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Önsöz Yerine

Sivil toplumda nitelikli psikolojik ve psikososyal destek sunulması 
amacıyla attığımız bu ilk adımda bizi henüz tanımadan bize güvenerek 
grup çalışmamıza başvuran, katılım gösteren, emek ve zamanını 
gönüllü olarak bu çalışmaya ayıran, deneyimlerini ve önerilerini bizimle 
paylaşan tüm psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışman 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Bu çalışmaya destek veren Avrupa Birliği Sivil Düşün Programına ve 
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programında bizi destekleyen uzmanımıza 
ayrıca teşekkür ederiz. 

Son olarak zamanını ve emeğini gönüllü olarak bu çalışmaya ayıran ekip 
arkadaşlarımıza da çok teşekkür eder, alana katkı sunmaya hep birlikte 
devam etmeyi dileriz. 

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı
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1.	Sivil	Toplumda	Psikososyal	Destek	Ağı

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı 2022 yılında Avrupa Birliği 
Sivil Düşün Programı’nın desteğiyle psikolojik ve psikososyal destek 
sağlayan uzmanlar ve kurumlar ile destekten yararlanan danışanlar 
için sivil toplumda nitelikli psikolojik ve psikososyal destek sunulması 
amacıyla kurulmuştur. Ağın amacı sivil toplumda etik, sistemli ve bilgi 
alışverişine alan tanıyan bir ağ kurularak tüm tarafların güçlendirildiği ve 
haklarının korunduğu bir psikolojik ve psikososyal destek sunumunun 
sağlanmasıdır.

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı kurucuları Uzman Klinik Psikolog 
Ela Serpil Evliyaoğlu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Rumeysa Bozdemir’dir. 
Evliyaoğlu ve Bozdemir sivil toplumda aktif olarak çalışmakta aynı 
zamanda devlet koruması altında yetişen çocuk ve gençler alanında 
çalışan Gönüllü Psikolog Ağı’nın yürütücülüğünü üstlenmektedir.

2.	Sivil	Toplumda	Psikososyal	Destek	Ağı	Grup	
Çalışmasının	Amacı	ve	Yöntemi

Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok sivil toplum kuruluşu (STK) gittikçe 
artan şekilde hedef gruplarına zihin sağlığı alanında psikolojik ve 
psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Özellikle kadın hakları, 
şiddetle mücadele, mülteci hakları, LGBTİ toplulukları, koruma altında 
yetişen gençler gibi gruplara yönelik faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşları çoğunlukla gönüllü olarak ama gitgide fon kaynaklarının 
kapsamının artmasıyla ücret karşılığı da psikososyal destek birimleri 
oluşturmaktadır. Oldukça düzenli çalışması gereken psikososyal destek 
sunma sürecinde sivil toplumdan uzmanların bir araya geldikleri, deneyim 
ve usul - yöntem bilgisi paylaştıkları aktif bir ağ bulunmamaktadır. Bu 
çalışma ile sivil toplum kuruluşlarında psikososyal destek sağlayan 
meslektaşların bir araya gelmesi ile (1) Sivil Toplumda Psikososyal 
Destek Ağı’nı (STPD) kurmayı, (2) bu ağ ile meslektaşların deneyim 
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paylaşımında buluşabilecekleri bir alan açmayı, (3) alandaki pratikleri 
raporlaştırmayı ve en nihayetinde (4) daha sistemli ve standardize 
edilmiş psikososyal destek sistemlerinin oluşmasına katkı sunmayı 
hedefledik. 

Çalışmaya psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ile psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik uzmanları sosyal medya platformları üzerinden 
çağrı ile davet edilmiştir. Başvurular, 14 Mayıs 2022 - 23 Mayıs 2022 
tarihleri arasında alınmıştır. Alınan 77 başvuru arasında meslek grupları 
41 psikolog, 25 sosyal hizmet uzmanı, 11 psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik uzmanı şeklindedir. Başvuranların psikososyal destek alanında 
ortalama deneyim yılı 3 yıl 2 aydır. 23 farklı ilden alınan başvuru yapan 
meslektaşların ortalama yaşı 28’dir. 77 başvuru 51 farklı sivil toplum 
kuruluşunda görev yapan meslektaşlardan oluşmaktadır. Başvuranların 
eğitim durumuna dair dağılım aşağıdaki grafikte görülebilir.

Grafik 1. Başvuranların Eğitim Durumu

Başvuranların görev yaptığı sivil toplum kuruluşlarının psikososyal 
destek sağlama süreleri değişkenlik göstermektedir. Kurumların 
psikososyal destek hizmeti sağlama süreleri aşağıdaki grafikte 
görülmektedir. 
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Grafik 2. Sivil Toplum Kuruluşlarının Psikososyal Destek Alanındaki Deneyim Yılı

Başvuruların alınmasından sonra katılımcılar öncelikle çalışma 
alanlarına ve başvuru yapılan ile göre çeşitlilik oluşturacak şekilde 
davet edilmiştir. Aynı kurumdan gelen başvurularda deneyim yılı dikkate 
alınarak uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olduğu varsayılan, 
yıl olarak deneyimi fazla olan kişiler önceliklenmiştir. Toplam 20 kişi 
4 oturum sürecek deneyim paylaşma toplantılarına davet edilmiştir. 
Oturumların tarihi ve konu başlıkları şu şekildedir:

29 Mayıs 2022: Psikososyal Destek Sağlamada Yöntem 

1 Haziran 2022: Zorlayıcı Durumlar ve Güvenlik

12 Haziran 2022: Çözüm Önerileri

19 Haziran 2022: Değerlendirme, Sonraki Adımlar ve İhtiyaçlar

Gerçekleştirilen oturumlara başvurular bireysel ve kurum adına olmak 
üzere iki farklı şekilde alındığı için kurum isimleri paylaşılmamakta, 
gerekli görülen yerlerde çalışma alanlarına göre farklılaşan bilgilerden 
bahsedilmektedir. 
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3.	Psikososyal	Destek	Nedir?

Psikososyal destek kavramı psikolojik ve sosyal etmenlerin birbirinin 
etkileşimi sonucunda oluşan bütünü ifade etmektedir. Psikososyal 
destek, kişiye sağlanan psikolojik ya da psikiyatrik bir tedaviyi ifade 
etmez ve kişinin içinde bulunduğu zorlayıcı durumu aşması ve 
ileride oluşabilecek zararların önlenmesi amacıyla önleyici, ihtiyaca 
cevap veren ve kademeli uygulamaları kapsar. 1 2 Psikososyal destek 
kişilerin değişen koşullarla ve olumsuzluklarla başetme kapasitelerini 
güçlendiren bir yaklaşım içermektedir.3 

Sivil toplum alanında psikososyal destek başlıca psikologlar, sosyal 
hizmet uzmanları ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları 
tarafından verilmektedir. Bu bağlamda her meslek grubunun 
uygulamalarında kendi alanına özgü yaklaşımlara yer vermesiyle 
şekillenen psikososyal destek; çok disiplinli yaklaşımı içeren, birey, aile, 
grup ve toplulukların psikososyal iyilik halini ve kapasitelerini artırmayı 
hedefleyen bütüncül bir alandır.4 

4.	 Türkiye’de	Faaliyet	Gösteren	Sivil	Toplum	
Kuruluşlarında	Sağlanan	Psikososyal	Desteğin	Yöntemi

a. Görüşmeler

Gerçekleştirilen grup çalışmasından elde edilen verilere göre 
psikososyal destek başlığında psikoterapi, bireysel psikososyal destek 
ve grup psikososyal desteği iki temel kritere göre şekillenmektedir. Bu 
kriterlerden biri çalışılan grubun özellikleri ve dinamiği iken diğeri ise 
kurumun kapasitesidir. Bireysel psikososyal destekte seans sayılarının 

1 Afetlerde Psikososyal Uygulama Rehberi, Türk Kızılayı, Ankara, 2008.
2 Reyes, G. (2006b). International Disaster Psychology: Purposes, Principles, And 

Practices.
 Handbook of International Disaster Psychology. Volume I: Fundamentals and
 Overwiev. Ed.: G. Reyes, G.A. Jacobs. Praeger Publishers. p.: 1-13
3 Aydın, D. (2012). Afet Sonrasi Psikososyal Destek Uygulamalari.
4 Şavur, E., & Tomas, S. A. (2010). Terör olayları sonrasında psikososyal destek 

hizmetleri. Kriz Dergisi, 18(1), 45-58.
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çalışılan grubun farklılaşan ihtiyaçlarına, kurumun profesyonel meslek 
elemanı kapasitesine ve psikososyal destek sunum stratejisine göre 
farklılaştığı gözlemlenmektedir. Buna göre mevcut çalışmaya katılan 
sivil toplum kuruluşlarında psikososyal destek en az 4 en çok ise 25 
seans şeklinde tasarlanmakta ve ihtiyaca göre seans sayısında artış 
yapılabilmektedir. 

Grup çalışmasına katılan sivil toplumda çalışan meslek elemanlarının 
paylaştığı seans sayıları şu şekildedir:

 � 4 seans (yetişkinler için)

 � 4+1 seans*

 � 6 seans (ergenler için)

 � 5+3 seans*

 � 8 seans (yetişkinler için)

 � 8-10 seans

 � 10-15 seans

 � 20 seans

 � 20-25 Seans 

* + ifadesi gerekli durumlarda maksimum olarak eklenen seans sayısını 
ifade etmektedir. Bazı katılımcılar 4 seans uyguladıklarını, çok ihtiyaç 
duyulduğu hallerde ise +1 seans yaptıklarını belirtmiştir. Aynı şekilde 
bazı katılımcılar ise terapilerin 5 seans şeklinde planlandığını ve ihtiyaç 
halinde +3 seans yaptıklarını belirtmiştir. 

Katılımcılar arasında psikososyal desteği çeşitli kademelerle 
sunduklarını belirtenler olmuştur. Buna göre kademeler genel olarak 
şöyle şekillenmektedir;

 � 3 aşamalı psikososyal destek sunumu; öncelikle sunulan grup 
psikoeğitim oturumlarına ek olarak, ihtiyaç halinde bireysel 
psikoeğitim oturumları ve daha sonra bireysel psikolojik destek 
sunumu sağlanmaktadır.
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 � 2 aşamalı psikososyal destek sunumu: Öncelikle sunulan 
psikoeğitim uygulamalarına ek olarak, devam eden durumlar için 
başka kurumlara yönlendirme yapılmaktadır.

 � Yönlendirme mekanizması: Ön görüşme sonrasında çalışma 
alanlarına göre kurumlara yönlendirme yapılmaktadır.

Psikososyal desteğin daha iyi bir biçimde sunulması için katılımcılardan 
gelen öneriler şu şekildedir: 

 � Psikososyal destekte yararlanılacak ekolün ve seans içeriğinin 
danışana en uygun şekilde esneklik bir şekilde hazırlanması

 � Ön görüşme uygulaması ile danışanın ihtiyacına ilişkin ön bir bilgi 
edinerek uygun müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi Psikososyal 
desteğin bir bütün olarak ele alınması önce çevrenin analiz edilmesi, 
daha sonra bu çevre içinde yer alan farklı grupların tanınması ve en 
son bireyle çalışma basamağının hayata geçirilmesi

 � Özellikle gönüllü meslek uzmanları ile hizmet sağlayan kurumların 
anlaşmalı psikiyatrist listesi veya psikiyatri servisli hastanelerin 
listesine sahip olmasıdır.

b. Hedef Grup ve Kurum Arasında İletişim

Hedef gruba ulaşma süreci kurumların kapasiteleri ve etki alanlarına 
göre farklılaşmaktadır. Hedef grup ile temas, kurumun kişiye ulaşması 
veya kişinin kuruma ulaşması şeklinde gerçekleşmektedir. Hedef grubun 
tercih ettiği iletişim şekli de hedef gruba ulaşırken kullanılan araçlarda 
belirleyici bir faktör olmaktadır. Ayrıca pandeminin ve teknolojik 
gelişmelerin de iletişim yöntemlerini artırdığı görülmektedir. Buna göre 
katılımcılar hedef gruba ulaşma yöntemlerini şu şekilde belirtmiştir: 

 � Halihazırda kurumun iletişimde olduğu hane ve kişilere ulaşarak

 � Danışmanlık hattı ve çevrimiçi olarak platformlar (websitesi, 
çevrimiçi form vb.) üzerinden başvuru alarak

 � Ofise doğrudan gelen danışanlardan başvuru alarak

 � Sosyal medya, e-posta, telefon ve Whatsapp üzerinden danışanlardan 
başvuru alarak
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 � Mobil ekiplerle hedef grubun bulunduğu bölgelere ziyaretler 
gerçekleştirerek

 � Saha çalışmaları gerçekleştirerek

 � Sosyal hizmet uzmanlarının çalışmalarından yararlanıcılara ulaşarak

 � Gönüllü havuzu aracılığıyla hedef grup ile iletişim kurarak

Bunların yanında göç ve LGBTİ+ alanlarından katılımcılar çalıştıkları 
alanın spesifik olması sebebiyle hedef grup tarafından zaten 
tanındıklarını, bu nedenle hedef grubun kendilerine ulaştığını belirtmiştir. 
Ayrıca bazı kurumlar da alandaki uzun süreli deneyimleri ve tanınırlıkları 
sebebiyle hedef grubun ihtiyaç duyması halinde kendilerine ulaştığını 
belirtmiştir.

Katılımcılar hedef grup ile iletişimde kurumlarının kapasiteleri ve hedef 
grubun imkan ve ihtiyaçlarına göre farklı yöntemler kullandıklarını 
belirtmiştir. Özellikle pandemi ile birlikte iletişim yöntemleri de 
çeşitlenmiş bu durum esasında kurumların etki edebildiği alanı da 
geliştirmiştir. Bazı katılımcılar psikolojik desteği çevrimiçi olarak 
sunduklarını belirtmiş bu da hizmeti sunarken il hatta ülke sınırlamasını 
kaldırmıştır. Katılımcıların paylaşımlarından yola çıkarak hedef gruba 
ulaşırken kurumların dikkat etmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 � Kurum, kapasitesine bağlı olarak hedef gruba erişim yöntemini 
belirlemelidir. Çok sınırlı kapasite ile çalışan bir kurumun çevrimiçi 
olarak hizmet sunduğunu tüm Türkiye’de duyurması talebi 
karşılamada zorlanmasına sebep olabilir. 

 � Hedef grubun tercih ettiği yöntemler araştırılmalıdır. Örneğin koruma 
altında yetişen bireylerin aktif olarak facebook üzerinden iletişime 
geçtiği görülmüştür. Bu durumda bu alanda çalışan bir sivil toplum 
kuruluşu iletişim kanalını buna göre ayarlamalıdır.

 � Hedef grubun imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. Hedef 
grubun internete aktif erişiminin olup olmadığı araştırılmalıdır.

 � Hedef grubun ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır travmatik 
deneyimleri olan bazı danışanlar bunu yüz yüze anlatmaktan 



SİVİL TOPLUMDA PSİKOSOSYAL DESTEK AĞI | 13

rahatsızlık duyabilir ve kendini rahat hissettiği bir ortamda (evi gibi) 
çevrimiçi olarak görüşmek isteyebilir. Bazı danışanlar ise tam tersi 
güven sorunu yaşayabilmekte yüz yüze iletişimi tercih etmektedir. 

 � İçinde bulunulan şartlara göre iletişim kanalları güncellenmelidir. 
Pandemi süreci ile özellikle yüz yüze pek çok aktivite çevrimiçine 
taşınmıştır. Bu durum desteğin aksamadan devam etmesi için 
önemlidir. O halde bundan yola çıkarak kurumların alternatif iletişim 
kanallarını belirlemesinin, içinde bulundukları koşullara göre uygun 
olan kanalı kullanmalarının önemli olduğu düşünülmektedir.

c. Psikososyal Destek Sağlayan Uzmanların Seçimi ve 
Devamlılığın Sağlanması

Sivil toplum kuruluşlarının psikososyal destek sunan psikolog, sosyal 
hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanları sürece dahil etme yöntemi 
STK’nın kapasitesi ve etik ilkelerine göre farklılaşmaktadır. Kurumlarda 
Psikososyal Destek Sağlayan 3 Adet Uzman Grubu: Gönüllü Personel, 
Yerleşik Kurum Personeli, Ücretli Personel (kuruma dışarıdan gelen 
ücretli çalışan). Bazı kurumlar tamamen gönüllülük bazıları tamamen 
kurum personeli ile çalışmakta iken bazıları ise karma (gönüllü+kurum) 
uzmanlar üzerinden süreci götürmektedir.

Gönüllü uzman seçiminde kriterler kurumdan kuruma değişmektedir. 
Sadece klinik yüksek lisansa sahip veyahut klinik yüksek lisans öğrencisi 
psikologları, sadece lisans mezunu psikolojik danışmanları, psikologları 
ve sosyal hizmet uzmanlarını gönüllü olarak kabul eden kurumlar 
bulunmaktadır. Gönüllü kabullerinde; havuz üzerinden, kapalı çağrı, açık 
çağrı ile gönüllülere ulaşılmaktadır. 

Ücretli çalışan ve yerleşik personel seçim sürecinde rutin işe alma 
prosedürleri çoğunlukla uygulansa da gönüllü uzman sürecinde çok da 
sistemli olmayan ancak farklılaşan uygulamalar olduğu görülmüştür. 
Buna göre katılımcılar gönüllü uzman dahil etme sürecinde kurumların 
süreçleri şu şekilde ilerlediğini belirtmiştir:

 � İlan ile psikososyal destek sunacak uzmanlarının başvurularını 
almak
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 � Açık çağrı ile gönüllü psikolog, psikiyatr ve sosyal hizmet 
uzmanlarından oluşan bir havuz oluşturmak

 � Kurumun websitesinde yer alan gönüllülük formu üzerinden gelen 
başvurular içinden uzmanları belirlemek 

 � Seçilecek uzmanlar için temel bazı kriterler belirlemek (yüksek lisans 
derecesine sahip olma, bazı eğitimleri almış olma, lisans derecesi 
psikolojik danışmanlık ve psikoloji olma gibi)

 � Özgeçmişler üzerinden değerlendirme yapmak ve diploma kontrolü 
yapmak

 � Mülakat yapmak

 � Oryantasyon toplantısı ile kurumu, kurumu etik ilkelerini ve çalışılacak 
hedef grubun tanıtmak

 � Eğitimler ile uzmanları güçlendirmek

 � Süreçte süpervizyon desteği sağlamak

 � Uzman ile kurum arasında bir sözleşme imzalamak.

Katılımcılardan bazıları kurumlarının gönüllü uzmana sıcak bakmadığı 
için tüm süreçleri yerleşik personel veya ücretli personel üzerinden 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Oturumlar sırasında uzmanların gönüllü 
olarak sürece dahil edilmesi üzerinde önemli tartışmalar yürütülmüştür. 
Bazı katılımcılar “gönüllü” kavramının yeniden değerlendirilmesi 
gerektiğini, sınırlarının uzman için de kurum için de net olmadığını 
belirtmiştir. Gönüllülük kavramının danışanla görüşmeleri aksatmada 
haklı bir zemin sağlayıp sağlamadığı tartışılmış bunun yerine “sorumlu” 
veya “kolaylaştırıcı” kavramının kullanılıp kullanılamayacağı tartışılmıştır. 
Ancak gönüllülük kavramının en temelde vurguladığı ücret almadan 
destek verme anlamını sorumlu veya kolaylaştırıcı ifadesinin taşımadığı 
bunun da kurum için ileride yasal zeminde bir sorun oluşturabileceği 
belirtilmiştir.

Tartışmalardan ve alandaki yetersiz uygulamalardan yola çıkarak 
sivil toplumda psikososyal destek sunan yerleşik, ücretli ve gönüllü 
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uzmanların seçiminde ve devamlılığın sağlanmasında neler yapabileceği 
ile ilgili katılımcılar şunları önermiştir:

 � Gönüllü uzmanlara çok olmayan ama motivasyonu sağlayacak 
düzeyde bir ödeme yapılması ve sembolik ücretle birlikte sözleşme 
imzalanması önerilmiştir. 

 � Yerleşik, ücretli ve gönüllü tüm uzmanların süpervizyon ve eğitim ile 
güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 � Süpervizyonun ve uzmanların kendi arasında sosyal aktiviteler 
düzenlemesinin de motivasyonu artırdığı, ekibi yakınlaştırdığı 
vurgulanmıştır.

 � Süpervizyonun ücret karşılığı kurum dışında bir uzmandan da 
alınabileceği belirtilmiştir.

 � Psikososyal destek sağlayan uzmanların güçlendirilmesi için özel 
bir fon desteğinin olması gerektiği belirtilmiştir.

 � Zaman zaman uzmanların ihtiyaçlarının kurumlar tarafından 
sorulması önerilmiştir. 

 � Uzmanların kuruma aidiyet hissinin artırılması için çalışmalar 
yapılması önerilmiştir.

 � Gönüllü uzmanlar için taahhütname imzalanması kurumun 
uzmandan tüm beklentilerinin ve uzmanın haklarının burada yer 
alması önerilmiştir.

 � Danışanların iyi hizmet almasının gönüllü uzmanların motivasyonuna 
bağlı olduğu bu nedenle uzmanların motivasyonunun önceliklenmesi 
önerilmiştir.

 � Gönüllü olarak danışan gören uzmanlar için bir kota belirlenmesi 
uzman istese bile kurumun bu kotaya dikkat etmesi önerilmiştir. 
Böylelikle uzmanın yıpranmasının önlenmesi öngörülmüştür.

 � Kurumun etik ilkeleri ile uyuşmayan uzmanlarla usulüne uygun bir 
şekilde sürecin sonlandırılması önerilmiştir.
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 � Uzman ile ilgili danışanlardan geri bildirim alınması ve buna göre 
uzmanın çalışmalarının değerlendirilmesi önerilmiştir.

 � Diğer uzmanlarla ağ kurma ve kurumun websitesinde görünürlük 
imkanının sunulmasının teşvik edici olduğu belirtilmiştir.

5.	Uzmanları	Zorlayıcı	Durumlar	ve	Güvenlik:	
Şiddet	ve	İntihar	Riski	

Psikososyal destek alanında çalışılırken kurum, uzman ve danışanın 
güvenliğinin dikkate alınması gerekmektedir. Genel olarak geçerli olan ve 
tarafları korumayı da kapsayan usüller ve etik kuralların yanısıra, şiddet 
ve intihar riski gibi zorlayıcı durumlarla çalışılması durumunda kurum 
ve uzmanların çeşitli bilgilere sahip olması önemlidir. Oturumlarda 
güvenlik ve şiddet iki farklı şekilde ele alınmıştır. İlki uzmanın güvenliğini 
sağlamak, herhangi bir şiddete karşı önlem almak ikincisi ise danışanın 
şiddete maruz kalması ve intihar riski durumlarında güvenliğinin 
sağlanmasıdır.

Yapılan oturumlarda şiddet konusunda çalışmaya dair birikimin 
güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunda hemfikir olunmuştur. 
Uzmanların kendi güvenlikleri ile ilgili önlemlere ilişkin daha az bilgi 
ve deneyiminin olması dikkat çekici bir nokta olmuştur. Oturumda 
uzmanın güvenliğinin nasıl sağlanacağının tartışılması hedeflenirken 
konu danışanın güvenliği noktasından ileriye taşınamamıştır. 
Dolayısıyla uzmanların güvenliği nasıl sağlanır sorusuna oturumda 
yanıt alınamamış olup danışanla şiddet konusunda çalışırken öneriler 
şu şekilde ifade edilmiştir:

 � Danışana uygun saatlerde görüşme yapmak

 � Danışan ile yürütülen süreçte danışanın kendini rahatsız hissettiğinde 
kullanması için güvenli kelime oluşturmak

 � Danışana şiddetle mücadele için haklar ve hizmetler konusunda 
hukuki eğitim vermek ve bilgilendirmek

 � Çocuğun istismarı durumunda önlem alınacağı bilgisini paylaşmak
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 � Şiddet vakasında bütün aile ile çalışmak

 � Kişinin özerkliğine ve karar alma gücüne zarar vermemek

Zorlayıcı durum olarak nitelendirilebilecek alanlardan birisi olan intihar 
riskini en aza indirmek için çeşitli mekanizma ve uygulamaların 
geliştirildiği belirtilmiştir. Katılımcıların paylaştığı örnek uygulamalar şu 
şekildedir:

 � İntihar riski fark edildiğinde psikiyatri yönlendirmesi 
gerçekleştirilmektedir. Ancak devlet hastanelerinde sıra bekleme 
süreleri çok uzun olduğundan özel çalışan uzmanlar için bir bütçe 
ayrılmakta ve haftalık süpervizyonlarla danışan takibine destek 
sağlanmaktadır .

 � İntihar gibi zorlayıcı durumlarla başa çıkmaya dair bilgi sahibi 
olunması amacıyla sadece klinik psikoloji yüksek lisansı mezunları ile 
çalışılmaktadır. Haftalık grup süpervizyonları da süreci desteklemek 
için kullanılımaktadır.

 � LGBTİ+’larla çalışırken henüz riski tespit edemeden intihar girişimi 
yaşanması yaygın bir durumdur. Görüşmelerde yüksek riskli durum 
tespit edilirse klinik yönlendirme yapılmaktadır. Yönlendirmede yatış 
gerekeceğinden yönlendirilecek yerdeki yatak kapasitesi dikkate 
alınmakta ve telefon görüşmeleri ile yatak kapasitesi uygun olan 
hastanelere danışan yönlendirilmektedir.

 � Acil durum irtibat kişisi bilgileri onam formunda alınarak intihar 
riskinde o kişiye ulaşılmaktadır.

 � Kişi en yakın psikiyatri polikliniğine ya da acil servise yönlendirmekte 
ya da gitmesi tavsiye edilmektedir.

İntihar sözleşmesi: İntihar sözleşmesi kişileri intihar teşebbüsünden 
korumak için terapistler tarafından kullanılan bir yöntemdir. Terapist ile 
danışan arasındaki bir söz verme eylemidir. Ancak intihar sözleşmesi 
sadece bununla sınırlı bir uygulama değildir. İntihar riski yüksek 
danışanlarla çalışırken uzmanlar yasal bir sorumluluğun da altına 
girmektedir. İşin yasal boyutunda intihar riski olan danışana uygun 
yönlendirmeyi yapmamaktan kaynaklanan bir mesleki ihlal meselesi 
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bulunmaktadır. Danışan ve uzman arasında yaşanan sürecin iki kişi 
arasında gerçekleştiği düşünüldüğünde uzmanın gerekli yönlendirme 
ve bilgilendirmeleri yaptığını kanıtlaması güç olabilmektedir. Bu nedenle 
yapılan intihar sözleşmesi somut bir adımdır. 

Uzmanların İyilik Halinin Sağlanması için Grup Çalışmasında Ele 
Alınmayan Öneriler:

 � Görüşmeyi yapan uzmanın özellikle belirli gruplarla çalışırken yazılı 
bir risk analizi yapması ve buradaki risk düzeyine göre yapılan 
yönlendirmeyi yazılı hale getirmesi önerilmektedir. Bu durum 
uzmanın vakayı takip ederken önemli noktaları gözden kaçırılmaması 
sağlayacağı gibi vakayı devrederken de yeni uzmana dikkat etmesi 
gereken hassas süreçleri işaret etmektedir.

 � İntihar teşebbüsünden bahseden kişiyi ve terapisti korumak için yazılı 
bir intihar sözleşmesinin imzalatılması ve bununla birlikte terapistin 
buradaki sorumluluğunun net şekilde ifade edilmesi önerilmektedir. 

 � Belirli zaman aralıklarında (ihtiyaca göre saat saat, gün gün) yapılan 
müdahalenin ve yönlendirmenin not edilmesi tüm uzmanlara 
önerilmektedir. 

 � Danışanın herhangi bir sebeple başka bir kuruma ya da uzmana 
yönlendirilmesinde de seans mahremiyetini ihlal etmeden bilgi notu 
paylaşılması önerilmektedir.

6.	Uzmanların	İyilik	Halinin	Sağlanmasını	Etkileyen	
Faktörler	ve	Öneriler

Sivil toplum alanında çalışan uzmanlar, çalışma alanlarının doğası 
gereği ikincil travma yaşama riski altındadır. Psikososyal destek 
sağlayan kurumlarda ise hedef grup ile en yakın temasta çalışan grup 
zihin sağlığı ve ilgili alanlarda çalışan uzmanlar olmaktadır. Çok çeşitli 
güçlüklerle mücadele eden bireylerle psikolojik destek, zihin sağlığı ve 
iyilik hali alanlarında çalışmak uzmanların iyilik halini de etkilemektedir. 
Yapılan grup çalışmasında uzmanların iyilik haline yönelik mevcut 
uygulamalar ve uygulanmasının etkili olacağı düşünülen yöntemler 
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tartışılmıştır. Uzmanların kendi iyilik hallerinin sağlanması için önerdikleri 
düzenlemeler, kişisel ve kurumsal düzeyde ikiye ayrılmaktadır.

Katılımcılar uzmanların kendilerinin alabileceği kişisel düzeyde önerileri 
şu şekilde belirtmiştir:

 � İş ve özel hayatı ayıracak sınırlar çizmek

 � Mesleki alan dışında sosyalleşme alanları açmak

 � Süpervizyon talep etmek

Katılımcılar çalıştıkları kurumların alabileceği kurumsal düzeyde 
önerileri şu şekilde belirtmiştir:

 � Düzenli süpervizyon ve akran süpervizyonları sağlanması

 � Uzmanlara kısa süreli birebir terapi sağlanması

 � Mesleki paylaşım dışında ekibin bir araya gelmesi için etkinlikler 
düzenlenmesi

 � Kurum içi şiddetsizliğin konuşulması ve buna yönelik mekanizmaların 
oluşturulması

 � Proje başvuruları yapılırken, ekibin iyilik haline dair faaliyetler 
eklenmesi 

 � Meslekteki yetersizlik hissiyle mücadele edilmesi için özellikle yeni 
mezun veya alana yeni dahil olan uzmanlar için mentorluk sistemi 
sağlanması

 � Sosyalleşmek için kurumların kültür-sanat faaliyetlerine indirimli 
veya ücretsiz katılımı desteklemesi

 � Ekonomik kısıt yerine zaman kısıtı olan uzmanlar için haftanın belirli 
iş günlerinin azaltılması

 � Her uzmanın her konuda çalışamayacağının ön kabulünün 
sağlanması ile vakaların, o alanda uzman kişilere atanması. 

 � Bir seans akış planı izlenerek yapılacak müdahalenin standardize 
edilmesi
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Uzmanların İyilik Halinin Sağlanması için Grup Çalışmasında Ele 
Alınmayan Öneriler:

 � Uzmanların kendi mesleklerinin ilke ve sorumluluklarını bilmesi ve 
böylece uzman olarak üstlenmesi gereken sorumlulukları kendine 
zarar vermeyecek bir noktada sınırlaması önerilmektedir. 

 � Gerektiğinde psikolojik veya psikososyal destek alınması 
önerilmektedir. Kurumların psikolojik destek ile çalışanları 
desteklemesi zaten katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Ayrıca 
kurum sağlamasa bile uzman işini de etkileyen süreçlerinin farkında 
olup gerektiğinde bireysel olarak psikososyal veya psikolojik desteğe 
başvurması önerilmektedir.

 � Uzmanların kurumdan beklentileri ve sunacakları hizmet konusunda 
açık bir iletişim kurulması önerilmektedir. 

7.	 İleriki	Çalışmalar	için	Tartışma	Konuları

Gerçekleştirilen dört oturumun sonunda uzmanlar tarafından ihtiyaç 
olarak belirtilen güçlenme konuları şu şekildedir:

 � Sivil toplum kuruluşlarında sağlanan psikososyal desteğin özellikle 
bireysel terapi kısmı sıklıkla gönüllü meslek uzmanlarının desteği 
ile devam etmektedir. Ancak gönüllülük temelinde ilerlenmesi 
sürekliliğin sağlanması başta olmak üzere rol ve sorumluluklar 
anlamında bazen karmaşaya neden olmaktadır. Bu nedenle zihin 
sağlığı alanındaki gönüllüğün kurum ve gönüllünün karşılıklı alışverişi 
üzerinden net bir şekilde tanımlanması ve gönüllülük koşullarının 
oluşturulması ileriki çalışmalar için önerilmiştir. 

 � Uzmanların ve kurumların sorumluluk alanlarının netleştirilmesi 
ihtiyacı dile getirilmiş ve psikolojik ya da psikososyal destek 
sonrasında yasal olarak bir sorunla karşılaşılması durumunda 
sorumluluğun uzmanda mı yoksa kurumda mı olduğu konusunun 
net olmadığı belirtilmiştir.

 � Kurumların hepsi hastanelerin psikiyatri birimleri başta olmak üzere 
başka kurumlara yönlendirme yapmaktadır. Ancak bu yönlendirme 



SİVİL TOPLUMDA PSİKOSOSYAL DESTEK AĞI | 21

sonrası kişinin durumunu takip eden bir haberleşme mekanizması 
bulunmamaktadır. Kişinin ilk başvuru yaptığı kurum tarafından 
sürecinin izlendiği bir mekanizma kurmak üzerinde çalışmak 
özellikle göç alanında çalışan meslektaşlar tarafından önerilmiştir.

 � Özellikle çalışma alanı olmadığı sürece kurumların çoğunun farklı 
engelli grupları için yeterli fiziksel koşul ve insan kaynağına sahip 
olmadığı görülmüştür. Örneğin, kurumların fiziksel erişilebilirliğinin 
yanı sıra internet sitelerinin görme engeline göre hazırlanmamış 
olması, kurumda işaret dili bilen meslek uzmanının olmaması 
gibi durumlar bu grubun psikososyal destek hizmetlerinden 
faydalanmasını engellemektedir. Özellikle proje temelli çalışan 
kurumlarda bu durumun sonraki proje başvurularında nasıl ele 
alınacağı üzerinde çalışmak önerilmiştir. 

 � Özellikle göç alanında çalışan uzmanlar danışanlara acil durumlarda 
tercüman desteği sağlanabildiği ancak ihtiyacı karşılayacak sayıda 
tercüman olmadığı için (Farsça, Fransızca tercüman sayısı daha 
az) danışanların da bu konuda kurslarla desteklenmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(TÖMER), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları (SYDV), halk eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
gibi kurumlarla işbirliği yapılması ve dil kursları açılması konusunun 
ele alınması önerilmiştir. 

 � Mesleğe yeni başlayan meslektaşlar başta olmak üzere sivil toplum 
kuruluşlarında çalışan uzmanların diğer alan ve kurumlardan 
uzmanlarla bir araya gelmesi ve deneyim paylaşımında bulunması 
bir ihtiyaç olarak öne çıkmıştır. İlerleyen çalışmalarda hem meslek 
gruplarının kendi içinde hem de karma gruplar halinde birbirini 
güçlendirme çalışmaları yapılması önerilmiştir. 

 � Kişi ve kurumların ağ geliştirmesi; bir uzmanın dil, kapasite, 
erişilebilirlik ve mesleki yeterlilik noktasında desteğe ihtiyaç duyması 
halinde kolayca illerdeki özellikle kendi çalıştığı bölgedeki kurumlara 
ulaşması ve yönlendirme yapması için psikososyal destek özelinde 
bir haritalandırma çalışması önerilmiştir.
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8.	Değerlendirme	ve	Sonuç

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı bünyesinde sivil toplumda 
psikososyal destek sunan psikologlar, sosyal hizmet uzmanları 
ve psikolojik danışmanlar 4 oturumdan oluşan bir grup çalışması 
yürütmüştür. Grup çalışmasında ele alınan başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

  Sivil Toplum Kuruluşlarında Sağlanan Psikososyal Desteğin Yöntemi

  Görüşmeler

  Hedef grup ve kurum arasındaki iletişim

  Psikososyal destek sunan uzmanların seçimi ve devamlılığın 
sağlanması

  Uzmanları Zorlayıcı Durumlar ve Güvenlik: Şiddet ve İntihar Riski 

  Uzmanların İyilik Halinin Sağlanmasını Etkileyen Faktörler ve Öneriler

  İleriki çalışmalar için tartışma konuları

Grup çalışması sürecinde çocuk, göç, kadın ve LGBTİ alanından 
uzmanlar deneyimlerini, alanda gözlemledikleri iyi uygulamaları ve 
eksik noktaları paylaşmıştır. Buna göre uzmanlarca gönüllü ya da 
ücret karşılığı sunulan psikososyal desteğin seans sayısında ortak bir 
uygulamanın olmadığı ancak seans sayısının 4 ile 25 arasında değiştiği 
gözlemlenmiştir. Bu süreçte kurumların çok katı uygulamalarının 
olmadığı, danışanın ihtiyacına göre seans sayısında küçük esnetmelerin 
yapılabildiği belirtilmiştir.

Hedef grup ve kurum arasında iletişimin nasıl sağlandığı konusu farklı 
pek çok yöntemi gündeme getirmiştir. Kimi kurumlar danışanlara 
ulaşmak için sosyal medya, websitesi veya diğer danışanları 
kullanmakta kimi kurum ise alandaki tanınırlığı nedeniyle danışana 
ulaşmaya çok zaman ayırmamakta, danışan kuruma ulaşmaktadır. Bu 
durumda ortak bir yaklaşımın olmamasının kurumların kapasiteleri ve 
hedef grupları doğrultusunda kendine uyan bir strateji geliştirmesinden 
kaynaklandığı bunun da kurumlar açısından olumlu bir yaklaşım olduğu 
değerlendirilmektedir.



SİVİL TOPLUMDA PSİKOSOSYAL DESTEK AĞI | 23

Psikososyal destek sunan uzmanların seçimi ve devamlılığın sağlanması 
konusu çok yönlü tartışmalar ışığında ele alınmıştır. Kurum için uzmanın 
motivasyonu ile danışanın ihtiyacını dengelemede hassas bir yaklaşımın 
gerektiği gözlemlenmiştir. Grup katılımcıları uzmanlardan oluştuğu için 
uzmanların karşılaştığı güçlükler üzerinde daha çok durulmuştur. Bazı 
kurumların gönüllülük adı altında uzmanın emeğini sömürmesi gibi etik 
olmayan durumların yanında gönüllü bir süreç olduğu için uzmanın 
aniden danışanı bıraktığı ya da gerekli özeni göstermediği durumların 
da olduğu belirtilmiştir. Bu durumda “gönüllü” kavramı ve çerçevesi 
ele alınmış, alternatif kavramlar önerilse de “ücret beklentisi olmama” 
durumunu şüpheye düşürmeden başka hangi kavramın kullanılabileceği 
netlik kazanmamıştır. Bu tartışmanın temelinde bir şekilde mağdur 
olan uzmanlar ve kurumların olduğu gözlemlenmiştir. Uzmanlar gerekli 
oryantasyon ve eğitimi almadan, süreçte yeterli süpervizyon almadan, 
travmatik geçmişi olan danışanlarla ücretli veya ücretsiz statüde 
çalışmakta, kurumlar tarafından uzmanların iyilik hali ve motivasyonu 
göz ardı edilmektedir. Kurumlar için ise uzmanların etik ilkeleri ihlal 
etmesi veya gönüllü ise devamlılığı sağlamaması gibi psikososyal 
destek sürecinde kabul edilemez davranışlar önemli bir risktir. Her iki 
taraf için de riskleri azaltmanın en iyi yolunu ücretli veya ücretsiz olarak 
destek sunan uzman ile kurum arasında bir sözleşme imzalanması, 
sözleşmede hak ve sorumlulukların açıkça yer alması, her uzmana 
temel bir oryantasyon verilerek kurum ve hedef grubun tanıtılması, 
süreçte süpervizyon ile uzmanların desteklenmesi önerilmektedir. 

Uzmanları zorlayıcı durumlar ve güvenlik konusu dikkat çekici bir şekilde 
danışan odağında ele alınmıştır. Oturum kurgulanırken amaçlardan biri 
uzmanların riskli durumlara karşı kendilerini korumak için fiziksel ve yasal 
ne tür önlemleri aldığını öğrenmekti. Ancak katılımcıların kendi güvende 
olma hallerinden çok danışanların güvende olma hallerine dikkat 
çektiği, konuyu danışanın intihar etme ve şiddet görme riski üzerinden 
değerlendirdiği görülmüştür. Danışanın şiddet görmesi durumunda 
danışanla birlikte karar vererek yasal süreç başlatma, kurumun kapasitesi 
doğrultusunda hukuki danışmanlık sunma, psikolojik destek ile danışanı 
güçlendirme uygulamaları örnek olarak paylaşılmıştır. Danışanın 
intihar riski varsa psikiyatriste yönlendirme üzerinde hemfikir olunsa 
da kamu kurumunda psikiyatristten randevu almanın çok zor olması 
ve uzmanın psikiyatrist ile iletişime geçememesi, hastanın çoğunlukla 
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acilden giriş yapmak durumunda kalması, özelde ise intihar riski olan 
danışanları psikiyatristlerin kabul etmemesi gibi güçlükler tartışılmıştır. 
Bu tartışmalar sonucunda psikiyatri desteği için bir haritalama 
yapılması, kamu ve özelde başvurulabilecek doktorların listelenmesi, 
mümkünse dileyen psikiyatristlerden bir havuz oluşturulması ve ihtiyaç 
durumunda bu psikiyatristlere ulaşılması önerilmektedir. Danışanın 
güvenlik halini gündeme getirmek önemli olmakla birlikte uzmanların 
kendi güvenliğini sağlama konusunda da ciddi bir şekilde önlemler 
alması gerektiği, bir kurumu temsilen psikososyal destek sunmanın bir 
boyutunun o kuruma duyulan öfkenin, güvensizliğin ya da kurumdan 
memnuniyetsizliğin uzmana yansıması riski olduğu, danışanların bazen 
kurumu ve uzmanı otorite kabul ederek başka alanlarda hissettiği 
olumsuz duyguları uzmana yansıtabileceği göz önünde bulundurulmalı, 
uzmanın fiziki ve yasal güvenliğini sağlamak için bazı temel önlemleri 
alması önerilmektedir. Bu önlemlerden biri uzmanın kurumda tek başına 
danışanla görüşmemesi, mutlaka kurumda görüşmeyi duymayan 
ancak acil bir durum olduğunda müdahale edebilecek bir çalışanın daha 
olması, uzmanın acil bir durumda ulaşması için bir acil durum kişisi 
olması ve telefonunda mümkünse hızlı aramada kaydetmesi, görüşme 
yaptığı odada kesici, delici, sivri aletlerin açıkta durmaması ve riskli 
olduğu değerlendirilen bir görüşme planlanıyorsa görüşmenin yapılıp 
yapılmayacağının süpervizyon eşliğinde değerlendirilmesi, uzmanın 
güvenliğinin öncelenmesi önerilmektedir. Yasal olarak güvenliği 
sağlamak için ise danışan ve uzman arasında görüşme öncesinde 
süreçle ilgili uzman ve danışanın hak ve sorumlalarını içeren rutin bir 
psikososyal görüşme sözleşmesinin imzalanması ve seansta gündeme 
gelmesi halinde intihar sözleşmesi imzalanması önerilmektedir.

Uzmanların iyilik halinin sağlanması konusu iyilik halini olumlu ve 
olumsuz etkileyen etmenler üzerinden ele alınmıştır. Uzmanın iyilik halini 
sağlamak için kendisinin ve kurumun sağlayabileceği destekler ayrı ele 
alınmıştır. Uzmanlar kurumun sağlayabileceği destekte süpervizyonun 
altını çizerek bunun iyilik halini etkileyen önemli bir etmen olduğunu 
belirtmiştir. Süpervizyon mesleki deneyim aktarımının yanında uzmanı 
yanlış bir uygulama yapma korkusuyla taşıdığı vicdani sorumluluğu 
paylaşması ve hafifletmesi anlamında iyilik halini desteklemektedir. 
Uzmanların kurum dışında birbirleri ile sosyalleşmesinin önünün 
açılması, ekip dinamiğinin desteklenmesi, gerektiğinde psikososyal 
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desteğe ulaşmalarının desteklenmesi de uzmanların iyilik halini 
destekleme noktasında kurumlara önerilmektedir. Uzmanın kendisinin 
uygulayabileceği en iyi adım ise iş ve özel hayatı arasında net bir ayrım 
çizebilmek olarak önerilmektedir. Çalışma saatlerini uzatması, iş dışında 
bile işle ilgili şeyleri yapması, kendine ayıracağı vakti bir sebeple işe 
ayırması kısa vadede uzmanın daha çok iş yapmasına sebep olurken 
uzun vadede iyilik halini olumsuz etkileyebilmekte, tükenmişlik riskini 
artırmaktadır. Bu nedenle uzmanın kendine vakit ayırması, stresini 
atabileceği kendisine uygun aktivitelere katılması, iş dışında konuları 
ele aldığı buluşmalar gerçekleştirmesi, kurum sağlamıyorsa bile ihtiyaç 
halinde psikososyal destek alması kendi iyilik halini koruması için 
uzmanlara önerilmektedir.

İleriki çalışmalar için tartışma konuları başlığı son oturumda ele alınmış 
ancak tüm oturumlar süresince de ileriki çalışmalara yönelik öneriler 
dile getirilmiştir. Uzmanların destek ve güçlenme için bir ağ kurma 
ihtiyacı, mesleki gelişim için deneyim paylaşım ve süpervizyon grupları 
kurulması, psikiyatri hizmetine erişim için bir havuz ve haritalandırma 
ihtiyacı, uzmanların gönüllü statüsünde sağladığı psikososyal 
desteğin sınırlarının netleştirilmesi ve emek sömürüsünün önlenmesi, 
yönlendirme mekanizmasının sağlıklı işlemesi ve danışanın takibini 
yapabilme, danışanın aldığı hizmete ilişkin geri bildirim verebilmesi 
konuları gündeme gelmiştir. Bununla birlikte özellikle göç alanından 
katılımcılar ilerleyen çalışmalarda dil bariyerinin nasıl aşılabileceğinin 
daha detaylı ele alınması gerektiğini belirtmiştir.

Dört oturumdan oluşan grup çalışmasının uzmanların iyilik 
halinin gündeme gelmesi ve farklı meslekler ve meslektaşlar 
arasında dayanışma oluşturması açısından öncü bir proje olduğu 
düşünülmektedir. Grup çalışması ile sivil toplumda sistemli olarak 
sunulması gereken psikolojik ve psikososyal destek hizmetlerine dikkat 
çekilmiş, uzmanların deneyimlediği kurum ve danışan bazlı güçlüklere 
değilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bilgi ve deneyimlerin ileride 
derinlemesine çalışmalar gerçekleştirilmesine vesile olması ve sivil 
toplumda nitelikli psikolojik ve psikososyal destek sunumu için danışan, 
uzman ve kurum temelinde çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilmesi 
temenni edilmektedir. 
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