyle özel ilgi ve 

yardım sayesinde sosyal yaĢama uyum sağlayabilecek çocuklar,  

4- Aynı aileden olan çocuk grupları, 

5- Özel psikolojik ya da tıbbi ve fiziki bakıma gereksinimi olan ancak, özel bir 

ilgi ve yardım sayesinde sosyal yaĢama uyum sağlayabilecek çocuklar, 

6- Anlayabilecek yaĢta olup koruyucu aile bakımını istediğini bildiren çocuklar, 

7- Çocuklarının koruyucu aile yanına yerleĢtirilmesini kabul etmiĢ olan ailelerin 

çocukları,  

koruyucu aile bakımı için uygun görülmektedir. 

Koruyucu aile sözleĢmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte 

zaman geçirmeleri, birbirlerini tanımaları ve alıĢmalarına uygun ortam sağlanması 

planlanmalıdır. Bu süreçte çocuk önce saatlik, daha sonra günlük, haftalık ve iki 

haftalık gibi sürelerle, çocuk ile koruyucu ailenin uyumuna göre toplamda iki ayı 

geçmeyecek Ģekilde koruyucu aileye izinli verilebilir. Süreçte olumlu kanaat 

oluĢması, çocuğun ve ailenin de istemeleri halinde yerleĢtirme iĢlemi 

baĢlatılmaktadır (KAY, mad. 14). 

1.3.4.3. Koruyucu Aileye Sağlanan Haklar 

Koruyucu ailelik tanımda belirtilen “gönüllü ya da ücretli statüde” ifadesi, koruyucu 

ailelerin haklarına dikkat çeken bir ifadedir. Koruyucu aileler baktıkları her bir çocuk 

belirli bir ücret alırlar. Bu ücreti almalarına yönelik yönlendirme bizzat kurum 

tarafından yapılmaktadır.  
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Bu ücret, çocuğun yaĢına ve durumuna göre değiĢmektedir. Çocuğun yaĢına göre 

değiĢmesi Ģu anlama gelmektedir;  okul öncesi çağda daha düĢük olan ücret, okula 

baĢladığında artmaktadır. Bu ücret, her kademede biraz daha artarak devam eder. Her 

öğretim yılı baĢında bir defaya mahsus olmak üzere eğitim masrafları karĢılığı olarak 

bakım ücreti üç kat arttırılarak ödenmektedir. Okula giden çocukların okul servis 

ücreti ödenmektedir. Meslek edinme kurs bedelleri, etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav 

ve kayıt ücretleri ödenmektedir. ġubat ve Ağustos aylarında çocukların yıllık giyim 

masrafları karĢılığı olarak bakım ücreti 2 kat arttırılarak ödenmektedir. Çocuğun 

durumuna göre değiĢmesi de Ģu anlama gelmektedir; eğer çocuğun engel durumu 

varsa, yapılacak ödemeler iki kat olarak uygulanmaktadır.  

Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru 

aylık göstergesinin (10270) memur maaĢ katsayısı ile çarpımı ile elde edilen rakamın 

sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar 

ise kuruluĢ bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. 

Memur maaĢ katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (Ġlköğretim 5-8. 

sınınfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yükseköğrenime devam eden) gösterge 

rakakmı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. Koruyucu ailelere 

yapılan aylık ödeme miktarı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır 

(www.koruyucuaile.gov.tr, 01.06.2015).  

2015 yılının 2. yarısı için katsayı:0,083084  

Çizelge 1.1 2015 Yılına Ait Koruyucu Ailelere Yapılan Aylık Ödeme Miktarı 

YAġ OKUL 

DURUMU 

ORANLAR 

% 

Aylık 

Bakım 

Ücreti 

GÖSTERGE Aylık 

Harçlık 

AYLIK 

TOPLAM 

0-3 YAġ 50 426,64 -   426,64 

4-5 YAġ 75 639,95 -   639,95 

6-14 YAġ              

(Ġlköğretim 1-4 

ve 5-8 sınıflar) 

80 682,62 600 49,85 732,47 

900 74,78 757,40 

15-18 

YAġ                       

 (Lise ve Dengi) 

85 725,28 1200 99,70 824,98 

19 +YAġ  

(Yüksek 

Öğrenim) 

90 767,95 2000 166,17 934,11 

http://www.koruyucuaile.gov.tr/
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Servis: 164TL 

KURS: 1.400 TL (Meslek Edinme) 

             2.633 TL (S.B.S) 

             4.100 TL (Üniversiteye Hazırlık) 

Servis ve kurs ücretlerine iliĢkin olarak bulunan Ġl'deki ortalama fiyatlara 

dikkat edilmektedir (www.koruyucuaile.gov.tr, 01.06.2015).  

1.3.4.4. Çocuğun Koruyucu Aile Yanından Ayrılma Süreci   

YerleĢtirilmesi aĢama aĢama yapılan çocuğun ayrılması da aĢama aĢama 

yapılmalıdır. Çocuğun sonraki yaĢamındaki bulunacağı mekan ile uyumlandırılması, 

koruyucu ailenin ve çocuğun ayrılığa hazırlanması çok önemlidir. Çocuğun koruyucu 

aileden acil olarak alınması gereken durumlarda bu daha hızlı yapılır (Tok, 1996).  

1.3.4.5. Koruyucu Aile Uygulamasındaki Genel Sorunlar 

Koruyucu aile uygulaması halen tam olarak yaygınlaĢtırılabilmiĢ değildir ve istenilen 

Ģekilde uygulanamamaktadır. Bunun nedenleri koruyucu aile sistemini oluĢturan 

meslek elemanı, koruyucu aile bakımı altına alınan çocukların biyolojik aileleri, 

bakım altına alınan çocuklar ve koruyucu aileler öğelerinin her birinde var olan, 

henüz giderilememiĢ sıkıntılardır.  

1.3.4.5.1. Koruma Altına Alınan Çocuğun Biyolojik Ailesi Ġle Ġlgili Sorunlar  

YerleĢtirme planına biyolojik ailenin katılımı sağlanmadığı takdirde ya çocuğun 

hayatından bütün sorumluluklarını bırakarak çıkarlar, ya da olur olmaz zamanlarda 

önceden tahmin edilemeyen bir Ģekilde çocuğun hayatına karıĢırlar. Bu tür 

davranıĢlar sıklıkla rastlanan ve Ģikayet edilen durumlardır. Kurumlar, aileleri 

planlamadan uzak tutar ve yerleĢtirme sürecinde karmaĢık duygusal sorunlarıyla baĢ 

http://www.koruyucuaile.gov.tr/
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baĢa bırakırsa bu gibi durumlar kaçınılmazdır. Aileler özellikle çocuklarını 

reddettikleri ve yetersiz ebeveyn oldukları için suçluluk duyarlar ve daha baĢka 

sorunlar ortaya çıkarırlar. Koruyucu aileyi kıskanırlar, onlara ve kuruma güçlük 

çıkarırlar, çocuğu ziyaretten vazgeçerler (KoĢar, 1992: 90). Ne yazık ki, tüm bu 

süreçlere dikkat edilse de, Türkiye‟de karĢılaĢılan en büyük sorunlardan birisi, 

biyolojik ailelerin sorunlarını uzun süre çözümleyememeleri nedeniyle çocukların bir 

türlü aileye dönememesi ve kurumdan reĢit olarak ayrılmalarıdır.  

1.3.4.5.2. Bakım Altına Alınan Çocuk Ġle Ġlgili Sorunlar  

Koruyucu aile yanına yerleĢtirilen çocuklar, kuruluĢa gelmeden önce ailede ve 

toplumsal yaĢamlarında ciddi düzeyde örselenmiĢ olabilmektedirler (KarataĢ, 2008). 

Tüm bunlara yaĢadıkları yer değiĢimleri de eklenince, çocuklarda bağlanma sorunu 

ve duygusal ve davranıĢsal birtakım problemler meydana gelebilmektedir. (Barth, 

Wildfire ve Green 2006; Berridge, 1997, McDonald ve Brook 2009, Newton, 

Litrownik ve Landsverk 2000, Quinton, Rushton, Dance ve Mayer, 1998, Rubin ve 

diğ. 2007, Stovall ve Dozier 1998, Strijker, Knorth, and Knot-Dickschiet's, 2008).  

Koruyucu aile yanına her çocuk yerleĢtirilemez. Aile otoritesi ile sorunları 

olan ergenlik çağındaki çocuklar ile suça sürüklenen, özellikle fuhuĢ, hırsızlık ve 

kamuoyunda kapkaç olarak bilinen suçlara bulaĢmıĢ çocukların doğrudan doğruya 

koruyucu aile yanına yerleĢtirilmesi doğru değildir. Yine, ensest iliĢki mağduru olan 

ya da cinsel istismarın farklı türlerine maruz kalmıĢ ve daha sonra fuhĢa bulaĢmıĢ 

çocukların, belli bir geçiĢ veya rehabilitasyon sürecine tabi tutulmadan koruyucu aile 

yanına yerleĢtirilmeleri de uygun bir yaklaĢım değildir (Doğan, 2013: 150). Çünkü 

cinsel istismara uğramıĢ veya fuhĢa bulaĢmıĢ çocukların büyük bir çoğunluğunun 

yetiĢkinler ile iliĢkilerinde sorun yaĢadıkları, tüm yetiĢkinlerin cinsel açıdan 

kendilerine yaklaĢtıklarını düĢündükleri araĢtırmalar ile tespit edilmiĢtir (Shaw ve 

Butler, 1998). 
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1.3.4.5.3. Koruyucu Aileler Ġle Ġlgili Sorunlar  

Koruyucu ailelerin genelde yukarıda bahsedilen sorunlara karĢı hazırlıklı 

olmadıkları, gerekli ve yeterli eğitimden geçmedikleri, karĢılaĢtıkları zorlayıcı 

deneyimlere bağlı olarak hemen koruyucu aile olmaktan vazgeçme eğiliminde 

oldukları gözlenmektedir (KarataĢ, 2008: 17). Oysaki Leathers (2006), koruyucu aile 

ile kurulan bağın ve böylece çocukta oluĢan aidiyet hissinin, çocuğun daha önce 

yaĢadığı deneyimler sonucunda oluĢan davranıĢsal problemleri azalttığını tespit 

etmiĢtir.  

KarĢılaĢılan bir diğer sorun da, koruyucu aileler tarafından koruyucu ailelik 

hizmet modelinin kısa süreli bir hizmet modeli olduğunun bilinmesine rağmen, 

koruyucu ailelerin bu durumu kabullenmekte çoğu zaman güçlük çekmeleri ve 

çocuklara bağlanmalarıdır. Hatta bazı aileler biyolojik aileleri rakip olarak 

görebilmekte ve çocuğu öz ailesi ile görüĢtürmek istemeyebilmektedirler.  

Koruyucu ailelerden beklenen, çocuğa ana babasıymıĢ gibi bakmaları hatta 

onu sevmeleri, buna karĢın eğer varsa çocuğun biyolojik ana babasıyla duygusal 

rekabete girmeyecek kadar uzak durabilmeleri, böylece çocuğun ana babasıyla 

bağlılığını sürdürmesine olanak sağlayarak bu hassas dengeyi korumalarıdır. Bu 

fazlasıyla zor bir görevdir (KoĢar, 1992: 81).  

YurtdıĢında koruyucu aile hizmetine profesyonel bir bakıĢ açısı ile 

yaklaĢılmaktadır. Bu durum isimlere de yansımıĢ durumdadır. Koruyucu aileliğe 

kadrolu aile adı verilmiĢtir. Aileler belirli bir eğitimden geçtikten sonra, uygun olan 

aileye uygun çocuk eĢleĢtirmesi yapılarak yanlarına çocuk yerleĢtirilir. Bunun 

karĢılığında da belirli bir ücret alınır. Çocuğun durumu değiĢip de baĢka bir hizmet 

modeline yönlendirileceği zaman, herhangi bir sorun yaĢanmadan çocuk aileden 

alınır ve ihtiyacı olan baĢka bir çocuk aynı ailenin yanına yerleĢtirilir. Ancak 

maalesef Türkiye‟de bu konudaki zorluklar halen aĢılabilmiĢ değildir.  
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1.3.4.5.4. Meslek Elemanları Ġle Ġlgili Sorunlar  

Koruyucu aile uygulamasında, sosyal hizmet uzmanı çocuğun biyolojik ailesi, çocuk 

ve koruyucu aile üçgenindeki iliĢkilerin sağlanması ve sürdürülmesi açısından en 

önemli rolü oynayan kiĢidir. Ancak ne yazık ki, uygulamaları ve denetimi 

gerçekleĢtirecek meslek elemanlarının sayı ve nitelik olarak yetersiz kalmaktadır.  

YaĢanan tüm bu sıkıntılara doğru müdahale edilebilmesi için ilgili meslek 

elemanları ek eğitimlerle güçlendirilmeli, il müdürlüklerinde ve kuruluĢlarda salt bu 

konu ile ilgilenecek yeterli sayıda meslek elemanı istihdam edilmelidir (KarataĢ, 

2008).  

1.4. Koruyucu Aile Uygulaması Ġle Ġlgili YapılmıĢ AraĢtırmalar  

Yapılan literatür taramasında, ülkemizde korunma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili 

yapılan birçok çalıĢma olmasına karĢın, birbiri ile iç içe konular olduğu halde 

koruyucu aile ile ilgili yapılan çok sayıda çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

Tok (1996) tarafından koruyucu aile hizmetini, standartlarını ve ülkemizdeki 

durumunu belirlemek amacı ile yapılan yüksek lisans tezinde, 45 sosyal hizmet 

uzmanı, 183 koruyucu aile ve çocukları kurumda bakılan 40 aile ile çalıĢılmıĢtır. 

Hem sosyal hizmet uzmanları hem de koruyucu aileler ile yapılan çalıĢma 

sonucunda, karĢılaĢılan güçlüklerin kaynak yetersizlikleri ile standartlar konusundaki 

belirsizliklerden kaynaklandığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Çocukları kurumda bakılan 

aileler ile yapılan görüĢmeler sonucunda da, biyolojik ailelerin hizmet konusunda 

ikna edilmedikleri sürece koruyucu aile hizmetinin iĢleyiĢi ve standartlarının 

uygulanabilirliği açısından önemli bir risk grubu oluĢturdukları bulunmuĢtur.  

Can (2000), koruyucu aile uygulamasının ülkemizdeki durumunu ve 

koruyucu aile olma durumunu etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan yüksek 

lisans çalıĢmasında, Ankara Ġlindeki 47 koruyucu aile ile görüĢmüĢtür. Sonuçta, 
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koruyucu aile uygulamasının korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik diğer 

hizmetlere oranla yaygınlık kazanmamıĢ olduğu belirlenmiĢtir. Bunun sebebinin de, 

koruyucu ailelerin çocukların ihtiyaçlarını karĢılamaktan çok çocuk sahibi olma 

isteklerini karĢılama motivasyonunda olmalarından ve uygulamaya iliĢkin bürokratik 

iĢlemlerin fazlalığından olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Üstüner, Erol ve ġimĢek (2005) tarafından yapılan araĢtırmada, Ankara'da 

koruyucu aile yanında bakılan 39 çocuk, kurum bakımı altındaki 62 çocuk ve 

biyolojik ailesi yanında yaĢayan 62 çocuk ile görüĢülmüĢtür. Bu araĢtırmada, 

koruyucu aile bakımı altındaki 6-17 yaĢ çocukların davranıĢ ve duygusal sorunlarını 

çoklu bilgi kaynaklarından elde ederek, kurum bakımı altında ve biyolojik ailesi 

yanında yaĢayan çocuklarla karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır. Elde edilen bulgulardan, 

bakım modellerine göre çocuklarda sorun davranıĢların görülme sıklığının; öz aile 

yanında yaĢayan çocuklarda %9.7, koruyucu aile yanında yaĢayan çocuklarda %12.9, 

kurum bakımındaki çocuklarda ise %43.5 olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; toplam problem puan ortalamasının çocuk 

yuvası/yetiĢtirme yurdunda büyüyen çocuklarda koruyucu aile ve de kendi ailesi 

yanında büyüyen çocuklara göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıĢtır 

(P<0.05). Koruyucu aile ve kendi ailesi yanında büyüyen çocukların toplam problem 

puanı arasında ise anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir. 

Kahraman (2007) tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanan araĢtırmada, 

koruyucu aile hizmetinin Sakarya ve Kocaeli örneğinde ele alınarak, algılanması ve 

uygulanması esnasında ortaya çıkan sorunları belirlemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın 

sonucunda hizmetin “öz aile boyutu” neredeyse tamamen ihmal edilmiĢ olduğu 

ancak, koruyucu ailelere verilen çocukların ve koruyucu ailelerin özenle seçildiği, 

hizmetin bu yönünün tamamlayıcı olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

Özbesler (2009), koruyucu aile bakımında olan ve farklı sorunlar nedeniyle 

çocuk ruh sağlığı bölümüne baĢvuran çocukların tedavisi sırasında klinikte yürütülen 

aileye yönelik sosyal hizmet uygulamalarından elde edilen deneyimler çerçevesinde 

koruyucu aile bakımında karĢılaĢılan sorunları değerlendirmiĢtir. Deneyimler 
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çerçevesinde, çocuğun farklı bir geliĢimsel özelliği varsa bu durumun aileyle açıkça 

konuĢulması, ailenin koruyucu aile olma amaçlarının neler olduğunun iyi 

değerlendirmesi, koruyucu aile üyelerine, kurum bakımından evlerine gelecek olan 

çocuğun bireysel özelliklerinin, eve geldiğinde aile ortamına uyumda yaĢayacağı 

güçlüklerin, bu güçlüklerin ne tür davranıĢlarla karakterize olduğunun anlatılması 

gerekliliği sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

Doğan (2013) tarafından bir koruma tedbiri olarak koruyucu aile kurumunu 

ve koruyucu aile yönetmeliğini incelemeyi amaçlayarak yapılan çalıĢmada; koruyucu 

aile kurumunun hizmete iliĢkin esaslarının Medeni Kanunca belirlenmesi, ardından 

usule iliĢkin düzenlemelerin ise Türk Medeni Kanunu‟nun 320 inci maddesinde 

olduğu gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan bir tüzükle düzenlenmesi, 

koruyucu ailenin seçiminden, koruyucu aile statüsünün iptaline kadar koruyucu aile 

süreci ile ilgili her türlü iĢ ve iĢlemin hâkimin izin, denetim ve gözetiminde 

yapılması gerekliliği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Vural ve arkadaĢları (2014) tarafından yapılan araĢtırmada, koruyucu ailelerin 

empatik becerilerini incelemek amacı ile 124 koruyucu aile ile çalıĢılmıĢtır. Elde 

edilen bulgularda, cinsiyet ile duyuĢsal empati ve biliĢsel empati alt ölçeklerinde ve 

toplam empati puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır.  

Konu ile ilgili dünyada yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, koruyucu aile 

kavramını eçĢitli bakıĢ açıları ile ele alan çalıĢmalara rastlanmıĢtır. 

Salas, Garcia-Martin, Fuentes ve Bernedo (2015) tarafından yapılan çalıĢmada, 

koruyucu aile bakımı altındaki çocukların davranıĢ ve duygusal sorunları ile iliĢkili 

faktörleri belirlemek amacıyla, koruyucu ailesi ile aralarında akrabalık bağı 

bulunmayan 104 çocuk ve onların koruyucu aileleri ile çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢılan 

değiĢkenlerle en çok iliĢkili olan açıklayıcı modeli belirleyebilmek için yapısal 

denklem modeli tasarlanmıĢ ve test edilmiĢtir. Sonuçlar, elde edilen modelin yapısal 

uygunluğunun memnun edici ve çocukların problemleri için iyi bir açıklayıcı güç 
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olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, koruyucu ailelerin ebeveyn stillerinin ve 

bunun çeĢitli etkilerinin çocuğun sonraki problemlerinin yordayıcısı olduğu 

belirlenmiĢtir. 

Stoner, Leon ve Fuller (2015) yapılan çalıĢmada, koruyucu aile bakımı altında 

olan çocukların depresyon semptomlarının azaltılmasını destekleyen faktörlerin 

aydınlatılması amaçlanmıĢtır. Bu faktörler, çocuk ve ergenlerin ihtiyaçları ve zihin 

sağlıklarıyla ölçülen ekolojik sistem değiĢkenleri olarak tanımlanmıĢ ve 4-20 yaĢ 

arasında olan 228 çocuk ve ergen ile çalıĢılmıĢtır. Sonuçlar, depresyon 

semptomlarının azaltılmasında en ideal yordayıcının “travmaya uyum sağlama” 

olduğunu göstermektedir. Daha sonra, aile iĢlevleri, genç olmanın güçlü yanları ve 

okulun iĢlevi gelmektedir. Bu sonuçlar, depresyon semptomlarında klinik açıdan 

anlamlı bir azalmanın çocuk ve ergenlerin sosyal ekolojilerindeki verilerde eĢ 

zamanlı geliĢme ile olacağını ortaya çıkarmaktadır.  

Bu çalıĢmalardan farklı olarak Ress, Holland ve Pithouse (2012), koruyucu aile 

bakımına geçiĢte ve çocuğun yeni ailesine uyum sürecinde gıdaların ve yemek 

zamanlarının önemini araĢtırmıĢtır. AraĢtırmada, derinlemesine görüĢme tekniği 

kullanılarak nitel araĢtırma yapılmıĢ ve Ġngiltere‟de yaĢayan 10 deneyimli koruyucu 

aile ile çalıĢılmıĢtır. Katılımcılar, koruyucu aile bakımı altında olan 9-16 yaĢ 

aralığında 16 çocuk ile çalıĢılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, gıdanın hazırlanmasının 

ve temin edilmesinin çocuğa önemsendiğini göstermede büyük rolünün olduğu 

belirlenmiĢtir. Aynı zamanda, çocuğun davranıĢlarını gözlemekte ve söylemek 

istediği herhangi bir Ģey varsa onu cesaretlendirmede yemek zamanlarının önemli 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Rooij ve arkadaĢları (2015) tarafından yapılan çalıĢmada, Hollanda‟da yaĢayan 

ve koruyucu aile bakımı almıĢ olan 0-20 yaĢ aralığında 169 çocuk ile çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmanın amacı, koruyucu aile bakımının plansız bir Ģekilde sonlandırılmasında 

koruyucu aileye yerleĢtirmenin rolü ve çocuğun karakterinin önemini incelemektir. 

Bulgular, koruyucu aile bakımı altında olan çocukların %35‟inin bakımının plansız 

bir Ģekilde sonlandırıldığını göstermektedir. Koruyucu aile bakımını sonlandırmada 
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etkili olan nedenler incelendiğinde, davranıĢ problemleri, ebeveyn stresi ve 

yerleĢtirilen çocuğun Hollanda kökenli olmaması nedenlerinin öne çıktığı tespit 

edilmiĢtir.  Bu sonuçlar, koruyucu aileye yerleĢiminin bozulmaması için, çocuğun 

davranıĢ problemlerini yönetmede koruyucu aileyi desteklemenin ve ebeveyn stresini 

azaltmanın etkili bir önlem olduğu düĢünülmüĢtür.  

1.5. Empatinin Tanımı 

Bugün kullanmakta olduğumuz “empati‟‟ teriminin iki atası vardır. Bunlar 

Almancadaki “einfühlung” ve Eski Yunanca‟daki “empatheia‟‟ terimleridir 

(Dökmen, 1996). Yunanca “En-” ( iç, içine, içinde), “-patheia” (duygu, acı, hissetme, 

algılama anlamındadır) ve Yunanca paskhein fiilinin kelimelerinin birleĢmesiyle 

oluĢmuĢtur (Sarmusak, 2011).  

19. yüzyılda Alman estetikçilerin kullandığı “einfühlung” kavramı ise 

temelini felsefe ve estetikten almaktadır. Ġngilizce‟ye “empati” olarak çevrilmiĢtir. 

Bu terimi ilk kullananlardan birisi olan Alman psikolog Tpedor Lipps (1987)‟dir. 

Estetik ve psikoloji alanındaki çalıĢmaları kapsamında bu kavramı, bir insanın 

kendisini karĢısındaki bir nesneye yansıtması, kendini onun içinde hissetmesi, bu 

yolla o nesneyi kendi içine alarak anlaması süreci olarak isimlendirmiĢtir (Sayın, 

2010). 

Günümüzde ise, empati denildiğinde akla Carl Rogers gelmektedir. Rogers 

(1983), bu durum ile ilgili olarak “ben bile çeĢitli tanımlar yaptım” demektedir. 

Rogers‟ın 70‟li yıllarda ulaĢtığı empati tanımınınsa günümüzde geçerli olan empati 

tanımı olduğu söylenebilir. Bu tanıma göre empati; bir kiĢinin kendisini karĢısındaki 

kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun bakıĢ açısı ile bakması, o kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir 

(Rogers 1970 ve 1983, çev. Akkoyun).  
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Empati kavramının bugün kabul edilen tanımının ortaya çıkmasında ve 

empati ile ilgili kuramsal sürecin oluĢumunda empatinin tarihsel süreci büyük önem 

taĢımaktadır. Dökmen (1988), bu süreci Ģu Ģekilde özetlemektedir; 

a) Yüzyılımızın baĢlarından 1950‟lerin sonlarına kadar empati, biliĢsel nitelikli 

bir kavram olarak ele alınmıĢtır. Özellikle 1950‟li yıllarda empati, bir insanın 

karĢısındaki insanı tanıması, kendini onun yerine koyarak onun özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olması anlamında kullanılmıĢtır.  

b) 1960‟lı yıllarda ise, empatinin duygusal yönünün bulunduğu vurgulanmıĢtır. 

Bu anlayıĢa göre empatinin biliĢsel yönü, yani karĢısındakinin rolünü 

anlamak empatinin önkoĢuludur ancak, tek baĢına yeterli değildir. Empatide 

asıl olan, karĢısındakinin hissettiği duyguların aynısını hissetmektir.  

c) 1970‟lerde ise empati, 1960‟lara oranla daha dar anlamda kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Birinin belirli bir duygusunu anlamaya ve bu duyguya uygun bir 

karĢılık vermeye “empati” denilmiĢtir. Bu yeni anlayıĢa göre, empati kuran 

kiĢi kendi üzerinde yoğunlaĢmak yerine dikkatini karĢısındaki kiĢiye verir. 

Konuya “ben ne hissediyorum” diye değil, “o ne hissediyor” diye yaklaĢır 

(Dökmen, 1988; Boston ve diğ., 1987). Günümüz literatüründe 1970‟lerin 

empati anlayıĢının büyük ölçüde geçerliliğini sürdürdüğü görülmektedir. 

Ivey (1987), konuya yeni sayılabilecek bir boyut getirmektedir. Ivey‟e göre her 

insan bir kültür içinde yaĢar, kültürden arınmıĢ insan olamaz. Bu nedenle terapistin 

sadece danıĢanla empati kurması yeterli değildir. Terapist, hastanın mensup olduğu 

kültürünü anlamaya, bir anlamda o kültürle de empati kurmaya alıĢmalıdır. Ancak bu 

yolla hastayı tam olarak anlayabilir (akt. Alver, 1998; Ivey, 1987).  

Günümüze doğru gelindiğinde Erken (2009: 52)‟in yaptığı tanımlama ise 

empati, baĢkalarının düĢünce ve duygularını ve bunların muhtemel anlamlarını 

objektif bir Ģekilde farkında olma; karĢısındaki kiĢinin duygu ve düĢüncelerini 

temsili olarak yaĢama; kendini baĢkasının yerine koyma, acıları, sevinçleri paylaĢma 

anlamına gelmektedir. 
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1.6. Empatinin Tanımlanmasına ĠliĢkin Değerlendirmeler 

Empati tanımına iliĢkin özellikleri sıralamak, analiz etmekte olduğumuz kavram ve 

benzer kavramlar arasında ayrım yapmamıza olanak sağlamaktadır (Yontar, 2013). 

1. Empati kuran kiĢinin ilgisi sadece empati kurulan kiĢi üzerinde olmalıdır.  

2. Empati kuran kiĢi, empati kurulan kiĢiyi dinlediğini, sözel ya da sözel 

olmayan yollarla göstermelidir.  

3. Empati kuran kiĢi, empati kurulan kiĢinin hissetme yaklaĢımını tanımalı ve 

ona cevap vermelidir.  

4. Empati kuran kiĢi hayali ve sezgisel olarak empati kurulan kiĢinin ne 

hissettiğini anlayabilmeli ve hissedebilmelidir. Ama bu duyguların, empati 

kuran kiĢiye değil empati kurulan kiĢiye ait olduğu unutmamalıdır.  

5. Empati kurulan kiĢi, duygularının yorumlamasının doğru olduğunu 

kanıtlaması gereken empati kuran kiĢiye, kendi duygularını geri 

yansıtabilmelidir.  

6.  Empati kuran kiĢi, empati kurulan kiĢinin duygularının değerlendirilmesinin 

değil, geçici bir analizinin yapılmasını önermelidir.  

7. Empati kurulan kiĢi, empati kuranın kendisini anladığını hissetmeli ve 

kendini gerektiği gibi ifade etmeye devam edecek gibi hissetmelidir. 

1.7. Empatinin Öğeleri 

Dökmen‟e göre (2005: 135),  empati üç öğeden oluĢmaktadır. Bu öğeler Ģu Ģekilde 

sıralanabilir.  

1. Empati kuracak kiĢi, kendisini karĢısındakinin yerine koymalı, 

olaylara onun bakıĢ açısıyla bakmalıdır. BaĢka bir söyleyiĢle, 

empati kurmak isteyen kiĢinin, karĢısındaki kiĢinin fenomenolojik 

alanına girmesi gereklidir. Psikolojideki fenomenolojik yaklaĢıma 

göre her insanın fenomenolojik alanı vardır. Her insan gerek 
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kendisini, gerekse çevresini, kendine özgü bir biçimde algılar. Bu 

algısal yaĢantı özneldir (subjektiftir), kiĢiye özgüdür. Eğer bir 

insanın anlaĢılması isteniyorsa, dünyaya onun bakıĢ tarzıyla 

bakmalı, olayları onun gibi algılamaya ve yaĢamaya çalıĢılmalıdır. 

2. Empatinin kurulmuĢ olması için, karĢıdaki kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerinin doğru olarak anlaĢılması gereklidir. Empatiyi 

tanımlarken bu nokta vurguladığında, empatinin iki temel 

bileĢeninden bahsedilmiĢ olunur. Bunlar empatinin biliĢsel ve 

duygusal bileĢenleridir. KarĢıdakinin rolüne girerek onun ne 

düĢündüğünü anlamak, biliĢsel nitelikli bir etkinlik (biliĢsel rol 

alma/biliĢsel perspektif alma), karĢıdakinin hissettiklerinin 

aynısının hissedilmesi ise duygusal nitelikli bir etkinliktir 

(duygusal rol alma/duygusal perspektif alma). BiliĢsel rol alma, 

duygusal rol almanın ön Ģartı sayılabilir. 

Guttman (2008) ise, duygusal ve biliĢsel empatiyi Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır; 

duygusal empati, diğer kiĢinin hislerine sempati ile yaklaĢarak, onun hisleri ile derin 

bir Ģekilde iliĢki kurmaktır. BiliĢsel empati ise, bir kiĢinin diğer kiĢinin hislerini 

deneyimlemeksizin, onun hislerini tanıyabilme yeteneğidir (Atilla, 2007). 

3. Empati tanımındaki son öğe, empati kuran kiĢinin zihninde oluĢan 

empatik anlayıĢın, karĢıdaki kiĢiye iletilmesi davranıĢıdır. 

KarĢıdaki kiĢinin duygu ve düĢünceleri tam olarak anlaĢılsa bile, 

eğer anlaĢıldığı kendisine ifade edilmezse empati kurma süreci 

tamamlanmıĢ sayılmaz. 

Örneğin kiĢinin dostu üzülmekteyse, kiĢi kendini onun yerine koyup neler 

yaĢamakta olduğunu anlar. Onun duygularını içinde hisseder. Sıra, bu durumu ona 

ifade etmeye geldiğinde ise, hiç bir Ģey yokmuĢ gibi gülümseyerek “takma kafanı” 

derse yüzdeki ifadeyle ve söylenilen sözle içteki duygular arasında çeliĢki var 

demektir. Böyle yapıldığında doğru empati kurulmuĢ fakat karĢıdakine yeterince 

iletilmemiĢ olunur (Dökmen, 1996: 136).  
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KarĢımızdaki insanlara empatik tepki vermenin baĢlıca iki yolu vardır: 

Yüzümüzü/bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade etmek ve sözlü olarak onu 

anladığımızı ifade etmek. Empatik tepki vermenin en etkili yolu, her halde bu ikisini 

birlikte kullanmaktır. Bir sıkıntımız olduğunda, bizimle konuĢan kiĢi, dostça bir 

gülümsemeyle kolumuza dokunup sıkıntımızı sözelleĢtirirse, örneğin "son günlerde 

çok bunalmıĢsın" derse, rahatladığımızı hissedebiliriz (Dökmen, 2005).  

1.8. Empati Ġle Ġlgili YaklaĢımlar 

Empati kavramının daha iyi anlaĢılabilmesi için bu kavramla ilgili olarak ortaya 

temel yaklaĢımların bilinmesi önemlidir. Ünal (1972)‟a göre empatiyi açıklayan üç 

temel yaklaĢım vardır. Bun yaklaĢımlar aĢağıda kısaca özetlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

1.8.1. Çıkarsama  

Bu görüĢe göre, bir insanı anlamak, onun ortaya koyduğu fiziki ifade tarzlarının 

yorumlanmasıyla mümkün olur. Bu yorumlama da kendi iç yaĢantılarımızdan yola 

çıkılarak yapılır. Bireyler kendi iç yaĢantılarındaki duygu, düĢünce ve heyecanlarına, 

beden yapısının duruĢ, sekil ve hareketlerinin, kaslarının gerginlik veya gevĢekliğinin 

de eĢlik ettiğini fark ederler. Böylece fiziki ifadeler, iç yaĢantıların bir iĢareti olarak 

yorumlanır. Bireyler, baĢka bir insanda aynı fiziki ifadeleri gördükleri zaman, kendi 

yaĢantılarından hareketle, o bireyde de aynı içsel yaĢantıların olduğunu düĢünürler. 

Kısaca, bireyler dıĢ görüntüleri ile iç yaĢantıları arasında kurduğu bağı, baĢkalarına 

da atfetmekte ve genelleĢtirmektedir (Ünal, 1972). 

Allport (1937), yüz ifadelerinin yorumlanmasının pasif olarak algılanıĢına 

oranla aktif olarak taklit edildiği zaman daha uygun olacağını deneysel olarak ortaya 

koymuĢtur. Allport, empatiyi çıkarsama yönünden incelemiĢ ve taklidin, karĢıdaki 

bireyin yaĢadıklarını yeniden yaĢamayı gerçekleĢtirdiği için aktörlerin ve taklitçilerin 

insanlar üzerinde olağanüstü kararlar verdiklerine iĢaret etmiĢtir (Uçmaz Halıcıoğlu, 

2004).  
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1.8.2. Rol Oynama  

George H. Mead tarafından geliĢtirilen “rol oynama” kuramı, çevremizdeki insanları 

taklit etmek veya kendimizi onların yerine koymak suretiyle baĢkalarının görüĢ 

açılarını kavramak, onların davranıĢlarıyla ilgili beklentiler geliĢtirmek olarak 

açıklanır. Rol oynama yaklaĢımı, gözlenebilen Ģeyin, fiziki davranıĢlar olduğunu 

kabul eder ve bunların nasıl anlam kazanıp yorumlandığını araĢtırır (Ünal, 1972). 

Bu görüĢe göre, çocuk baĢkalarının davranıĢlarını taklit ve tekrar ederek, 

baĢkalarının rolünü oynayarak, kendisini baĢkalarının yerine koyarak, hem kendisi 

hem de baĢkaları hakkında kavramlar geliĢtirecek, anlayıĢ kazanacaktır. Çocuk 

olgunlaĢtıkça, baĢkalarının kendisine karĢı nasıl hareket ettiğini anlamaya baĢlayacak 

ve kendisini baĢkalarının gözünden görebilme olanağını bulacaktır. Zamanla zihnen 

rol almaya baĢlayacak, aynı zamanda da karĢıdaki kiĢinin kendisinden neler 

beklediğini anlamaya baĢlayacak ve kendi davranıĢlarını belirleyen esaslar 

kazanacaktır (Ünal, 1972: 84).  

Berlo (1960) ise, çıkarsama kuramı ile rol oynama kuramını birleĢtirmiĢtir. 

Bireyin rol oynayarak benlik kavramını oluĢturduğunu ve buna dayanarak 

çıkarsamada bulunduğunu ileri sürmektedir (Uçmaz Halıcıoğlu, 2004). 

1.8.3. Heyecan Yayılması Olarak Empati 

Harry Stack Sulluvian‟ın ortaya koyduğu bu görüĢe göre, çocuk ile ona bakan kimse 

arasında heyecansal bağ vardır. Bu duygusal bağ empatidir. Empati anne ile çocuk 

arasında bir bildiriĢim sağlamaktadır. Bu yaklaĢıma göre, baĢka birisinin heyecanını 

yakalayıp, bu heyecanı kendimizde yasadığımız zaman empati kurulur. Örneğin 

matemli bir insanın feryadı içimizde üzüntü uyandırır. Gülen bir çocuk bizi de 

güldürür. Korkan bir insanın durumu, bizde de korku yaratır. Bu etkileĢim sonucunda 

yani bir baĢkasının heyecanını yakalayıp da kendimizde ifade ettiğimizde 

karsımızdaki kiĢiyle empati kurmuĢ oluruz. 

Ancak, Sulluvian‟ın belirttiği bildiriĢim, çocuğun bu tür dıĢ heyecan 

belirtilerini anlamaya baĢlamasından önce de vardır. Örneğin, anne çocuğundan 
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hoĢlanmazsa veya ona meme verme sırasında korku hissederse, büyük beslenme 

sıkıntıları doğabilmektedir. Bu durum anne ile çocuk arasındaki bildiriĢime örnek 

olarak gösterilebilir (Ünal, 1972). 

1.9. Empati Ġle KarıĢtırılan Bazı Kavramlar 

1.9.1. Sempati 

Wispe (1986) empati ve sempati kavramları arasında ince bir ayrım olmasına 

rağmen, sıklıkla iç içe geçmiĢ olduğuna dikkat çekmektedir. “Empatide kiĢi anlama 

aracıdır ve bu kiĢinin kendisinden hiçbir Ģey kaybettirmez. Zıt bir Ģekilde sempatide 

doğru olarak anlamaktan ziyade katılma söz konusudur ve benlik farkındalığı 

artmaktan çok azalır.” (Kahraman, 2007). 

Empatide hem diğer bireyin duygusal yaĢantısına katılmak, hem o bireyi 

anlamak ve onun yaĢantısındaki çarpıcı bazı noktaları algılayabilmek yer alır. 

Sempatide ise baĢkalarının duygularına katılma söz konusudur. Sempatide, sempati 

duyan bireyin yaĢantıları yer almaktadır. Empatide ise empati kuran birey kendi istek 

ve yönelimlerinden uzakta kalmaya çalıĢarak kendini bir anlamda empati kurulan 

kimseye verir. Empati de, sempati de öznel anlamaya yöneliktir. Ancak empatide, 

empati kurulan kiĢinin öznelliği söz konusudur. Sempati yaĢantısı, diğer bir bireyle 

ortak duygu, ilgi ve çıkarların paylaĢılmasıdır. Empati ise diğer bireyin duygularını 

doğru olarak hissedebilmek ve bunları kendi "imiĢ gibi" yaĢayabilmektir (Erken, 

2009).  

1.9.2. ÖzdeĢleĢme 

Empatik anlayıĢ ile özdeĢleĢme birbirinden oldukça farklı kavramla olsa da sık sık 

birbirine karıĢtırılmaktadırlar. Bir kiĢi ile özdeĢleĢmede o kiĢi gibi olma ve onun gibi 

davranma eylemi vardır. Burada birinci kiĢinin benliği silinerek, yerine diğer kiĢinin 

benliği yerleĢtirilmektedir. Kısacası, özdeĢleĢmede iki kiĢi aynı benliği paylaĢırken, 

empatide iki ayrı benlik birlikte var olmaktadır (Akkoyun, 1982). Bu süreçte 
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karĢımızdaki kiĢinin bakıĢ açısını kaybederek, özdeĢimlerimiz çerçevesinde 

değerlendirmeler yaparız ki, bu da yanlı bir yaklaĢım tarzıdır (Karabağ, 2003).  

1.9.3. Ġçtenlik  

Empati ve içtenlik, birbiri ile yakın iliĢki kavramlardır. Sempati ve empati kavramları 

arasında olduğu gibi birbirlerini dıĢlayıcı değil, birbirlerini tamamlayıcı 

kavramlardır. Empatik anlayıĢ, bir kiĢinin karĢısındaki kiĢinin iç dünyasına girerek 

bunu kendi içinde yaĢaması; içtenlik ise bunu yaparken aynı zamanda kendi 

yaĢantısını da algılamak için çaba göstermesidir (Akkoyun, 1982).  

Ġçtenlik, saydam ve açık olmayı içermektedir. DanıĢanın kendi içsel 

yaĢantılarını algılayabilmesini ve bunları danıĢma iliĢkisi içinde yaĢayabilmesini 

içermektedir. Ġçtenlik, empatinin sadece ön Ģartlarından biridir. Ġçtenlik için üç 

önemli adım bulunmaktadır (Elikesik, 2013): 

1. KarĢınızdakini tüm kalbiniz ile dinleyebilmek, 

2. Kafanızdaki düĢünceleri susturup, karĢınızdaki insanı tüm benliğiniz ile 

algılayabilmek, 

3. KarĢınızdakinin çıkarı için kendi kiĢisel çıkarlarınızdan vazgeçebilmek. 

1.9.4. Sezgisel Tanı 

Empati ve sezgisel tanı hemen hemen birbirinin karĢıtıdırlar. Sezgisel tanı, bir 

kimsenin gereksinim ve yönelimlerini ortaya çıkarma, çözümleme ve düzenleme 

yeteneği ile ilgilidir. Burada bir yaĢantıyı gözleme ve gözleneni yorumlama söz 

konusudur. Doğrudan doğruya bir değerlendirme amaçlanmaktadır. Oysa empatide 

her türlü değerlendirmeden kaçınılmaktadır (Akkoyun, 1982).  

Sezgi, daha çok zihinsel etkinliklerin hızlı biçimde kullanılmasıdır. Empati ve 

sezgi, çabuk ve derin bir anlayıĢa ulaĢmayı sağlamaktadır. Benlik iĢlevleri açısından 

ele alındığında, empati deneyimleyen, sezgi ise gözlemleyen benliğin bir iĢlevi 

olarak kabul edilmektedir. Bunlardan biri bazen ötekine dönüĢmektedir (Elikesik, 

2013).  
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1.10. Empatinin Kuramsal Açıklaması 

1.10.1. Ben – Merkezcilik ( Ego – Santrizm) ve Empati 

Ben-merkezcilik ve empatik anlayıĢ birbirleri ile bağdaĢmayan kavramlardır. Ben 

merkezci davranan bir kiĢinin, karĢısındakinin rolüne girmesi ve olaylara onun bakıĢ 

açısından bakması, yani empati kurması mümkün değildir. Empati kurabilmek için 

ön Ģartın, ben-merkezcilikten kurtulmak olduğunu söyleyebiliriz (Dökmen, 2005).  

Piaget ve Inhelder, empatiyi ve bakıĢ açısını alma becerisini Ģu Ģekilde 

açıklamıĢlardır (akt. Karabağ, 2003; Davis, 1996).  

1. AĢama:  

a) (0-4 yaĢ): Çocuk sorulan soruları anlamaz. 

2. AĢama: 

a) (4 ila 5-6 yaĢ): Çocuk ben-merkezcidir. 

b) (5-6 ila 7 yaĢ): Farklı bakıĢ açılarını alabilmek için çaba göstermesine 

rağmen baĢarısızdır. 

3. AĢama: 

a) (7-8 yaĢ): Farkı bakıĢ açılarını ayırt edebilir. 

b) (9-10 yaĢ): Tüm iliĢkilerdeki tüm değiĢiklikleri ele alabilir. 

Burada sözü geçen ben – merkezcilik” kavramı Piaget tarafından ortaya 

atılmıĢ bir kavramdır. Piaget, çocukların düĢüncede ve dil kullanımında, özellikle de 

doğaçlama konuĢmalarında, ben – merkezci olduklarını savunmuĢtur. Belirli bir yaĢa 

kadar çocukların yetiĢkinlere oranla daha egosantrik bir biçimde düĢündüklerini ve 

davrandıklarını yaptığı çalıĢmalarla ortaya koyan Piaget, özellikle zihinsel geliĢim 

dönemlerinden birisi olan iĢlem öncesi dönemdeki çocukların benmerkezci 

düĢünceleri ve davranıĢları ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢtır (Sarmusak, 2011).  
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Konuyla ilgilenen bütün araĢtırmacılar empati kurmada ben-merkezci 

davranıĢtan uzaklaĢmanın önemini vurgularlar. Bu arada bazı araĢtırmacılar (Ford, 

1979) empatiyi, "ben-merkezcilikten uzak davranıĢ" olarak tanımlamaktadırlar. 

Ford'a göre üç tür ben-merkezcilik vardır; bunları Ģöyle sıralayabiliriz (Dökmen, 

2005):  

a) Görsel/uzaysal (visual/spatial) ben-merkezcilik, 

b) BiliĢsel ben-merkezcilik, 

c) Duygusal ben-merkezcilik 

Kurdek ve Rodgon'a (1975) üç tür perspektif alma Ģekli tanımlamıĢlardır. 

Bunlar; 

• Algısal perspektif alma (diğer kiĢinin bakıĢ açısını fark etme) 

• BiliĢsel perspektif alma (diğer kiĢinin ne düĢündüğünü fark etme) 

• Duygusal perspektif alma (diğer kiĢinin yaĢamakta olduklarını fark etme) 

(Karabağ, 2003). 

Kurdek ve Rodgon‟ a göre algısal, biliĢsel ve duygusal açıdan karĢılarındaki 

insanın perspektifini alamayanlar ben merkezci davranmıĢ olurlar, dolayısıyla empati 

kuramazlar (Özbek, 2005).  

1.10.2. Empati Kurma ve Yardım Etme DavranıĢı 

Thakkar ve Kanekar‟a (1989) göre, yardıma ihtiyacı olan (zor durumda bulunan) 

kiĢilere, bu kiĢilerle empati kuranlar, kurmayanlara oranla daha fazla yardımda 

bulunmaktadırlar. Bu sonuç, baĢkalarıyla empati kuranların onlara yardım etme 

ihtimallerinin arttığını göstermektedir. Empati kurmanın yardım davranıĢına nasıl 

dönüĢtüğü konusunda baĢlıca iki kuramsal açıklama vardır (Dökmen, 2005): 

1- Sıkıntı içinde bulunan kiĢi ile empati kuran kiĢi, karĢısındakinin durumunu 

anladığı için sıkıntı duyar ve bu sıkıntıyı gidermek yani kendisini rahatlatmak 

için o kiĢiye yardımda bulunur. 
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2- Sıkıntıda bulunan kiĢi ile empati kurarak onun durumundan haberdar olan 

kiĢi, diğergam bir davranıĢta bulunarak, sıkıntıdaki kiĢiyi rahatlatmak 

amacıyla ona yardım eder. 

Yukarıdaki açıklamalardan birincisine göre, yardım davranıĢının temelinde 

egoist bir güdü, ikincisine göre ise diğergam bir güdü bulunmaktadır (Dökmen, 

2005).  

Genellikle, alturizm ve ahlak arasında bir iliĢki olduğu düĢünülür ve bu iliĢki 

“bencillik” ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Bencillik kavramı ise, ahlaksızlık 

örneği olarak görülmesi nedeniyle, kiĢinin kendisi ile ilgisi ahlaki olarak uygun 

görülmemektedir. Alturizm ise tam tersine, ikinci açıklamada olduğu gibi kiĢinin 

kendi ile ilgisinden ziyade baĢkaları ile ilgisidir. Bu tanımdan yola çıkılarak, 

toplumda kiĢinin kendisi ile ilgisi ahlaki olarak uygun görülmezken, alturizm tanımı 

gereği ahlaki görülmektedir.  

ÇağdaĢ psikologlar ise alturizmi Ģu Ģekilde tanımlamaktadırlar; alturizm, dıĢa 

dönük ödül kazanmaktansa içe dönük ödüller kazanmak için yardım etmeye 

odaklanarak, diğerlerinin yararına olması motivasyonunu temel alır. Alturistik 

motivasyonu egoistik motivasyonun alternatifi olarak değil, egoizmin özel bir biçimi 

olarak ele alırlar. KiĢinin kendilik değerinin dıĢsallıktan çok içsel olarak yönetildiği 

sürece, kiĢinin kendisine yararlı olabilmesi için öncelikle baĢkalarına yararlı olması 

gerektiğini savunurlar. Bu tanıma göre, eğer iyi duygular kazanmak, suçluluk 

duygusundan kaçınmak, baĢkalarının acı çektiğini görmekten kaçınmak için yardım 

ediyorsak motivasyonumuz alturistik motivasyondur (Batson, 2008).  

Yardım davranıĢının temelinde egoistlik mi yoksa diğerkâm güdüsü mü 

bulunduğu konusunda araĢtırmalar ve kuramsal tartıĢmalar yapılmaktadır. Dökmen 

(2005)‟e göre, empatik yardımın temelinde her iki güdü de birlikte yer almaktadır. 

Yani empati kuran kiĢi hem sıkıntıyı gidermek hem de o kiĢiyi gözlerken kendinde 

duyduğu sıkıntıyı gidermek için yardım davranıĢında bulunabilmektedir. Yerine ve 

zamanına göre, bazen bu iki güdüden birisi bireyi yardım davranıĢına yöneltebilir. 

Nedeni her ne olursa olsun yardım davranıĢları kiĢiler arası iliĢkileri olumlu yönde 
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etkileyecek bir güce sahiptir. Fedakârlık süreklilik haline gelmediği sürece her 

yardım davranıĢı kiĢiler arasındaki bağları güçlendirmektedir 

Batson (1991) ise, özgecilik ile egoizm ayrımını, davranıĢ ve davranıĢın 

sonuçlarıyla ilgili olarak ele almamıĢtır. Özgecilik, baĢkasının iyiliğini arttırma 

amacına yönelik güdüsel bir durum olarak tanımlanmıĢtır. Egoizm ise, bireyin kendi 

iyiliğini artırma güdüsü olarak izah edilmiĢtir. Batson‟a göre (1998), özgeci 

motivasyonun en temel kaynağı diğer bireyin iyiliği adına verilen öteki merkezli bir 

duygusal tepkidir ve günümüzde bu yönelime empati denmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında özgeci davranıĢlar empatik eğilimle iliĢkili görülmektedir ve özgeci 

davranıĢların tanımlanmasında “empatik yönelim” de bir kriter olarak 

kullanılmaktadır (Yavuzer ve diğerleri, 2006). 

1.11. Empatinin BileĢenleri: 

Empatik iletiĢimin hangi öğelerden oluĢtuğu ile ilgili kuramsal görüĢler farklılık 

göstermektedir. Dökmen (1988), empatide biliĢsel ve duygusal olmak üzere baĢlıca 

iki öğe olduğunu belirtmektedir. Rogers, empatinin duygusal (hissetme), biliĢsel 

(gözlem ve zihinsel iĢleme) ve iletiĢimsel (yardım eden kiĢinin tepkisi) olarak üç 

bileĢeni olduğunu söylemektedir (Yontar, 2013).  

Goldstein ve Michaels (1985) empatiyi biliĢsel, duygusal, bildiriĢimsel ve 

algısal bileĢenleri Ģeklinde incelemiĢlerdir. Buna göre; 

a) Algısal Empati (Perceptual): Algısal empatinin diğer bileĢenlerinin 

geliĢimi için gerekli bir unsurdur. Karabağ‟ a (2003) göre, 

empatinin algısal bileĢeni, kiĢinin empati kurma deneyimindeki ilk 

adımdır. Diğer kiĢinin bakıĢ açısını fark etmeyle ilgili ve bu hedef 

kiĢinin hareketlerine, yüz ifadesine, sesinin tonuna, konuĢmasının 

içeriğine, zamanlamasına, gibi pek çok verilere dikkati vermesini 

içermektedir. Ancak bu tür öğeleri anladıktan sonra empati kuran 

kiĢinin duygusal ve biliĢsel süreçleri çalıĢılabilir. Çünkü her 

insanın algısal yaĢantıları özneldir. Duygusal ve biliĢsel empatiye 



42 

 

geçiĢ yapabilmek için öncelikle bu fark ve karĢımızdaki kiĢinin 

algısı her yönüyle anlaĢılmalıdır (Karabağ, 2003; Yontar, 2013).  

b) BiliĢsel Empati (Cognitive): Diğer kiĢinin ne düĢündüğünü ve niyetini 

tahmin etmeyi içerir. Empatik sürecin biliĢsel yönüne ağırlık 

verilerek tanımlanması büyük ölçüde Mead‟ın etkisiyle olmuĢtur 

(Karabağ, 2003). Empati kurmak isteyen kiĢi karĢısındaki kiĢinin 

fenomenolojik alanına yani, kiĢilerin kendilerine özgü algısal 

yaĢantılarına girmelidir (Dökmen, 1996). Olayları karĢımızdaki 

gibi algılamaya ve yaĢamaya baĢladığımızda, empati kurmak 

istediğimiz kiĢinin yerine geçerek, adeta olaylara onun 

gözlüklerinin gerisinden bakarız (Yontar, 2013). Hoffman, 

empatinin duyuĢsal yönüne ağırlık vererek, biliĢsel yönünü 

küçümseyen psikologları Ģu Ģekilde eleĢtirmiĢtir: 

“BiliĢsel süreç en basit bir duyguyu bile oluĢturan, buna karar veren bir süreç 

olduğu için, oldukça kompleks bir deneyim olan empati için de aynı durum 

geçerlidir.” 

c) Duygusal Empati (Affective): Empatinin duyuĢsal boyutu, kiĢinin 

karĢıdaki bireyin duygularını anlamadır. Yani, bir olayı baĢkasının 

nasıl algıladığına odaklanma ve olayı algılamaya duygusal 

anlamda nasıl tepki vereceğini tahmin etme iĢidir (Yontar, 2013). 

Dökmen‟e (1996: 137) göre karĢımızdakinin rolüne girerek 

karĢımızdakinin ne düĢündüğünü anlamamız biliĢsel nitelikli bir 

etkinliktir, karĢımızdakinin hissettiklerini aynen hissetmemiz 

duygusal nitelikli bir etkinliktir. BiliĢsel rol alma da duygusal rol 

almanın ön koĢuludur. 

d) BildiriĢimsel Empati: Bu bileĢen ile karĢımızdaki kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerini anlayıp, bunu ona ifade etmemiz belirtilmektedir. 

Günlük yaĢantımızdaki empatide, karĢımızdaki kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerini tam olarak anlasak bile, bunu ona iletmezsek, empati 

kurma sürecini tamamlamıĢ olmayız. Jackson (1987), insanların 
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zihinlerinde kurdukları empatiyle karĢılarındaki kiĢiye ilettikleri 

empati arasında farklılıklar bulunduğunu belirtmektedir (Karabağ, 

2003). Empatik bildirim vermenin sözlü ve sözsüz olarak iki tane 

bildirimi olsa da, etkili bir empatik bildirim için her ikisini de 

kullanmak gerekmektedir (Dökmen, 2005).  

1.12. Empatinin Basamakları 

Dökmen (1988), empatik tepkilerin “tamamen baĢarılı, ya da tamamen baĢarısız” 

olarak iki grupta toplanamayacağını ifade etmektedir. Farklı kiĢilerin, farklı 

ortamlarda ve zamanlarda, değiĢik kalitelerde empatik tepkiler vereceklerini 

belirtmiĢtir. Buradan yola çıkarak, kiĢilerarası iletiĢime ortaya konması muhtemel 

olan empatik tepkilerin birbirini takip eden basamaklar halinde tanımlanmasının 

yararlı olacağı görüĢüne ulaĢmıĢtır. Bu yararlar Ģu Ģekilde belirtilmektedir. Bunlardan 

birincisi, eğer elde iyi tanımlanmıĢ empati basamakları bulunursa, bu basamaklara 

bakılarak kiĢiler arası gözlenebilen empatik iletiĢimler daha rahat değerlendirilebilir. 

Ġkincisi, mevcut empati basamaklarından yararlanarak, kiĢilere empati eğitimi 

vermek ve eğitim sonuçlarını değerlendirmek mümkün olabilir. 

Üstün Dökmen (1988), yapmıĢ olduğu çalıĢmasında “AĢamalı Empati 

Sınıflandırması” adı verilen bir empati modeli geliĢtirmiĢtir. Bu modelde empatik 

tepkileri dört basamakta ele almıĢtır. Her bir basamak kendi içinde duygu ve düĢünce 

olmak üzere iki temel alt basamaktan oluĢmaktadır. 

1. Onlar basamağı: Bu basamakta tepki veren bir kiĢi, karĢıdaki kiĢinin 

kendisine anlattığı sorun üzerinde düĢünmez, sorun sahibinin duygu ve 

düĢüncelerini dikkate almaz. Bu soruna iliĢkin olarak kendi duygu ve 

düĢüncelerinden söz etmez. Sorunu dinleyen kiĢi sorun sahibine öyle bir 

geribildirim verir ki, bu geribildirim o ortamda bulunmayan üçüncü 

Ģahısların (toplumun) bakıĢ açısını dile getirmektedir. Bu basamakta, 

düĢünce düzeyinde tepki veren kiĢi toplum görüĢlerini ve değer yargılarını 

dile getiren bildirimde bulunarak genellemeler yapar. Duygu düzeyinde 

ise, dinlediği problem karĢısında toplumun duygusunun ne olabileceğini 

söyler. 
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2. Ben Basamağı: Ben basamağında empatik tepki veren kiĢi, 

benmerkezcidir. Kendisine sorununu anlatan kiĢinin duygu ve 

düĢüncelerine eğilmek yerine soruna iliĢkin kendi duygu ve düĢüncelerini 

dile getirir. Ben basamağının düĢünce düzeyinde, empatik tepki veren 

kiĢi, kendisine sorununu anlatan kiĢiyi eleĢtirir, ona nasihatlerde bulunur, 

soruna hemen teĢhis koyar, bazen de “aynı sorun bende de var” der. 

3. Sen Basamağı: Sen basamağının düĢünce düzeyinde, empatik tepki veren 

kiĢi, kendisine sorununu ileten kiĢinin rolüne girmekte, olaylara o kiĢinin 

bakıĢ açısıyla bakmakta ve karĢısındaki kiĢinin düĢüncelerini 

anlamaktadır. Duygu düzeyinde ise, kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine 

koymayı ve onun hissettiklerini kendi içinde hissetmeyi baĢarır.  

4. Biz Basamağı: Birbirleriyle empatik tepki veren iki kiĢi, belirli bir olay 

karĢısında birbirlerinin ne düĢüneceklerini, nasıl tavır alabileceklerini; 

olay karĢısında birbirlerinin neler hissedebileceklerini doğru tahmin 

edebilir ve gerektiğinde birbirlerine yardım edebilirler. Bu aĢamada artık 

empatiden ziyade sempati söz konusudur. 

Dökmen (2005) üç temel empati basamağını; en kalitesizden en kaliteliye 

doğru on altı basamağa ayırmıĢtır. Bu basamaklar aĢağıda özetlenmiĢtir: 

1.  Senin problemin karĢısında baĢkaları ne düĢünür, ne hisseder: Bu 

basamakta empati kurmaya çalıĢan kiĢi, birtakım genellemeler yapar, felsefi 

görüĢlere, atasözlerine baĢvurabilir; dinlediği soruna iliĢkin olarak genelde toplumun 

neler hissedebileceğini dile getirir; sorununu anlatan kiĢiyi toplumun değer yargıları 

açısından eleĢtirir. 

2. EleĢtiri: Dinleyen kiĢi, sorununu anlatan kiĢiyi kendi görüĢleri açısından 

eleĢtirir, yargılar. 

3. Akıl verme: KarĢısındakine akıl verir, ona ne yapması gerektiğini söyler. 

4. TeĢhis: Kendisine anlatılan soruna ya da sorunu anlatan kiĢiye teĢhis 

koyar; örneğin "bu durumun sebebi toplumsal baskılardır" ya da "sen bunu kendine 

fazla dert ediyorsun" der. 
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5. Bende de var: Kendisine anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de 

bulunduğunu söyler; "aynı dert benim de baĢımda" diye söze baĢlar ve kendi 

sorununu anlatmaya baĢlar. 

6. Benim duygularım: Dinlediği sorun karĢısında kendi duygularını sözle ya 

da davranıĢla ifade eder; örneğin "üzüldüm" ya da "sevindim" der. 

7. Destekleme: KarĢısındaki kiĢinin sözlerini tekrarlamadan, onu anladığını, 

onu desteklediğini belirtir. 

8. Soruna eğilme: Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu irdeler, konuya 

iliĢkin sorular sorar. 

9. Tekrarlama: Kendisine iletilen mesajı (sorunu), gerektiğinde mesaj 

sahibinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler; yani dinlediği mesajı 

kaynağına yansıtmıĢ olur; bu arada dinlediği kiĢinin yüzeysel duygularını da 

yakalayarak yansıttığı bu mesaja ekler. 

10. Derin duyguları anlama: Bu basamakta empati kuran kiĢi, kendisini 

empati kurduğu kiĢinin yerine koyarak, onun açıkça ifade ettiği ya da etmediği tüm 

duygularını ve onlara eĢlik eden düĢüncelerini fark eder ve bu durumu ona ifade 

eder. 

Bu basamaklardan, 1. basamak onlar basamağına, 2. 3. 4. 5. 6. basamaklar 

ben basamağına, 7. 8. 9. 10. basamaklar ise sen basamağına aittir. Empati ile ilgili 

olan basamaklar son dört basamak olan 7. 8. 9. 10. basamaklarda ortaya çıkmaktadır. 

Son dört basamaktan önceki basamaklar, empati kurmaya giden basamaklar olarak 

düĢünülmektedir (Dökmen, 2005).  

1.13. Empatinin Önemi  

Günlük yaĢamın hemen her kesiminde empatik anlayıĢ insanları birbirine 

yaklaĢtırma, iletiĢimi kolaylaĢtırma özelliğine sahiptir. Ġnsanlar kendileriyle empati 

kurulduğunda anlaĢıldıklarını ve kendilerine değer verildiğini hissetmektedirler. 

Diğer insanlar tarafından anlaĢılmak ve önem verilmek ise bireyi rahatlatmakta ve 

kendisini iyi hissetmesini sağlamaktadır. Empati, sadece kendisiyle empati kurulana 
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yararı olan bir etkinlik değildir; empati, empatiyi kuran kiĢi için de önemli 

olmaktadır. Empatik becerileri yüksek olan kiĢilerin çevreleri tarafından sevilme 

olasılıkları yüksektir (Alisinanoğlu ve Köksal, 2000: 11). 

Dökmen‟e göre (2005), insanlar kendileri ile empati kurulduğunda 

anlaĢıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissetmektedirler. Öte yandan, 

empati kuran kiĢi için de empati süreci önem taĢımaktadır. Çünkü araĢtırmalar, 

empatiye eğilimleri yüksek olan kiĢilerin aynı zamanda çevrelerine yardım etme 

eğiliminde olduklarını ve bu nedenle çevreleri tarafından sevilme eğilimlerinin 

arttığını göstermektedir (Batson ve ark., 1993).  

 KiĢi empatik tutum ve davranıĢ içinde karĢısındaki kiĢiyi dinlediğinde, 

dinleyen ve anlayan kiĢi için ortak ve anlamlı bir yaĢantı doğacaktır. Bu yeni yaĢantı 

yaĢam akıĢı içerisinde insanın kendisini var ettiğini duyumsadığı anlardır. Bu anları 

çoğaltmak bireyin ve toplumun mutluluğunu sağlayacaktır (Uçmaz Halıcıoğlu, 

2004). 

1.14. Özgeciliğin Tanımı ve KavramsallaĢtırılması 

Özgecilik (alturizm) kavramı 1980‟den itibaren araĢtırılmakta olan ve literatürde 

birçok farklı çerçevesi olan bir konudur. Özgecilik bu zamana kadar, filozoflar, 

biyologlar, özellikle sosyo-biyologlar, geliĢimsel ve sosyal psikologlar, sosyologlar, 

siyaset bilimciler ve ekonomistler tarafından araĢtırılmıĢtır. Bahsedilen her bir 

alandan elde edilen verileri incelediğimizde, her birinin de, alturizmin insan 

doğasının bir parçası olduğu konusunda ortak görüĢe sahip olduğu görülmektedir.   

Yirminci yüzyıla kadar özgeciliğin genellikle yardımseverlik ya da hayır 

kurumu gibi baĢlıklar altında çalıĢılmıĢ olması, dini akımların özgecilik kavramına 

yakından ilgisi göstermesine neden olmuĢtur (Karadağ ve Mutafçılar, 2009). 

Özgecilik kavramı ilk kez on dokuzuncu yüzyılda Fransız filozofisinin ve 

sosyolojinin kurucularından biri olan Auguste Comte tarafından ortaya çıkarılmıĢtır. 

Comte, özgeciliği „baĢkaları için yaĢama eğilimi veya arzusu‟ olarak tanımlayarak, 

dini varsayımlardan bağımsız bir kavram geliĢtirmiĢtir. Bu nedenle, sosyal bilimlere 

katkısı büyüktür (Karadağ ve Mutafçılar, 2009). Ancak, bu tanım çok tatmin edici bir 



47 

 

tanım değildir. Aksine, özgecilik kavramının göründüğü kadar basit olmadığını 

düĢündürmektedir (Dibou, 2012). 

Batson‟a göre özgecilik baĢkalarının iyiliğinin arttırılmasına yönelik güdüsel 

bir durumdur (Batson ve Ahmad, 2001). Bu baĢkalarına yardım etme güdüsü, Krebs 

ve Van Hestern tarafından da kullanılmıĢ ve kendi içinde amaç olarak 

gerçekleĢtirilen hiç bir ödül beklentisi olmaması kapsamı ile birleĢtirilmiĢtir. Hunt, 

davranıĢı gerçekleĢtiren hakkında, davranıĢın dıĢ kaynaklardan ödül beklentisi 

olmaksızın ya da öncelikle bir ödül beklentisi içinde olmadan gerçekleĢtirildiğinin 

iddia ederek biraz farklılaĢtırmıĢtır. Ayrıca, kendi tanımına, yardımsever davranıĢın, 

davranıĢı gerçekleĢtirene bazı fedakârlıklar yüklediğini de ekleyerek özgeciliğe 

baĢka bir element eklemiĢtir (Karadağ ve Mutafçılar, 2009). 

Günümüzde özgecilik kavramının genellikle benimsenen tanımı, Macaulay ve 

Berkowitz (1970)‟in tanımıdır. Bu tanıma göre, “dıĢ ödüller beklemeksizin, bir 

diğerine yarar sağlamak maksadıyla yapılan davranıĢlar olumlu sosyal davranıĢ 

sınıfına girmektedir” (Akbaba, 1994). Tanımın daha ayrıntılı Ģekli Ģu Ģekildedir:  

“Belki iyi bir Ģey yapmıĢ olmanın dıĢında, Herhangi bir biçimde 

ödüllendirilme beklentisi içinde olmadan bir baĢkasına yardım etme davranıĢıdır. 

ġöyle ki, herhangi bir çıkar elde edebileceğiniz düĢüncesiyle bağıĢta bulunmak için 

para yardımı yaparsanız, söz konu olan gerçek anlamda bir özgeci davranıĢ değildir. 

Özgeci davranıĢ, baĢkalarına yardım eden ya da yardım etmeyi amaçlayan her türlü 

davranıĢı içeren daha geniĢ bir davranıĢ sınıfıdır (Akbaba, 1994).” 

Stephen Post tarafından özgeciliğin (alturizm) kritik yönlerine dair yapılan 

kavramsallaĢtırma ise Ģu Ģekildedir: 

1- Alturizm, baĢkalarına yardım etme amacına hizmet eden eylemleri 

içermelidir. Eğer kendi refahımız karĢısındaki kiĢinin refahından ön 



48 

 

sıradaysa ve ya karĢıdaki kiĢi, bizim refaha ulaĢmamızın ikincil sonucu 

olarak refaha ulaĢıyorsa, bu alturistik bir davranıĢ değildir. 

2- Alturizm hiçbir Ģart koĢmaz. Alturistik davranıĢın amacı baĢkasına yardım 

etmektir. Alturist bir kiĢi hiçbir ödül beklentisi ya da çıkarımı içinde 

değildir (Dibou, 2012).  

Ġnsanların davranıĢlarının ardındaki motivasyonunun çeĢitliliği davranıĢ 

biçimlerini karmaĢıklaĢtırmaktadır. Bu açıdan özgeci davranıĢlar da tek bir 

tanımlamaya ve kategoriye sahip değildir. Bar-Tal (1985-1986) ve Leeds (1963), az 

bir istisna haricinde, psikologların alturizm kavramının motivasyonel tarafı ile ilgili 

ortak görüĢe sahip olduğunu belirtmektedir. Alturistik davranıĢlar, a) baĢka bir 

kiĢinin yararına olmalı, b) gönüllü olarak yapılmalı, c) karĢıdakine yarar sağlamak 

baĢlıca amaç olmalı, d) dıĢsal herhangi bir ödül beklentisi olmadan yapılmalıdır 

(Piliavin ve Charng, 1990, Leeds, 1963). Bu görüĢe zıt bir Ģekilde, Hobbes (1642) 

özgeci davranıĢların doğrudan ödül, çıkar, bencillik ve egoizm bağlantılı olduğunu 

belirtmektedir (Mutafçılar, 2008). 

 Bu zamana kadar yapılan tüm özgecilik tanımlarına bakıldığında, temel 

noktanın “hiçbir ödül beklentisinin olmaması” ve iyi olan davranıĢın “baĢkasının 

yararına yapılması”nın olduğu görülmektedir. Bu iki temel nokta özgecilik 

kavramının tanımını oluĢturan kavramlar olsa da, tam da bu noktada özgeciliğin 

egoizm ile bağlantılı olup olmadığı sorusu akıllara gelmektedir. Oliner (2003), 

özgecilik kavramını aĢamalandırarak bu konu ile ilgili daha net olmamızı 

sağlamaktadır.  

Oliner (2003), özgecilik aĢamalarını “kahramanca özgeci davranıĢ” ve 

“geleneksel özgeci davranıĢ” olmak üzere iki kategoriye ayırmaktadır. Kahramanca 

özgeci davranıĢ; (1) birine yardım etmek için yönlendirildiği, (2) kiĢi için yüksek 

derecede büyük bir fedakârlık ya da risk almasını içerdiği, (3) maddi karĢılık 

beklemeksizin yanında bulunduğu, (4) gönüllü yapıldığı zaman gerçekleĢir. Oliner, 
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geleneksel özgeciliğe "kiĢinin bir risk ya da fedakârlığı yüksek derecede içermeyen 

davranıĢı" olarak gönderme yapmaktadır (Mutafçılar, 2008). 

Psikolojide farklı alt-disiplinler tarafından özgecilik sorusuna farklı açılardan 

yaklaĢılmaktadır. Psikanalitik yaklaĢım (Freud, 1960), özgeci davranıĢın genetik 

açıklamalardan daha çok öğrenilerek oluĢtuğunu savunur. Sosyo-biyolojik yaklaĢıma 

(Wilson, 1975) göre, özgeci davranıĢın kökeni genetiktir. BiliĢsel geliĢimci yaklaĢım 

(Erikson, 1982) özgeciliği, kiĢilik geliĢiminde üretkenlik aĢamasını kazanmanın bir 

sonucu olarak kuramsallaĢtırır. Sosyo-psikolojik yaklaĢım ise (Oliner ve Oliner, 

1988), özgeci davranıĢın, kiĢilik, değerler ve sosyal faktörler arasındaki bir etkileĢim 

olduğunu söyler (Kasapoğlu, 2013). 

Özgecilik kavramı üzerine yapılan farklı disiplinlerdeki çalıĢmalar büyük 

ölçüde kabul edilmiĢtir. Bu çalıĢmada da, hem çalıĢma genelinde psikoloji disiplini 

tarafından açıklanan ve özgecilik kavramının özü korunacak, hem de diğer disiplinler 

tarafından yapılan özgecilik tanımları da kuramsal açıdan ayrıntılı bir Ģekilde 

anlatılacaktır.  

1.15. Özgeciliğin Temelleri 

Bu baĢlık altında özgeci davranıĢlar gösteren veya göstermeyen bireylerin sahip 

olduğu biyolojik, sosyal, dini ve felsefi temelleri incelenecektir.  

1.15.1. Özgeciliğin Genetik Temeli  

Sosyal Psikolojide, olumlu sosyal davranıĢların ve özgeciliğin yaĢantılar sonucu 

edinildiği görüĢü hakimdir. Ancak Hoffman, farklı bir bakıĢ açısı ile modern biyoloji 

bulgularına değinerek, özgeciliğin biyolojik ve fizyolojik temellerinin de 

olabileceğini savunmuĢtur (Akbaba, 1994).  
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Wilson ise, diğer hayvanlarda özgeci davranıĢ olarak bildiğimiz davranıĢla 

birçok ortak özelliği bulunan davranıĢ örneklerinden söz etmiĢtir. Örneğin, ateĢ 

karıncalarına bir saldırı olduğunda, yaralı karıncaların yuvadan çıkıp saldırganla 

savaĢmaları olasılığı, yaralı olmayanlarınkinden daha fazladır ve birincilerin daha 

saldırgan oldukları gözlenmektedir. Böylece, yaralanan ateĢ karıncaları kendi 

yaĢamlarını tehlikeye atmaktadırlar ve yaralı bir karınca yuvaya daha az yararlı 

olduğu için bu durum bir kendi kendini feda eylemi gibi görünmektedir. Bu ve 

benzeri örneklerden yola çıkarak, insanlarda özgeci davranıĢın genetik olarak 

belirlendiğini ileri sürmüĢtür. Wilson‟a göre, böylesi davranıĢlar insan doğasının bir 

parçasıdır, yaĢamımızı sürdürmemizde büyük rol oynarlar ve öğrenilmek zorunda 

değildirler (Akbaba, 1994; Onatır, 2008).  

Campbell‟in (1975) çalıĢmaları, hem özgeciliğin sosyo-biyolojisine ve 

genetiğine dayanmaktadır, hem de evrensel olarak tüm toplumlarda bireysel bencil 

genlerle, özgeciliği destekleyen değerler ve onaylanmaya iliĢkin biyolojik genler 

arasında bir dengenin söz konusu olduğunu öne çıkarmaktadır (Onatır, 2008). 

1.15.2. Özgeciliğin Sosyal GeliĢim Temeli 

Bu görüĢe göre, insanoğlu öğrenen bir varlık olması sebebi ile olumlu sosyal 

davranıĢları ve özgeciliği içinde bulunduğu çevre aracılığı ile sosyalleĢme sürecinin 

bir sonucu olarak öğrenir. Bu süreç kültürel değerlerden de etkilenebilmektedir. 

Bireyin kültürel değer sistemine uygun bir davranıĢı; toplumun, diğerlerine özgeci 

davranmak yolundaki öğütleri ve olumlu/olumsuz onay durumları bireyi özgeci bir 

eğilime yönlendirebilir (Kaçar Banbal, 2010). 

Morrison ve Severino, özgeciliğin genetik temellerini de göz önünde 

bulundurarak sosyal geliĢimin özgecilik üzerindeki önemini Ģu ifadeleri ile 

belirtmiĢtir; “özgeci eğilimlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan genetik 

mekanizmalar olabilir. Ancak insan türünde özgeci davranıĢlar dolaylı yoldan 

kalıtımın etkisindedir. Genetik yoluyla insanlar özgeci davranıĢta bulunma 
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kapasitesine sahip olsalar bile çevresel koĢullar, sosyal koĢullar bu kapasitenin 

kullanımını artırabilir ya da zayıflatabilir” (Kasapoğlu, 2013). 

1.15.3. Özgeciliğin Felsefi Temeli 

Özgecilik ahlâk felsefecilerinin çağlar boyu çalıĢma konusu olmuĢtur. Özgecilik, 

ahlak felsefesinde kiĢinin tüm eylemlerinde hiçbir çıkar ya da yarar gözetmeksizin 

baĢkalarının mutluluğunu erek edinmesi gerektiğini öne süren öğretidir (Onatır, 

2008). 

Pozitivizm‟in kurucusu Fransız düĢünür Auguste Comte tarafından bencillik 

kavramına karĢı, bireylerin hem özel alanında hem de genel alanında sergilediği 

davranıĢlar olarak “özgecilik” terimi ileri sürülmüĢtür. Comte, bir insanlık dini 

önermiĢ ve bu dinin temel ilkesini “baĢkası için yaĢamak” formülüyle dile 

getirmiĢtir. Bu formüle göre insanlar en üstün törebilim kuralını gerçekleĢtirerek 

özgeci olmalıydılar. Özgecilik de Auguste Comte‟a göre bireyler arası bir iliĢkiydi ve 

bireyin hiçbir karĢılık gözetmeksizin baĢkaları için kendi çıkarından vazgeçmesini 

dile getiriyordu (Mutafçılar, 2008; Onatır, 2008). 

 Spinoza törebiliminde “her insan kendini sevmeli ve kendisi için yararlı olanı 

aramalıdır” dedikten sonra “kendinizi sevmeniz için de baĢkalarını sevmelisiniz” 

demiĢtir (Kaçar Banbal, 2010). 

 Fransız felsefecisi Durkheim‟a göre özgecilik, kibarlık ya da bir baĢka kiĢiye 

yardım etmek değildir. Durkheim ahlâkı, benlik yıkıcı olarak düĢünmekte iken; 

özgeciliği, kiĢisel çıkar olmaksızın kiĢisel yıkıcılığın Ģiddet dolu ve gönüllü hareketi 

olarak tanımlanmaktadır (Ak, 2013).  

Özgeciliğin temsilcilerinden A. Schopennauer, özgeci davranıĢın acıma 

duygusundan kaynaklandığını, acıma duygusunun da ahlakın temeli olduğunu ifade 

etmiĢtir (Akbaba 1994). 
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 Sorokin (1948), özgeciliği “baĢkalarının fiziksel ya da psikolojik iyiliğini 

üreten ve koruyan davranıĢlar “ olarak tanımladı. Özgeciliğin, sevgi ve empati ile 

Ģekillenmekte ve en aĢırı biçiminde benliğin baĢkası için kendini özgürce feda 

etmesini gerektirebilmekte olduğunu savundu (Mutafçılar, 2008).  

1.15.4. Özgeciliğin Dini Temeli 

Özgecilik, iyilik, sorumluluk alma, bağıĢta bulunma gibi davranıĢlar olumlu sosyal 

davranıĢ baĢlığı altında gruplandırılmıĢ ve genellikle iyi olarak nitelendirilen bu 

davranıĢları ilahi dinler, tasvip etmiĢ ve insanların bu davranıĢlarda bulunmalarını 

emretmiĢlerdir (Kaçar Banbal, 2010).  

Ġslam Dininde insanları iyi davranıĢlara yöneltmek için birçok ayette (Ali 

Ġmran Suresi 92. Ayet, Bakara Suresi 264. Ayet, Münafıkun Suresi 10. Ayet), 

yardımlaĢmayı, cömertliği, birlik beraberliği, merhameti, sorumluluğu, nafaka, 

sadaka ve zekât vermeyi, kısacası evrensel iyiliği içeren emirler bulunmaktadır. Ġlahi 

bir din olan Hıristiyanlıkta da özgeci davranıĢların yapılması için emirler 

içermektedir (Ġncil‟in 38, 39, 40, 41, 42, 43. ve 44. Ayetleri) (Akbaba, 1994).  

1.16. Özgecilikle Ġlgili Psikolojik YaklaĢımlar 

Psikolojik egoistler, Hobbes gibi, bir kiĢiye yardım etme sebebim o kiĢi için 

duygunun, üzüntünün nahoĢ hissine son vermektir ya da kendimi mutlu etmek 

içindir, çünkü, birini iyi gördüğümde bende mutluluk hissi oluĢacağını bilmekteyim 

demektedir (Mutafçılar, 2008). 

Yine de, Joseph Katz, "zevkin hem bencil hem de özgeci davranıĢların (ya da 

sezinleme) beraberinde geldiği gerçeği, egoizm ve özgecilik arasındaki fark prensibi 

olarak zevki elemektedir" konusuna iĢaret etmektedir (Katz, 1948; Mutafçılar, 2008). 

Psikolojik egoizm sosyal bilimlerde yalancı da çıkarılmaktadır. Sosyal 

bilimlerin birbirine yakın kaynaklarının sayıları göstermektedir ki, özgecilik insan 
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doğasının bir bileĢenidir ve prososyal eğilimler insanın duygusal yapısının 

repertuvarında yer almaktadır (Pope, 1994; Mutafçılar, 2008). 

1.17. AraĢtırmanın Amacı  

AraĢtırmanın amacı, koruyucu aile olan bireylerin tanıtıcı özelliklerinin empatik 

beceri düzeyi ve özgecilik durumu açısından incelenmesidir. 

Bu amaç çerçevesinde aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  

1- Koruyucu aile bireylerinin  

a) sosyo-demografik durumuna iliĢkin özelliklerini (cinsiyet, yaĢ, eğitim 

durumu, medeni durum, biyolojik çocuğu olup olmama, biyolojik çocuk 

sayısı)  

b) ekonomik özelliklerini (çalıĢma durumu, algılanan gelir durumu, sosyal 

güvence türü, konut mülkiyeti durumu),  

c) koruyucu aile olma sürecine iliĢkin özelliklerini (kurumdan ödeme alma 

durumu, koruyucu aile olma süresi, koruyucu aile olmadan önce kurum 

dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu, koruyucu aile olmadan önce 

kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu, danıĢmanlık hizmeti almaya 

ihtiyaç duyma durumu, çocuk ile ilgili bir problem yaĢandığında bu 

problemi çözme Ģekli, bakım altına alınan çocuğun biyolojik ailesi ile 

ilgili bilgi sahibi olma durumu),  

d) koruyucu ailesi oldukları çocuğun tanıtıcı özelliklerini (cinsiyet, Ģimdiki 

yaĢ, koruma altına alındığı yaĢ, biyolojik aile ile görüĢme durumu, 

biyolojik aile ile görüĢme sıklığı, biyolojik akrabalar ile görüĢme durumu, 

biyolojik çocuk ile arkadaĢlık/kardeĢlik durumu) belirlemek. 
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2- Koruyucu aile bireylerinin sosyo-demografik durumunun, ekonomik 

durumunun, koruyucu aile olma sürecine iliĢkin ve koruyucu ailesi oldukları 

çocuğun tanıtıcı özelliklerine iliĢkin özelliklerinin empatik beceri üzerindeki 

etkisini belirlemek. 

3- Koruyucu aile bireylerinin sosyo-demografik durumunun, ekonomik 

durumunun, koruyucu aile olma sürecine iliĢkin ve koruyucu ailesi oldukları 

çocuğun tanıtıcı özelliklerine iliĢkin özelliklerinin özgecilik durumu 

üzerindeki etkisini belirlemek. 

4- Empatik beceri ile özgecilik durumu arasındaki iliĢkiyi belirlemek. 

 

1.18. AraĢtırmanın Önemi  

Ülkemizde, korunma ihtiyacı olan çocuklar ile ilgili yapılmıĢ birçok çalıĢma 

olmasına karĢın (Akyüz, 1980; Karatay, 2007; Levi Mizrahi, 2008; Özdemir, Sefer 

ve Türkdoğan, 2008; ÖzĢahin, 2012; Yazıcı, 2013; Yolcuoğlu, 2009), koruyucu 

ailelik ile ilgili yapılmıĢ araĢtırma sayısı oldukça azdır (Can, 2000; Kahraman, 2007; 

KarataĢ, 2007; Özbesler, 2009; Üstüner, Erol ve ġimĢek, 2005). Bu çalıĢmalar 

içerisinde de, bu üç konuyu aynı çalıĢmada ele alan, diğer bir deyiĢle aralarındaki 

iliĢkiyi araĢtıran bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Konu ile ilgili dünya literatürü 

incelendiğinde de aynı durumdan bahsetmek mümkündür.  

Bu araĢtırma koruyucu ailelerin empatik becerileri ile özgecilik düzeyleri 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen ilk çalıĢma olacağı için özgün bir değer taĢımaktadır. Bu 

nedenle araĢtırmanın alana katkı sağlayarak, ilgili konu baĢlığını içeren çalıĢmalara 

temel olması beklenmektedir.  
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Koruyucu aile hizmetlerinde inceleme değerlendirme aĢaması, aynı zamanda 

ailenin bu konuda eğitilmesi sürecini de kapsamalıdır. Bu tür eğitimler, koruyucu 

ailelerin kendilerini daha yeterli hissetmelerini ve çocuğu daha uygun biçimde ele 

almalarını sağlamaktadır. Aynı zamanda bu eğitimler ailenin bu iĢten vazgeçmesini 

de önlemektedir (Özbesler, 2009). Buradan yola çıkılarak, bu çalıĢmadan elde 

edilecek verilerin koruyucu ailelerin empatik becerilerini ve özgeci davranıĢlarını 

etkileyen koĢul ve durumları belirleyeceği göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu 

ailelerin empatik beceri ve özgecilik davranıĢlarına ıĢık tutacağı, koruyucu aile 

hizmetlerinin ve uygulamalarının kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar 

sağlayacağı öngörülmektedir.  

1.19. AraĢtırmanın Sayıltıları 

AraĢtırmanın sayıltıları Ģu Ģekildedir: 

1) AraĢtırmada kullanılacak olan ölçeği, araĢtırmaya konu olan ebeveynlerin samimi 

ve doğru bir Ģekilde cevaplandıracakları varsayılmaktadır. 

2) Örneklem grubunun evreni (Türkiye‟deki koruyucu aile bireyleri) temsil ettiği 

varsayılmaktadır.  

3) Veri toplama aracının sonuçları doğru bir Ģekilde ortaya çıkaracak nitelikte olduğu 

varsayılmaktadır. 

1.20. Sınırlılıklar  

Bu araĢtırma, 

1- Ġstanbul, Ġzmir, Sivas, Denizli ve Kayseri illerinde yaĢayan ve çalıĢmaya 

katılmak isteyen gönüllü koruyucu aileler ile çalıĢılmıĢtır. 
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2- AraĢtırma Ekim 2014- Aralık 2014 tarihlerini kapsamaktadır.  

3- AraĢtırma araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen bir soru kağıdı, özgecilik ve 

empatik beceri ölçeğinden elde edilen veriler ile sınırlıdır.  

4- AraĢtırma sonucu elde edilen verileri nicel analiz etme gücü ile sınırlıdır. 

1.21. Tanımlar 

Empati: Bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak, olaylara onun 

bakıĢ açısı ile bakması, o kiĢinin duygu ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması, 

hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir (Rogers,1983). 

Koruyucu Aile: ÇeĢitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için 

sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiĢtirilme 

sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet 

denetiminde paylaĢan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya 

da kiĢiler koruyucu aile olarak tanımlanır (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

2013). 

Korunma Ġhtiyacı Olan Çocuk: Ana veya babasız, ana veya babası veya her ikisi 

de belli olmayan, ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, ana veya 

babası tarafından ihmal edilip fuhuĢ, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuĢturucu 

maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alıĢkanlıklara karĢı 

savunmasız bırakılan ve baĢıboĢluğa sürüklenen çocuk olarak tanımlanmaktadır (m. 

3/b). 

Özgecilik: Herhangi bir biçimde ödüllendirilme beklentisi (belki iyi bir Ģey 

yapmanın vermiĢ olduğu duygu dıĢında) olmaksızın bir baĢkasına yardım etme 

davranıĢıdır. Bir diğer deyiĢle, size bir çıkar sağlayabileceği düĢüncesiyle bağıĢta 

bulunmak için para yardımı yaparsanız, söz konu olan gerçek anlamda bir özgeci 
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davranıĢ değildir. Özgeci davranıĢ, baĢkalarına yardım eden ya da yardım etmeyi 

amaçlayan her türlü davranıĢı içeren daha geniĢ bir davranıĢ sınıfıdır (akt. Akbaba, 

1994).  

Rehberlik Hizmeti: Koruyucu aile adaylarına verilmesi gereken hizmettir. Bu 

hizmet modeli, koruyucu aile hizmetinin amacını ve iĢleyiĢini, çocuğu mağdur eden 

etmenlere dair farkındalık kazandırılmasını, çocuğun kurum bakımına alınmadan 

önce yaĢadığı travmalar ve kuruluĢ bakımının olumsuz etkileri nedeniyle 

yaĢayabileceği uyum ve davranıĢ problemlerini, ailelerin bu problemler ile baĢ etme 

yöntemlerini, çocuğun yaĢına ve durumuna uygun koruyucu aile tutumunun nasıl 

olması gerektiğini, çocuğun biyolojik ailesinin çocuğa etkisini ve biyolojik aile ile 

iletiĢimin nasıl olması gerektiğini, çocuğun koruyucu aileden ayrılma sürecinin nasıl 

yönetilmesi gerektiğini içermelidir. 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

2.1. AraĢtırmanın Modeli 

ÇalıĢmada bağımlı ve bağımsız değiĢkenler arasındaki iliĢkiyi betimlemek üzere 

iliĢkisel tarama modeli kullanılacaktır. ĠliĢkisel tarama modeli, iki ya da daha çok 

değiĢken arasında birlikte değiĢim varlığını ve/veya derecesini belirlemeye çalıĢan 

araĢtırma modelidir (Karasar, 1991: 79). Bu kapsamda koruyucu aile bireylerinin 

sosyo-demografik özellikleri ile empatik becerileri ve özgecilik durumları arasındaki 

iliĢki incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, neden-sonuç iliĢkisindeki “sonuç” anlamına gelen 

“özgecilik ve empatik beceri” bağımlı değiĢkenlerdir. Bağımlı değiĢken üzerindeki 

etkisi incelenen sosyo-demografik özellikler ise bağımsız değiĢkendir. 

Bu araĢtırmada nicel araĢtırma deseni kullanılmıĢtır. Nicel araĢtırma, olgu ve 

olayları nesnelleĢtirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak 

değerlendirilebilir bir biçimde ortaya koyan araĢtırma desenidir (Büyüköztürk, 

2006). AraĢtırmada gereken ölçümleri yapabilmek için kiĢisel bilgi formundan (Ek 

1), empatik beceri ölçeğinden (Ek 2) ve özgecilik ölçeğinden yararlanılmıĢtır (Ek 3). 

AraĢtırma, Türkiye genelinde en fazla koruyucu aile sayısına sahip iller 

olmaları nedeniyle Ġstanbul, Ġzmir, Denizli, Sivas ve Kayseri‟de bulunan koruyucu 

aileler üzerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma grubunun oluĢturulmasında Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı‟nda çalıĢan uzman personelin önerileri ve Bakanlığın 

iller bazındaki koruyucu aile listeleri temel alınmıĢtır. AraĢtırma, araĢtırmacının 

yaptığı telefon görüĢmeleri sonucunda araĢtırmaya katılmaya gönüllü olduğunu 

belirten 101 koruyucu aile ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama araçları, araĢtırmaya 

katılımı kabul eden koruyucu aile bireyi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ġl 

Müdürlükleri tarafından temin edilen toplantı odalarında, araĢtırmacı tarafından yüz 

yüze görüĢme tekniği ile uygulanmıĢtır. UlaĢılan 101 koruyucu aile bireyinin, evreni 

oluĢturan Türkiye genelindeki 3630 koruyucu aileyi temsil ettiği varsayılmaktadır. 
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Örneklem belirleme sürecinde, gizlilik ilkesi dikkate alınmıĢtır. Bu ilke 

doğrultusunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından (Ek 4) ve Ankara 

Üniversitesi Etik Kurulu‟ndan (Ek 5) gerekli izinler alınarak çalıĢmaya baĢlanmıĢtır.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmadaki veri toplama araçları üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk olarak araĢtırmacı 

tarafından hazırlanmıĢ olan kiĢisel bilgi formu, daha sonra Dökmen (1988) tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan Empatik Beceri Ölçeği-B Formu, ve son olarak da Akbaba (2001) 

tarafından geliĢtirilmiĢ olan Özgecilik Ölçeği kullanmıĢmıĢtır. Empatik Beceri 

Ölçeği 1988 yılında geliĢtirilmiĢ olmasına karĢın yerine geliĢtirilen baĢka herhangi 

bir ölçek olmaması kaynaklı, çalıĢmada kullanılmaya en uygun ölçektir.  

2.2.1. KiĢisel Bilgi Formu 

Uygulamaya katılan 101 koruyucu ailenin empatik becerilerini ve özgeci değerlerini 

etkilediği düĢünülen; sosyo-demografik durumlarını (yaĢ, cinsiyet, eğitim), sosyo-

ekonomik durumlarını (çalıĢma durumu, geçim kaynakları); ailelerine iliĢkin tanıtıcı 

bilgilerini (ailenin biyolojik çocuklarının olup olmadığı, var ise mevcut çocuk 

sayıları, koruma altına alınan çocuk sayısı) ve koruyucu ailesi oldukları çocuklara 

iliĢkin tanıtıcı bilgilerini (çocuğun kaç yaĢında aileye katıldığı, Ģu anda kaç yaĢında 

olduğu, korunma ihtiyacı olan çocuğun biyolojik ailesi ile görüĢme sıklığı) 

belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 

2.2.2. Empatik Beceri Ölçeği-B Formu (EBÖ – B) 

Koruyucu ailelerin empatik becerilerini ölçmek amacı ile kullanılacak olup Dökmen 

(1988) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin daha önce var olan A Formu, 

değerlendirmeyi standart hale getirmek için Kolhberg‟in moral geliĢim 

basamaklarına dayanarak standart bir ölçek geliĢtiren Rest ve arkadaĢlarının (1974) 

yaklaĢımı örnek alınarak B formu adı ile geliĢtirilmiĢtir.  
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Ölçekte 6 problem ve bu problemlerden her birisi için 12 empatik tepki, yani 

toplam 72 tane empatik tepki yazılı halde katılımcıya sunulmaktadır. Her bir 

problemin altındaki empatik tepki taĢıyan 12 cümle Likert tipi ölçek 

görünümündedir. Her problem için “0” puan değeri taĢıyan ve deneklerin dikkatini 

kontrol etmeyi amaçlayan 6 tane “ilgisiz cümle” konulmuĢtur. Geriye kalan 66 

cümlenin her birinin 10 empati basamağından herhangi birine uygun mesaj taĢıdığı 

yargısı ortaya konulmuĢtur. Puanlamada, deneklerin her bir probleme iliĢkin 

seçtikleri 4 cümleden yani toplam 24 cümleden, Likert tipi ölçek üzerinden aldıkları 

puanlar dikkate alınmıĢtır (Dökmen, 1988). 

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalıĢması yine Dökmen (1988) tarafından 80 kiĢilik bir 

gruba 3 hafta arayla iki defa uygulanarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu uygulama sonunda 

r =.91 düzeyinde bir iliĢki belirlenmiĢtir. 

Geçerlik: 

Geçerlik çalıĢması, klinik psikolojide ve psikolojik danıĢmada en az master 

derecesine sahip 14 kiĢilik bir gruba ve psikoloji eğitimi almamıĢ 14 kiĢilik bir baĢka 

yüksek tahsilli gruba uygulanmıĢtır. Sonuçta iki grubun empatik beceri puanları 

arasında anlamlı farklılık vardır (t= 6.77, s.d= 26, p< .001). 

Puanlaması:  

Denek EBÖ-B formundan en düĢük 62, en yüksek 219 alabilmektedir. Bu 

sonuçlar ayrıca sadece bu tez için gruplandırılarak aĢağıdaki Ģekilde seviyeler 

belirlenmiĢtir. 
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62-92 Çok düĢük 

93-124 DüĢük 

125-156 Orta 

157-188 Yüksek 

189-219 Çok yüksek 

 

2.2.3. Özgecilik Ölçeği 

Ölçek, koruyucu ailelerin özgecilik düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılacak olup, 

1968 yılında, Perry London ve Robert K. Bower tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin 

Türkçeye uyarlanması Akbaba tarafından 1994 ve 2001 yıllarında yapılmıĢtır. 

Özgecilik ölçeği aile, sosyallik, yardımseverlik ve sorumluluk olarak dört alt 

boyuttan meydana gelmektedir. Ölçekte 20 madde bulunmaktadır. Ölçeğin aile 

boyutuna ait 5 (1-5) madde, sosyal boyutuna ait 5 madde (6-10), yardımseverlik 

boyutuna ait 5 madde (11-15), sorumluluk boyutuna ait 5 madde (16-20) 

bulunmaktadır. Aile boyutundan elde edilen puanın yüksek olması, bireylerin 

ailesini, akrabalarını ve kendilerini yardımsever olarak algıladığı, puanın düĢük 

olması ise kiĢinin ailesini ve akrabalarını yardımsever olarak görmediğini ve 

geçmiĢte kendisinin de aileye karĢı sorumluluk taĢımadığını gösterir. Sosyal boyuttan 

yüksek puan alınması kiĢinin sosyal faaliyetlere katıldığını ve bu faaliyetlerde görev 

ve sorumluluk üstlendiğini gösterirken, düĢük puan alınması bireylerin sosyal 

yanının zayıf olduğunu göstermektedir. KiĢinin yardımseverlik boyutundan yüksek 

puan alması baĢkalarına karĢı yardımsever olduğunu, düĢük puan alması ise 

yardımseverlik özelliğinin geliĢmediğini göstermektedir. Sorumluluk boyutundan 

elde edilen puanın düĢük olması, bireyin sorumluluk üstlenme oranıyla baĢkalarının 

sorumluluk üstlenme oranlarına olan inancının az olduğunu; puanın yüksek olması 

ise hem kiĢinin sorumluluk alma oranının yüksek olduğunu hem de baĢkalarının 

sorumlu davranacaklarına olan inancını göstermektedir. Dört boyutun tümünden elde 

edilen puanların toplamı özgecilik düzeyini belirleyen puanıdır. BeĢ dereceli Likert 

tipi ölçekte, 1 en azı, 5 ise en fazlayı ifade etmektedir. ĠĢaretlenen dereceler 

toplanarak toplam puan elde edilir Bir kiĢi en fazla 100, en az 20 puan almaktadır. 
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Puan yüksekliği; özgecilik düzeyinin yüksek olduğunu, düĢüklüğü ise özgecilik 

düzeyinin düĢük olduğunu göstermektedir (Akbaba, 1994).  

2.3. Süre ve Olanaklar 

Veri toplama süresi Ekim 2014 –Aralık 2014 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

AraĢtırmanın toplam maliyeti araĢtırmacı tarafından karĢılanmıĢtır.  

2.4. Verilerin Analizi 

AraĢtırmadaki veriler kiĢisel bilgi formu, empatik beceri ölçeği-b formu ve özgecilik 

ölçeğinden toplanan bilgiler ile elde edilmiĢtir. Verilerin istatistiksel analizi ve 

değerlendirilmesi sırasında ilk olarak; çalıĢmada tüm değiĢkenlere iliĢkin tanımlayıcı 

istatistikler verilmiĢtir. Analiz sürecinde Empatik Beceri Düzeyi, Özgecilik Alt 

Ölçeklerine ait düzeyler ve Özgecilik düzeyinin farklı değiĢkenlerde nasıl değiĢimler 

gösterdiğini test edebilmek amacıyla bağımsız t-testi ve tek yönlü Varsans Analizi 

kullanılmıĢtır. Tek yönlü varyans analizi uygulanırken verilerin bu analize ait 

varsayımları sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmiĢ ve özellikle gruplar arası 

varyans homojenliği varsayımının sağlanmadığı durumlarda Welch Testi 

kullanılmıĢtır. Son olarak Empatik Beceri ve Özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiyi 

test edebilmek amacıyla korelasyon katsayıları elde edilmiĢtir. ÇalıĢmada analiz için 

α değeri 0.05 olarak belirlenmiĢtir ve istatistiksel analizler SPSS 15.0 versiyonunda 

yapılmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

Bu araĢtırmada elde edilen bulgular üç ana bölümde ele alınmaktadır. Birinci 

bölümde, koruyucu aile olan bireyleri tanıtıcı özelliklere iliĢkin bulgulara yer 

verilmiĢtir. Ġkinci bölümde, koruyucu aile olan bireylerin tanıtıcı özellikleri ile 

empatik becerileri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara yer verilmiĢ olup, üçüncü 

bölümde koruyucu aile olan bireylerin tanıtıcı özellikleri ile özgecilik durumları 

arasındaki iliĢkiye dair bulgular yer almaktadır. Son bölümde ise, empatik beceri ve 

özgecilik durumları arasındaki iliĢkiye dair bulgu yer almaktadır. 

3.1. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde koruyucu aile bireylerinin  

a) sosyo-demografik durumuna iliĢkin özellikleri (cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, 

medeni durum, biyolojik çocuğu olup olmama, biyolojik çocuk sayısı),  

b) ekonomik özellikleri (çalıĢma durumu, algılanan gelir durumu, sosyal 

güvence türü, konut mülkiyeti durumu),  

c) koruyucu aile olma sürecine iliĢkin özellikleri (kurumdan ödeme alma 

durumu, koruyucu aile olma süresi, koruyucu aile olmadan önce kurum 

dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu, koruyucu aile olmadan önce 

kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu, danıĢmanlık hizmeti almaya 

ihtiyaç duyma durumu, çocuk ile ilgili bir problem yaĢandığında bu problemi 

çözme Ģekli, bakım altına alınan çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi 

olma durumu),  

d) koruyucu ailesi oldukları çocuğun tanıtıcı özellikleri (cinsiyet, Ģimdiki yaĢ, 

koruma altına alındığı yaĢ, biyolojik aile ile görüĢme durumu, biyolojik aile 
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ile görüĢme sıklığı, biyolojik akrabalar ile görüĢme durumu, biyolojik çocuk 

ile arkadaĢlık/kardeĢlik durumu) ile ilgili bulgulara yer verilmiĢtir. 

3.1.1. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sosyo-Demografik Özelliklerine ĠliĢkin 

Bulgular 

Bu bölümde koruyucu aile olan bireylerin cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim 

durumu, biyolojik çocuğa sahip olma durumu, biyolojik çocuk sayısı ile ilgili 

özelliklerine iliĢkin bulgulara yer verilecektir. Koruyucu aile olan bireylerin 

cinsiyetine iliĢkin bulgular, Çizelge 3.1‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 3.1 Cinsiyete Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Cinsiyet Sayı % 

Kadın 83 82.18 

Erkek 18 17.82 

Toplam 101 100.00 

 

AraĢtırmaya 101 koruyucu aile katılmıĢtır. AraĢtırma sonunda elde edilen 

verilere göre, katılımcılardan %82.18‟inin kadın, %17.82‟sinin erkek olduğu 

saptanmıĢtır. 

Koruyucu aile olan bireylerin yaĢına iliĢkin bulgular, Çizelge 3.2‟de 

verilmiĢtir.  

Çizelge 3.2 YaĢa Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde Dağılımı  

YaĢ   Sayı % 

25-35 11 10,9 

36-46 42 41,6 

47-57 38 37,6 

58 ve üstü 10 9,9 

Genel Toplam 101 100.00 
Ort= 47,03   SS= 9,27  En küçük= 27 En büyük=77 
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Çizelge 3.2 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan koruyucu aile olan bireylerin 

%10.9‟unun 25-35 yaĢ, %41.6'sının 36-46 yaĢ, %37.6‟sının 47-57 yaĢ ve %9.9'unun 

da 58 yaĢ ve üzerinde olduğu görülmektedir. Bir baĢka ifadeyle, koruyucu aile olan 

bireylerin yaĢı 25 ile 77 arasında olup, yaĢ ortalaması 47.03‟tür. 

Koruyucu aile olan bireylerin medeni durumuna iliĢkin bulgular Çizelge 

3.3‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.3 Medeni Duruma Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde 

Dağılımı  

Medeni durum Sayı % 

Bekar 5 4.95 

Evli 88 87.13 

BoĢanmıĢ 5 4.95 

EĢi ölmüĢ 3 2.97 

Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.3 incelendiğinde, araĢtırma kapsamında görüĢülen koruyucu 

ailelerin %87.13‟ünün evli olduğu görülmektedir. Bunu %4.95‟lik oran ile bekar ve 

boĢanmıĢ olan koruyucu aileler izlemektedir. Koruyucu ailelerden yalnızca 

%2.97‟sinin ise eĢinin ölmüĢ olduğu tespit edilmiĢtir.  

Koruyucu aile olan bireylerin eğitim durumuna iliĢkin bulgular Çizelge 3.4‟te 

verilmiĢtir. 

Çizelge 3.4 Eğitim Duruma Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde 

Dağılımı  

Eğitim Durumu Sayı % 

Ġlkokul 40 39.60 

Ortaokul 18 17.82 

Lise / dengi meslek okulu 23 22.77 

Üniversite 20 19.80 

Toplam 101 100.00 
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Koruyucu aile olabilmek için en az ilkokul mezunu olma Ģartının olması 

nedeni ile Çizelge 3.4 incelendiğinde, “okur-yazar değil” ya da “okur-yazar” 

Ģeklinde gruplar bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, %39.60‟lık oran ile en fazla 

yığılmanın “ilkokul” grubunda olduğu görülmektedir. Koruyucu aile olan bireylerden 

%22.77‟sinin lise ya da dengi meslek okulu mezunu, %19.80‟inin üniversite ya da 

yüksekokul mezunu, %17.82‟sinin ise ortaokul mezunu olduğu saptanmıĢtır.  

Koruyucu aile olan bireylerin biyolojik çocuğa sahip olma durumuna iliĢkin 

bulgular Çizelge 3.5‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.5 Biyolojik Çocuğa Sahip Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile Olan 

Bireylerin Sayı ve Yüzde Dağılımı  

Biyolojik çocuğa sahip 

olma durumu 
Sayı  % 

Sahip 65 64.36 

Sahip değil 36 35.64 

Toplam 101 100.00 

 

AraĢtırmaya katılan koruyucu aile olan bireylerin %64.36‟sının biyolojik 

çocuğa sahip oldukları, %35.64‟ünün ise biyolojik çocuklarının olmadığı 

saptanmıĢtır.  

Çizelge 3.6 Biyolojik Çocuk Sayısına Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde 

Dağılımı 

Biyolojik çocuk sayısı Sayı % 

1 12 11,9 

2 38 37,6 

3 6 5,9 

4 7 6,9 

5 2 2,0 

Toplam 65 100.00 
Ort= 2,22      SS=0,976    En küçük=1     En büyük=5 

 

Çizelge 3.6‟da da görüldüğü üzere, koruyucu aile olan bireylerin 

çoğunluğunun (%37,6) 2 çocuk, daha sonra sırası ile 1 çocuk (%11,9), 4 çocuk (6,9), 

3 çocuk (%5,9) ve 5 çocuk (%2) sahibi olduğu görülmektedir. 
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Özet olarak; araĢtırmaya dahil olan koruyucu aile bireylerinin büyük 

çoğunluğunun (%82.18) kadın, tamamına yakının (%87,13) evli, yaĢ ortalamasının 

47,03 ve eğitim seviyelerinin ilkokul olduğu (39.60) belirtilebilir. Bunun yanında 

çoğunluğunun (%64.36) biyolojik çocuk sahibi olduğu ve biyolojik çocuk sahibi 

olanların da çoğunluğunun (%37,6) 2 çocuk sahibi olduğu belirlenmiĢtir.  

3.1.2. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Ekonomik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular  

Bu bölümde koruyucu aile olan bireylerin çalıĢma durumu, algılanan gelir durumu, 

sosyal güvenceleri, konut mülkiyeti durumuna iliĢkin bulgulara yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.7‟de koruyucu aile olan bireylerin çalıĢma durumuna iliĢkin bulgulara yer 

verilmiĢtir. 

Çizelge 3.7 ÇalıĢma Durumuna Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde 

Dağılımı 

ÇalıĢma durumu Sayı % 

ÇalıĢıyor 22 21.78 

ÇalıĢmıyor 79 78.22 

Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.7 incelendiğinde, koruyucu aile olan bireylerin büyük 

çoğunluğunun (%78.22) herhangi bir iĢte çalıĢmıyor olduğu, %21.78‟inin ise 

çalıĢmakta olduğu görülmektedir.  

Koruyucu aile olan bireylerin algıladıkları gelir düzeylerine iliĢkin bulgular 

Çizelge 3.8‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 3.8 Algılanan Gelir Düzeyine Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve 

Yüzde Dağılımı 

Algılanan Gelir Düzeyi Sayı % 

Ortanın altı 7 6.93 

Orta halli  91 90.10 

Varlıklı 3 2.97 

Toplam 101 100.00 



68 

 

 

Çizelge 3.8 incelendiğinde, koruyucu aile olan bireylerin tamamına yakınının 

(%90.10) gelir düzeylerini “orta halli-orta üstü”, %6.93‟ünün “dar gelirli-ortanın 

altı”, yalnızca %2.97‟sinin ise varlıklı olarak değerlendirdikleri belirlenmiĢtir. 

Verilerden anlaĢılacağı üzere, katılımcı profili orta halli - orta üstü gelir düzeyi 

kategorisinde değerlendirilebilir.  

Koruyucu aile olan bireylerin sosyal güvencelerinin türüne iliĢkin bulgular 

Çizelge 3.9‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 3.9 Sosyal Güvencelerine Göre Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sayı ve 

Yüzde Dağılımı 

Sosyal güvence türü Sayı % 

SGK 93 92,1 

Özel Sigorta 8 7,9 

Genel Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.9‟da da görüldüğü gibi, koruyucu aile olan bireylerin tamamına 

yakınının (%90.59) sosyal güvencesinin SGK olduğu, yalnızca %9.41‟inin özel 

sigortalı olduğu görülmektedir.  

Koruyucu aile olan bireylerin ev mülkiyetinin kendilerine ait olma durumuna 

iliĢkin bulgular Çizelge 3.10‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 3.10 Ev Mülkiyetinin Kendilerine Ait Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile 

Olan Bireylerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Ev mülkiyetinin 

kendilerine ait 

olma durumu 

Sayı % 

Kendine ait 77 76.24 

Kendine ait değil 24 23.76 

Toplam 101 100.00 
 

Çizelge 3.10 incelendiğinde, koruyucu ailelerin %76.24‟ünün ikamet 

ettiklerin evin mülkiyetinin kendilerine ait olduğu, %23.76‟sının kendilerine ait 

olmadığı belirlenmiĢtir.  
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Özet olarak, koruyucu aile olan bireylerin büyük çoğunluğunun (%78.22) 

çalıĢmıyor olduğunu, tamamına yakınının (%90.10) gelir düzeylerini orta halli – orta 

üstü olarak değerlendirdiğini ve yine tamamına yakının (%92.1) sosyal 

güvencelerinin SGK olduğunu, büyük çoğunluğunun (%76,24) da kendilerine ait bir 

evde ikamet ediyor olduklarını belirtmek mümkündür. 

3.1.3. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Koruyucu Aile Olma Sürecine ĠliĢkin 

Bulgular 

Bu bölümde koruyucu aile olan bireylerin koruyucu aile olma süresi, koruyucu ailesi 

oldukları çocuk sayısı, kurumdan ödeme alma durumu, koruyucu aile olmadan önce 

kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu, koruyucu aile olmadan önce 

kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu, danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç 

duyma durumu, çocuk ile ilgili bir problem yaĢandığında bu problemi çözme Ģekli, 

bakım altına alınan çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olma durumu, 

koruyucu ailesi oldukları çocuk ile akrabalık durumuna iliĢkin bulgulara yer 

verilmiĢtir.  

Koruyucu aile olan bireylerin kaç çocuğun koruyucu ailesi olduklarına iliĢkin 

bulgulara Çizelge 3.11‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.11 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Sayısına Göre Sayı ve Yüzde 

Dağılımı 

Çocuk Sayısı Sayı % 

1 Çocuk 85 84,1 

2 Çocuk 14 13,9 

3 çocuk  1 1,0 

4 çocuk  1 1,0 

Toplam 101 100.00 
Ort= 1,19 SS=0,484 En küçük= 1 En büyük= 4 

 

Çizelge 3.11‟de de görüldüğü gibi, koruyucu ailelerin büyük çoğunluğunun 

(%84,1) yalnızca 1 çocuğun,  daha sonra sırası ile 2 çocuğun (%13,9), 3 çocuğun 

(%1) ve 4 çocuğun (%1) bakımını üstlendikleri görülmektedir. 
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Çizelge 3.12 Koruyucu Ailesi Olunan Çocuğun Bakımı Ġçin Yapılan Ödemeden 

Yararlanma Durumlarına Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Kurumdan ödeme 

alma durumu 
Sayı  % 

Ödeme alıyor 100 99.01 

Ödeme almıyor 1 0.99 

Toplam 101 100.00 
 

Çizelge 3.12 incelendiğinde, koruyucu ailelerin neredeyse tamamına 

yakınının (%99.01) koruyucu aile oldukları için kurum tarafından yapılan ödemeyi 

kabul ettikleri, yalnızca 1 (%0.99) koruyucu ailenin yapılan ödemeyi almadığı 

görülmektedir.  

Koruyucu aile olan bireylerin koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından 

rehberlik hizmeti alma durumlarına iliĢkin bulgular Çizelge 3.13‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.13 Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum DıĢından Rehberlik Hizmeti 

Alma Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Koruyucu Aile Olmadan 

Önce DıĢarıdan Rehberlik 

Hizmeti AlmıĢ Olma 

Durumu 

Sayı % 

Rehberlik hizmeti alan 37 36,6 

Rehberlik hizmeti almayan 64 63,4 

Genel Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.13 incelendiğinde, koruyucu aile olan bireylerin %63.4‟ü koruyucu 

aile olmadan önce koruyucu ailelik ile ilgili dıĢarıdan (kurum dıĢı) profesyonel 

destek almadığını, %36.6‟sı ise rehberlik hizmeti aldığını belirtmiĢtir.  

Koruyucu aile olan bireylerin koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından 

rehberlik hizmeti alma durumlarına iliĢkin bulgular Çizelge 3.14‟te verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.14 Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum Tarafından Rehberlik Hizmeti 

Alma Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Koruyucu Aile Olmadan 

Önce Kurumdan 

Rehberlik Hizmeti AlmıĢ 

Olma Durumu 

Sayı % 

Aldı 33 32,7 

Almadı 68 67,3 

Genel Toplam 101 100.00 
 

Çizelge 3.14‟te de görüldüğü üzere, koruyucu aile olan bireylerin %32.7‟sinin 

koruyucu aile olmadan önce koruyucu ailelik ile ilgili olarak kurumda çalıĢan bir 

meslek elemanı tarafından rehberlik hizmeti aldığı, %67.3‟ünün ise almadığı 

belirlenmiĢtir.  

Koruyucu aile olan bireylerin koruyucu ailelik ile ilgili danıĢmanlık almaya 

ihtiyaç duyma durumlarına iliĢkin bulgular Çizelge 3.15‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.15 Koruyucu Ailelik ile Ġlgili DanıĢmanlık Almaya Ġhtiyaç Duyma 

Durumuna Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

DanıĢmanlık Alma Ġhtiyacı Sayı % 

Ġhtiyaç duyuyor 69 68.32 

Ġhtiyaç duymuyor 32 31.68 

Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.15 incelendiğinde, %68.32‟si koruyucu ailelik ile ilgili danıĢmanlık 

almaya ihtiyaç duyduğunu, %31.68‟i ihtiyaç duymadığını belirtmiĢtir. 

Koruyucu aile olan bireylerin, koruyucu aile oldukları çocukla ilgili herhangi 

bir sıkıntı yaĢandığında tercih ettikleri çözüm yollarına iliĢkin bulgular Çizelge 

3.16‟da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.16 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Sıkıntı 

YaĢandığında Tercih Ettikleri Çözüm Yollarına Göre Koruyucu Aile Bireylerinin 

Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Kurumdan Destek Alma 

Durumu 
Sayı % 

Evet 24 23,8 

Hayır 77 76,2 

Toplam 101 100.00 

KonuĢarak, Kendi Çözeme 

Durumu 
Sayı % 

Evet 75 74,3 

Hayır 26 25,7 

Toplam 101 100.00 

DıĢarıdan Profesyonel 

Destek Alma Durumu 
Sayı % 

Evet 18 17,8 

Hayır 83 82,2 

Toplam 101 100.00 
 

Çizelge 3.16‟da da görüldüğü gibi, koruyucu aile olan bireylerin %23.8‟inin 

koruyucu ailesi oldukları çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢadıklarında 

kurumdan destek alarak çözmeyi tercih ettikleri, %76.2‟sinin ise bu yolu tercih 

etmediği, %74.3‟ünün konuĢarak kendisinin çözmeyi tercih ettiği ancak, %25.7‟sinin  

konuĢarak çözmeyi tercih etmediği, %17.8‟inin ise dıĢarıdan profesyonel destek 

alarak çözmeyi tercih ettiği halde %82.2‟sinin bu yolu tercih etmediği görülmektedir. 

Koruyucu ailesi olunan çocuğun biyolojik ailesine iliĢkin bilgi sahibi olma 

durumuna iliĢkin bulgulara Çizelge 3.17‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.17 Koruyucu Ailesi Olunan Çocuğun Biyolojik Ailesine ĠliĢkin Bilgi 

Sahibi Olma Durumuna Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Biyolojik aile ile ilgili 

bilgi sahibi olma 

durumu 

Sayı % 

Bilgi sahibi 65 64.36 

Bilgi sahibi değil 36 35.64 

Toplam 101 100.00 
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Çizelge 3.17 incelendiğinde, koruyucu aile olan bireylerin %64.36‟sının 

bakımı altındaki çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olduğu, %35,64‟ünün 

ise bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. 

Koruyucu aile olan bireylerin bakımı altına aldıkları çocuk ile akraba olma 

durumlarına iliĢkin bulguya Çizelge 3.18‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.18 Bakım Altına Aldıkları Çocuk Ġle Akraba Olma Durumlarına Göre 

Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Akrabalık Durumu  Sayı % 

Evet 2 2,0 

Hayır 99 98,0 

Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.18‟de de görüldüğü gibi, koruyucu aile olan bireylerden yalnızca 

%2‟sinin koruyucu ailesi oldukları çocuk ile akraba oldukları, tamamına yakınının 

ise (%98) koruyucu ailesi oldukları çocuk ile herhangi bir kan bağının bulunmadığı 

belirlenmiĢtir. 

3.1.4 Koruyucu Aileye Sahip Çocukların Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

Bu baĢlıkta, koruyucu aileye sahip çocukların sosyo-demografik özelliklerine 

(cinsiyet, Ģimdiki yaĢ, koruma altına alındığı yaĢ) ve ailesine iliĢkin özelliklere 

(biyolojik aile ile görüĢme durumu, biyolojik aile ile görüĢme sıklığı, biyolojik 

akrabalar ile görüĢme durumu, biyolojik çocuk ile arkadaĢlık/kardeĢlik durumu) yer 

verilmiĢtir. 
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3.1.4.1 Koruyucu Aileye Sahip Çocukların Sosyo-Demografik Özelliklerine 

ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde koruyucu aileye sahip çocuğun cinsiyetine ve yaĢına iliĢkin bulgulara 

yer verilmiĢtir. Koruyucu aileye sahip çocuğun cinsiyetine iliĢkin bulgulara Çizelge 

3.19‟da yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.19 Koruyucu Ailesi Olunan Ġlk Çocuğun Cinsiyetine Göre Sayı ve Yüzde 

Dağılımı 

Cinsiyet  Sayı % 

Kız 68 67,3 

Erkek 33 32,7 

Toplam 101 100,0 

  

Çizelge 3.19 incelendiğinde, koruyucu aile bakımı altında olan çocukların 

çoğunluğunun (%67,3) kız, %35‟inin ise erkek olduğu görülmektedir.  

Koruyucu ailesi olunan ilk çocuğun Ģu anki yaĢına iliĢkin bulgular Çizelge 

3.20‟de yer almaktadır. 

Çizelge 3.20 Koruyucu Ailesi Olunan Ġlk Çocuğun AraĢtırma Yapıldığı Sıradaki 

YaĢına Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Ġlk Çocuğun YaĢı Sayı % 

0-3 YaĢ 17 16,8 

4-8 YaĢ 25 24,8 

9-15 YaĢ 43 42,6 

16 ve üstü 16 15,8 

Toplam 101 100,0 
Ort= 9,.58    SS=5,34   En küçük=1     En büyük=25  

 

Çizelge 3.20‟de de görüldüğü üzere, koruyucu ailesi olunan ilk çocukların yaĢ 

dağılımına bakıldığında yaĢlarının çoğunlukla (%42,6) 9-15 yaĢ aralığında olduğu, 

daha sonra sırası ile 4-8 yaĢ (%24,8), 0-3 yaĢ (16,8) ve 16 yaĢ ve üzerinde (%15,8) 

yoğunlaĢtığı görülmektedir. Bir baĢka ifadeyle, koruyucu ailesi olunan çocukların 

araĢtırma yapıldığı sıradaki yaĢları 9 ile 15 arasında olup, yaĢ ortalaması 9,58‟dir. 
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Koruyucu ailesi olunan ilk çocuğun koruma altına alındığı yaĢına iliĢkin 

bulgular Çizelge 3.21‟de verilmiĢtir. 

 

 

Çizelge 3.21 Koruyucu Ailesi Olunan Ġlk Çocuğun Koruma Altına Alındığı YaĢına 

Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Ġlk Çocuğun Korunma 

Altına Alınma YaĢı Sayı % 

0-3 YaĢ 51 50,5 

4-8 YaĢ 39 38,7 

9-15 YaĢ 11 10,9 

Toplam 101 100,0 
Ort= 4,04    SS=3,28 En küçük=0 En büyük=15  

Çizelge 3.21‟de de görüldüğü üzere, koruyucu ailesi olunan ilk çocukların 

koruma altına alındıkları yaĢların sırası ile 0-3 yaĢ (%50,5), 4-8 yaĢ (%38,7) ve 9-15 

yaĢ (%10,9) grupları olduğu görülmektedir.  

Özetle, koruyucu aile olan bireylerin bakımı altına almayı tercih ettikleri 

çocukların büyük çoğunluğunun (%67,3) kız olduğu, yarısının (%50,5) 0-3 yaĢ 

grubundaki çocukları bakımı altına almayı tercih ettikleri ve bakım altına alınan 

çocukların yarısına yakının araĢtırma yapıldığı zamanki yaĢının (%42,6) 9-15 yaĢ 

aralığında olduğu söylenebilir.  

3.1.4.2 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Ailesine ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde, koruyucu aileye sahip olan çocuğun biyolojik aile ile görüĢme durumu, 

biyolojik aile ile görüĢme sıklığı, akrabaları ile görüĢme durumu, koruyucu ailenin 

biyolojik çocuğu ile arkadaĢlık/kardeĢlik durumuna yer verilmiĢtir. Koruyucu aileye 

sahip çocuğun biyolojik ailesi ile görüĢme durumuna iliĢkin bulgulara Çizelge 

3.22‟de yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.22 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Biyolojik Ailesi ile GörüĢme 

Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Çocuğun biyolojik ailesi 

ile görüĢme durumu 
Sayı % 

GörüĢüyor 63 62,4 

GörüĢmüyor  38 37,6 

Genel Toplam 101 100.00 

  

Çizelge 3.22‟ye bakıldığında, koruyucu aileye sahip çocuklardan 

çoğunluğunun (%62,4) biyolojik ailesi ile görüĢtüğü, %35‟inin ise biyolojik ailesi ile 

görüĢmediği tespit edilmiĢtir. 

Koruyucu aileye sahip çocuğun biyolojik ailesi ile görüĢme sıklığına iliĢkin 

bulgulara Çizelge 3.23‟te yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.23 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Biyolojik Ailesi ile GörüĢme 

Sıklığına Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Çocuğun biyolojik ailesi 

ile görüĢme sıklığı 
Sayı % 

Ayda 1 kez 28 44,4 

3 ayda 1 kez 18 28,6 

6 ayda 1 kez 6 9,5 

Yılda 1 kez 11 17,5 

Genel Toplam 63 100.00 

  

Çizelge 3.23‟te de görüldüğü gibi, koruyucu aileye sahip çocukların yarısına 

yakınının (%44,4) ayda 1 kez, daha sonra sırası ile 3 ayda bir kez (%28,6), yılda 1 

kez (%17,5) ve 6 ayda 1 kez (9,5) biyolojik ailesi ile görüĢtüğü belirlenmiĢtir. 

Koruyucu aileye sahip olan çocuğun diğer akrabaları ile görüĢme durumuna 

iliĢkin koruyucu aileden elde edilen bulgular Çizelge 3.24‟te verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.24 Koruyucu Aileye Sahip Çocuğun Diğer Akrabaları ile GörüĢme 

Durumuna Göre Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Çocuğun diğer 

akrabaları ile görüĢme 

durumu 

Sayı % 

GörüĢüyor  31 30,7 

GörüĢmüyor  70 69,3 

Genel Toplam 101 100.00 

 

Çizelge 3.24 incelendiğinde, koruyucu ailesi olunan çocukların çoğunluğunun 

(%69.03) diğer akrabaları ile görüĢmediğini, %30.7‟sinin ise görüĢtüğünü 

görülmektedir.  

Koruyucu aile olan bireylerin biyolojik çocukları ile koruyucu ailesi oldukları 

çocuklarının anlaĢma durumlarına iliĢkin bulgular Çizelge 3.25‟te verilmiĢtir. 

Çizelge 3.25 Biyolojik Çocukları ile Koruyucu Ailesi Oldukları Çocuklarının 

AnlaĢma Durumlarına Göre Koruyucu Ailelerin Sayı ve Yüzde Dağılımı 

Biyolojik çocukları ile 

koruyucu ailesi oldukları 

çocuklarının anlaĢma 

durumları 

Sayı % 

Ġyi 54 83,1 

Çok Ġyi 11 16,9 

Genel Toplam 65 100.00 

 

Çizelge 3.25‟te de görüldüğü gibi, koruyucu aile olan bireylerin büyük 

çoğunluğunun (%83,1) biyolojik çocukları ile bakımı altında olan çocuklarının 

arkadaĢlık/kardeĢlik durumlarını iyi, %16,9‟u da çok iyi olarak tanımladığı 

görülmektedir.  

Özet olarak, koruyucu aile bakımı altında olan çocukların yarısından 

fazlasının (%62,4) biyolojik ailesi ile görüĢüyor olduğu, ailesiyle görüĢenlerin 

çoğunluğunun (%44,4) ayda bir kez görüĢüyor olduğu, ancak %69,3‟ünün akrabaları 

ile görüĢmüyor olduğu belirlenmiĢtir. Koruyucu aile bakımı altında olan çocuk ile 

koruyucu aile olan bireyin biyolojik çocuğunun arkadaĢlık /kardeĢlik durumu ile 

ilgili soruya büyük çoğunluğun (%83,1) iyi yanıtını verdiği, hiçbir koruyucu aile 
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bireyinin bu soruyu “kötü” ya da “çok kötü” olarak yanıtlamadığı dikkat 

çekmektedir.  

3.2 Koruyucu Aile Olan Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri Ġle Empatik Beceri 

Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular  

AraĢtırmanın bu bölümünde koruyucu aile bireylerinin sosyo-demografik durumuna 

iliĢkin özellikleri (cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, medeni durum, biyolojik çocuğu 

olup olmama, biyolojik çocuk sayısı) ekonomik özellikleri (çalıĢma durumu, 

algılanan gelir durumu, sosyal güvence türü, konut mülkiyeti durumu), koruyucu aile 

olma sürecine iliĢkin özellikleri (kurumdan ödeme alma durumu, koruyucu aile olma 

süresi, koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu, 

koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu, danıĢmanlık 

hizmeti almaya ihtiyaç duyma durumu, çocuk ile ilgili bir problem yaĢandığında bu 

problemi çözme Ģekli, bakım altına alınan çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi 

sahibi olma durumu), koruyucu ailesi oldukları çocuğun tanıtıcı özellikleri (cinsiyet, 

Ģimdiki yaĢ, koruma altına alındığı yaĢ, biyolojik aile ile görüĢme durumu, biyolojik 

aile ile görüĢme sıklığı, biyolojik akrabalar ile görüĢme durumu, biyolojik çocuk ile 

arkadaĢlık/kardeĢlik durumu) ile empatik beceri düzeyi arasındaki iliĢkiyi inceleyen 

bulgulara yer verilmiĢtir. 

3.2.1 Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle Empatik 

Beceri Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular  

Bu bölümde koruyucu aile olan bireylerin cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, biyolojik 

çocuğa sahip olma durumu, biyolojik çocuk sayısı ile ile empatik beceri düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulgulara yer verilmiĢtir. Koruyucu aile bireylerinin 

cinsiyetine göre empatik beceri düzeylerine iliĢkin bulgular Çizelge 3.26‟da 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.26 Koruyucu Aile Bireylerinin Cinsiyetine Göre Empatik Beceri 

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonucu 

  Empatik Beceri Düzeyi  

Cinsiyet Sayı X ss t p 

Kadın 83 125.12 22.48 
0.98 0.327 

Erkek 18 119.72 12.36 

(p>0.05) 

Koruyucu annelerin empatik beceri düzeyi ortalaması (X=125.12) koruyucu 

babaların empatik beceri düzeyi ortalamasına (X=119.72) göre daha yüksektir. 

Ancak, koruyucu aile bireylerinin cinsiyetine göre empatik beceri düzeylerine iliĢkin 

t-testi sonucu değerlendirildiğinde, cinsiyete (anne ya da baba) göre empatik beceri 

düzeyi ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermemektedir (Çizelge 

3.26, p>0.05).  

Koruyucu aile bireylerinin yaĢ grubuna göre empatik beceri düzeylerine 

iliĢkin elde edilen bulgular Çizelge 3.27‟de verilmiĢtir. 

Çizelge 3.27 Koruyucu Aile Bireylerinin YaĢ Grubuna Göre Empatik Beceri 

Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

YaĢ Grubu Sayı X ss F p 

25-35 11 128.36 25.06 

0.58 0.633 
36-46 42 125.74 21.40 

47-57 38 122.89 20.99 

58 ve üstü 10 117.70 16.08 

(p>0.05) 

 

Koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalamaları yaĢ değiĢkene 

göre incelendiğinde, daha genç yaĢlarda olan koruyucu ailelerin empatik beceri 

düzeyi ortalamalarının daha yaĢlı olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

BaĢka bir deyiĢle yaĢ ortalaması arttıkça, empatik beceri düzeyi azalmaktadır. Bunun 

yanı sıra, koruyucu aile bireylerinin yaĢ grupları ile empatik beceri düzeyi 

ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.27, 

p>0.05).  

Koruyucu aile bireylerinin öğrenim durumuna göre empatik beceri 

düzeylerine iliĢkin bulgulara Çizelge 3.28‟de yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.28 Koruyucu Aile Bireylerinin Öğrenim Durumuna Göre Empatik Beceri 

Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Öğrenim durumu Sayı X ss 

Welch 

Ġstatistik 

Değeri 

p 

Ġlkokul 40 120.75 15.35 

1.98 0.131 
Ortaokul 18 120.94 14.14 

Lise 23 119.78 17.22 

Üniversite 20 138.90 32.37 

(p>0.05). 
 

Varyans analizinin varsayımlarından normallik varsayımı sağlanmasına 

rağmen Levene Testi sonuçlarında (Levene istatistik değeri=10.60, p=0.000) 

varyansların homojen dağılmadığı gözlenmiĢtir. Bu sebeple tek yönlü varyans 

analizi, Welch testi ile uygulanmıĢtır ve sonuçları Çizelge 3.28‟de verilmiĢtir. 

Üniversite mezunu olan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi 

ortalamasının (X= 138.90) diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmekle birlikte, 

öğrenim durumuna göre empatik beceri düzeyinin istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

değiĢmediği görülmektedir (p>0.05).  

Koruyucu ailelerin biyolojik çocuğa sahip olma durumuna göre empatik 

beceri düzeyine iliĢkin bulgulara Çizelge 29‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 3.29 Biyolojik Çocuğa Sahip Olma Durumuna Göre Empatik Beceri 

Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Biyolojik Çocuğa Sahip 

Olma Durumu 
Sayı X ss t p 

Sahip 65 122.85 19.17 
-0.78 0.436 

Sahip değil 36 126.53 24.28 

(p>0.05) 

 

Empatik beceri düzeyi ortalamalarının koruyucu ailelerin biyolojik çocuğa 

sahip olma durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği 

(p>0.05) Çizelge 3.29‟da da görülmekle birlikte, biyolojik çocuğu olmayan koruyucu 

ailelerin empatik beceri düzeyi ortalamasının (X= 126.53) olmayanlara (X= 122.85) 

göre daha fazla olduğu görülmektedir.  
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Koruyucu aile bireylerinin biyolojik çocuk sayısına göre empatik beceri 

düzeyine iliĢkin bulgular Çizelge 3.30‟da verilmiĢtir. 

Çizelge 3.30 Koruyucu Aile Bireylerinin Biyolojik Çocuk Sayısına Göre Empatik 

Beceri Düzeyine ĠliĢkin Bağımsız t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Biyolojik Çocuk Sayısı Sayı X ss t p 

1 çocuk 65 122,98 20,931 
-1,303 0,196 

1‟den fazla çocuk 35 130,44 21,460 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.30‟a göre, birden fazla çocuk sahibi olan koruyucu aile bireylerinin 

empatik beceri düzeyi ortalamalarının (X=130,44), tek çocuk sahibi koruyucu aile 

bireylerine (X=122,98) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, tek çocuk 

sahibi olan koruyucu aile bireyleri ile birden fazla çocuk sahibi olanlar arasında 

empatik beceri düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>0.05). 

3.2.2 Koruyucu Aile Bireylerinin Ekonomik Özellikleri Ġle Empatik Beceri 

Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgu 

Bu bölümde, koruyucu aile bireylerinin çalıĢma durumları ile empatik beceri düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulguya yer verilmiĢtir. Koruyucu aile bireylerinin 

çalıĢma durumlarına göre empatik beceri düzeyleri ile ilgili bulgulara Çizelge 

3.31‟de yer verilmiĢtir. 

 Çizelge 3.31 Koruyucu Aile Bireylerinin ÇalıĢma Durumları Göre Empatik Beceri 

Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

ÇalıĢma Durumu Sayı X ss t p 

ÇalıĢıyor 65 132,45 24,049 
2,123 0,036 

ÇalıĢmıyor 35 121,85 19,734 

(p<0.05) 

 

Çizelge 3.31‟e göre, koruyucu aile bireylerinin çalıĢma durumlarına göre 

empatik beceri düzeyi çalıĢanlar lehine istatistiksel açıdan anlamlıdır (p<0,05). 
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3.2.3 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olma Sürecine ĠliĢkin 

Özellikleri Ġle Empatik Beceri Düzeyi Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular 

Bu bölümde, koruyucu aile olma süresi, koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından 

rehberlik hizmeti alma durumu, koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik 

hizmeti alma durumu, danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyma durumu, çocuk ile 

ilgili bir problem yaĢandığında bu problemi çözme Ģekli ve bakım altına alınan 

çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olma durumu ile empatik beceri düzeyi 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulgulara yer verilmiĢtir. Koruyucu aile bireylerin 

koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu ile 

empatik becerileri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.32‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.32 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum 

DıĢından Rehberlik Hizmeti Alma Durumuna Göre Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin 

t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Koruyucu Aile Olmadan 

Önce Kurum DıĢından 

Rehberlik Hizmeti Alma 

Durumu 

Sayı X ss t p 

Aldı 37 125,68 22,98 
0,548 0,585 

Almadı 67 123,28 20,03 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.32‟de de görüldüğü gibi, koruyucu aile olmadan önce kurum 

dıĢından rehberlik hizmeti almıĢ olan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri 

düzeyi ortalaması (X=125,68) almamıĢ olanlardan (X=123,28) daha yüksek iken, 

koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu ile 

empatik beceri düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki yoktur (p>0,05). 

Koruyucu aile bireylerin koruyucu aile olmadan kurumdan rehberlik hizmeti 

alma durumu ile empatik becerileri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.33‟de 

yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.33 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurumdan 

Rehberlik Hizmeti Alma Durumuna Göre Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin t-Testi 

Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Koruyucu Aile Olmadan 

Önce Kurumdan Rehberlik 

Hizmeti Alma Durumu 

Sayı X ss t p 

Aldı 33 121,27 21,22 
- 0,958 0,341 

Almadı 68 125,56 21,03 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.33 incelendiğinde, koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik 

hizmeti almayan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalaması 

(X=125,56) almayanlardan daha yüksek (X=121,27) iken, koruyucu aile olmadan 

önce kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu ile empatik beceri düzeyi arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki yoktur (p>0,05).  

Çizelge 3.34 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Ailelik ile Ġlgili DanıĢmanlığa 

Ġhtiyaç Duyma Durumuna Göre Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

DanıĢmanlığa Ġhtiyaç 

Duyma Durumu 
Sayı X ss t p 

Ġhtiyaç duyuyor 65 126,65 23,29 
1,242 0,217 

Ġhtiyaç duymuyor 32 120,97 15,86 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.34 incelendiğinde, koruyucu ailelik ile ilgili danıĢmanlığa ihtiyaç 

duyan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalaması (X=126,65), 

ihtiyaç duymayanlara göre (X=120,97) daha yüksek iken, koruyucu aile bireylerinin 

koruyucu ailelik ile ilgili danıĢmanlığa ihtiyaç duyma durumu ile empatik beceri 

düzeyler, arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir iliĢki yoktur (p>0,05). 
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Çizelge 3.35 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında Tercih Ettikleri Çözüm Yollarına Göre Koruyucu Aile Bireylerinin 

Empatik Beceri Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları  

Problemi Çözme ġekli Empatik Beceri Düzeyi 

Kurumdan Destek Alarak 

Çözme Durumu 
Sayı X ss t p 

Evet 24 118,33 19,78 
-1,561 0,122 

Hayır 77 125,97 21,27 

KonuĢarak Kendi Çözme 

Durumu 
Sayı X ss t p 

Evet 75 122,95 19,86 
-0,981 0,329 

Hayır 26 127,65 24,36 

DıĢarıdan Profesyonel Destek 

Alarak Çözme Durumu 
Sayı X ss t p 

Evet 18 136,33 26,18     2,793 
0,006 

Hayır 83 121,52 18,98  
 

Çizelge 3.35 incelendiğinde, koruyucu ailesi olunan çocuk ile ilgili herhangi 

bir problem yaĢandığında bu problemi kurumdan destek alarak çözmeyi tercih 

etmeyen koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi arasında negatif bir iliĢki 

vardır. BaĢka bir ifade ile, çocuk ile yaĢanan herhangi bir problemi kurumdan destek 

alarak çözdükçe, empatik beceri düzeyi azalmaktadır. Ancak, yaĢanan problemi 

konuĢarak çözme durumu ile empatik beceri düzeyi arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Koruyucu ailesi olunan çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢandığında bu 

problemi konuĢarak, kendi çözmeyi tercih etme durumu ile empatik beceri düzeyi 

arasında negatif bir iliĢki var iken, yaĢanan problemi konuĢarak çözme durumu ile 

empatik beceri düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 

(p>0,05). 

Koruyucu ailesi olunan çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢandığında bu 

problemi dıĢarıdan profesyonel destek alarak çözen koruyucu aile bireylerinin 

empatik beceri düzeyi ortalaması (X=136,33), bu yolu tercih etmeyen koruyucu aile 

bireylerinden (X=121,52) daha yüksek olmakla birlikte, dıĢarıdan profesyonel destek 

alma durumu ile empatik beceri düzeyi arasında, yaĢanan problemi dıĢarıdan 
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profesyonel destek alarak çözen koruyucu aile bireyleri lehine istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). 

Çizelge 3.36 Koruma Altına Aldıkları Çocukların Öz Ailesi Ġle Ġlgili Bilgi Sahibi 

Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeylerine 

ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Koruma Altına Alınan 

Çocuğun Biyolojik Ailesi ile 

Ġlgili Bilgi Sahibi Olma 

Durumu 

Sayı X ss t p 

Bilgi sahibi 65 124,51 22,12 
0,223 0,824 

Bilgi sahibi değil 36 123,53 19,35 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.36‟ya göre, koruyucu aile bireylerinden koruma altına aldıkları 

çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olanların empatik beceri düzeyi 

ortalaması çok az bir farkla (X=124,51), bilgi sahibi olmayanlara göre (X=123,53) 

daha yüksektir. Ancak, koruma altına alınan çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi 

sahibi olma durumuna ile empatik beceri düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık yoktur (p>0,05).  

3.2.4. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Tanıtıcı Özellikleri ile Koruyucu Aile 

Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde, koruyucu ailesi olunan çocukların sosyo-demografik 

özellikleri (cinsiyet, yaĢ) ile koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyleri 

arasındaki iliĢkiye dair bulgulara yer verilmiĢtir. 

3.2.4.1. Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle 

Koruyucu Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair 

Bulgular 

Bu bölümde koruyucu ailesi olunan çocukların sosyo-demografik özellikleri 

(cinsiyet, yaĢ) ile koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyleri arasındaki 
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iliĢkiye dair bulgulara yer verilmiĢtir. Koruma altına aldıkları çocuğun cinsiyetine 

göre koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeylerine iliĢkin bulgulara Çizelge 

3.37‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.37 Koruma Altına Aldıkları Çocuğun Cinsiyetine Göre Koruyucu Aile 

Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Koruma Altına Alınan 

Çocuğun Cinsiyeti 
Sayı X ss t p 

Kız  68 125,07 20,42 
0,624 0,534 

Erkek 33 123,53 22,59 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.37 incelendiğinde, kız çocuğunu koruma altına almıĢ olan koruyucu 

aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalaması (X=125,07), erkek çocuğunu 

koruma altına almıĢ olan koruyucu aile bireylerinden daha yüksektir. Ancak, koruma 

altına alınan çocuğun cinsiyeti ile koruyucu aile bireylerinin empatik becerileri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Koruma altına aldıkları çocuğun yaĢına göre koruyucu aile bireylerinin 

empatik beceri düzeylerine iliĢkin bulgulara Çizelge 3.38‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.38 Koruma Altına Aldıkları Ġlk Çocuğun YaĢına Göre Koruyucu Aile 

Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Empatik Beceri Düzeyi 

Koruma Altına Alınan 

Çocuğun YaĢı 
Sayı X ss F p 

0-3 yaĢ 17 120,41 14,689  

1,811 

 

0,150 4-8 yaĢ 25 131,48 24,801 

9-15 yaĢ 43 123,98 20,221   

16 yaĢ ve üstü 16 117,19 21,154 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.38 incelendiğinde, koruma altına alınan çocuğun yaĢı ile koruyucu 

aile bireylerinin empatik beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık yoktur (p>0,05). Diğer taraftan, koruyucu aile bireylerinin, diğer yaĢlara 

göre en yüksek empatik beceri düzeyi ortalamaları (X=131,48) 4-8 yaĢ arası 
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çocuklarda görülmektedir. En düĢük empatik beceri ortalaması ise (X=117,19) 16 

yaĢ ve üstü çocuklardadır. 

3.3. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Tanıtıcı Özellikleri ile Özgecilik ve 

Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular  

Bu bölümde koruyucu aile bireylerinin sosyo-demografik durumuna iliĢkin 

özellikleri (cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, medeni durum, biyolojik çocuğu olup 

olmama, biyolojik çocuk sayısı) ekonomik özellikleri (çalıĢma durumu, algılanan 

gelir durumu, sosyal güvence türü, konut mülkiyeti durumu), koruyucu aile olma 

sürecine iliĢkin özellikleri (kurumdan ödeme alma durumu, koruyucu aile olma 

süresi, koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu, 

koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu, danıĢmanlık 

hizmeti almaya ihtiyaç duyma durumu, çocuk ile ilgili bir problem yaĢandığında bu 

problemi çözme Ģekli, bakım altına alınan çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi 

sahibi olma durumu), koruyucu ailesi oldukları çocuğun tanıtıcı özellikleri (cinsiyet, 

Ģimdiki yaĢ, koruma altına alındığı yaĢ, biyolojik aile ile görüĢme durumu, biyolojik 

aile ile görüĢme sıklığı, biyolojik akrabalar ile görüĢme durumu, biyolojik çocuk ile 

arkadaĢlık/kardeĢlik durumu) ile özgecilik ve “aile”, “sosyal”, “yardımseverlik” ve 

“sorumluluk” özgecilik alt ölçek boyutu arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulgulara yer 

verilmiĢtir. 

3.3.1. Koruyucu Aile Olan Bireylerin Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle Özgecilik 

ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular  

Bu bölümde koruyucu aile olan bireylerin cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu, biyolojik 

çocuğa sahip olma durumu, biyolojik çocuk sayısı ile özgecilik ve “aile”, “sosyal”, 

“yardımseverlik” ve “sorumluluk” özgecilik alt ölçek boyutu arasındaki iliĢkiyi 

inceleyen bulgulara yer verilmiĢtir. Koruyucu aile bireylerinin cinsiyetine ile 

özgecilik durumu arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulgular Çizelge 3.39‟da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.39 Koruyucu Aile Bireylerinin Cinsiyetine Göre Özgecilik Düzeylerine 

ĠliĢkin t-Testi Sonuçları   

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutları 
Cinsiyet Sayı X ss t p 

Aile Koruyucu Anne 83 18.14 4.43 
-0.26 0.794 

Koruyucu Baba 18 18.44 4.30 

Sosyal Koruyucu Anne 83 16.86 4.60 
1.60 0.111 

Koruyucu Baba 18 14.89 5.16 

Yardımseverlik Koruyucu Anne 83 17.58 4.06 
1.32 0.188 

Koruyucu Baba 18 16.17 4.23 

Sorumluluk Koruyucu Anne 83 18.11 3.48 1,02 0.308 

Koruyucu Baba 18 17.17 3.73   

Toplam Koruyucu Anne 83 70,73 13,37 1,16 0,247 

Koruyucu Baba 18 66,67 13,79 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.39 incelendiğinde, cinsiyete göre aile, sosyal, yardımseverlik ve 

sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ve toplam özgecilik düzeyi arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).  

Koruyucu annelerin sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk alt ölçek boyutu 

ortalamalarının koruyucu babaların aynı alt ölçek boyutu ortalamalarına göre daha 

fazla olduğu belirlenmiĢtir. Ancak, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgeci 

değerlerini oluĢturan alt ölçek boyutlarına oranla “aile” konusundaki özgeci 

değerlerin hem koruyucu anne hem de koruyucu babada daha yüksek puanlar aldığı, 

baĢka bir deyiĢle daha fazla önemsendiği görülmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin yaĢ grubuna göre özgecilik durumuna iliĢkin 

bulgular Çizelge 3.40‟ta verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.40 Koruyucu Aile Bireylerinin YaĢ Grubuna Göre Özgecilik Düzeylerine 

ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Aile 

YaĢ Grubu Sayı X ss F p 

25-35 11 18.91 3.20 

0.93 0.429 
36-46 42 18.38 4.02 

47-57 38 17.39 5.23 

58 ve üstü 10 19.70 3.26 

  Sosyal 

YaĢ Grubu Sayı X ss F p 

25-35 11 17.09 3.17 

0.11 0.950 
36-46 42 16.31 4.79 

47-57 38 16.42 5.12 

58 ve üstü 10 17.00 5.03 

  Yardımseverlik 

YaĢ Grubu Sayı X ss F p 

25-35 11 18.64 3.85 

0.61 0.605 
36-46 42 17.14 4.11 

47-57 38 16.95 4.38 

58 ve üstü 10 18.10 3.41 

  Sorumluluk 

YaĢ Grubu Sayı X ss F p 

25-35 11 17.18 2.48 

1.24 0.300 
36-46 42 18.40 3.53 

47-57 38 17.32 3.76 

58 ve üstü 10 19.20 3.39 

 Toplam 

YaĢ Grubu Sayı X ss F p 

25-35 11 71,82 9.42  

 

0.62 

 

 

0.604 
36-46 42 70,33 13.47 

47-57 38 68,08 14.69 

58 ve üstü 10 74,00 12.84 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.40 incelendiğinde, koruyucu aile bireylerinin yaĢ grubu ile 

özgecilik aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk alt ölçek boyutu ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yotur (p>0.05). Bunun yanı sıra, en 

yüksek özgecilik aile alt ölçek boyutu ortalaması 58 ve üstü yaĢlarda (X=19.70), en 

düĢük özgecilik aile alt ölçeği ortalaması da 47-57 yaĢ grubunda (X=17.39) 

görülmektedir.  
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YaĢ gruplarına göre özgecilik sosyal alt ölçek boyutu ortalamasına 

bakıldığında ise, 36-46 (X=16.31) ve 47-57 (X=16.42) yaĢ grubunda olanların 

ortalamalarının diğer koruyucu aile bireylerinin yaĢ gruplarına göre daha düĢük 

olduğu görülmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinde yaĢ gruplarına göre özgecilik yardımseverlik alt 

ölçek boyutu ortalaması incelendiğinde ise, 25-35 yaĢları arasında olanların 

ortalaması (X=18.64) en yüksek iken, 47-57 yaĢ grubunda (X=16.95) olanların 

özgecilik yardımseverlik alt ölçek boyutu ortalamasının diğerlerine göre daha düĢük 

olduğu görülmektedir.  

YaĢa göre en yüksek özgecilik sorumluluk alt ölçek boyutu ortalaması ise 58 

ve üstü yaĢlarda görülmektedir (X=19.20).   

Koruyucu aile bireylerinin yaĢ grubu ile toplam özgecilik düzeyi 

ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Ancak, en 

yüksek özgecilik düzeyi ortalaması 58 ve üstü yaĢlarda (X=74), en düĢük ortalama 

ise 47-57 yaĢ grubundadır (X=68.08). 

Koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeyine göre özgecilik düzeylerine iliĢkin 

bulgular Çizelge 3.41‟de verilmiĢtir.  



91 

 

Çizelge 3.41 Koruyucu Aile Bireylerinin Eğitim Düzeyine Göre Özgecilik 

Düzeylerine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Aile 

Eğitim düzeyi Sayı X ss F p 

Ġlkokul 40 18.38 4.77 

0.18 0.907 
Ortaokul 18 18.50 4.69 

Lise 23 17.61 4.76 

Üniversite 20 18.25 2.86 

Sosyal 

Eğitim düzeyi Sayı X ss F p 

Ġlkokul 40 16.65 4.55 

0.65 0.581 
Ortaokul 18 15.28 5.24 

Lise 23 17.35 5.44 

Üniversite 20 16.35 3.82 

Yardımseverlik 

Eğitim düzeyi Sayı X ss F p 

Ġlkokul 40 17.53 4.08 

0.28 0.835 
Ortaokul 18 16.67 4.01 

Lise 23 17.74 4.45 

Üniversite 20 17.05 4.07 

Sorumluluk 

Eğitim düzeyi Sayı X ss 

Welch 

Ġstatistik 

Değeri 

p 

Ġlkokul 40 18.63 3.03 

1.06 0.366 
Ortaokul 18 18.06 4.78 

Lise 23 17.13 3.52 

Üniversite 20 17.40 3.13 

Toplam 

Eğitim düzeyi Sayı X ss F p 

Ġlkokul 40 71.18 13.25 

0.18 0.906 
Ortaokul 18 68.72 15.61 

Lise 23 69.83 14.28 

Üniversite 20 69.05 11.61 

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.41 incelendiğinde, koruyucu aile bireylerinin aile alt ölçek boyutu 

ortalamalarının eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği görülmekle birlikte (p>0.05), lise mezunu olan koruyucu aile 

bireylerinin ortalamaları diğerlerine göre daha düĢüktür (X=17.61). 
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Koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeyleri ile sosyal alt ölçek boyutu 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Ancak, 

sosyal alt ölçek boyutu ortalamaları lise mezunu olan koruyucu aile bireylerinde en 

yüksek iken (X=17.35), ortaokul mezunu olanlar için en düĢük düzeydedir 

(X=15.28). 

Koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeyleri ile yardımseverlik alt ölçek 

boyutu ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı 

görülmektedir (p>0.05). Bununla birlikte, yardımseverlik alt ölçek boyutu 

ortalamaları lise mezunu olan koruyucu aile bireyleri için en yüksek iken (X=17.74), 

ortaokul mezunu olanlar için en düĢük düzeydedir (X=16.67).    

Koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeylerine göre sorumluluk alt ölçek 

boyutu ortalamalarını saptamak için, varyans analizinin varsayımlarından normallik 

varsayımı sağlanmasına rağmen Levene Testi sonuçlarında (Levene istatistik 

değeri=3.96, p=0.010) varyansların homojen dağılmadığı gözlenmiĢtir. Bu sebeple 

tek yönlü varyans analizi, Welch testi ile uygulanmıĢ ve koruyucu ailelerin eğitim 

düzeylerine göre sorumluluk alt ölçek boyutu ortalamalarında anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı saptanmıĢtır (p>0.05). Sorumluluk alt ölçek boyutu ortalamalarının 

koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeyine göre değiĢimine bakıldığında, ilkokul 

mezunu olan koruyucu aile bireylerinin ortalamasının (X=18.63) diğerlerine göre 

daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeyleri ile toplam özgecilik düzeyi 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Ancak, toplam 

özgecilik düzeyi ortalamalarının, ilkokul mezunu olan koruyucu aile bireylerinde 

diğerlerine göre bir miktar daha yüksek olduğu görülmektedir (X=71.08).   
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Koruyucu aile bireylerinin biyolojik çocuk sahibi olma durumuna göre 

özgecilik düzeyine iliĢkin bulgulara Çizelge 3.42‟de yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.42 Biyolojik Çocuğa Sahip Olma Durumuna Göre Özgecilik Düzeylerine 

ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 

Biyolojik 

Çocuğa Sahip 

Olma Durumu 

Sayı X ss t p 

Aile Sahip 65 18.25 4.66 
0.14 0.883 

Sahip değil 36 18.11 3.91 

Sosyal Sahip 65 16.31 4.90 
-0.55 0.577 

Sahip değil 36 16.86 4.48 

Yardımseverlik Sahip 65 16.94 4.11 
-1.27 0.204 

Sahip değil 36 18.03 4.06 

Sorumluluk Sahip 65 17.92 3.79 
-0.06 0.947 

Sahip değil 36 17.97 3.05 

Toplam 

Sahip 65 69.48 13.86 -0.53 0.596 

Sahip değil 36 70.97 12.86   

(p>0.05) 

 

Çizelge 3.42 incelendiğinde, koruyucu aile bireylerinin biyolojik çocuk sahibi 

olma durumu ile özgecilik aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk alt ölçek 

boyutu ortalamaları ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05).  

Ancak, aile alt ölçek boyutu ortalamasının diğer özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalamaları ile karĢılaĢtırıldığında biyolojik çocuğa sahip olan (X=18.25) ve 

olmayan (X=18.11) koruyucu aile bireylerinde en yüksek ortalamalara sahip olduğu 

görülmektedir.  Sosyal alt ölçek boyutu ortalamalarının da diğerlerine göre en düĢük 

ortalamalara sahip olduğu söylenebilir (Xsahip=16.31, Xsahipdeğil=16.86). 

Bunun yanında,  koruyucu aile bireylerinin biyolojik çocuğa sahip olma 

durumuna iliĢkin toplam özgecilik düzeyi ortalamalarına bakıldığında; biyolojik 

çocuğu olmayanların ortalamasının daha fazla olduğu görülmektedir (X=70.97). 

Koruyucu aile bireylerinin biyolojik çocuk sayısı ile özgecilik düzeyi 

arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.43‟te yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.43 Biyolojik Çocuk Sayısına Göre Koruyucu Ailelerin Özgecilik 

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları  

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 
Biyolojik Çocuk 

Sayısı 
Sayı X ss t p 

Aile 1 çocuk 85 18.62 4.32 
2.29 0.024 

1‟den fazla çocuk 16 15.94 4.17 

Sosyal 1 çocuk 85 16.51 4.64 
0.00 0.996 

1‟den fazla çocuk 16 16.50 5.40 

Yardımseverlik 1 çocuk 85 17.65 4.08 
1.82 0,071 

1‟den fazla çocuk 16 15.63 3.93 

Sorumluluk 1 çocuk 85 18.27 3.50 
2.20 0.030 

1‟den fazla çocuk 16 16.19 3.27 

Toplam 

1 çocuk 85 71.09 13.13 1.88 0.062 

1‟den fazla çocuk 16 64.25 14.22   

 

Koruyucu aile bireylerinin sahip oldukları çocuk sayısı ile sosyal, 

yardımseverlik özgecilik alt ölçek boyutu ortalamaları ve toplam özgecilik düzeyi 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Ancak, 

aile ve sorumluluk alt ölçek boyutu ortalamaları tek çocuk sahibi olanlar lehine 

istatistiksel açıdan anlamlıdır (Çizelge 4.43, p<0.05). 

3.3.2 Koruyucu Aile Olan Bireylerin Ekonomik Özelliği Ġle Özgecilik ve 

Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular  

Bu bölümde, koruyucu aile bireylerinin çalıĢma durumları ile özgecilik ve özgecilik 

alt ölçek boyutları arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulguya yer verilmiĢtir. Koruyucu 

aile bireylerinin çalıĢma durumlarına göre özgecilik ve özgecilik alt ölçek boyutları 

ile ilgili bulgulara Çizelge 3.44‟te yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.44 Koruyucu Aile Bireylerinin ÇalıĢma Durumları Göre Özgecilik 

Düzeylerine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 
ÇalıĢma Durumu Sayı X ss t p 

Aile ÇalıĢıyor 22 17.18 4.14 
-1.23 0.222 

ÇalıĢmıyor 79 18.48 4.44 

Sosyal ÇalıĢıyor 22 15.14 5.13 
-1.54 0.127 

ÇalıĢmıyor 79 16.89 4.59 

Yardımseverlik ÇalıĢıyor 22 15.86 3.91 
-1.91 0.059 

ÇalıĢmıyor 79 17.73 4.09 

Sorumluluk ÇalıĢıyor 22 17.73 4.02 
-0.31 0.751 

ÇalıĢmıyor 79 18.00 3.40 

Toplam 

ÇalıĢıyor 22 66.09 13.62 -1.55 0.123 

ÇalıĢmıyor 79 71.10 13.31   

(p>0.05) 

Koruyucu aile bireylerinin çalıĢma durumuna göre aile, sosyal, 

yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ve toplam özgecilik 

düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.44, 

p>0.05).  

 Bunun yanı sıra, çalıĢma durumuna göre koruyucu aile bireylerinde en düĢük 

özgecilik düzeyi ortalaması özgecilik sosyal alt ölçek boyutunda görülmektedir 

(XçalıĢıyor=15.14, XçalıĢmıyor=16.89). Toplam özgecilik düzeyi ortalamaları 

incelendiğinde ise, çalıĢmayan koruyucu aile bireylerinin ortalamasının daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Çizelge 3.44, X=71.10). 

3.3.3. Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olma Sürecine ĠliĢkin 

Özellikleri Ġle Özgecilik ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye 

Dair Bulgular  

Bu bölümde koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma 

durumu, koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu, 

danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyma durumu ve çocuk ile ilgili bir problem 

yaĢandığında bu problemi çözme Ģekli ile özgecilik ve özgecilik alt ölçek boyutları 

arasındaki iliĢkiyi inceleyen bulgulara yer verilmiĢtir. Koruyucu aile bireylerinin 
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koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alma durumu ile 

özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.45‟te yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.45 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurum 

DıĢından Rehberlik Hizmeti Alma Durumu ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki 

ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 

Koruyucu Aile Olmadan 

Önce Kurum DıĢı 

Rehberlik Hizmeti Alma 

Durumu 

Sayı X ss t p 

Aile Aldı 37 18.22 4.55 
-0.03 0.975 

Almadı 64 18.19 4.33 

Sosyal Aldı 37 16.84 4.46 
0.53 0.594 

Almadı 64 16.31 4.92 

Yardımseverlik Aldı 37 17.78 3.50 
0.84 0.398 

Almadı 64 17.06 4.42 

Sorumluluk Aldı 37 18.59 3.22 
1.42 0.159 

Almadı 64 17.56 3.66 

Toplam Aldı 37 71.43 13.08 0.80 0.422 
Almadı 64 69.19 13.72 

(p>0.05) 

 

Koruyucu aile bireylerinin koruyucu aile olmadan önce kurum dıĢı rehberlik 

hizmeti alma durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt 

ölçek boyutu ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.45, p>0.05). Bunun yanı sıra, koruyucu 

aile olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alan koruyucu aile bireylerinin 

özgecilik alt ölçek düzeyi ortalamaları (Xsorumluluk=18.59, Xaile=18.22, 

Xyardımseverlik=17.78, Xsosyal=16.84) rehberlik hizmeti almayanlara (Xsorumluluk=17.56, 

Xaile=18.19, Xyardımseverlik=17.06, Xsosyal=16.31) göre daha yüksektir (Çizelge 3.45).   

Toplam özgecilik düzeyi ortalaması incelendiğinde ise, koruyucu aile 

olmadan önce kurum dıĢından rehberlik hizmeti alanların toplam özgecilik düzeyi 

ortalamasının (X=71.43) almayan koruyucu aile bireylerine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.45, X=69.19).    
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Koruyucu aile bireylerinin koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik 

hizmeti alma durumu ile özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara 

Çizelge 3.46‟da yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.46 Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olmadan Önce Kurumdan 

Rehberlik Hizmeti Alma Durumu ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-

Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 

Koruyucu Aile Olmadan 

Önce Kurumdan Rehberlik 

Hizmeti Alma Durumu 

Sayı X ss t p 

Aile Aldı 33 19.30 4.95 
1.78 0.078 

Almadı 68 17.66 4.02 

Sosyal Aldı 33 17.30 5.03 
1.18 0.241 

Almadı 68 16.12 4.58 

Yardımseverlik Aldı 33 17.70 4.23 
0.62 0.531 

Almadı 68 17.15 4.06 

Sorumluluk Aldı 33 17.64 3.87 
-0.60 0.549 

Almadı 68 18.09 3.37 

Toplam Aldı 33 72.06 15.43 1.06 0.289 

Almadı 68 69.01 12.41 

(p>0.05) 
 

Koruyucu aile bireylerinin koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik 

hizmeti alma durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt 

ölçek düzeyleri ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.46, p>0.05). Ancak, toplam 

özgecilik düzeyi ortalamasının kurumdan rehberlik hizmeti alan koruyucu aile 

bireylerinde (X=72.06), almayanlara göre daha yüksek olduğu (X=69.01) 

görülmektedir. 

Koruyucu aile bireylerinin danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyma 

durumu ile özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.47‟de yer 

verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.47 Koruyucu Aile Bireylerinin DanıĢmanlık Hizmetine Ġhtiyaç Duyma 

Durumu ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 
DanıĢmanlık Hizmetine 

Ġhtiyaç Duyma Durumu 
Sayı X ss t p 

Aile Ġhtiyaç duyuyor 65 18.35 4.20 
0.20 0.837 

Ġhtiyaç duymuyor 32 18.16 4.88 

Sosyal Ġhtiyaç duyuyor 65 16.52 4.74 
0.14 0.887 

Ġhtiyaç duymuyor 32 16.38 4.96 

Yardımseverlik Ġhtiyaç duyuyor 65 17.52 3.78 
0.63 0.528 

Ġhtiyaç duymuyor 32 16.97 4.56 

Sorumluluk Ġhtiyaç duyuyor 65 18.38 3.54 
1.69 0.094 

Ġhtiyaç duymuyor 32 17.09 3.50 

Toplam Ġhtiyaç duyuyor 65 70.85 12.66 0.76 0.446 
Ġhtiyaç duymuyor 32 68.59 15.38 

(p>0.05) 

Koruyucu aile bireylerinin danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyma 

durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları 

ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık yoktur (Çizelge 3.46, p>0.05). Bunun yanı sıra, diğer alt ölçeklere göre 

en düĢük özgecilik alt ölçek boyutu ortalamalarının sosyal alt ölçekte olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.46, Xihtiyaçduyuyor=16.52, Xihtiyaçduymuyor=16.38). 

 Toplam özgecilik düzeyi ortalaması incelendiğinde ise, danıĢmanlık almaya 

ihtiyaç duyan koruyucu aile bireylerinin toplam özgecilik düzeyi ortalamasının 

(X=70.85), ihtiyaç duymayanlara göre (X=68.59) bir miktar daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.47). 

Koruyucu aile bireylerinin koruyucu ailesi oldukları çocuk ile ilgili herhangi 

bir problem yaĢandığında kurumdan destek alarak problem çözme durumları ile 

özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.48‟de yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.48 Koruyucu Aile Bireylerinin Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında Kurumdan Destek Alarak Durumu ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki 

ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları  

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 
Kurumdan Destek 

Alma Durumu 
Sayı X ss t p 

Aile Evet  24 17.71 4.47 
-0.62 0.534 

Hayır  77 18.35 4.38 

Sosyal Evet  24 17.63 4.89 
1.33 0.187 

Hayır  77 16.16 4.67 

Yardımseverlik Evet  24 17.58 4.56 
0.34 0.728 

Hayır  77 17.25 3.98 

Sorumluluk Evet  24 16.96 3.18 
-1.57 0.119 

Hayır  77 18.25 3.59 

Toplam Evet  24 68.88 14.05 
-0.05 0.956 

Hayır  77 70.05 13.38 

(p>0.05) 

Koruyucu aile bireylerinin çocukla ilgili herhangi bir problem yaĢandığında 

kurumdan destek alma durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk 

özgecilik alt ölçek boyutları ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.48, p>0.05).  

Sosyal ve yardımseverlik özgecilik alt ölçek boyutu ortalamaları yaĢanan 

problemi kurumdan destek alarak çözen ailelerde (Xsosyal=17.63, Xyardımseverlik=17.58), 

kurumdan destek almayanlara göre daha yüksektir (Xsosyal=16.16, 

Xyardımseverlik=17.25). Aile, sorumluluk ve toplam özgecilik boyutu ortalamaları ise, 

kurumdan destek almayan ailelerde (Xaile=18.15, Xsorumluluk=18.25, Xtoplam=70.05), 

alanlara göre daha yüksektir (Xaile=17.71, Xsorumluluk=16.96, Xtoplam=69.88). 

Koruyucu aile bireylerinin koruyucu ailesi oldukları çocuk ile ilgili herhangi 

bir problem yaĢandığında konuĢarak, kendilerinin problem çözme durumları ile 

özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.49‟da yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.49 Koruyucu Aile Bireylerinin Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında KonuĢarak Çözme Durumu ile Özgecilik Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye 

Dair t-Testi Sonuçları  

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 
KonuĢarak Çözme 

Durumu 
Sayı X ss t p 

Aile Evet  75 17.97 4.41 
-0.87 0.385 

Hayır  26 18.85 4.36 

Sosyal Evet  75 16.32 4.74 
-0.66 0.509 

Hayır  26 17.04 4.79 

Yardımseverlik Evet  75 17.15 4.20 
-0.74 0.457 

Hayır  26 17.85 3.85 

Sorumluluk Evet  75 18.25 3.64 
1.52 0.131 

Hayır  26 17.04 3.07 

Toplam Evet  75 69.69 13.77 
-0.39 0.690 

Hayır  26 70.92 12.77 

(p>0.05) 

 

Koruyucu aile bireylerinin çocukla ilgili herhangi bir problem yaĢandığında 

konuĢarak çözme durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt 

ölçek boyutları ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0.05). Bunun yanı sıra, sorumluluk özgecilik 

alt ölçek boyutu ortalaması konuĢarak çözen ailelerde (X=18.25), konuĢarak çözmeyi 

tercih etmeyenlere (X=17.04) göre daha yüksektir (Çizelge 3.49). 

Koruyucu aile bireylerinin koruyucu ailesi oldukları çocuk ile ilgili herhangi 

bir problem yaĢandığında dıĢarıdan profesyonel destek alarak problem çözme 

durumları ile özgecilik düzeyleri arasındaki iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.50‟de 

yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.50 Koruyucu Aile Bireylerinin Çocukla Ġlgili Herhangi Bir Problem 

YaĢandığında DıĢarıdan Profesyonel Destek Alarak Çözme Durumu ile Özgecilik 

Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair t-Testi Sonuçları  

Özgecilik Alt 

Ölçek Boyutu 
Profesyonel Destek 

Alarak Çözme Durumu 
Sayı X ss t p 

Aile Evet  18 18.56 3.79 
0.37 0.705 

Hayır  83 18.12 4.53 

Sosyal Evet  18 15.28 4.61 
-1.21 0.228 

Hayır  83 16.77 4.75 

Yardımseverlik Evet  18 16.28 3.39 
-1.19 0.234 

Hayır  83 17.55 4.23 

Sorumluluk Evet  18 16.67 2.97 
-1.70 0.092 

Hayır  83 18.22 3.59 

Toplam Evet  18 67.00 11.97 
-1.04 0.298 

Hayır  83 70.66 13.75 

(p>0.05) 

Koruyucu aile bireylerinin çocukla ilgili herhangi bir problem yaĢandığında 

bu problemi profesyonel destek alarak çözme durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik 

ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi 

ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.50, 

p>0.05).  

Diğer özgecilik alt ölçek boyutu ortalamaları ve toplam özgecilik düzeyi 

ortalamasına oranla,  yalnızca aile özgecilik alt ölçek düzeyinde yaĢanan problemi 

profesyonel destek alarak çözen koruyucu aile bireylerinin ortalamasının (X=18.56), 

profesyonel destek alarak çözmeyenlere göre bir miktar daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.50, X=18.12). 

Koruyucu ailesi olunan çocuğun biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olma 

durumuna göre koruyucu aile bireylerinin özgecilik düzeylerine iliĢkin bulgulara 

Çizelge 3.51‟de yer verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.51 Koruyucu Ailesi Olunan Çocuğun Biyolojik Ailesi Ġle Ġlgili Bilgi 

Sahibi Olma Durumuna Göre Koruyucu Aile Bireylerinin Özgecilik Düzeylerine 

ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçekleri 

Biyolojik Aile ile Ġlgili 

Bilgi Sahibi Olma 

Durumu 

Sayı X ss t p 

Aile Bilgi sahibi 65 17.97 4.38 
-0.70 0.485 

Bilgi sahibi değil 36 18.61 4.44 

Sosyal Bilgi sahibi 65 17.08 4.63 
1.64 0.104 

Bilgi sahibi değil 36 15.47 4.82 

Yardımseverlik Bilgi sahibi 65 17.86 4.35 
1.77 0.079 

Bilgi sahibi değil 36 16.36 3.49 

Sorumluluk Bilgi sahibi 65 17.98 3.42 
0.16 0.867 

Bilgi sahibi değil 36 17.86 3.76 

Toplam Bilgi sahibi 65 70.95 13.70 
0.94 0.347 

Bilgi sahibi değil 36 68.31 13.05 

(p>0.05) 

 

Koruyucu ailesi olunan çocukların biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olma 

durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık yoktur (p>0.05). Diğer özgecilik alt ölçek boyutlarına oranla ise, en 

yüksek özgecilik alt ölçek düzeyi ortalamalarının aile alt ölçeğinde olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.51, Xbilgisahibi=17.97, Xbilgisahibideğil=18.61).  

3.3.4 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Tanıtıcı Özellikleri ile Koruyucu Aile 

Bireylerinin Özgecilik ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları Arasındaki ĠliĢkiye Dair 

Bulgular 

AraĢtırmanın bu bölümünde, koruyucu ailesi olunan çocukların sosyo-demografik 

özellikleri (cinsiyet, yaĢ) ile koruyucu aile bireylerinin özgecilik ve özgecilik alt 

ölçek boyutları arasındaki iliĢkiye dair bulgulara yer verilmiĢtir. 
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3.3.4.1 Koruyucu Ailesi Olunan Çocukların Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle 

Koruyucu Aile Bireylerinin Özgecilik ve Özgecilik Alt Ölçek Boyutları 

Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgular 

Bu bölümde koruyucu ailesi olunan çocukların cinsiyet ve yaĢları ile koruyucu aile 

bireylerinin özgecilik ve özgecilik alt ölçek boyutları arasındaki iliĢkiye dair 

bulgulara yer verilmiĢtir. Koruma altına aldıkları çocuğun cinsiyetine göre koruyucu 

aile bireylerinin özgecilik düzeylerine iliĢkin bulgulara Çizelge 3.52‟de yer 

verilmiĢtir. 

Çizelge 3.52 Koruma Altına Aldıkları Çocuğun Cinsiyetine Göre Koruyucu Aile 

Bireylerinin Özgecilik Düzeyine ĠliĢkin t-Testi Sonuçları 

Özgecilik Alt 

Ölçekleri 

Koruma Altına Alınan 

Çocuğun Cinsyeti 
Sayı X ss t p 

Aile Kız  65 17.81 4.28 
-1.28 0.203 

Erkek 36 19.00 4.56 

Sosyal Kız  65 16.25 4.50 
-0.77 0.441 

Erkek 36 17.03 5.24 

Yardımseverlik Kız  65 16.79 4.02 
-1.89 0.061 

Erkek 36 18.42 4.13 

Sorumluluk Kız  65 17.68 3.52 
-1.08 0.283 

Erkek 36 18.48 3.54 

Toplam Kız  65 68.53 13.18 
  -1.59 0.113 

Erkek 36 73.06 13.75 

Koruyucu ailesi olunan çocukların cinsiyeti ile aile, sosyal, yardımseverlik ve 

sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi 

ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.52, 

p>0.05).  

Ancak aile, sosyal, yardımseverlik, sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalamalarının (Xaile=19.00, Xsosyal=17.03, Xyardımseverlik=18.42, Xsorumluluk=18.48) ve 

toplam özgecilik düzeyi ortalamalarının (X=73.06) erkek çocuk koruyucu ailesi olan 

bireylerde, kız çocuk koruyucu ailesi olanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.52). 
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Koruyucu ailesi olunan ilk çocuğun yaĢına göre koruyucu aile bireylerinin 

özgecilik düzeylerine iliĢkin bulgulara Çizelge 3.53‟te yer verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.53 Koruma Altına Aldıkları Ġlk Çocuğun YaĢına Göre Koruyucu Aile 

Bireylerinin Özgecilik Düzeyine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Aile 

YaĢ  Sayı X ss F p 

0-3 yaĢ 17 18.71 3.72 

0.50 0.682 
4-8 yaĢ 25 18.80 4.35 

9-15 yaĢ 43 18.00 4.65 

16 yaĢ ve üstü 16 17.25 4.58 

Sosyal 

YaĢ  Sayı X ss F p 

0-3 yaĢ 17 17.12 4.16 

2.00 0.119 
4-8 yaĢ 25 18.20 4.08 

9-15 yaĢ 43 15.42 5.14 

16 yaĢ ve üstü 16 16.13 4.68 

Yardımseverlik 

YaĢ  Sayı X ss F p 

0-3 yaĢ 17 18.06 4.26 

1.04 0.378 
4-8 yaĢ 25 18.24 4.06 

9-15 yaĢ 43 16.63 4.10 

16 yaĢ ve üstü 16 17.00 4.03 

Sorumluluk 

YaĢ  Sayı X ss F p 

0-3 yaĢ 17 18.65 3.67 

0.28 0.836 
4-8 yaĢ 25 17.68 2.57 

9-15 yaĢ 43 17.88 3.82 

16 yaĢ ve üstü 16 17.75 4.05 

Toplam 

YaĢ  Sayı X ss F p 

0-3 yaĢ 17 72.53 13.39 

1.08 0.362 
4-8 yaĢ 25 73.08 10.86 

9-15 yaĢ 43 67.93 14.46 

16 yaĢ ve üstü 16 68.13 14.30 

(p>0.05) 

Koruyucu ailesi olunan ilk çocukların yaĢı ile aile, sosyal, yardımseverlik ve 

sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi 
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ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (Çizelge 3.53, 

p>0.05).  

3.3.5 Koruyucu Aile Bireylerinin Empatik Beceri Düzeyi ile Özgecilik ve 

Özgecilik Alt Ölçek Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkiye Dair Bulgu 

Koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ile özgecilik düzeyleri arasındaki 

iliĢkiye dair bulgulara Çizelge 3.54‟te yer verilmiĢtir. 

Çizelge 3.54 Empatik Beceri Düzeyi, Özgecilik Alt Ölçek Düzeyleri ve Özgecilik 

Düzeyi Korelasyon Katsayılarına ĠliĢkin Tablo 

 Özgecilik Alt Ölçekleri 
Özgecilik Düzeyi 

 Aile Sosyal  Yardımseverlik  Sorumluluk  

Empatik 

Beceri 

Düzeyi 

0.03 

p=0.755 

-0.10 

p=0.334 

-0.15 

p=0.129 

-0.16 

p=0.103 

-0.11 

p=0.263 

(p>0.05) 

Empatik beceri düzeyinin özgecilik alt ölçekleri ve özgecilik düzeyi ile olan 

iliĢkisi incelenirken bu değiĢkenlerin aralarındaki korelasyon katsayıları 

bulunmuĢtur. Çizelge 3.54‟te, empatik beceri düzeyinin diğer değiĢkenlerle olan 

iliĢkisi anlamlı bulunmamıĢtır (p>0.05). Aralarındaki korelasyon katsayıları oldukça 

düĢük olması sebebiyle aralarında kuvvetsiz bir iliĢkiden bahsedilebilir. Ancak 

empatik beceri düzeyi ile “aile” alt ölçek düzeyi pozitif yönde iliĢkili iken, diğer 

değiĢkenler negatif yönde iliĢkilidir. 
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4. TARTIġMA 

Ülkemiz ve dünya literatürü incelendiğinde, koruyucu aile (Taylor & McQuillan, 

2014; Carnochan, Megahead and Soliday, 2013; Rizik-Baer ve Austin, 2013; 

Ellingsen, Stephens ve Storksen, 2012; Özbesler, 2009; Kahraman, 2007; KarataĢ, 

2007; Üstüner, Erol ve ġimĢek, 2005; Can, 2000; Tok, 1996;), empatik beceri (Alver, 

1998; 2003; Atilla, 2007; Aydın, 2011; Çetin, 2008; ErcoĢkun ve Nalçacı, 2008; 

Erken, 2009; Köksal Akyol ve Koçer ÇiftçibaĢı, 2010; Önder ve Gülay, 2007; 

Sarmusak, 2011; Sayın, 2010; Taner Derman, 2013; Uçmaz Halıcıoğlu, 2004) ve 

özgecilik (Ak, 2013; Engin, 2009; Karadağ ve Mutafçılar, 2009;  Kasapoğlu, 2013; 

Mutafçılar, 2008; Onatır, 2008) ile ilgili birbirinden bağımsız olarak yapılmıĢ birçok 

çalıĢma olmasına karĢın, bu üç konuyu aynı çalıĢmada ele alan, diğer bir deyiĢle 

aralarındaki iliĢkiyi araĢtıran bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır.  

Bununla birlikte, dünyada ve Türkiye‟de empatik beceri ile koruyucu aileliğin 

iliĢkilendirildiği çalıĢmalar incelendiğinde, ülkemizde Vural ve diğerleri (2014) 

tarafından yapılmıĢ olan bir çalıĢmaya rastlanmıĢtır. Diğer taraftan, özgecilik ile 

koruyucu aile arasındaki iliĢkinin incelendiği herhangi bir çalıĢmaya ise 

rastlanmamıĢtır. Bu durum, bu çalıĢmanın özgün değerini bir kez daha ortaya 

koymaktadır. 

Bu bağlamda, araĢtırma kapsamında elde edilen bulgular, konuya iliĢkin 

sınırlı sayıdaki araĢtırma sonuçları çerçevesinde tartıĢılmıĢtır. Öncelikle koruyucu 

aile olan bireyler ve koruyucu ailesi oldukları çocuklar ile ilgili genel bilgilere iliĢkin 

bulgular tartıĢılmıĢ, daha sonra koruyucu aile olan bireyleri ve koruyucu ailesi 

olunan çocuğu tanıtıcı özellikler ve diğer değiĢkenler ile empatik beceri ve özgecilik 

durumları arasındaki iliĢkiye dair bulgulara yer verilmiĢtir. 

 AraĢtırma sonuçlarına göre, araĢtırmaya katılan koruyucu aile bireylerinden 

%82.18‟i “kadın”, %17.82‟si “erkek”tir. Tok (1996) (%70.5) ve Vural ve 

arkadaĢlarının (2014) (%61,3) yaptığı çalıĢmalarda da, araĢtırmaya çoğunlukla kadın 
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olan koruyucu ailelerin katıldığı görülmektedir. Koruyucu aile olma isteği cinsiyet 

perspektifinden değerlendirildiğinde, anne olan kadının bu konuda daha istekli 

olduğu saptanmıĢtır.  

AraĢtırmaya katılan koruyucu aile bireylerinden %87.13‟ünün evli, 

%4.95‟inin bekar ve boĢanmıĢ, %2.97‟sinin de eĢinin ölmüĢ olduğu belirlenmiĢtir. 

Tok (1996), (%82.5) ve Vural ve arkadaĢları (%89,5) da araĢtırmalarında, koruyucu 

ailelerin çoğunluğunun evli olduğunu tespit etmiĢtir. Evli olmanın, koruyucu ailelik 

rollerinin birçoğunun paylaĢılmasında ve özellikle yeterli sosyal destek 

sağlanamadığında eĢlerin birbirlerini duygusal açıdan desteklemesinde bir avantaj 

olduğu düĢünülmektedir. 

 Koruyucu aile bireylerinin yaĢ grupları ile ilgili dağılım incelendiğinde ise, 

%41.6‟sının 36-46 yaĢ, %37.6‟sının 47-57 yaĢ aralığında olduğu, yaĢ ortalamasının 

ise 47.03 olduğu belirlenmiĢtir. Bir baĢka deyiĢle, araĢtırmaya katılan koruyucu aile 

bireylerinin orta yaĢ grubunda yoğunlaĢtığı görülmektedir. Benzer bir Ģekilde, 

Tok‟un (1996) yaptığı çalıĢmada da koruyucu ailelerin 41-50 yaĢları arasında 

yoğunlaĢtığı (%36.4) saptanmıĢtır. Can (2000) da, çalıĢmasında koruyucu ailelerin 

%29.78‟inin 41-50 yaĢ, %34.03‟ünün 51-60 yaĢ aralığında olduğunu tespit etmiĢtir.  

Orme, Cherry ve arkadaĢları (2006) tarafından yalnızca koruyucu babalarla 

yapılan bir çalıĢmada ise, koruyucu baba yaĢ ortalamasının 45.79 olduğu 

saptanmıĢtır. Orme (2007) tarafından yapılan çalıĢmada da koruyucu anne yaĢ 

ortalaması 40.95, koruyucu baba yaĢ ortalaması 42.11 olarak belirlenmiĢtir. (akt. 

Delgado ve Pinto, 2011: 1035). Ciarrochi ve arkadaĢları da (2012), koruyucu 

ailelerin yaĢ ortalamasının 40,8 olarak tespit etmiĢtir. 

AraĢtırmanın bulguları literatürdeki araĢtırma bulguları ile benzerlik 

göstermektedir.  
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Orta yaĢ grubundaki koruyucu ailelerin daha genç yaĢ grubundaki koruyucu 

ailelere oranla tecrübe açısından daha zengin oldukları, bu nedenle de koruyucu aile 

olmak için baĢvuru yapmakta daha cesaretli oldukları düĢünülmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin eğitim durumlarına bakıldığında ise, çoğunluğun 

(%39.60) ilkokul mezunu olduğu, bunu lise ve dengi okul mezunlarının (%22.77) 

izlediği görülmektedir. Benzer bir Ģekilde Tok (1996) da çalıĢmasında, koruyucu 

ailelerin çoğunluğunun (%46.3) ilkokul mezunu olduğunu, %15.9‟luk bir dağılım ile 

bunu lise ve dengi okul mezunlarının izlediğini tespit etmiĢtir.  

Orme (2007) tarafından Amerika BirleĢik Devletleri‟nde yapılan bir 

çalıĢmada, koruyucu babaların %93.4‟ünün, koruyucu annelerin de %89.3‟ünün lise 

ve üstü okullardan mezun oldukları tespit edilmiĢtir (Delgado ve Pinto, 2011: 1035). 

Bulguların bu araĢtırmaya bulguları ile farklılık göstermesinin, iki ülke arasındaki 

ekonomik ve kültürel geliĢmenin farklı olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

AraĢtırmanın bu bulgusu, koruyucu aile bakımı altına alınan çocukların 

biyolojik ailelerinin de eğitim durumlarının benzer olması nedeniyle, biyolojik 

ailelerine döndüklerinde çok fazla uyum sıkıntısı yaĢamayacakları Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Diğer yandan, birçok araĢtırma (Rhodes, Orme Cox ve Buehler; Chase-

Lansdale, Gordon, Brooks-Gunn ve Klebanow, 1997; Hanson, McLanahan ve 

Thomson, 1997; Lipman ve Offord, 1997) ortaya koymuĢtur ki, eğitim düzeyi daha 

yüksek olan koruyucu aileler çocuklarıyla davranıĢsal ve duygusal adaptasyon 

geliĢtirmekte daha baĢarılıdır.  

Koruyucu aile olan bireylerin çoğunluğunun (%64.36) biyolojik çocuk sahibi 

oldukları ve Vural ve arkadaĢlarının (2014) çalıĢması (%54.7) ile de tutarlı olarak 

çoğunluğunun (%37.6) 2 çocuk sahibi olduğu belirlenmiĢtir. Bu durum, biyolojik 
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çocuk sahibi ailelerin çocuk yetiĢtirmek açısından tecrübeli olmaları nedeni ile 

koruyucu aileleğe baĢvurmakta daha cesaretli olabileceklerini düĢündürmektedir.  

Benzer bir Ģekilde, Tok (1996) (%59) ve Vural ve arkadaĢları (2014) (%76.6) 

da çalıĢmaları sonucunda, koruyucu ailelerin çoğunluğunun biyolojik çocuk sahibi 

olduğunu belirlemiĢlerdir. Ġsveç‟te Wahlender (1990) tarafından yapılan bir 

çalıĢmada da koruyucu ailelerin %56‟sının biyolojik çocuk sahibi olduğu 

görülmektedir. Norveç‟te Havik (1996) tarafından yapılan çalıĢmada ise, koruyucu 

ailelerin yarısına yakının biyolojik çocuklarının olduğu belirlenmiĢtir (Anderson, 

2001). 

Literatürdeki ilgili çalıĢmaların da araĢtırma bulguları ile paralellik gösterdiği 

ve dünyada da koruyucu aile olan bireylerin çoğunluğunun biyolojik çocuk sahibi 

olduğu görülmektedir. Cautley ve Aldridge (1975), biyolojik çocukları olan 

koruyucu ailelerin çocuklardan beklentiler konusunda daha gerçekçi olduklarını ve 

çocukların davranıĢlarına karĢı daha esnek tutumlar sergilediklerini tespit etmiĢtir. 

Bireylere biyolojik çocukları ile koruyucu ailesi oldukları çocuklarının 

arkadaĢlık durumu sorulduğunda, biyolojik çocuğa sahip olanların büyük 

çoğunluğunun (%83.1), çocuklarının arkadaĢlık durumunu “iyi” olarak 

değerlendirdiği görülmektedir. Koruyucu aile bireylerinden hiç birinin bu soruya 

“kötü” ya da “çok kötü” cevabını vermediği dikkat çekmektedir. 

Koruyucu aile olan bireylerin, çoğunluğunun (%78.22) çalıĢmıyor olduğu 

belirlenmiĢtir. Tok (1996) da araĢtırmasında, koruyucu ailelerin %45.4‟ünün 

çalıĢmıyor olduğunu belirtmiĢtir. Orme, Cuddeback ve arkadaĢları (2006) tarafından 

yalnızca koruyucu annelerle yapılan bir çalıĢmada da, koruyucu annelerin yarısının 

(%50.3) çalıĢmıyor olduğu tespit edilmiĢtir. Pinto (2008) da çalıĢmasında, koruyucu 

annelerin %43‟ünün, koruyucu babaların ise %20‟sinin çalıĢmıyor olduğu sonucuna 

ulaĢmıĢtır (Delgado ve Pinto, 2011: 1035).  
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Biyolojik ebeveyn olmak bile oldukça özveri isteyen bir sorumluluk iken; 

koruyucu ailelerin, hem kurum ile iletiĢimi devam ettirip hem de koruyucu ailesi 

olunan çocuğun biyolojik ailesi ile de aradaki iliĢkiyi sağlamakla yükümlü olacağı 

göz önünde bulundurulduğunda, daha fazla özveri, anlayıĢ ve sabra ihtiyaçları 

olacağı açıktır. Bunun yanı sıra, koruyucu ailedeki çocuğun biyolojik ailedeki 

herhangi bir yetersizlik, ailenin ihmal veya istismarı gibi nedenlerden dolayı koruma 

altına alınmıĢ olması, koruyucu aile ve çocuk arasında güven iliĢkisi kurulabilmesini 

daha da zorlu bir süreç haline getirmektedir. Bu nedenler, çocukla zaman geçirmeye 

uygun ailelerin koruyucu aileliği tercih etme olasılığını arttırmaktadır.   

Tüm bu sonuçlar, kiĢilerin yaĢamlarında belli bir istikrar elde ettikten sonra 

koruyucu aileliği tercih ettiğini düĢündürmektedir. Bu durum yaĢ, eğitim durumu, 

medeni hal, biyolojik çocuğa sahip olma durumu gibi sosyo-demografik bulgular 

sonucunda elde edilen veriler ile de desteklenmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin ekonomik durumuna iliĢkin sonuçlara 

bakıldığında, büyük çoğunluğu (%90.10) gelir düzeylerini “orta halli” olarak 

değerlendirmiĢlerdir. Benzer bir Ģekilde Can (2000) da, koruyucu ailelerin büyük 

çoğunluğunun (%91.48) gelir düzeyinin orta halli olduğunu tespit etmiĢtir. 

Sosyo-ekonomik düzey ile paralel olarak, bireylerin tamamına yakınının 

(%90.59) sosyal güvencesinin SGK olduğu, çoğunluğunun (%76.24) da kendilerine 

ait bir evde ikamet ettikleri görülmektedir. Benzer bir Ģekilde, Tok (1996) da 

koruyucu ailelerin %79.8‟inin kendilerine ait bir evde ikamet ettiğini belirtmiĢtir.  

Koruyucu aile bireylerinin büyük çoğunluğunun (%84.1) yalnızca 1 çocuğun,  

daha sonra sırası ile 2 çocuğun (%13.9) ve 3 çocuk ve 4 çocuğun (%1) bakımını 

üstlendikleri görülmektedir. AraĢtırma bulgularının literatürdeki araĢtırma bulguları 

ile benzerlik gösterdiği belirlenmiĢtir (Havik, 1996; Tok, 1996; Wahlender, 1990). 
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Koruyucu aile bireylerinin tamamına yakınının (%99.01) koruyucu ailesi 

oldukları çocuğun bakımı için yapılan ödemeden yararlandığı görülmektedir. 1996 

yılında Tok‟un yaptığı çalıĢmada ise, bu ödemeden yararlanan koruyucu ailelerin 

oranının %61.2 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar, yapılan ödemeden yararlanan 

koruyucu ailelerin yıllar içerisinde arttığını göstermektedir. Koruyucu ailelere 

yapılan nakit ödeme miktarlarının eskiye oranla artmasının ve kayda değer olmasının 

da bu ödemelerden yararlanma talebini arttırmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. Bunun 

yanı sıra, kurumun da aileleri çocuklar için yapılan bu ödemeden yararlanma 

konusunda yönlendirmektedir. Bireylerin bu ödemelerden yararlanmalarının, 

profesyonel koruyucu ailelik bilincinin oluĢturulmasına katkıda bulunduğu 

düĢünülmektedir. 

Koruyucu aile olmadan önce dışarıdan profesyonel destek alma ve kurumdaki 

meslek elemanları tarafından rehberlik hizmeti alma durumuna ait bulgular birlikte 

incelenmiĢtir. 

Koruyucu aile bireylerinin %63.4‟ünün koruyucu aile olmadan önce 

dışarıdan herhangi bir profesyonel destek almadığı belirlenmiĢtir. Koruyucu aile 

olmadan önce kurumdaki meslek elemanları tarafından rehberlik hizmeti alma 

durumu incelendiğinde de, %67.3‟ünün herhangi bir rehberlik hizmeti almadığı tespit 

edilmiĢtir. Her iki bulgu da göz önünde bulundurulduğunda, koruyucu aile 

bireylerinin birçoğunun en azından koruyucu aileliğe baĢvurmadan önce ne gibi 

zorluk ve sorunlarla karıĢılacakları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylenebilir.  

Koruyucu aile bireylerinin çoğunluğu (%68.32) koruyucu ailelik ile ilgili 

danıĢmanlığa ihtiyaç duyduklarını belirtmiĢtir. Ancak, koruyucu ailesi oldukları 

çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢadıklarında yalnızca %17.8‟inin dıĢarıdan 

profesyonel destek alarak çözmeyi tercih ettiği, ve yine yalnızca %23.8‟inin 

kurumdan destek alarak çözmeyi tercih ettiği, %74.3‟ünün ise konuĢarak kendisinin 

çözmeyi tercih ettiği belirlenmiĢtir. Bu sonuçlar doğrultusunda, koruyucu aile 

bireylerinin danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duymalarına rağmen çeĢitli 

nedenlerle kurumdan danıĢmanlık hizmeti alamadıkları anlaĢılmaktadır. Bu 



112 

 

nedenlerin niceliksel ya da niteliksel, ya da hem niteliksel hem niceliksel olarak 

meslek elemanlarının yetersiz olmasından kaynaklanmıĢ olabileceği 

düĢünülmektedir. 

Bu çalıĢmada elde edilen bulgular ile paralel olarak Tok (1996) da, çocuğun 

olumsuz davranıĢ özellikleri ile karĢılaĢan koruyucu ailelerin yarısından fazlasının 

(%57.1) hiç kimseden yardım istemeden, kendilerinin çözdüğünü tespit etmiĢtir. 

Koruyucu ailelerin çocuk ile ilgili uzman kiĢilerden yardım almaya ihtiyaç duyduğu 

açıktır.  

Koruyucu aile olan bireylerin neredeyse tamamının (%98), koruyucu ailesi 

oldukları çocuk ile herhangi bir kan bağının bulunmadığı belirlenmiĢtir. Benzer bir 

Ģekilde Tok (1996) da, koruyucu ailelerin tamamına yakınının (%91.8) yanlarına 

yerleĢtirilen çocuk ile akrabalık bağlarının olmadığını belirlemiĢtir.  

Ancak, Ġsveç‟te yapılan bir çalıĢmada (Wahlander, 1990) koruyucu ailelerin 

%22‟sinin, Norveç‟te yapılan bir çalıĢmada da (Anderson, 2001) %17‟sinin bakımı 

altında olan çocuklar ile akrabalık bağlarının olduğu belirlenmiĢtir. Bu ülkelerde 

akraba koruyucu ailelerin oranının daha fazla olmasının sosyo-kültürel ve sosyo-

ekonomik farklılıklardan kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 Koruyucu ailelerin %64.36‟sının koruyucu ailesi oldukları çocuğun biyolojik 

ailesi ile ilgili bilgi sahibi olduğu, %35‟inin ise bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiĢtir. 

Diğer bir deyiĢle, koruyucu aile bakımı altında olan çocukların %35‟i biyolojik ailesi 

ile görüĢmemektedir. Bu bulgu, bu yorumu destekleyen; koruyucu ailede bulunan 

çocukların %37.6‟sının biyolojik ailesi ile görüĢmediğine iliĢkin bu araĢtırmanın 

diğer bulgusu ile birleĢtirildiğinde; koruyucu aileye yerleĢtirilen çocukların 

azımsanmayacak bir oranının (%35) evlat edinmeye uygun oldukları halde koruyucu 

aileye yerleĢtirilmiĢ olduğunu düĢündürmektedir.  Bu sonuç aynı zamanda, baĢtan 

beri evlat edinme amacıyla baĢvuruda bulunmuĢ ve mevzuata uygun Ģekilde 

iĢlemlerini tamamlamıĢ, uzun yıllar boyunca sırada bekleyen ailelerin mağdur 

edilmeleri anlamına da gelmektedir. 
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Biyolojik aile ile görüĢen koruyucu aile bakımındaki çocukların yarısına 

yakınının (%44.44) ayda 1 kez, daha sonra sırası ile 3 ayda 1 kez (%28.6), yılda 1 

kez (%17.5) ve 6 ayda 1 kez (%9.5) biyolojik ailesi ile görüĢtüğü saptanmıĢtır. 

Ancak, koruyucu aile bakımı altında olan çocukların çoğunluğunun (%69.3) 

akrabaları ile görüĢmediği belirlenmiĢtir. 

Koruyucu aile bakımı altında olan çocukların çoğunluğunun (%65) kız, 

%35‟inin de erkek olduğu tespit edilmiĢtir. Benzer bir Ģekilde, Tok (1996), Can 

(2000) ve Vural ve arkadaĢlarının (2014) yaptığı çalıĢmalarda da, koruyucu aile 

bakımı altında olan çocukların çoğunluğunun (%73.2, %59.57, %76.6) kız çocukları 

olduğu belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın ve bu araĢtırmayı destekleyen diğer araĢtırmaların sonuçlarına 

göre, koruyucu aile olmak isteyen bireylerin kız çocuklarını tercih ettikleri 

görülmektedir. Bunun nedeninin toplumda kız çocuklarının daha uyumlu, eve bağlı 

ve sorunsuz olacağına iliĢkin cinsiyet algısı olduğu düĢünülmektedir.  

Koruyucu aile olan bireylerin yarısının (%50.5) 0-3 yaĢ arasındaki çocukların 

koruyucu ailesi olmayı tercih ettikleri belirlenmiĢtir.  Vural ve arkadaĢlarının (2014) 

yaptığı çalıĢmada da, koruyucu ailelerin çoğunluğunun (%42.7) 3 yaĢ ve altındaki 

çocukların koruyucu ailesi olmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu yaĢ grubunun 

tercih edilmesinin nedeninin, bu yaĢ grubundaki çocukların yerleĢtirildikleri aileyi 

daha kolay benimseyeceği ve bağlanma sorunlarının en aza indirgeneceği beklentisi 

olduğu düĢünülmektedir.  

Koruyucu aile bakımı altında olan ilk çocukların araĢtırma yapıldığı zamanki 

yaĢına (Ģimdiki yaĢları) bakıldığında ise, çoğunluğunun (%42,6) 9-15 yaĢ arasında 

olduğu, yaĢ ortalamasının da 9.58 olduğu görülmektedir. Benzer bir Ģekilde Tok 

(1996) da çalıĢmasında, çocukların 7-12 yaĢ arasında yığılma gösterdiğini 

belirlemiĢtir.  
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Koruyucu aile olan bireylerin tanıtıcı özellikleri ile empatik beceri düzeyi 

arasındaki iliĢkiye dair bulgulara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Koruyucu annelerin empatik beceri düzeyi ortalamasının koruyucu babaların 

empatik beceri düzeyi ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Ancak, 

koruyucu aile bireylerinin cinsiyeti ile (anne ya da baba) empatik beceri düzeyi 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Bu sonuç, 

günümüzdeki toplumsal cinsiyet rollerinin altını yeniden çizmektedir. Diğer taraftan 

çalıĢma grubumuzda cinsiyet rollerinin istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasının 

kadın ve erkek rollerinin birbirine daha çok yaklaĢmıĢ olması ile açıklanabileceği 

düĢünülmektedir. Literatürde bu bulguyu destekleyen ve desteklemeyen çeĢitli 

çalıĢmalar mevcuttur.  

Vural ve arkadaĢlarının (2014) yaptığı çalıĢmada, empatik beceri düzeyi 

ortalamasının koruyucu anne ile koruyucu baba arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık göstermediği saptanmıĢtır. Atilla (2007) tarafından yapılan çalıĢmada da, 

empatik beceri düzeyi ile cinsiyet arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır. Ancak, kadınların empatik beceri düzeyi ortalamasının, erkeklerin 

empatik beceri düzeyi ortalamasından daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Benzer 

Ģekilde, ErcoĢkun ve Nalçacı (2008) da cinsiyete göre empatik beceri puanları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit etmemiĢtir (t=0.683, p=0.495). 

Alver (1998), Bryant (1982) ve Eisenberg ve Lennon (1983)  tarafından yapılan 

çalıĢmalar da, cinsiyetin empatik beceri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını 

ortaya koyan diğer çalıĢmalardır.  

Kalliopuska (1984), araĢtırmalarında annelerin babalara, kızların erkeklere 

oranla daha fazla empati kurma becerilerine sahip olduklarını tespit etmiĢtir. Roe 

(1977), kültürlerarası bir araĢtırmasında Amerika‟daki kadın ve erkek katılımcılar 

arasında empatik becerileri arasında bir farklılık olmadığını ancak Yunanistan‟da 

kadınların empati becerilerinin daha yüksek olduğunu belirlemiĢtir (Dökmen, 1987, 

s. 189-190). 
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Koruyucu aile bireylerinin yaĢ gruplarına göre empatik beceri düzeyleri 

arasındaki iliĢki incelendiğinde, yaĢ durumu ile empatik beceri düzeyi ortalamaları 

arasında istatistikî açıdan anlamlı bir iliĢki olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ancak, 

yaĢ ortalaması düĢtükçe, empatik beceri düzeyi ortalamalarının yükselmekte olduğu 

belirlenmiĢtir. Konuyla ilgili literatürde, araĢtırma bulgularına paralel ve araĢtırma 

bulgularıyla çeliĢen bulgulara rastlanmıĢtır. 

Atilla (2007) tarafından yapılan ve bu araĢtırma bulgusu ile paralellik 

gösteren bir çalıĢmada, yaĢ arttıkça empatik becerinin azaldığına iliĢkin yaĢ ve 

empatik beceri arasında anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Black ve Leszczynski (2013) 

ise, bu araĢtırma bulgularına zıt olarak, yaĢ arttıkça empatik becerinin arttığını 

belirlemiĢtir. 

Eğitim durumu ile empatik beceri düzeyi arasındaki iliĢki incelendiğinde, 

üniversite mezunu olan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi 

ortalamasının diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 

koruyucu aile bireylerinin eğitim düzeyine göre empatik beceri düzeyinin 

değiĢmediği saptanmıĢtır.  

Biyolojik çocuk sahibi olma durumu ile empatik beceri düzeyi arasındaki 

iliĢki incelendiğinde ise, biyolojik çocuk sahibi olmayan koruyucu aile bireylerinin 

empatik beceri düzeyi ortalamasının olanlara göre daha yüksek olduğu ancak, 

empatik beceri düzeyi ortalamalarının biyolojik çocuğa sahip olma durumuna göre 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç, 

araĢtırmanın çalıĢma grubundaki katılımcıların çocuk sahibi olmayanlarının daha 

empatik olduğunu göstermektedir.  

Birden fazla çocuk sahibi olan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri 

düzeyi ortalamalarının, tek çocuk sahibi koruyucu aile bireylerine göre daha fazla 

olduğu görülürken, biyolojik çocuk sayısı ile empatik beceri düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. 
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Koruyucu aile bireylerinin çalıĢma durumları ile empatik beceri düzeyleri 

arasındaki iliĢki incelendiğinde, çalıĢma durumuna göre empatik beceri düzeyinin 

çalıĢanlar lehine istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢan koruyucu 

aile bireylerinin sosyal durumlarla daha çok karĢı karĢıya kalmaları nedeniyle, zaman 

içerisinde bu durumlara uygun davranıĢ repertuarları geliĢtirdikleri, dolayısıyla 

empatik beceri düzeylerinin daha geliĢmiĢ olduğu düĢünülmektedir. 

Koruyucu aile olmadan önce dışarıdan profesyonel destek alma ve kurumdaki 

meslek elemanları tarafından rehberlik hizmeti alma durumu ile empatik beceri 

arasındaki iliĢkiye dair bulgular birlikte ele alınarak yorumlanmıĢtır.  

Bu bağlamda, koruyucu aile olmadan önce koruyucu ailelik ile ilgili kurum 

dışından rehberlik hizmeti alan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi 

ortalaması, almayanlara göre daha yüksektir. Aynı zamanda, koruyucu aile olmadan 

önce kurumdan rehberlik hizmeti almayan koruyucu aile bireylerinin empatik beceri 

düzeyi ortalaması ise, alanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, her iki 

sonuç da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına rağmen, bu durum kurum 

çalıĢanlarının niteliksel olarak yeterli olmadığını düĢündürmektedir. 

Koruyucu aile bireylerinin, koruyucu ailelik ile ilgili danıĢmanlığa ihtiyaç 

duyma durumları incelendiğinde, ihtiyaç duyan koruyucu aile bireylerinin empatik 

beceri düzeyi ortalamasının ihtiyaç duymayanlara göre daha yüksek olduğu ancak, 

bu sonucun istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edilmiĢtir.  

Koruyucu ailesi olunan çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢandığında bu 

problemi çözme yolları kurumdan destek alarak, konuşarak ve dışarıdan profesyonel 

destek alarak olmak üzere üç farklı durumda incelenmiĢtir. 

Çocuk ile ilgili yaĢanan herhangi bir problemi kurumdan destek alarak 

çözmeyi tercih etmeyen koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalaması, 

kurumdan destek alarak çözenlerden daha yüksektir ancak, bu sonuç istatistiksel 
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açıdan anlamlı değildir. Koruyucu ailesi olunan çocuk ile ilgili herhangi bir problem 

yaĢandığında bu problemi konuĢarak, kendi çözmeyi tercih etme durumu ile empatik 

beceri düzeyi arasında negatif bir iliĢki var iken, istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık yoktur. Koruyucu ailesi olunan çocuk ile ilgili herhangi bir problem 

yaĢandığında dıĢarıdan profesyonel destek alma durumu ile empatik beceri düzeyi 

arasında, dıĢarıdan profesyonel destek alan koruyucu aile bireyleri lehine istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır.  

YaĢanan problemi kurumdan destek alarak çözen koruyucu aile bireylerinin 

empatik beceri düzeyi ortalamalarının daha düĢük olması ancak, dıĢarıdan 

profesyonel destek alarak çözen koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi 

ortalamasının daha yüksek ve istatistiksel açıdan anlamlı olması; kurum 

çalıĢanlarının özelleĢtirilmesi ve yetkinleĢtirilmesi gerektiğini düĢündürmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin koruma altına aldıkları çocuğun biyolojik ailesi ile 

ilgili bilgi sahibi olma durumlarına göre empatik beceri düzeyleri incelendiğinde, 

bilgi sahibi olanların empatik beceri düzeyi ortalamasının çok az bir farkla bilgi 

sahibi olmayanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu bulgu 

istatistiksel açıdan anlamlı değildir.  

Koruma altına alınan çocuğun cinsiyeti ile koruyucu aile bireylerinin empatik 

beceri düzeyleri incelendiğinde, kız çocuğunu koruma altına almıĢ olan koruyucu 

aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalamasının erkek çocuğunu koruma altına 

almıĢ olanlardan daha yüksek olduğu ancak, bu bulgunun istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı görülmektedir. 

Koruma altına alınan çocuğun yaĢı ile koruyucu aile bireylerinin empatik 

beceri düzeyleri arasındaki iliĢki incelendiğinde, istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı 

görülmektedir. Diğer taraftan, koruyucu aile bireylerinde, diğer yaĢlara göre en 

yüksek empatik beceri düzeyi ortalamaları 4-8 yaĢ arası çocuklarda görülmektedir. 

En düĢük empatik beceri düzeyi ortalaması ise 16 yaĢ ve üstü çocuklardadır. 
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Koruyucu aile bireylerinin sosyo-demografik, ekonomik ve koruyucu aile 

olma özelliklerine göre özgecilik ve özgecilik alt ölçek düzeyleri arasındaki iliĢki 

incelendiğinde aĢağıdaki bulgular elde edilmiĢtir. 

Cinsiyete göre koruyucu aile bireylerinin özgecilik düzeyleri incelendiğinde, 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmamakla birlikte, toplam özgecilik düzeyi 

ortalamasının koruyucu annelerde, babalara göre daha yüksek olduğu dikkati 

çekmektedir. Bu bulgu, Ak (2013), Akbaba (1994), Karadağ ve Mutafçılar (2009) ve 

Onatır‟ın (2008) çalıĢmalarında cinsiyetin özgeci davranıĢ üzerine etkisi olmadığını 

gösteren bulgu ile paralellik göstermektedir. Eisenberg ve Mussen (1997:51) de, 

yapılmıĢ olan çalıĢmaların çoğunluğunda olumlu sosyal davranıĢlarda (özgecilik) 

belirgin cinsiyet farklılıklarının olmadığını belirtmiĢ ancak, cinsiyet farklılıkları 

gözlendiği durumlarda kadınların daha özgeci olduklarını tespit etmiĢtir (akt. Yıldız, 

Boz ve Yıldırım, 2012: 222). 

Carlo ve Randall‟ın (2002) çalıĢmasına bakıldığında ise, kadınların erkeklere 

göre daha fazla özgeci davranıĢ gösterme, empatik, sempatik ve bakıcı (nurturing) 

olma ve daha fazla bakıĢ açısı sergileme eğiliminde olduklarını, erkeklerin ise, 

fiziksel olarak daha saldırgan olduğu ve altruzmin daha riskli ve aracı (instrumental) 

formlarıyla meĢgul olduğunu tespit etmiĢtir. Benzer Ģekilde Eagly ve Crowley (1986) 

de, özgecilik konusundaki meta analitik çalıĢmalarında, araçsal ya da kahramanlık 

içeren durumlar sözkonusu olduğunda, erkeklerin kadınlardan daha fazla özgeci 

davranıĢlarda bulunduklarını ortaya koymuĢlardır. Buradan yola çıkılarak, cinsiyet 

farklarının olumlu sosyal davranıĢın türüne ve yapılan çalıĢmanın niteliğine göre 

değiĢebileceği düĢünülmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin cinsiyetine göre özgecilik alt ölçek boyutlarına 

iliĢkin ortalamaları farklılaĢmaktadır ancak, istatistiksel açıdan anlamlı değildir. 

Nitekim koruyucu annelere ait sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk alt ölçeği 

boyutu ortalamalarının koruyucu babaların özgecilik alt ölçek düzeylerine göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgu, koruyucu annelerin koruyucu babalara göre 

daha fazla sosyal faaliyetlere katılıp sorumluluk ve görev aldığı; daha yardımsever 
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olduğu; genel olarak daha fazla sorumluluk alıp, baĢkalarının da sorumlu 

davranacaklarına daha fazla inandıklarını gösterdikleri Ģeklinde yorumlanmaktadır.  

 Aile özgecilik alt ölçek boyutu ortalamasının ise, hem koruyucu anne hem de 

koruyucu babada yüksek puanlar aldığı, baĢka bir deyiĢle daha fazla önemsendiği 

görülmektedir. Bu alt ölçekten yüksek puan almak, bireyin, kendisini, ailesini ve 

akrabalarını yardımsever olarak algıladığı Ģeklinde açıklanmaktadır. Bu sonuç, 

koruyucu ailelerin aile kavramını, aile üyelerine ve akrabalarına karĢılık beklemeden 

yardım etmeyi önemsediklerini göstermektedir. Bu önemin de onların 

yetiĢtirilmelerinden ve öğrenmelerinden kaynaklandığı anlaĢılmaktadır.    

Koruyucu aile bireylerinin yaĢı ile özgecilik düzeyi arasındaki iliĢki 

incelendiğinde, en yüksek toplam özgecilik düzeyi ortalamasının 58 ve üstü yaĢ 

grubunda, en düĢük ortalamanın ise 47-57 yaĢ grubunda olduğu görülmektedir. 

Ancak, bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Bu durumun, AktaĢ ve 

Güvenç (2005)‟in de çalıĢmasında tespit ettiği üzere, olumlu sosyal davranıĢların 

(özgecilik) yaĢa bağlı geliĢiminden çok, kiĢilerarası duyarlılık düzeyi ile iliĢkili 

olmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bunun yanında, yukarıda da belirtildiği 

üzere, koruyucu aile olan bireylerin genel olarak özgeciliğe değer veren ailelerde 

yetiĢmesinin, özgecilik düzeyinin yaĢa bağlı olarak değiĢmemesi sonucu üzerinde 

etkili olduğu düĢünülmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin eğitim durumu ile özgecilik düzeyi arasındaki 

iliĢki incelendiğinde, aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek 

boyutları ve toplam özgecilik düzeyleri ile koruyucu aile bireylerinin eğitim durumu 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. Ancak, ilkokul 

mezunu olan koruyucu aile bireylerinin toplam özgecilik düzeyi ortalamalarının, 

diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu bulgunun tam tersine, Graves 

(1990) öğrenme üzerinde yapılan araĢtırmaları incelediği bir makalesinde; 

öğrenmenin; kiĢilerarası iliĢkileri düzenlediğini, bireylere daha çok benlik saygısı, 

özgecilik ve baĢkalarını anlama yeteneği gibi akademik olmayan faydalar sağladığını 

tespit etmiĢtir (akt. Akbaba, 1994: 49).  
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Biyolojik çocuk sahibi olma durumuna göre koruyucu aile bireylerinin 

özgecilik düzeyleri incelendiğinde, biyolojik çocuğu olmayan koruyucu aile 

bireylerinin toplam özgecilik düzeyi ortalamasının, biyolojik çocuğu olanlardan daha 

fazla olduğu belirlenmiĢtir. Ancak, bu bulgu istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Bu 

sonuç, beklenenin tersine olarak yorumlanabilir. Çünkü çocuk sahibi olma bir çocuğa 

bakım vermede sevgi ve emek açısından empatik bakıĢ açısı ile anlamlı 

bulunmaktadır. 

Biyolojik çocuk sahibi olma durumuna göre özgecilik alt ölçek boyutları 

incelendiğinde ise, aile, sosyal, sorumluluk ve yardımseverlik özgecilik alt ölçek 

boyutu ortalamaları koruyucu aile bireylerinin biyolojik çocuğa sahibi olma 

durumuna göre istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Ancak, aile alt ölçek boyutu 

ortalamalarının biyolojik çocuk sahibi olan ve olmayan koruyucu aile bireylerinde, 

diğer özgecilik alt ölçek düzeyleri ortalamalarına göre en yüksek ortalamaya sahip 

olduğu görülmektedir. Bu bulgu hem koruyucu anne hem de koruyucu babanın aile 

özgecilik alt ölçek boyutunu daha fazla önemsendiği bulgusu ile tutarlılık 

göstermekte ve bireyin, kendisini, ailesini ve akrabalarını yardımsever olarak 

algıladığı Ģeklinde açıklanmaktadır. Ayrıca, koruyucu ailelerin aile kavramını, aile 

üyelerine ve akrabalarına karĢılık beklemeden yardım etmeyi önemsediklerini 

göstermektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin sahip oldukları biyolojik çocuk sayısı ile özgecilik 

düzeyleri arasındaki iliĢki incelendiğinde, çocuk sayısı ile sosyal, yardımseverlik 

özgecilik alt ölçek boyutu ortalamaları ve toplam özgecilik düzeyi ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ancak, aile ve 

sorumluluk alt ölçek boyutları tek çocuk sahibi olanlar lehine istatistiksel açıdan 

anlamlıdır. Bu maddenin yorumlama Ģekline göre, bu sonuç, tek çocuk sahibi 

koruyucu aile bireylerinin birden fazla çocuk sahibi olan koruyucu aile bireylerine 

göre, ailesini ve akrabalarını daha çok önemsediği, onlara karĢı daha çok sorumluluk 

duygusu taĢıdığı ve onların da kendisine karĢı sorumlu davranacaklarına inandığını 

göstermektedir.   



121 

 

Koruyucu aile bireylerinin çalıĢma durumu ile özgecilik düzeyleri arasındaki 

iliĢki özgecilik alt ölçek boyutlarına göre ayrı ayrı incelendiğinde; koruyucu aile 

bireylerinin çalıĢma durumuna göre, aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk alt 

boyutlarındaki puanlarında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Toplam özgecilik düzeyi ortalamaları incelendiğinde de, çalıĢmayan koruyucu aile 

bireylerinin ortalamasının daha yüksek olduğu ancak bu sonucun istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Koruyucu aile bireylerinin koruyucu aile olma sürecine iliĢkin bulgulara 

aĢağıda yer verilmiĢtir. 

Koruyucu aile olmadan önce kurum dışından rehberlik hizmeti alan koruyucu 

aile bireylerinin özgecilik alt ölçek boyutu (aile, sosyal, yardımseverlik, sorumluluk) 

ortalamaları rehberlik hizmeti almayanlara göre daha yüksektir. Ancak, bu sonuç 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

Toplam özgecilik düzeyi ortalamasının kurumdan rehberlik hizmeti alan 

koruyucu aile bireylerinde almayanlara göre daha yüksek olduğu ancak, bu 

farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. Koruyucu aile 

bireylerinin koruyucu aile olmadan önce kurumdan rehberlik hizmeti alma durumu 

ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu ortalaması 

ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık yoktur.  

Koruyucu aile bireylerinin danıĢmanlık hizmeti almaya ihtiyaç duyma 

durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık yoktur. Bunun yanı sıra, diğer alt ölçek boyutlarına göre en düĢük 

özgecilik alt ölçek boyutu ortalamalarının sosyal alt ölçekte olduğu görülmektedir. 
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Koruyucu aile bireylerinin koruyucu ailesi oldukları çocuk ile ilgili herhangi 

bir problem yaĢandığında bu problemi çözme Ģekilleri; kurumdan destek alarak, 

kendileri konuĢarak ve dıĢarıdan profesyonel destek alarak çözmek olarak üç farklı 

Ģekilde incelenmiĢtir. 

Koruyucu aile bireylerinin çocukla ilgili herhangi bir problem yaĢandığında 

kurumdan destek alma durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk 

özgecilik alt ölçek düzeyleri ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

YaĢanan problemi kurumdan destek alarak çözen ailelerde sosyal ve 

yardımseverlik özgecilik alt ölçek boyutu ortalamaları, kurumdan destek almayanlara 

göre daha yüksektir. Aile, sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu ortalamaları ve 

toplam özgecilik düzeyi ortalamaları ise, kurumdan destek almayan ailelerde, 

alanlara göre daha yüksektir. Bu sonuç, daha sosyal olan koruyucu aile bireylerinin 

iletiĢim konusunda dıĢarıya daha açık olmaları, dolayısıyla yardım etmekten ve 

yardım istemekten çekinmediklerini düĢündürmektedir. Bunun yanı sıra, kurumdan 

destek almayan koruyucu aile bireylerinde aile ve sorumluluk özgecelik alt ölçek 

düzeyi ortalamalarının daha yüksek bulunması, toplumumuzda aileye verilen değerin 

göstergesi olarak aile ile ilgili yaĢanan herhangi bir sıkıntıyı aile dıĢına taĢımama, bu 

tutumu da aileye karĢı olan sorumluluk olarak kodlama ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

Koruyucu aile bireylerinin çocukla ilgili herhangi bir problem yaĢadıklarında 

konuĢarak çözme durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt 

ölçek boyutu ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak, sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalaması yaĢanan sorunu konuĢarak çözen ailelerde, konuĢarak çözmeyi tercih 

etmeyenlere göre daha yüksektir. Bu sonuç, kiĢinin sorumluluk alma oranının yüksek 

olması ve baĢkalarının da sorumlu davranacaklarına iliĢkin inançlı olduğu Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, koruyucu aile bireylerinin koruyucu ailesi oldukları 

çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢadıklarında, bu problemi çözmekte 

kendilerini sorumlu hissettikleri ve koruyucu ailesi oldukları çocuğun da aynı 
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sorumluluk bilinci ile problemin çözümünde yardımcı olacağı beklentisi içerisinde 

oldukları düĢünülmektedir.  

Koruyucu aile bireylerinin çocukla ilgili herhangi bir problem yaĢandığında 

bu problemi profesyonel destek alarak çözme durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik 

ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi 

ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur.  

Koruyucu ailesi olunan çocukların biyolojik ailesi ile ilgili bilgi sahibi olma 

durumu ile aile, sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık yoktur. Diğer özgecilik alt ölçek boyutlarına oranla ise, biyolojik aile ile 

ilgili bilgi sahibi olma durumuna göre en yüksek özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalamalarının aile alt ölçeğinde olduğu görülmektedir.  

Koruyucu ailesi olunan çocukların cinsiyeti ile koruyucu aile bireylerinin aile, 

sosyal, yardımseverlik ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ortalaması ve 

toplam özgecilik düzeyi ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

yoktur. Ancak, aile, sosyal, yardımseverlik, sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalamalarının ve toplam özgecilik düzeyi ortalamalarının erkek çocuk koruyucu 

ailesi olan bireylerde, kız çocuk koruyucu ailesi olanlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu araĢtırmanın bulguları ve literatürdeki araĢtırma bulguları (Can, 

2000; Tok, 1996;  Vural ve arkadaĢları, 2014) göstermektedir ki, koruyucu ailelerin 

çoğunluğu kız çocuğu koruyucu ailesi olmayı tercih etmektedir. Yukarıda bu durum, 

toplumda kız çocuklarının daha sorunsuz ve eve bağlı olarak algılanması ile 

açıklanmıĢtı. Bu algı nedeni ile erkek çocuk koruyucu ailesi olmayı tercih eden 

koruyucu aile bireylerinin koruyucu aile olma konusunda oldukça istekli oldukları, 

dolayısıyla da aile, sosyal, yardımseverlik, sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutu 

ortalamalarının ve toplam özgecilik düzeyi ortalamalarının kız çocuk koruyucu ailesi 

olan bireylerden daha yüksek olduğu düĢünülmektedir.  
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Koruyucu ailesi olunan ilk çocukların yaĢı ile aile, sosyal, yardımseverlik ve 

sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutları ortalaması ve toplam özgecilik düzeyi 

ortalaması arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Koruyucu ailelerin empatik beceri düzeyinin, özgecilik alt ölçekleri ve 

özgecilik düzeyi ile olan iliĢkisi anlamlı bulunmamıĢtır. Ancak empatik beceri düzeyi 

ile “aile” alt ölçek düzeyi pozitif yönde iliĢkili iken, diğer değiĢkenler negatif yönlü 

iliĢkilidir. Diğer bir deyiĢle, koruyucu ailelerin empatik beceri düzeyleri arttıkça, 

bireyin ailesini, akrabalarını ve kendi geçmiĢini yardımsever olarak algılaması da 

artmaktadır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Koruyucu aile olan bireylerin özelliklerine iliĢkin tanıtıcı bulgular, tartıĢma 

kısmında literatürdeki ilgili kaynaklar ıĢığında ele alınmıĢtır. Özetlenecek olursa, 

araĢtırmaya dahil olan koruyucu aile bireylerinin %82.18‟i kadın, %17.82‟si erkektir. 

Bunun yanında, tamamına yakının evli, çoğunluğunun orta yaĢ grubunda olduğu ve 

eğitim düzeylerinin de ilkokul olduğu belirlenmiĢtir. Koruyucu aile bireylerinin 

çoğunluğunun biyolojik çocuk sahibi olduğu ve biyolojik çocuk sahibi olanların da 

çoğunluğunun 2 çocuk sahibi olduğu saptanmıĢtır.  

Koruyucu aile olan bireylerin ekonomik özellikleri incelendiğinde ise, büyük 

çoğunluğunun çalıĢmıyor olduğu görülmektedir. Gelir düzeylerini orta halli – orta 

üstü olarak değerlendirdiklerini ve tamamına yakının sosyal güvencelerinin SGK 

olduğunu, büyük çoğunluğunun da kendilerine ait bir evde ikamet ediyor olduklarını 

belirtmek mümkündür.  

AraĢtırma sonuçlarına göre, koruyucu aile bireylerinin çoğunluğu, koruyucu 

ailelik ile ilgili rehberliğe ihtiyaç duyduğunu belirtmesine rağmen koruyucu aile 

olmadan önce koruyucu ailelik ile ilgili olarak kurum tarafından herhangi bir 

rehberlik hizmeti almamıĢtır. Bu durum koruyucu aile bireylerinin kurum tarafından 

yeterli rehberlik hizmeti almadığı gibi, bu hizmeti alabilecekleri konusunda da 

bilgilendirilmediklerini düĢündürmektedir. Bu nedenle:  

- Koruyucu aile adaylarına kurum tarafından koruyucu ailelik ile ilgili 

rehberlik hizmeti verilmelidir. Bu rehberlik; koruyucu aile 

hizmetinin amacını ve iĢleyiĢini, çocuğu mağdur eden etmenlere dair 

farkındalık kazandırılmasını, çocuğun kurum bakımına alınmadan 

önce yaĢadığı travmalar ve kuruluĢ bakımının olumsuz etkileri 

nedeniyle yaĢayabileceği uyum ve davranıĢ problemlerini, ailelerin 

bu problemler ile baĢ etme yöntemlerini, çocuğun yaĢına ve 

durumuna uygun koruyucu aile tutumunun nasıl olması gerektiğini, 
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çocuğun biyolojik ailesinin çocuğa etkisini ve biyolojik aile ile 

iletiĢimin nasıl olması gerektiğini, çocuğun koruyucu aileden 

ayrılma sürecinin nasıl yönetilmesi gerektiğini içermelidir. 

Koruyucu ailelerin herhangi bir sorun durumunda meslek 

elemanının desteğini alabileceğini bilmesi ve güvenmesi, sorun 

durumlarında erken müdahalede bulunulması açısından çok 

önemlidir. Bu bilgilendirme ve rehberlik çalıĢmalarının her 

koruyucu aile için özel olarak yapılması gerekmektedir. Böylece, 

koruyucu ailelerin bakımları altında olan çocuk ile ilgili 

karĢılaĢabilecekleri olası davranıĢ problemlerini kendi 

baĢarısızlıkları olarak algılamalarının, kendilerini çaresiz 

hissetmelerinin ve çocuğu kuruma geri vermek istemelerinin önüne 

geçilebileceği düĢünülmektedir.  

- Koruyucu ailelere, çocuk yanlarına yerleĢtirildikten sonra belirli 

aralıklarla grup eğitimleri de verilmelidir. Koruyucu aileler grup 

eğitimlerinde, meslek elemanlarının profesyonel bilgi ve 

önerilerinden yararlandıkları gibi, birbirlerinin benzer sorunlarına 

getirdikleri farklı çözümleri de paylaĢma ve benzer problemleri 

diğer koruyucu ailelerin de yaĢadığını görerek rahatlama ve 

diğerlerinin sunduğu farklı çözüm yollarından yararlanma olanağı da 

bulacaklardır. 

Koruyucu aile bireylerinin büyük çoğunluğunun, koruyucu ailesi oldukları 

çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢadıklarında bu problemi kurumdan destek 

alarak çözmek yerine, çocuk ile konuĢarak çözmeyi tercih ettikleri saptanmıĢtır. Bu 

durumun yukarıda da belirtildiği gibi, rehberlik hizmeti alabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmemelerinden ve aynı zamanda, kurumdaki meslek elemanlarının 

yaĢanılan sorunlara çözüm getirebilecek yeterlilikte olmadığı inancından 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Bu nedenle: 
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- Alanda çalıĢan uzmanların hizmet içi eğitimler ile konu ile ilgili 

bilgi ve becerilerinin arttırılması ve hizmet alanlarında 

branĢlaĢmaları sağlanmalıdır. Hizmeti içi eğitimlerin çocuğa özgü, 

aile merkezli ve toplum temelli olacak Ģekilde yapılandırılması 

gerekmektedir. “Çocuk ve aile ile ilgili ileride sorun yaratabilecek 

çok boyutlu riskler ancak, bu konuda eğitimi ve bilgisi olan 

profesyoneller tarafından fark edilebilir.” (Özbesler, 2009). 

AraĢtırma sonuçları, koruyucu aile bireylerinin dörtte birinin koruyucu ailesi 

olduğu çocuğun biyolojik ebeveynleri hakkında bilgi sahibi olmadığını ve bu sonuçla 

tutarlı olarak, koruyucu ailede bulunan çocukların dörtte birinin biyolojik ailesi ile 

görüĢmediğini göstermektedir. Oysaki koruyucu ailelik tanımı, “çeĢitli nedenlerle 

biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukları” 

kapsamaktadır. Bu tanımdan da anlaĢıldığı üzere, koruyucu aile hizmet modelinin 

temelinde çocuğun biyolojik ailesine geri döndürülmesi yatmaktadır. Evlat edinme 

kararı ile birlikte ise, evlat edinenle evlat edinilen arasında yapay bir soybağı 

kurulmaktadır. Evlat edinilen çocuk, evlat edinen ana babanın biyolojik çocuğunun 

kazanacağı hukuki statüyü kazanır (M.K. 314). Tüm bu tanımlamalar göz önünde 

bulundurulduğunda araĢtırma sonuçları,  

- Koruyucu aileye yerleĢtirilen çocukların azımsanmayacak bir 

oranının evlat edinmeye uygun oldukları halde koruyucu aileye 

yerleĢtirilmiĢ olabileceğini düĢündürmektedir. Dolayısıyla, korunma 

ihtiyacı olan çocukların yararlanacağı hizmet modelini belirlerken 

gerekli özenin gösterilmediği anlaĢılmaktadır. Oysaki korunma 

ihtiyacı olan çocuklara uygun hizmet modelleri belirlenirken, 

çocuğun yüksek yararı açısından öncelikle evlat edindirilmesinin 

tercih edilmesi gerekmektedir. Böylece, çocuk hem geçici olmayan 

ve sağlıklı bağlanma örüntüleri gerçekleĢtirebileceği hem de ailenin 

yasal haklarından da yararlanarak daha güvenli bir geleceğe sahip 

olacağı bir hizmet modelinden yararlandırılması sağlanabilir. Bu 

nedenle, Meslek elemanlarının korunma ihtiyacı olan çocuklar için 
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uygun hizmet modellerini belirlemede daha özenli olmaları ve 

ivedilikle tüm korunma altındaki çocuklara sunulan hizmet 

modellerinin uygunluğunun tekrar gözden geçirilerek, 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

AraĢtırmanın sonuçları, koruyucu aile adaylarının en fazla 0-3 yaĢ grubundaki 

çocukların koruyucu ailesi olmayı tercih ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, 

- Koruyucu aile adaylarına, koruyucu aileliğe uygunluklarının 

değerlendirildiği süreçte aynı zamanda her çocuğun eĢit derecede 

sıcak bir aile ortamında büyümeyi hak ettiği farkındalığı 

kazandırılmalıdır. Aile yanına çocuk yerleĢtirilmeden önce koruyucu 

ailelere verilecek eğitimlerde bu konu sıklıkla vurgulanmalıdır.   

AraĢtırmanın sonuçları, koruyucu aile bakımı altında olan çocukların 

çoğunluğunun 9-15 yaĢ gurubunda olduğunu göstermektedir. Bu nedenle: 

- Acilen, aile-çocuk iliĢkilerinde en yoğun problemlerin yaĢandığı 

ergenlik dönemi ve özellikleri konusunda koruyucu ailelere 13-19 yaĢ Anne-Çocuk 

Eğitimi Programından yararlandırılmalıdır. 

Benzer bir Ģekilde, çocuk ile ilgili herhangi bir problem yaĢandığında bu 

problemi kurumdan destek alarak çözen koruyucu aile bireylerinin empatik beceri 

düzeyi ortalamalarının daha düĢük olduğu ancak, dıĢarıdan profesyonel destek alarak 

çözen koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeyi ortalamasının daha yüksek ve 

istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. 

 Bu araĢtırma bağlamında, araĢtırmacılara yönelik öneriler de aĢağıda yer 

almaktadır.  
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- AraĢtırmanın bulgularına göre, araĢtırma örneklemine dahil olan 

koruyucu aile bireylerinin %82.18‟i kadın, %17.82‟si erkektir. Bu 

nedenle konuyla ilgili olarak, her iki cinsiyetteki koruyucu aile 

bireylerinin eĢit katıldığı baĢka araĢtırmalara ihtiyaç olduğu 

düĢünülmektir. 

- Bu araĢtırmada, koruyucu ailelerin empatik becerileri ve özgecilik 

davranıĢları, kendi aralarında karĢılaĢtırılmıĢtır. Koruyucu aile 

olanlarla olmayanların empatik becerileri ve özgecilik durumlarının 

karĢılaĢtırıldığı araĢtırmalar yapılmasının daha net ve anlamlı 

sonuçlara ulaĢmaya yardımcı olacağı düĢünülmektedir. 
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ÖZET 

Koruyucu Aile Bireylerinin Sosyo-demografik Özellikleri ile Empatik Beceri ve 

Özgecilik Durumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi 

Çocuk refahı açısından koruyucu ailenin seçim kriterlerinin oluĢturulmasında, 

kriterin aileler üzerinde çeĢitli ölçekler aracılığı ile denenmesi, oldukça zor bir 

yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu konuda bir baĢlangıç oluĢturma ve seçim 

kriterlerinden bazılarını deneme amacı ile bu ailelerin sosyo-demografik özellikleri 

ile empatik becerileri ve özgeci değerleri arasındaki iliĢki ele alınmıĢtır.  

AraĢtırma kapsamında araĢtırmacı tarafından hazırlanmıĢ olan kiĢisel bilgi 

formu, Empatik Beceri Ölçeği-B Formu (Dökmen, 1988) ve Özgecilik Ölçeği 

(Akbaba, 2001) kullanılarak; kota örneklem yöntemi ile Ġstanbul, Ġzmir, Denizli, 

Sivas ve Kayseri illerindeki 101 koruyucu ailenin ile çalıĢılmıĢtır. 

Verilerin giriĢi, analizi ve sınıflandırılmasında SPSS 15 programı kullanılmıĢ 

ve değiĢkenlerin niteliğine göre yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri 

belirlenmiĢtir. DeğiĢkenler arasındaki iliĢki ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının 

belirlenmesi için t ve F istatistiksel analizleri kullanılmıĢtır. 

Koruyucu aile bireylerinin empatik beceri düzeylerinin çalıĢma durumuna 

göre, dıĢarıdan profesyonel destek alarak çözme durumuna göre farklılık gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Aile ve sorumluluk özgecilik alt ölçek boyutlarının da çocuk sayısına 

göre farklılık gösterdiği saptanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Empatik Beceri, Koruyucu Aile, Özgecilik 
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SUMMARY 

This study aims to creating criteria for selecting foster families. In this direction, it‟s 

aimed to examine the sociodemografic attributes of foster families and it‟s 

relationship between their empathic skills and altruism conditions. 

It was obtained information about factors socio-demographic attributes, 

emphatic skills and altruism conditions of 101 foster family by using the interview 

form, Empathic Skill Scale (Dökmen, 1988), Altruism Scale (Akbaba, 2001). SPSS 

(15) was used in data entry, analysis and determined mean, standart deviation and 

percentage in terms of the variable quality.   

It was found that empathic skills of foster family vary according to working 

status, getting external professional help. It was determined that family and 

responsibility altruism subscale vary according to number of children. 

 

Key Words: Altruism, Empathic Skills, Foster Family  
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Ek 1. KiĢisel Bilgi Formu 

Bu çalıĢma, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet 

Anabilim dalında, Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN danıĢmanlığında Yüksek Lisans Tez 

çalıĢması için veri tabanı oluĢturmak amacı ile yürütülmektedir. Bu araĢtırmada sizin 

bilgilerinize ihtiyaç duyulmuĢtur. AĢağıda kiĢisel bilgilerin yer aldığı „KiĢisel Bilgi 

Formu‟ bulunmaktadır. Elde edilen cevaplar gizli tutulacak ve bilimsel amaçlar için 

kullanılacaktır. Sizden beklenen; formu içten, samimi ve eksiksiz bir Ģekilde 

doldurmanızdır. Cevaplarınızı seçeneğin önündeki kutuya ( X ) iĢareti koyarak ya da 

boĢlukları doldurarak veriniz. Katılımınız için teĢekkür ederim. 

AraĢ. Gör. H. Duygu YEġĠLKAYALI 

Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 

Ġstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Anabilim 

Dalı  

 

Koruyucu Aile Bireylerinin Sosyo-demografik Özelliklerine ĠliĢkin Sorular  

1. GörüĢme yapılan kiĢinin cinsiyeti nedir? 

Koruyucu anne mi? ( ) 

Koruyucu baba mı? ( ) 

2. YaĢınız:___________ 

3. Eğitim durumunuz nedir? 

Kadın   kul     

Erkek       

 

4. Medeni haliniz nedir?  

( ) Bekar           ( )Evli           ( ) BoĢanmıĢ          ( ) EĢi ölmüĢ         ( ) 

Diğer…………… 

5. Ailenizde biyolojik çocuğunuz var mı? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

- Varsa kaç tane? 

1 ( )   2 ( )   3 ( )   4 ( ) 
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Koruyucu Aile Bireylerinin Ekonomik Özelliklerine ĠliĢkin Sorular 

6. ÇalıĢıyor musunuz? 

Kadın       

Erkek       

7. Size göre ailenizin ekonomik seviyesi aĢağıdakilerden hangisine uygundur? 

 Ortanın altı - Orta halli ( )    Ortanın üstü ( )  

 Varlıklı ( ) 

8. Sosyal güvenceniz nedir? 

SGK ( )   Özel( ) 

9. Evinizin mülkiyeti size mi aittir? 

        Evet ( )                                   Hayır ( ) 

Koruyucu Aile Bireylerinin Koruyucu Aile Olma Özelliklerine ĠliĢkin Sorular 

10. Kaç yıldır koruyucu ailesiniz? 

11. Kaç tane korunmaya ihtiyacı olan çocuğun bakımını üstlendiniz? 

    1 ( )    2 ( )    3 ( )              4 ( ) 

12. Koruyucu aile olarak bakımını üstlendiğiniz çocuk ile ilgili kurumdan ödeme 

alıyor musunuz? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

13. Koruyucu aile olmadan önce kurum dışından herhangi bir rehberlik hizmeti 

aldınız mı ? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

14. Koruyucu aile olmadan önce kurumdan herhangi bir rehberlik hizmeti aldınız 

mı? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

15. Koruyucu aile uygulamasının daha etkili hale getirilebilmesi için danıĢmanlık 

hizmeti almaya ihtiyaç duyuyor musunuz ? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

16. Çocukla ilgili bir problem yaĢadığınızda bunu kendiniz konuĢarak mı çözersiniz?  

Evet ( )                                     Hayır ( ) 
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17. Çocukla ilgili bir problem yaĢadığınızda bu durumu kurumdan destek alarak mı 

çözersiniz? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

18. Çocukla ilgili bir problem yaĢadığınızda bu durumu dıĢarıdan profesyonel destek 

alarak mı çözersiniz ? 

Evet ( )                                     Hayır ( ) 

19. Bakımını üstlendiğiniz çocuğun/çocukların biyolojik ailesi hakkında bir bilginiz 

var mı? 

Evet ( )            Hayır ( ) 

20. Bakımını üstlendiğiniz çocuğun/çocukların akrabası mısınız? 

Evet ( )                                   Hayır ( ) 

Koyucu Ailesi Olunan Çocuğun Tanıtıcı Özelliklerine ĠliĢkin Sorular  

12. Bakımını üstlendiğiniz çocuğun/çocukların cinsiyeti/cinsiyetleri nedir? 

        Kız ( )                              Erkek ( ) 

13. Bakımını üstlendiğiniz ilk çocuğun Ģimdiki yaĢı kaçtır? 

 

14.Bakımını üstlendiğiniz ilk çocuk kaç yaĢında ailenize katılmıĢtır? 

 

15. Bakımını üstlendiğiniz çocuk/çocuklar biyolojik anneleriyle-babalarıyla 

görüĢüyorlar mı? 

      Evet ( )           Hayır ( ) 

- Evet ise, ne sıklıkta görüĢüyorlar? 

Ayda 1 ( )  3 ayda bir ( )  6 ayda bir ( )  Yılda bir 

defa ( ) 

16.  Çocuklar diğer biyolojik akrabalarıyla görüĢüyorlar mı? 

Evet ( )           Hayır ( ) 

17. Biyolojik çocuğunuz/çocuklarınızla bakımınıza aldığınız çocuğun/çocukların 

kardeĢlik, arkadaĢlık durumları nasıl? 

Ġyi ( )   Çok iyi ( )   Kötü ( )  Çok kötü ( ) 
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Ek 2. Empatik Beceri Ölçeği 

AĢağıda altı durum ve her duruma iliĢkin on iki tepki verilmiĢtir. Bu durumları ve 

bunlara ait tepkilerin her birini okuduktan sonra, her durum için, verilen on iki 

tepkiden sorun sahibine söylemeyi tercih edeceğiniz dört tepkiyi seçiniz ve 

iĢaretleyiniz. Katkılarınız için teĢekkür ederiz. 

 

I.KiĢi (ev hanımı) 

 

Yemek, çamaĢır, temizlik, dikiĢ, alıĢ-veriĢ, çocuklar... Bütün gün tek baĢıma 

koĢturuyorum, yine de yetiĢemiyorum. Kendime ayıracak beĢ dakikam yok. 

Kendimi mutfakla banyo arasında hapsolmuĢ hissediyorum. 

 

1. Ev iĢlerine yardım edecek bir yardımcı kadın tutmayı hiç düĢündün mü? 

2. Bütün bu iĢler günde kaç saatini alıyor? 

3. EĢin hiç yardım ediyor mu? 

4. Anladığım kadarıyla ev iĢleri sana çok ağır geliyor. 

5. Ev iĢlerini yapan, dünyada bir tek sen değilsin, bu durumu böyle mesele 

yapmak doğru değil. 

6. Haklısın, bu kadar iĢ insanı gerçekten bunaltır. 

7. Bence senin problemin, iĢleri becerememen değil, iĢlerin çok olması. 

8. Senin yerinde olsam, ben de bunalırdım. 

9. Sanırım bunca iĢ karĢısında kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun. 

10. Sana katılıyorum, ev iĢleri gerçekten kolaydır. 

11. Annem de (veya bir baĢka yakınınız), senin gibi sürekli ev iĢi yapmaktan 

bunalıyor. 

12. Sanırım, bu kadar çok iĢi tek baĢına yapmak zorunda kalman seni 

öfkelendiriyor. 
 

 

II. KiĢi (bir arkadaĢınız) 

 

Bir miras meselesi yüzünden babamla amcam kavga ettiler. Aslında ben ikisini 

de severim. Aralarını bulmaya çalıĢtım daha da kötü oldu. Babam dün “bir daha o 

adamla konuĢmayacaksın” dedi. Gerçi, miras konusunda babam haklı gibi, ama 

amcamdan da vazgeçemem ki. Bunca yıl bize ikinci baba oldu. Üç kuruĢ için, bu 

çektiğimize değer mi? 

 

1. Her ailede böyle problemler olabilir, kardeĢ kardeĢin ne öldüğünü istermiĢ ne 

güldüğünü. 

2. Bence üzülmen gereksiz, sonunda nasıl olsa barıĢırsınız. 

3. Anladığım kadarıyla bu kavga seni çok üzmüĢ. 

4. Senin yerinde olsaydım ben de çok üzülürdüm. 

5. Kendini iki sevdiğin kiĢinin arasında kalmıĢ hissediyorsun, bu da seni 

çaresizliğe itiyor. 

6. Ġki kardeĢin problemini anlaĢarak çözümlemelerine sevindim. 

7. Bence güvenilir bir hukukçu bulup onun hakemliğine baĢvurmalısınız. 

8. Ġki sevdiğin kiĢi arasında seçim yapmak zorunda kalman seni öfkelendiriyor. 
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9. Parayla mutluluk olmaz, dostluk her Ģeyden önemlidir. 

10. Eğer babanın tarafını tutarsan amcana karĢı haksızlık ettiğini düĢüneceksin. 

11. Baban “amcanla konuĢma” sözünü geçici bir öfke anında söylemiĢ olabilir. 

12. Bu kavganın sebebi, aslında para değil, babanla amcanın ailede üstünlük 

kurma istekleri olabilir. 
 

 

III. KiĢi (bir dostunuz) 

 

Son günlerde canım sıkılıyor, belli bir sebebi yok ama içimin daraldığını 

hissediyorum, canım hiçbir Ģey yapmak istemiyor, amaçsız dolanıyorum. Üstelik bu 

sıkıntımı kimse ile paylaĢamıyorum. 

 

1. Sıkıntının nedenini araĢtırdın mı? 

2. Senin böyle sıkılıyor olmana üzüldüm. 

3. Bence kendini meĢgul edecek bir hobi bulmalısın. 

4. Ġçinde tanımlayamadığın bir heyecan hissediyorsun ve kötü bir Ģeyler 

olacakmıĢ gibi geliyor. 

5. Bazen ben de senin gibi sıkıntı hissederim. 

6. Sanırım Ģu sıralarda kendini yalnız hissediyorsun. 

7. Herhalde bilinç altındaki bir takım duygular böyle hissetmene yol açıyordur. 

8. Sebebini bilmediğin yoğun bir sıkıntı içindesin. 

9. Geceleri sıkıntılı rüyalar gördüğün de oluyor mu? 

10. Kendini böylesine bırakman doğru değil. 

11. Dünyada öyle büyük dertleri olan insanlar var ki, onlar senin bu sebepsiz 

sıkıntını dertten saymazlar. 

12. Son günlerde istediğini elde etmen beni sevindirdi. 

 
 

 

IV. KiĢi (bir genç) 

 

BaĢımın yan tarafında bir tutam saç var, ne yapsam yatıramıyorum. Islatıyorum 

olmuyor, bağlıyorum olmuyor. Ne zaman aynaya baksam neĢem kaçıyor. 

 

1. Bu önemli bir problem değil, kafanı takma. 

2. Kafanın dıĢı değil, içi önemlidir; sen kiĢiliğini geliĢtirmeye  çalıĢ. 

3. Saçının yatmaması seni üzüyor. 

4. Saçının dökülmesi beni üzdü. 

5. Berber halledemiyor mu? 

6. BaĢkalarının yanında her zaman derli-toplu gözükmek istiyorsun. 

7. Her zaman kusursuz bir insan olmak istiyorsun. 

8. Saçınla bu kadar uğraĢmak zorunda kalman seni sinirlendiriyor. 

9. Bence bu önemli bir sorun değil ama bu iĢin seni rahatsız etmesine üzüldüm. 

10. Bunu sakın arkadaĢlarına söyleme seninle dalga geçebilirler, sen de 

üzülürsün. 

11. Küçük bir Ģey için bile olsa,  baĢkaları tarafından eleĢtirilmek seni üzüyor. 

12. Bence seni asıl kızdıran, saçının yatmaması değil, bu iĢe çok zaman harcıyor 

olman. 
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V. KiĢi (bir genç kız) 

 

Annem geçen hafta doğum günümde, bana nefis bir atkı hediye etti. Verirken de 

“sana özel bir Ģey bulabilmek için Ģehrin altını üstüne getirdim” dedi. Dün ne 

öğrensem beğenirsin? BaĢka Ģehirde oturan bir ablam var. Annem, bana aldığının 

aynısını üç ay önce ona da almıĢ. Bunu öğrenince periĢan oldum. ġu anda son derece 

kötü hissediyorum kendimi. 

 

1. Annene niçin böyle davrandığını sordun mu? 

2. Annen, hem sana hem de ablana “özel” bir hediye alabilir, çünkü ikinizi de 

seviyordur. Bence olaya bu açıdan bakmalısın. 

3. Bence bu konuda bencillik ediyorsun. 

4. Bu olay seni üzmüĢ. 

5. Bu olay karĢısında, sanırım kendini aldatılmıĢ hissetmiĢsin. 

6. Galiba ablanı biraz kıskanıyorsun. 

7. Ġki atkının tamamen benzer olduğundan emin misin? 

8. Annenin sana, senin sandığın kadar değer verip vermediğini merak ediyorsun. 

9. Senin yerimde olsaydım ben de üzülürdüm. 

10. Annenin gözünde özel bir yerin olmasına sevinmiĢsin, Ģimdi bu sevincinin 

yerini üzüntü aldı. 

11. Annen ablanı her zaman böyle eleĢtirir mi? 

12. Annene oldukça öfkelisin. 

 

 

 

VI. KiĢi (bir öğrenci) 

 

Son zamanlarda hiç ders çalıĢamıyorum. Sürekli kahvedeyim. Kağıt oynamak zevk 

veriyor ama kahveden çıkarken her seferinde derin bir piĢmanlık duyuyorum, böyle 

giderse okulu bitiremeyeceğim. Bitiremezsem halim ne olur? Ne iĢ yaparım? Sonra 

anama-babama, konuya-komĢuya ne derim? 

 

1. Bu durumu ailen öğrenirse, her halde çok üzülürler. 

2. Sınıfınızda senin durumunda olan baĢka arkadaĢların da var mı? 

3. Hayatta baĢarılı olmanın tek yolu okul bitirmek değildir. Okul bitirmemiĢ 

nice baĢarılı insan var. 

4. Ġçinde bulunduğun durum seni çok sıkıyor, kaygılanmana yol açıyor. 

5. ÇalıĢmak istediğin halde çalıĢamıyorsun, kendi kendine söz geçiremiyor 

olman seni huzursuz ediyor. 

6. Bence rahatlamak için bir psikoloğa baĢvurmalısın. 

7. Konu komĢunun ne düĢüneceklerini kafana takma, kendini derslere ver. 

8. Bu problemin beni üzdü. 

9. Hem gelecekte iyi bir yaĢantı elde edememekten hem de ana babanı 

incitmekten korkuyorsun. 

10. Hiçbir derse mi çalıĢamıyorsun yoksa bazı derslere mi? 

11. Bence kendine fazla yükleniyorsun, telaĢın ve sıkıntın bu yüzden. 

12. Çok çalıĢtığın halde dersleri baĢaramaman üzücü. 
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Ek 3. Özgecilik Ölçeği 

Lütfen bu anketteki soruların üzerinde fazla düĢünmeden süratle tamamlayınız. 

AĢağıdaki her soruyu size göre en iyi ifade eden rakamı bir daire içine alarak 

cevaplayınız. ( 1 çok azı, 5 ise çok fazlayı ifade eder.)    20 SORU 

 

 
1. Akrabalarınız size ne ölçüde yardım eder?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

2. Küçüklüğünüzde kardeĢinize karĢı evde ne ölçüde sorumluluk yüklenmiĢtiniz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

3. Babanız baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

4. Anneniz baĢkalarına ne ölçüde yardım ederdi?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

5. Aile bireyleri birbirlerine ne ölçüde yardım eder?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

6. Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği etkinliklerde ne ölçüde yer aldınız?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

7. Öğrenciyken okulunuzun düzenlediği etkinliklerde ne sıklıkla yer aldınız?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  
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8. Çevrenizdeki kulüp, cami, hayır kurumu gibi kuruluĢların yönetiminde ne ölçüde etkinlik 

gösterirsiniz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

 

9. Çevrenizdeki etkinliklere katılım sıklığınız nedir?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

 

10. Bir grubun görevlisi olarak ne ölçüde hizmet verirsiniz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

11. Hayır kurumlarına ne kadar bağıĢta bulunursunuz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

12. Tatil günlerinde baĢkalarına ne ölçüde yardım edersiniz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

13. Hasta ve düĢkünleri ziyaret için ne kadar zaman ayırırsınız?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

14. BaĢkaları ile Ģeker, sigara, kurabiyenizi vb. ne ölçüde paylaĢırsınız?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

15. Mesela sizden “bir ekmek “ parası isteyene ne kadar yardım edersiniz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

16. Pek çok insanın kendi baĢının çaresine bakabileceğine ne derece inanırsınız?  
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Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

17. Çoğu insanın esas olarak sorumluluk yüklenme derecesi nedir?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

18. Zor durumda kalmıĢ olanlara insanlar ne ölçüde yardımcı olmaya hazırdırlar?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

19. Kendiniz için ne ölçüde sorumluluk taĢıyabilirsiniz?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla  

 

 

20. Bir insan, (aile içi- aile dıĢı) kimselere ne ölçüde yardımcı olmalı ve onlara karĢı 

sorumluluk yüklenmelidir?  

 

Çok az  1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )   

çok fazla 
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