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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları adlı bu basılı çalışma İstanbul Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Sosyal Hizmet Programı öğrencilerinin ders kitabı
gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Konular ve içeriğin belirlenmesi
sürecinde öğrencilerimizin ders programları göz önünde bulundurulmuştur.
Dünyadaki sosyal hizmet ve uygulamaları konusunda temel bilgileri öğrenebilecek
basılı çalışma az olup çeşitli konuların içeriklerinde kısmen değinilmektedir. Bu nedenle
kitabın sadece sosyal hizmet öğrencilerimiz için değil aynı zamanda sosyal hizmet
uygulamaları konusunda çalışacak ve konu ile ilgilenecekler için de faydalı olacağına
inanılmaktadır.
Sosyal hizmet uygulama temelli bir meslektir ve sosyal değişim ve gelişimi, toplumsal
birliği ve insanların kapasitelerini geliştirmeyi ve özgürleştirmeyi destekleyen akademik bir
disiplindir. Sosyal adalet prensipleri, insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklıklara saygı
sosyal hizmetin merkezindedir. Sosyal hizmet toplumların demokratikleşmesi, kalkınması ve
toplun katılımını geliştirmesi için düzenleyici bir rol oynar. Karşılaştırmalı sosyal refah,
uluslararası uygulamalar, kültürlerarası bilgi ve anlayış, küresel sosyal sorunlara yönelik
kaygı ve eylemler, sosyal hizmet uzmanları arasında kolektif çalışma, mesleki değişim
faaliyetleri gibi bir dizi kavramı kullanır.
Sosyal hizmet, batı toplumlarında modernizmin bir ürünüdür. Sosyal sorunları çözmek
üzere bilgiyi ve bilimi kullanan idealist bir inançtan doğmuştur. Sosyal hizmet düşünce seti
olduğu kadar bir uygulama alanıdır. Uygulamalar da refah toplumlarında sosyal hizmet,
büyük oranda devletin bir parçasıdır: Kamu refahı temelinde kurulmuştur. Bu yüzden
hizmetler kar amacı güden ya da gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulmakta olup devlet
tarafından finanse edilmektedir.
21.yy.’da küreselleşme, sosyal hizmet uygulama ve eğitiminde değişikliklere yol
açmıştır ve postmodernizmin evrensel bilgi tabanı geçerliliğine meydan okumaktadır. Çünkü
toplumlar farklı kültürel ve toplumsal varsayımlara sahiptir. Bu yüzden dünyada sosyal
hizmet uygulamalarında Batı modeli sosyal hizmet uygulamalarının ve kuruluşların pratikte
evrensel olup olmadığını sorgulanmaktadır. Sosyal hizmetin dünya çapındaki görünümünün,
sosyal hizmetin kökeni olan ve hızla geliştiği ve kurumsallaştığı Batı toplumlarının yanı sıra
farklı gelişme hızına sahip diğer ülkelerin-Afrika-Çin-Doğu Avrupa Ülkeleri-kişisel ve
toplumsal sorunların çözümünde birey- grup ve aileye ilişkin alternatif fikirleri ve
yaklaşımları içerdiğinde daha da zenginleşeceği düşünülmektedir.
Dünyada sosyal hizmet uygulamalarını benzerlikler ve farklılıklar odağında tanıtmayı
hedefleyen bu kitap, 14 bölümden oluşmaktadır. Dünyada sosyal hizmet uygulamalarında
kullanılan temel kavramlar, dünyada sosyal hizmet tarihinin gelişimini, küresel sorunlar
konularına değinilmiş olup ilerleyen on bölümde dünyada sosyal hizmet uygulama alanları ile
Avrupa, Amerika, Uzakdoğu, Avustralya, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye özelinde sosyal
hizmet uygulamaları değerlendirilmiştir. Son bölümde ise küresel bir meslek olarak sosyal
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hizmetin geleceği ile sosyal hizmet uzmanının uluslararası düzeydeki sorumluluğuna yer
verilmiştir. Burada edinilen bilgiler ile dünyada yürütülen sosyal hizmet uygulamalarını daha
iyi anlamak ve karşılaştırma yapmak mümkün olacaktır.
Editör
Doç.Dr.Eda Purutçuoğlu
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YAZARLAR NOTU
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, dünyada sosyal hizmet
uygulamaları hem dezavantajlı gruplar dikkate alınarak hem de kıtalar düzeyinde ele
alınmıştır. Konular dünyada sosyal hizmet uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan kavramlar ile
uluslar arası sosyal hizmet odağında hazırlanan yabancı literatürlerin içeriklerine mümkün
olduğunca uygun olarak hazırlanmıştır. Konuların pekişmesi için iki farklı formatta sorular
mevcuttur. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade öğrendiğiniz
bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız. Bölüm
Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru
bulunmaktadır.
Doç.Dr.Eda Purutçuoğlu
Uzman SHU Ecren Aydın
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1. DÜNYADA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA TEMEL
KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünyada sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan temel kavram ve
unsurlarına değinilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Küreselleşmenin sosyal hizmet uygulamalarına etkisini değerlendiriniz.
2) Küresel sosyal hizmetin tanımını için temel zorunlu kavramlar neleridir?
3) “Sosyal adalet, sosyal refah, insan hakları, farklılıklara saygı sosyal hizmetin
merkezindedir” ifadesi ulusal ve/veya bölgesel düzeyde nasıl geliştirilebilir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dünyada sosyal hizmet
uygulamalarında temel
kavramlar

Dünyada sosyal hizmet
uygulamalarında kullanılan temel
kavramlar bakımından insan hakları
mesleği olduğu bilgisini öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Tanımlar, metinler ve
interaktif materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İnsan hakları



Sosyal adalet



Sosyal refah



Sosyal içerme ve dışlanma



Toplumsal cinsiyet



Ekolojik sürdürülebilirlik



Sosyal politika

5

Giriş
Yaşamın her aşamasında sosyal hizmete ihtiyaç duyulabilir. Ancak hizmet götürülmesi
gereken birey, aile/grup ve toplumların yapıları ve ihtiyaçları farklı olduğu için uygun sosyal
hizmet türü, bu gruplara farklı örgüt çatıları altında sağlanmaktadır. Uluslararası Sosyal
Hizmet Uzmanları Federasyonu (International Federation of Social Workers-IFSW) yaptığı
tanıma göre sosyal hizmet; insanların daha iyi yaşam koşullarına ve refaha kavuşmaları için
güçlendirilmelerini ve özgürleştirilmelerini sağlamaya çalışan bir meslektir. Sosyal hizmet,
sistem kuramına dayanır ve insanların kendi çevreleriyle etkileşim süreçlerine müdahale
ederek sosyal adaleti artırmaya çalışır. Sosyal hizmette insanları güçlendirmek, bireylerin,
ailelerin, grupların, kuruluşların ve toplulukların, kişisel, kişiler arası, sosyoekonomik, .siyasi
âlândaki güç ve etkilerini, onların koşullarını iyileştirerek arttırmalarına yardımcı olma
sürecidir.
ABD'de sosyal hizmet eğitimi için ulusal yeterlilik (akreditasyon) kurumu olan Sosyal
Hizmet Eğitim Konseyi sosyal hizmetin amacını şöyle tanımlar:
Sosyal hizmet mesleğinin amacı, insanın ve topluluğun refahım teşvik etmektir. Başka
bir amacı, birey ve çevre yapısı ile küresel bir bakış açısı bağlamında insanların farklılığına
saygı ve bilimsel araştırmaya dayalı bilgi ile yönlendirilerek sosyal ve ekonomik adaleti
sağlamaktır. Bir diğer amacı ise, insan haklarını sınırlayan koşulların önlenmesini,
yoksulluğun ortadan kaldırılmasını ve toplum içindeki her birey için yaşam kalitesini
yükseltmeyi araştırma yolu ile gerçekleştirmektir.
Sosyal hizmet mesleği tüm insanoğlunun refahını yükseltmek ve topluluk refahını
özendirmek özellikle yoksulluğu, baskıyı ve diğer sosyal adaletsizlik biçimlerini en alt düzeye
indirgemek için uygulanır.Büyük dönüşümlerin ardından biçimlene yeni toplum düzeninde var
olan yoksulluk ve dışlanma, ailenin dağılması, çocuk sömürüsü, aile içi şiddet, hastalık,
fiziksel engellilik, yaşlılık, zihinsel rahatsızlıklar ve öğrenme güçlükleri gibi sorunların
çözümü için geliştirilen bütün etkinlikleri kapsayan sosyal hizmet,bir alanı ifade eder. Sosyal
hizmet gerek kavramsal açıdan gerekse uygulama bakımından karmaşık ve çok boyutlu bir
yapıya sahiptir.
Bir mesleğin meslek olarak kabul edilebilmesi için belirli özelliklere sahip olması
gereklidir.Uygun bir alan, kuram, alana özgü bilgi birikimi, etik ilkeler, toplumsal onay, kabul
görmüş uzmanlık uygulaması, açıkça belirlenmiş eğitim sürecinin ardından mesleğin girişine
bu eğitime dayalı niteliklere bağlı olması, özgeci çabalar ve mesleki örgütlerin bulunması, bu
özellikler arasında sayılabilir. Bu özelliklere amaç ve yöntemi de ekleyen Kongar (1972)’a
göre sosyal hizmet bu niteliklere sahip bir meslek olarak görülmektedir.
Sosyal hizmet günümüzde küresel bir mesleğe dönüşmüştür. İngiltere, Kanada ABD,
Hindistan gibi birçok başka ülkede dikkat çeken bir meslektir. Tüm uluslardan insanlar
giderek birbirlerine bağlı olarak tanımlanmaktadır. Birçok bakımdan, dünya "küresel bir
köye" dönüşmüştür. Bir ülkenin yaşadığı krizler ve sorunlar sıklıkla diğer ülkeleri de
etkilemektedir.
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Dünyamızda uluslar birbirlerine o kadar çok bağlı hale gelmişlerdir ki günümüzde her
birey küresel bir toplulukta yaşıyor gibidir. Bizden çok uzaktaki ülkelerde meydana gelen
önemli olaylar hepimizi etkilemektedir.
 Ortadoğu'daki ülkeler tarafından petrol üretiminin azaltılması ve ardından tüm
dünyada petrol fiyatlarını artması


Japonya ve ABD'de borsadaki ani iniş veya çıkışları



Uyuşturucu trafiği


E-posta ve internetin gelişimi sonucunda bilginin hızla dünya çapında
paylaşılmasına yol açması
Uluslararası sosyal hizmet ve sosyal refah çalışması bizi kendi koyduğumuz birçok
engelin ötesine taşıyan, günümüzde bizim birleşik küresel bir toplulukta daha iyi koşullarda
yaşamamıza izin veren bir etkendir.
Sosyal hizmet, bir bütün olarak insanla ilgilidir. Bu kadar basit ve bu kadar karmaşıktır.
Bu durumda mesleğin hem cazip hem de kafa karıştırıcı yanı daha çok ilgi çekmiştir. Açıkçası
sosyal hizmet, hem birçok ödülü içeren hem de zorlukları olan bir meslektir. Meslekler, beceri
gibi diğer değişkenlerin yanı sıra kavramlarla meslekleşir. Meslek, meslek niteliğini kendine
özgü terimlerin oluşmasıyla kazanır. Meslek terimleri, mesleğin işleme süreci içinde yarattığı
kavramsallaşma süreci içinde terimlerini sağlamlaştırır, geliştirir. Birçok insan sosyal hizmet
disiplinine ilişkin olarak genellikle kafa karıştırıcı yargılar içeren tanımlar önermiştir.
Dolayısıyla “sosyal hizmet” kavramı, sorunlarını çözmelerinde insanlara yardımcı olmaya
yönelik her türlü etkinliği ifade ettiği için bu sorumlulukla sosyal refah hizmetleri işlevini
gerçekleştirebilmek adına sosyal politikaları, sosyal hizmetleri, sosyal çalışma disiplinini ve
mesleğini bir bütünün parçaları olarak doğurmuştur.
Sosyal hizmetleri gerçekleştirmede sosyal çalışma disiplininin kavramsal ve kuramsal
düzeyde ele alınmaya başlamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda çalışmanın bu
bölümünde dünyada sosyal hizmet uygulamalarının temelini oluşturan insan hakları, sosyal
adalet, sosyal refah, sosyal içerme ve dışlanma, toplumsal cinsiyet, ekolojik sürdürülebilirlik
ile sosyal politika kavramlarına yer verilmiştir.
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1.1. İnsan Hakları
İnsan hakları, “demokratik anayasalarda tanınan yaşam, özgürlük, ve bireysel
güvenlik; keyfi olarak tutuklanmama ya da alıkoyulmama, sürgün (sığınmacı); bağımsız
mahkeme ile adaletli ve genel karar hakkı;, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü; barışçıl
toplanma özgürlüğü gibi temel medeni hakları” kapsar. İnsan hakları topluluğun kültürel
yaşama katılmasını, bilimsel ilerleme ve sanat gelirlerini paylaşmayı; çalışma, eğitim ve
sosyal güvenlik gibi ekonomik, sosyal ve kültürel hakları da içerir
Her insanın, toplumdaki konumuna bakılmaksızın özgürlük, güvenlik, mahremiyet,
yeterli bir yaşam standardı, sağlık ve eğitim gibi temel insan hakları vardır. Sosyal hizmet, bu
temel insan haklarının adil ve önyargısız bir şekilde verilmesinin sağlanması için kurum,
kuruluşlar ve toplumdaki sosyal adalet uygulamalarını bünyesinde barındırır. Sosyal hizmet
uzmanları;
•

Baskı ve ayrımcılık biçimlerini, mekanizmaları anlarlar.

•

İnsan haklarının, sosyal ve ekonomik adaletin savunucusudurlar.

•

Sosyal ve ekonomik adaleti geliştiren uygulamalarda yer alırlar.

Sosyal hizmet uzmanının, baskı gören ve ayrımcılık mağduru olanlar için sosyal ve
ekonomik adaletin desteklenmesine dönük bir yükümlülüğü vardır. NASW Etik İlkesi "Sosyal
hizmet uzmanlarının herhangi bir insana, gruba ya da sınıfa yönelik ırk, etnisite, ulusal köken,
renk, cins, cinsel yönelim, yaş, medeni hal, siyasi inanç, din, zihinsel ya da fiziksel engel
temelinde egemenlik, suiistimal ve ayrımcılığı engellemeye ve ortadan kaldırmaya dönük
davranması gerektiğini" bildirir.
İnsan hakları, sosyal hizmet uzmanlarına küresel ve güncel ilkeler sunar. Bu noktada
temel insan hakları nelerdir sorusu sorulabilir. Temel insan haklarının açık bir tanımlaması
üzerinde şimdiye kadar uzlaşılmamıştır. Bu tür hakların ifade edilmesindeki temel başlangıç
noktası İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi (1948)’dir. Bu belgede tanımlanan haklar
şunlardır:
•

Tüm insanlar eşit doğmuştur, onur ve haklar bakımından eşittir.

Herkese hiçbir ayrım yapılmaksızın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki
haklar tanınmıştır.
•

•

Yaşam, özgürlük ve kişisel güvenlik hakkı

•

Köleliğin yasaklanması

•

İşkencenin yasaklanması

•

Yasa önünde bir birey olarak tanınması
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•

Herkese yasa önünde eşit davranılması.

•

Bu hakların herhangi bir ihlalinde yasal yollara başvurma hakkı

•

Keyfi tutuklama, alıkoyma ve sürgünün yasaklanması

•

Adil yargılanma hakkı

•

İnsanların suçluluğu kanıtlanana kadar masum kabul edilmesi hakkı.

•

Özel hayata keyfi müdahaleden muaf olma hakkı

•

Yer değiştirme özgürlüğü hakkı ?

•

Barınacak yer arama hakkı

•

Ulusal hüviyete sahip olma hakkı

Evlenme hakkı; evliliğe her iki taraf rıza göstermelidir; ailenin devletten koruma
görme hakkı vardır
•

•

Mülkiyet hakkı

•

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı

•

Görüş ve ifade özgürlüğü hakkı

•

Toplantı ve dernekleşme özgürlüğü hakkı

•

Kişinin ülkesindeki yönetime katılma hakkı

•

Kişiliğin onurlu ve özgürce gelişimi için gerekli olan ekonomik, sosyal ve kültürel

•

Çalışma ve karşılığını adil biçimde alma hakkı

•

Çalışırken dinlenme ve boş zaman edinme hakkı

•

Yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık dahil olmak üzere yeterli yaşam standardı

•

Eğitim hakkı

•

Kültürel etkinliklere katılma ve bilimsel gelişmelerden pay alma hakkı

•

Bu hakların gerçekleştirildiği bir dünya düzeni hakkı

haklar

hakkı

Herkesin kendi toplumuna karşı ödevlen vardır; haklar yalnızca diğerlerinin haklarına saygı gereği kısıtlanabilir.
•
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Bu hakların hiçbiri yine bu hakları ortadan kaldırma eylemine izin vermeye dönük
olarak yorumlanamaz.
•

Birleşmiş Milletlere üye olan her ülke bu Beyannamemi onaylamıştır. Buna rağmen
yasal olarak hiçbir ülke için bağlayıcı değildir.
Temel insan haklarının daha fazla ifade edilmesinin ülkelerin tüm yurttaşlar için bu tür
hakları korumada yeni programlar başlatmasını sağlaması umulmaktadır. Temel insan
haklarının ifade edilmesi ve korunmasına yönelik ilginin artması, farklı renklerden insanlara,
kadınlara, engelli insanlara, gay ve lezbiyenlere ve mağdur edilen diğer gruplara karşı
ayrımcılığın dizginlenmesi için temel bir karşı koyucu güç olma umudunu yaratmıştır. Bu
noktada, sosyal hizmet uzmanı, toplumun tüm üyelerine karşı güvenlik, kabul görmenin
sağlanması ve kültürel, sosyal ve biyolojik ihtiyaçlarının tatmin edilmesi yönünde
sorumluluğu olduğunu savunur.

Resim 1: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

1.2. Sosyal Adalet
Sosyal adalet, bireylerin, grupların ve toplumların eşit muamele, erişim ve içerme
nosyonları temelinde haklara ve yetkilere sahip olmasını ifade eder. Sosyal adalet, daha çok
adaletsizliğe karşı adalet ya da eşitsizliğe karşı eşitlik gibi belirsiz bir terminoloji ile
tanımlanmaktadır.
Sosyal adalete dair tüm değerlendirmelerin altında, her insanın doğal olarak değerli
olduğuna dair temel inanç yatmaktadır. İnsan olmasından dolayı her birey saygı ve adaletle
davranılmayı, istismardan ve sömürülmekten korunmayı, aile ve anlamlı bir iş sahibi olmayı,
temel sağlık ihtiyaçlarına ve sosyal hizmetlere ulaşabilmeyi hak eder. Sosyal adaletsizlikleri
görmezden gelmek ya da bu adaletsizliklere göz yummak insani ilerlemeyi yüceltme
girişimleriyle bağdaşmaz. Sosyal hizmetin özünde ise 'insani ilerlemeyi yüceltmek' olduğu
savunulur. Pek çok sosyal hizmet müracaatçısının daha güçlü birey ve gruplar karşısında
istismar, sömürü ve yıkımın mağduru olması nedeniyle sosyal adaletsizlik, sosyal hizmet
uzmanlarının gündelik olarak şu veya bu şekilde karşılaştıkları bir olgudur.
10

Sosyal hizmet ile ilgilenen birçok birey bir şekilde idealisttir. Dünyayı daha iyi bir yer
yapmak için çalışırlar. Herkesin aynı hakları, fırsatları ve korunmayı paylaştığı bir dönem
istemektedir. Birbiriyle ilişkili birçok ekonomik, siyasal, tarihsel ve toplumsal güç,
adaletsizliğe ve insanlık dışı koşullara yol açabilir. Engelli insanların ihtiyaçlarının
işverenlerce karşılanmasındaki başarısızlık ve erkeklere, ayrı işi yaptıkları kadınlara kıyasla
daha yüksek ücretler ödenmesi sosyal adaletsizliğin en bilinen örneklerindendir. Eğer
ilgilenilmez ise bu sosyal adaletsizlikler, etkilenen bireylere ve topluma yük olmaya devam
edecektir. Sosyal hizmet uzmanları mutlaka, kendilerinin veya kurumlarının bilmeden ve
istemeden sosyal adaletsizliğe katkıda bulunması ihtimaline karşı açık olmalıdırlar.
Sosyal adaletsizlikler ile mücadele uzun vadeli bir plandır. Sosyal adalete ulaşmak
karmaşık bir girişimdir, iyi niyetli ve merhametli insanlar arasında bile neyin adil olacağı ve
hangi eylemlerin ve değişikliklerin toplumu daha adil ve insani yöne götüreceğine dair
değişik perspektifler olacaktır. Sosyal hizmet uzmanlarının, mutlaka toplumsal ve ekonomik
adalet için makul fikir farklılıklarını, onlara katılmayanlara saygı duyup tanıyarak, ihtiyaç
duyulan değişim için çalışmalıdırlar.

Resim 2. Eşitlik-Adalet Farkı

1.3. Sosyal Refah
Sosyal refah Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW)’nin yaptığı tanıma
göre; “bir ulusun, insanların, toplumun devamlılığı için temel olan sosyal, ekonomi, eğitim ve
sağlık gereksinimlerini karşılayan programlar, fırsatlar ve hizmetler sistemidir”. Sosyal
refahın bir diğer anlamı ise "sosyal hizmetlerin bireylere, gruplara ve toplumlara ulaşmasına
odaklanan kurumların, programların, kişilerin ve politikaların çalışmasıdır."
Sosyal refah aile, din, ekonomi, eğitim ve politika gibi geleneksel sosyal kurumların
sosyal hayattaki eksikliklerinin sonucunda geliştirilen bir sosyal kurumdur. Sosyal refah kurumları, toplum içindeki bireylerin karşılıklı yardımlaşma bilinciyle yoksunluklarının ve
eksikliklerinin giderilmesini sağlayan toplumsal mekanizmalardan oluşur. Örneğin, çocuk refahı hizmetleri, evlat edinme, koruyucu bakım, gençlerin denetimli serbestliği, koruyucu
hizmetler, boşanma hizmetleri, gündüz bakım, okul sosyal hizmetleri ve yatılı tedaviyi içeren
bir sosyal refah kurumudur. Sosyal refah kurumlarının amaçları, bireylerin, grupların,
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ailelerin, örgütlerin ve toplumların iyilik hallerini doğrudan geliştirmek için tanımlanan sosyal
sorunların çözümüne katkı vermek veya bu sorunları azaltmaktır. Sosyal hizmetleri de
kapsayan sosyal refah kavramı sosyal hizmetlerle öncelikle uygulama boyutunda ilişkilidir.
Sosyal refah disiplininin işlevlerinden biri, sosyal hizmet uzmanlarını eğitmek ve
yetiştirmektir. Sosyal hizmet uzmanları ile birlikte avukatlar, doktorlar, sosyologlar,
psikologlar, hemşireler vb. de sosyal refah hizmeti sunan meslek elemanlarıdır.

1.4. Sosyal İçerme
Sosyal içerme, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilerin ekonomik, sosyal
ve kültürel hayata tam katılımları ve yaşadıkları toplumda normal olarak kabul edilen hayat
ve refah standartlarına kavuşmaları için gerekli olan fırsatları kazanmalarını sağlayan bir
süreçtir. Sosyal içerme kavramı, yoksulluğu, marjinalleşmeyi ve diğer yoksunluk biçimlerini
azaltmakla ilgilidir. Sosyal içerme, politika oluşturmanın merkezine insanı yerleştirir. Nihai
hedefi, insanların fırsatları fark ederek kendi yaşamlarını iyileştirebilmeleridir. Sosyal
içermenin konusu, toplumsal hayata katılımda güçlük çeken bireylerdir. Bu katılımın
kapsamına eğitim, mesleki eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinden yararlanma, istihdama
dahil olma, mal ve hizmetlere erişim, konut edinme, kültürel faaliyetlere katılma gibi konular
girer.
Günümüzde özellikle Avrupa ülkelerinde kamu politikalarının oluşturulmasında ve
uygulanmasında sosyal içerme, temel hedeflerden biri olarak benimsenmektedir. Fakat bu
hedefe ulaşmanın sadece idari kurumların sorumluluğunda olması ve sadece bu kurumların
faaliyetleriyle gerçekleşmesi düşünülemez. Bu yüzden hem kamu kurumlarının kendi
aralarında hem de işçi ve işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve
yerel yönetimlerle koordinasyon ve işbirliği gereklidir. Ayrıca, kamu politikalarının etkisini
artırmak için toplumda sosyal dışlanma, ayrımcılık ve dezavantajlı gruplar ile ilgili
hassasiyetin ve farkındalığın artırılması gereklidir.
Sosyal dışlanma ve buna karşı geliştirilen sosyal içerme stratejilerinde istihdam sorunu
ve işsizlikle mücadelenin en önde gelen uygulama alanı olduğu herkes tarafından kabul
edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları toplumsal açıdan dezavantajlı kişi, grup ve
topluluklarla dayanışma içinde sosyal içermeyi teşvik etmek, yoksulluğu azaltmak,
savunmasız ve ezilen kişileri özgürleştirmek için çalışır. Sosyal içermenin anlaşılabilmesi
için, sosyal dışlanmanın ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir.
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Resim 3: Sosyal içerme.
Kaynak: https://twitter.com/sosyalicerme

1.5. Sosyal Dışlanma
Sosyal dışlanma kavramı statik olmaktan çok dinamik bir kavramdır ve bir süreci ifade
etmektedir. İnsanı toplumsal hayata bağlayan, katan ve onun bir toplum üyesi olmasını
sağlayan ihtiyaçlarının yeterince karşılanmasıdır. Gerek ekonomik, gerek sosyal, gerekse
kültürel ve diğer alanlardaki ihtiyaçların karşılanmaması, bu alanlarda topluma katılmayı
zorlaştırmakta ve hatta önlemektedir. Herhangi bir alandaki yoksunluk o alandan başlayarak
insanın toplumdan dışlanması sürecini başlatmaktadır.
Sosyal içermenin karşıtı olarak ele alındığında sosyal dışlanma, “sivil, siyasi,
ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma” olarak tanımlanmaktadır. Buna
göre sosyal dışlanma toplumla bireyin sosyal bütünleşmesini sağlayan sosyal, ekonomik,
siyasi ve kültürel sistemlerin tümünden, kısmen veya tamamen yoksun olma dinamik sürecini
ifade etmektedir. Her ne şekilde ele alınırsa alınsın sosyal dışlanmayı meydana getiren
unsurlar ortaktır ve toplumlar arasında benzerlik gösterir. Bunlar;
a) Ekonomik dışlanma
b) Sosyal ilişkilerin zayıflaması ve sosyal destek yoksunluğu
c) Kurumsal dışlanma/Kurumsal destek yoksunluğudur.
Bununla birlikte, dışlanma olgusu; ortaya çıkış ve deneyimleniş biçimleri, ülkelerin
sosyal yapı ve koşulları, sosyal koruma mekanizmalarındaki farklılıklar nedeniyle, özgün bir
biçimde değerlendirmeyi hak etmektedir.
Sosyal dışlanma kavramı yoksullukla birebir ilişkili bir kavram olmakla birlikte çok
boyutlu bakışı ve dışlanmaya yola açan süreçlere vurgu yapan dinamik karakteri, kavramın
farklılığını ortaya çıkaran özellikleridir. Sosyal dışlanma yaklaşımının, Avrupa dışında
gelişmekte olan ülkelere uygulanabilirliği hakkında tartışmalar sürmekle birlikte,
küreselleşmenin ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal ve siyasi yapı içerisinde dışlanma sorunun
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küresel bir sorun halini aldığı hatta bu bağlamda çağımızın “dışlanma çağı” olarak
nitelendirildiği görülmektedir. Dışlanmış birey ya da gruplar çoğu kez dezavantajlı gruplar
olarak tanımladığımız yoksullar, kadınlar, yaşlılar, işsizler, sosyal güvencesi olmayan
kimseler, göçmen ya da mülteciler, korunmaya muhtaç altındaki çocuklar ve gençler,
engelliler, bağımlılar ve eşcinsellerden oluşmaktadır.
Sosyal hizmet ise kendine özgü kuram ve yaklaşımları kullanarak toplumsal yaşamdan
çeşitli nedenlerle dışlanmış sayılan bu grupların sorunlarına bir yandan çözüm ararken diğer
yandan bu grupların toplum ve diğer sistemler ile ilişkilerini güçlendirmeyi ve tüm birey, aile
ve toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedef almaktadır

Resim 4: Sosyal dışlanma.
Kaynak: www.sosyalhizmet.com

1.6. Toplumsal Cinsiyet
Toplumdan topluma ve aynı toplum içinde farklılık göstermekle birlikte, kadınların
karşı karşıya kaldıkları toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, evrensel ve tarih boyunca süregelen bir
olgudur. Uçuş kabininden gelen kadın pilotun sesini duyduklarında sizce kaç yolcu irkilir? Bir
baba, oğlunun rutin sağlık kontrolü için işe geç kalacağını haber verdiğinde bundan ne
anlarsınız? Farkında olarak ya da olmayarak bir yolcu uçağını kullanmanın erkek, ebeveyne
ait görevlerin birçoğunun yapılmasının kadın işi olduğunu farz ederiz. Toplumsal cinsiyet,
genelde, herhangi biri geleneksel davranışların ve beklentilerin dışında bir şey yaptığında fark
ettiğimiz günlük aktivitelerin rutin bir parçası gibidir.
Az sayıda insan, hayata belirsiz bir cinsel kimlikle başlasa da baskın çoğunluk,
belirgin bir cinsiyetle ve nasıl davranması gerektiğine dair toplumsal mesajla yaşama
başlamaktadır. Tüm bilinen toplumlarda erkekler kadınlara egemenmiş gibi görünür. Bazıları
az-çok evrensel sayabileceğimiz bu gücü ve etkiyi cinsiyetler arasındaki biyolojik farklılıklara
dayandırırken bazıları ise cinsiyetler arasındaki farklılıkların nedenini kültür ve toplum
olduğunu ileri sürmektedir.
Temeli biyolojiye dayanan kuramlar, erkekler ve kadınlar arasındaki evrensel
eşitsizliğe neden olan ve bunun sürmesini sağlayan faktörlerin fizyolojik, doğal faktörler
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olduğunu ve tam anlamıyla eşit bir topluma ulaşmanın pratikte mümkün olmadığını ileri
sürer. Ancak yapılan en önemli eleştiri, bu düşüncenin hayvan davranışına ilişkin verileri
kullandığı, sonra da bunları insan davranışına uyguladığıdır. Ayrıca bu kuramların insan
davranışına ilişkin tarihsel, antropolojik ve sosyolojik bulguları, özellikle de kadınların ve
erkeklerin davranış, statü ve rollerinde zamana ve mekana bağlı olarak görülen çeşitliliği,
değişkenliği gösteren bulguları genellikle görmezden geldiği eleştirisi de mevcuttur.
Toplumsallaşma kuramları, cinsiyet eşitsizliklerini açıklarken biyolojik faktörlerden
çok toplumsal faktörleri vurgular. Bu açıdan bakıldığında biri dişi biri erkek olmak üzere iki
cinsiyet rolü vardır ve bunların her birine iki farklı “senaryo” iliştirilmiştir. Bu kurama göre,
cinsiyet eşitsizliklerin varlığı, kadınlar ve erkeklerin farklı rolleri üstlenmek üzere
toplumsallaştırılmasıyla ilgilidir. Toplumsallaşma kuramları, bireylerin dişi ya da erkek
olmayı nasıl öğrendikleri konusunda makul açıklamalar ortaya koysa da dişil veril senaryolara
iliştirilmiş değer ve normların nereden geldiği ve bunların kimin çıkarını temsil ettiği gibi
önemli konuları göz ardı etmesi yönünde eleştiri almaktadır.
Cinsiyet kalıp yargılarını etkileyen en temel unsurun toplumsallaşma süreci olduğu
görülür. Toplumsallaşma süreci içerisinde, etkileşimde bulunduğumuz diğer insanlar ve
topluma ait sosyal, ekonomik, ahlaki, kültürel düşünme sistemi, önyargılarımızı, kalıp
yargılarını oluşturur ve geliştirir. Dolayısıyla kadınlara ve erkeklere ilişkin ayrımcılığın,
eşitsizliğin ve tutumların oluşmasında kalıp yargılar en önemli unsur olarak karşımıza çıkar.
Bu, ailenin birer üyesi olan kadın ve erkeğin toplumsal yaşamdaki rol ve görevlerinin, o
toplumda süregelen değer yargıları tarafından belirlenmesi demektir. Ataerkil aile
biçimlerinde toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, kız çocuklarının yerini ev olarak belirlemekte
ve eğitimde başlayarak, iş yaşamında çalışan kadın sayısının erkeklere oranlara oldukça düşük
olması, kadınların aynı işi yapan erkeklere oranla daha az gelir sağlaması ve sosyal güvencesi
olmaksızın çalıştırılması olarak devam etmektedir. Bu beklentiler içinde kadınlardan sorun
çıkarmayan, uyumlu olan, sorgulamayan, eşine itaat eden, eşine hizmet eden, hem iyi bir eş,
hem iyi bir iş kadını, iyi bir anne olan bir kadın rolü vardır.

Resim 5 Toplumsal cinsiyet.
Kaynak: http://ec.europa.eu
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Toplumsallaşma kuramcılarına göre, kadın ve erkek arasındaki ilişki, erkeklerin
kadınlar üzerinde kurdukları tahakküm ilişkisine dayanmaktadır. Buna göre toplumsal
cinsiyet farklılaşmaları bir grubun (erkeklerin) diğer gruba (kadınlara) boyu eğdirmenin bir
yansıması olarak görülür.
Toplumsallaşma kuramlarıyla karşılaştırıldığında, cinsiyet ilişkileri konusundaki
feminist kuramlar, kadınlar ve erkekler arasındaki farkları daha toplumsal bir anlayışa oturtur
ve yapısal ve kurumsal faktörleri genellikle daha fazla vurgular. Feminist kuramların
kullanılması görece yeni olsa da kadınların toplum ve kültür içindeki konumlarını eleştirir.
Günümüzdeki feministler, bazı kadınların gördükleri muamelelerin sadece toplumsal
cinsiyetten kaynaklanmadığını, aynı zamanda, bu muamelelerin kadınların ırkları, etnisiteleri
ve geldikleri sosyo-ekonomik yapıları nedeni ile da farklılık gösterdiğini kabul etmektedirler.
Örneğin; Beyazlar, yoksul ve Beyaz olmayan kadınlar üzerinde varsıl ve Beyaz olmadıkları
için tahakküm kuruyor; erkekler hepsinin üzerinde kadın oldukları için tahakküm kuruyor;
varsıllar hepsinin üzerinde yoksul oldukları için tahakküm kuruyor.
Dünyada kadınların durumuna yönelik Birleşmiş Milletlerin çıkardığı raporlarda
kadınların ve erkeklerin iki farklı dünyada yaşadıklarına dikkat çekilmektedir. Birçok ülkede
kadınlar eşit ücretten yoksun bırakıldığı, çalışma ortamında cinsel tacize uğradığı, hamile
oldukları için işten atıldığı, haklarının savunan kadınların göz ardı edilmesinin rutinleştiği
raporlarda belirtilir.
İşte bu noktada, sosyal hizmet uzmanının sosyal adalet ilkesi odağında sosyal değişim
ajanı rolü büyük önem kazanmaktadır. Bu rolün gereği olarak uzman, sosyal değişimin
temelinin problemin doğasının anlaşılması olduğu sayıltısıyla, sosyal problem ve politikaların
analizini yapmayı, toplumun dikkatini bu soruna çekmeyi ve böylece bir bilinç yaratmayı ve
son olarak da, sosyal kaynakların gelişimini sağlamayı üstlenir.

1.7. Sürdürülebilir Çevre
Ekonomik beklentilere çevresel ve sosyal bir duyarlılıkla denge içinde bakılmasına
“sürdürülebilirlik” denilmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun
1987 yılında yaptığı tanıma göre: "Gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme
yeteneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi, kalkınmayı
sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır."
Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını,
çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme
yöntemidir. Kalkınmanın amacı insanların özgürce karar verebilmeleri için ekonomik, sosyal,
kültürel ve politik olarak seçeneklerini artırmaktır. Bu yaklaşım, güçlendirme, eşitlik, adalet,
haklar, verimlilik gibi sürdürülebilirliğe dayalı kavramları bir araya getiren bütüncül bir bakış
açısını içerir. Çevresel olarak sürdürülebilirlik, doğal kaynakların aşırı derecede kullanımını
anlamayı gerektirir. Çevresel bozulmaların, doğal çevredeki destek ve geçim kaynağının yok
olmasına, insanların yerlerinin değişmesine, yoksulluğa, mental ve fiziksel sağlıkta
zayıflıklara, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına, kötü beslenmeye yol açtığı dikkate
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alındığında toplumların gelişiminin devamlılığının yalnızca ekonomik açıdan
değerlendirilmesi yerine ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları bir arada barındıran daha
kapsamlı bir değerlendirmenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun için kaynak varlığını
sabit tutmalı, yenilenebilir kaynak sistemlerinin ya da çevresel yatırımların istismarından
kaçınmalı ve yenilemeyen kaynaklardan yalnızca yatırımlarla yerine yeterince konulmuş
olanları tüketmelidir. Bu süreç, ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan, biyolojik
çeşitlilik, atmosferik denge ve diğer ekosistem işlevlerinin korunmasını da içerir.
Sosyal hizmet disiplini, insanın refahının iyileştirilmesi, refah kavramına bağlı olarak
sürdürülebilir kalkınma ve insanların sorunlarının çözülmesi, bireylerin güçlendirilmesi,
toplumdaki bireyler ve farklılıklara odaklanma, küresel adaleti, eşitliği, dayanışmayı sağlama
gibi işlevlerle bu üç kritik boyutu (sosyal, çevresel ve ekonomik) ele alır. Dolayısıyla
sürdürülebilir kalkınma ve sosyal hizmet disiplini birbiri ile örtüşür ve sosyal hizmet
mesleğinin sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için bir araç olduğu görülür. Bu açıdan
sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak sosyal hizmet mesleğinin amaçları
arasındadır.
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Resim 6: Sürdürülebilirlik.
Kaynak: http://benkoltd.com/suyapo/surdurulebilir/surdurulebilirlik.asp
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1.8. Sosyal Politika
Sosyal politika; insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve sosyal refahın
gerçekleşmesinde en önemli araçtır.
Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar
bütününe sosyal politika denir. Kavram, bir toplumda sosyal sorunları açısından farklılaşma
gösteren birtakım nüfus gruplarının fırsat eşitliği, sosyal adalet, sosyal güvenlik gibi
gereksinimlerinin insan hak ve özgürlükleri temelinde ve toplumsal bütünleşmeyi göz ardı
etmeyecek biçimde bir dizi önlem ve eylem vasıtasıyla gerçekleştirilmesini amaçlar. Daha
çok eğitim, sağlık, beslenme, giyim ve barınma gibi temel insani gereksinimlerini dahi
karşılamakta zorluk çeken yoksul nüfus gruplarına asgari bir yaşam standardı sağlama
çabasındadır. Bu hedefleri sosyal hizmet tarafından da paylaşılır. Bir toplumdaki sosyal
hizmetler o toplumda var olan sosyal sorunlar ve mevcut politikalar doğrultusunda şekillenir.
Sosyal hizmet, sosyal politika ile karşılıklı etkileşim içindedir.
Sosyal hizmet ve sosyal politika dokuz temel insan gereksinimini karşılamak için
çalışan iki farklı disiplin ve uygulama alanıdır. Bu gereksinimler 1990 yılında İngiltere’de
yürürlüğe girmiş olan Ulusal Sağlık Hizmeti ve Sosyal Koruma Kanununa göre şu şekilde
sıralanmaktadır:
a) Kişisel ve sosyal koruma
b) Sağlık bakımı
c) Barınma
d) Finans
e) Eğitim
f)

İstihdam

g) Serbest zaman değerlendirme
h) Ulaşım
i)

Toplumsal hizmet ve kaynaklara ulaşabilme

Sosyal hizmet uzmanı, müracaatçının yararı için hangi kaynaklardan
yararlanabileceğini ve bu kaynaklara nasıl ulaşılacağını, ancak yürürlükteki sosyal politikaları
takip ederek öğrenebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada sosyal hizmet uygulaması konusu düşünüldüğünde uygulamada kullanılan
temel kavramlar ön plana çıktı. Çünkü mesleksel kavramları netleştirerek
somutlaştırdığımızda hem yazılı ve sözlü iletişimde başarı sağlanır hem de meslek ve disiplin
zenginleşir. Bu kapsamda insan hakları, sosyal adalet, sosyal refah, sosyal içerme ve
dışlanma, toplumsal cinsiyet, ekolojik sürdürülebilirlik ve sosyal politika kavramları sosyal
hizmet disiplini içerisinde irdelendi. İlerideki bölümlerde ele alınacak konulara temel
oluşturmak üzere sosyal hizmet uygulamalarında geçen temel kavramlar ilişkin açıklamalara
yer verildi.
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Bölüm Soruları
1) “İnsanların daha iyi yaşam koşullarına ve refaha kavuşmaları için
güçlendirilmelerini ve özgürleştirilmelerini sağlamaya çalışan bir meslektir.” açıklaması
aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
a) NASW (National Association of Social Work)
b) IFSW (International Federation of Social Workers)
c) SHUDER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği)
d) ICSD (International Council on Social Welfare)
2) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin amacı değildir?
a) Refahı teşvik etmek
b) Sosyal adaleti sağlamak
c) Yaşam kalitesini yükseltmek
d) Sosyal dışlanmayı gerçekleştirmek
3) I-Sosyal hizmet küresel bir meslektir.
II- Sosyal hizmet insanla ilgilenir.
III- Sosyal hizmet güçlünün yanındadır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri sosyal hizmete ilişkin doğru bir ifadedir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I-II
d) II-III
4) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hangi tarihte imzalanmıştır?
a) 1948
b) 1949
c) 1958
d) 1959
21

5) “… bireylerin, grupların ve toplumların eşit muamele, erişim ve içerme nosyonları
temelinde haklara ve yetkilere sahip olmasını ifade eder” hangi kavrama aittir?
a) Sosyal refah
b) Sosyal sorumluluk
c) Sosyal politika
d) Sosyal adalet
6) Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal refah kurumu değildir?
a) Koruyucu bakım
b) Danışmanlık
c) Siyaset
d) Kütüphane hizmetleri
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanmanın tanımıdır?
a) Kişinin sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrumiyet
b) Kişinin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımı
c) Kurumların, programların, kişilerin ve politikaların çalışması
d) Kişinin eşit muamele, erişim ve içerme nosyonları temelinde haklara ve yetkilere
sahip olması
8) Aşağıdakilerden hangisi bir dışlanmayı meydana getiren unsurlardan biri değildir?
a) Manevi dışlanma
b) Ekonomik dışlanma
c) Sosyal destek yoksunluğu
d) Kurumsal dışlanma
9) “Kadınların aynı işi yapan erkeklere oranla daha az gelir sağlaması” aşağıdaki
ifadelerin açıklamasına en uygun örnektir?
a) Sosyal dışlanma
b) Sosyal adalet
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c) İnsan hakları
d) Toplumsal cinsiyet
10) I- insan yaşamının ayrılmaz bir parçası
II- sosyal refahın gerçekleşmesinde en önemli araç
III-yoksul nüfus gruplarına asgari bir yaşam standardı sağlama çabası
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi/hangileri sosyal politikanın açıklamasına aittir?
a) I-II-III
b) I-II
c) I-III
d) Yalnız II

Cevaplar
1) b , 2) d , 3) c , 4) a , 5) d , 6) c , 7) a , 8) a , 9) d , 10) a
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2. DÜNYADA SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dünyada sosyal refah ve sosyal hizmetin doğuş ve gelişimi kronolojik sıra
ile öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal hizmet uygulamalarınnın doğuşu ve gelişmesinde etkili olan faktörler
nelerdir?
2) Ülkelerin devlet anlayışını dikkate aldığınızda sosyal hizmet uygulamalarını
değerlendiriniz.
3) Kapitalizmin dünyadaki sosyal hizmet uygulamalarına etkisini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dünyada sosyal hizmet
Dünyada sosyal hizmet
uygulamalarının gelişimini
uygulamalarının
dönemlerin kendi özellikleri içinde
tarihsel gelişimi
değerlendirme bilgisini edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Tanımlar ve metinler ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet tarihi



Kapitalizm



Sosyal hizmet uygulamaları



Yardım hareketi
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Giriş
Sosyal refah hizmetleri içerisinde yer alan sosyal hizmetin meslekleşme süreci kolay
olmamıştır. Sosyal hizmet uygulamalarının bilimsel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilerek
mesleki bir kimlik kazanmasıyla sosyal hizmet, devletin vatandaşlarına sunduğu bir hak
olarak algılanmaya başlanmıştır. Sosyal hizmetlerin gelişimi genel olarak evrensel değerler ve
koşullardan etkilenerek şekillenmiştir. Buna rağmen sosyal hizmetin yapısında var olan bir
ülkeye veya topluma özgü olma durumu, inanç sistemi, toplumsal yapı, yaşam şartları gibi
etkenlerle gelişimin seyri değişkenlik gösterebilmektedir.
Sosyal hizmetin tarihçesini incelediğimizde Avrupa’da, 16.yy’ın başlangıcında
kendisini gösteren kapitalizm olgusu ile yoğun ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da hemen
hemen her ülkede benzer aşamalardan geçen sosyal hizmet olgusu, Batı’da kimlik bulmuş ve
gelişmiştir. Ancak bu durum, 16.yy’dan önce toplumsal ilişkilerde yardımlaşma veya
dayanışma olmadığı anlamına gelmemektedir.
Avrupa’da feodal yapının hüküm sürdüğü dönemlerde düzenin devamı üretici sınıfın
asgari sosyal güvenliklerinin var olan yapı içerisinde sağlanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
hizmetler senyör-köylü ve tımar sahibi-reaya ilişkileriyle bir bütünün parçalan olarak bu
sistem içinde karşılanmıştır. Feodal yapının sayılan etkenler nedeniyle belirli bir bilinç
seviyesine ulaşmayı engellemesinden dolayı engellilik, yoksulluk gibi dezavantaj oluşturan
durumlar kapitalist ilişkilerin egemen olmasıyla dikkati çeken birer sosyal sorun olarak ön
plana çıkmışlardır. Kapitalist sosyo-ekonomik yapının gereği olarak ortaya çıkan düzen ve
bunun sonucu olan sosyal refah hizmetleri, sosyal hizmetler, sendikacılık ve demokrasi
hareketleriyle birlikte Feodal sistemdeki derebeylik ve ağalık gibi kurumların yerini merkezi
devletlere bırakmasıyla sosyal güvenliği sağlama sorumluluğu da devletin görevi olmuştur.
Sosyal hizmetin tarihsel süreç içinde yer alışı toplumdaki olanak ve hizmetlerden
herkesin eşit olarak faydalanması ve ulusal gelirden adil oranda pay alması düşüncesine
dayalıdır. Sanayileşmesini hızlıca gerçekleştiren ülkelerde ilk olarak çalışma şartlarını
düzeltmek için mücadelelere girişilmiştir. Bu mücadeleler devlet anlayışında da ses getirerek
sosyal refah hizmetleri ve sosyal güvenlik, sendikacılık, sosyal hizmetler kavramlarını
aralarında etkileşim olan bir bütünün parçaları halinde geliştirmiştir. Bu kavramlar, toplumsal
sorunları önlemek, kapitalist düzenin getirdiği sosyal ve ekonomik adaletsizliği azaltmak ve
insanın toplumun tüm olanakları oranında refaha erişmesi amacına hizmet etmiştir. Sosyal
hizmet belirtilen amaçlara erişebilmek için sorun çözücü uygulamalar gerçekleştiren bir
meslek ve aynı zamanda bireysel ve toplumsal değişimi odak alan bir disiplin olmuştur.
Sosyal hizmet, liberal ekonomik anlayışın yarattığı gereksinimlerle doğmuş ve sosyal refah
devletinin gelişimine paralel olarak şekillenmiştir. Bu ünitede dünyada sosyal hizmet
uygulamalarının tarihsel gelişimi dönemlere ayrılarak kendi içinde değerlendirilecektir.
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2.1. Feodal Dönem Öncesi ve Sonrası
Genel olarak 16. ve 17. yy.’larda Batıda yardıma muhtaç insanlara, kilisenin kurduğu
çeşitli hayır kuruluşları aracılığıyla ve din çerçevesinde yardım edilmiştir. İngiltere’de
yoksullara yardım etmekle görevli din kurumlarının yetersiz kalması sonucunda 1601’de
Yoksullara Yardım Yasası/Yoksulluk Yasası çıkmış, bu yasayla yoksulların bölgede
yaşayanların vergileriyle desteklenmesi kabul edilmiştir. Bu yasa, o zamana kadar çıkarılan
tedbirlerin birleşmesini sağlamıştır. Ayrıca yasa, yoksula yardımı cemaatin görevi
saymaktadır. Yasanın bir diğer özelliği ise yoksulların farklı gruplara ayrılması ve her gruba
farklı davranılması yönünde taşıdığı anlamdır.
Yoksullar Yasası, yardım alacak kişileri üç gruba ayırmıştır:
1. Çalışamayacak durumda olan kişiler ilk grubu oluşturmaktadır. Yaşlı, sağır, kör,
küçük çocukları olan anneler, diğer fiziksel ve zihinsel sakatlar, düşkünler evinde
barınacaktır; daha az maliyetli olmak koşuluyla kalmak için başka yerleri olanların düşkünler
evinden ayrılmasına izin verilmektedir.
2. Sağlıklı ve güçlü kişiler ise ıslah evlerinde çalışacaktır. Çalışmayı reddeden kişiler
hapishanelere gönderilecektir. Halkın bu kişilere yardım etmesi yasaklanmıştır. Bu yasanın
bir diğer önemli özelliği ise Amerikan kolonilerinin yasalarına örnek teşkil etmesi ve bugünkü
anlamıyla kamu yardımı ve sosyal düzenlemelerin temelini oluşturmasıdır.
3. Aileleri tarafından bakımları sağlanamayan çocuklar için getirilen uygulamaya
göre ise erkekler 24 yaşlarına gelinceye kadar çıraklık eğitimi alacak; kızlar ise 21 yaşlarına
gelinceye veya evleninceye kadar ev işlerine yardım etmekle yükümlü olacaktır.
Yoksul sayısındaki artış, 1700’lü yıllarda yardım alma koşullarını düzenleyen katı
kurallar getirmiş ve Sanayi Devrimi ile kontrolsüzce büyüyen fabrikalar ve şehirler, yeni
sosyal sorunların oluşmasına neden olmuştur. Böyle bir dönemde ise 1782 yılında çıkarılan
Gilbert Yasası, sakat olmayanlar da dahil tüm yoksullara para yardımı yapmayı yasal hale
getirmiştir. Gilbert Yasası ile çalışabilir durumda olan yoksulun, düşkünler evine
göndermeyip iş bulana kadar çalışma evleri sınırları içinde çalışması sağlanmıştır. Yoksul
yardımlarının yönünü ve yasasını kökten değiştiren yasa ise 1795 yılından çıkarılan
Speenhamland Yasası’dır. Bugün çağdaş anlamdaki sosyal güvenliğin bir hak olarak
toplumdaki herkesi kapsama mantığının ilk örneği Speenhamland Yasası’nda görülebilir.
Yoksullara kazançlarından bağımsız olarak belirli bir asgari gelir sağlaması için ekmek
fiyatlarına göre düzenlenen bir ölçüte göre ücretlerin desteklenmesine karar veren
bu yasa ile yoksulluk yardımları sadece yaşlılık, sakatlık ve hastalık gibi nedenlerden dolayı
değil, çalışanlara ve kırsal alanın dışından yaşayanlara da verilmeye başlanmıştır.
Liberal felsefenin önde gelen düşünürleri, bu yasa çerçevesinde yoksullara yapılan
yardımların, yoksulları tembelliğe iterek onların ahlaklarını bozduğunu, aşırı nüfus artışına
yol açtığını ve ücretlerin düşmesine neden olarak yoksulluğu şiddetlendirdiğini ileri
sürmüştür. Yardımların insanları tembelliğe yönlendirmesini önlemek adına yasada 1834
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yılında değişiklik yapılmış, yardım alma koşulları güçleştirilmiş, yardımlar en düşük işçi
ücretlerinin altına indirilmiş, çalışabilecek durumda olan yoksullara doğrudan yardım
verilmesi yerine onları barınabilecekleri, ama koşulları çok kötü olan ıslah evlerine gönderme
ilkesini getirmiştir. Böylece liberal anlayışı yansıtan bu yeni yasayla “ hak eden yoksul/hak
etmeyen yoksul” ayrımı yapılmış ve çalışabilecek durumda olduğu hâlde çalışamayanlar
damgalanmıştır.
1601 Yasası ve 1834 Yasası arasındaki fark önemlidir. 1601 Yasası, onurlarını
kırmadan sağlıklı yoksullara iş verme amacındayken 1834 Yasası, yardımları büyük ölçüde
onur kırıcı bir niteliğe sahip olarak yardım taleplerini engellemeyi amaçlamıştır. Bu yaklaşım
değişikliği, dönemin devlet anlayışıyla uyum içerisindedir; fakat istenen sonuçlar
alınamamıştır. Bu dönemde yoksulların çoğu ıslah evlerinin katı koşullarını kabul etmeye
zorlanmış, diğerleri de bundan kaçınmak için kötü yaşam koşullarını kabul etmek zorunda
kalmıştır.
Kapitalist sistemin beşiği olan İngiltere, 1601 ve 1834 Yasaları ile Batılı ülkelerde
yoksullara yardımda öncü olduğu gibi çalışma hayatında da ilk sosyal mevzuatın çıkarıldığı
ülke olmuştur. Dokuma sanayinde çalışan çocukların iş süreleri ve koşulları yönünden
korunması amacıyla, 1802 yılında çıkarılan kanun ile çocuk işçilerin günlük iş ücretleri 12
saat ile sınırlandırılmış; 1804 yılında da çocukların gece çalışması yasaklanmıştır.
Sonraki
yıllarda çıkarılan kanunlar ile çocuk işçilerin yanı sıra kadın işçiler de sosyal politikalara konu
olmuştur.
1820'de John Griscom tarafından yoksulların yaşam koşullarını ve alışkanlıklarını
araştırmak, yoksul bireylerin kendi kendilerine yardımcı olabileceği planlar önermek, onları
tasarruf etmeye ve ekonomik davranmaya cesaretlendirmek amacıyla Yoksulluğu Önleme
Derneği kurulmuştur. Bu amaçlara yönelik olarak Dernek, yoksullara ev ziyaretleri gerçekleştirmiştir.
Sosyal hizmet yaklaşımının temellerini oluşturan Yardım İşlerini Düzenleme
Derneği’ne (Bazı kaynaklarda “Hayırseverlik Örgütlenme Cemiyeti (Charity Organization
Society-COS)” olarak da geçmektedir) ve bir sivil toplum hareketi olarak Amerikalıların
dikkatini çekmiştir. Bu örgütlenme 1977’de Bufallo ve NewYork ‘ta hızla benimsenerek
yardım hareketlerine başlamıştır.
Yardım İşleri Düzenleme Derneği, sosyal çalışma mesleğinin oluşmasına yol açan
sosyal teorinin temellerini oluşturmaktadır. Bu derneğin en önemli unsurlarından biri, bireysel
sosyal hizmete odaklanmasıdır. (a) Bireylere ve ailelere doğrudan hizmet vermek (b) kentlerin
baskılayıcı sosyal problemleri ile mücadele etmek amacıyla özel kurumlar yardım işlerini
düzenleme derneklerinde bir araya gelmiştir. Görevlendirilen gönüllü "dost
ziyaretçiler","iyilik” yapma temelinde yoksulları tasarruf etmeye ve iş aramaya
cesaretlendirmişlerdir. II. Dünya Savaşı’yla birlikte bu derneğin faaliyetleri sona ermiştir.
Yardım işleri hareketlerine eşzamanlı olarak 1800’lerin sonunda “yerleşim evleri”
kurulmuştur. Bu “yerleşim evleri”nin ilki, 1884’te Londra'da kurulan Toynbee Hall'dur. Kısa
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süre içinde birçok büyük Amerika şehirlerinde de yerleşim evleri faaliyete geçmiştir. İlk
yerleşim evi çalışanlarının çoğu genellikle bürokrat kızları idi. Dost ziyaretçilerin aksine
yoksul bölgelerde yaşayarak yoksulların yaşam koşullarını iyileştirme konularında çalıştılar.
Yerleşim evi hareketinin en dikkat çekici lideri, sosyal hizmetin ünlü kurucusu Jane
Adams'tır. Günümüzde sosyal grup çalışması, sosyal eylem ve topluluk örgütlenmesi olarak
adlandırılan teknikler kullanılmış olup çevreyi geliştirerek toplulukları değiştireceklerine ve
daha iyi bir toplum ortaya çıkaracaklarına inancıyla çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
Yerleşim Evi hareketlerinin, Yardım İşleri Düzenleme Derneği ile birçok ortak
özelliği bulunmaktadır.


Her ikisi de benzer ahlaki ilkelere dayanmaktadır.



Her ikisi de eğitimin önemi üzerinde durmuştur.

 Her ikisi de toplulukların ve bireylerin sorunları ile savaşmada finansal desteğin
yetersiz olduğunu düşünmektedir.
 Her ikisi de daha ayrıcalıklı olanların daha az şanslı olanlara karşı
yükümlülüklerinin olduğuna inanır.
Yerleşim Evi hareketi birbiri ile ilişkili üç fikre dayanmaktadır:


Yoksulluğun nedenleri ve etkileri ile ilgili bilimsel araştırmaya duyulan ihtiyaç,



Eğitimle birey ve toplulukların yaşamlarının iyileştirileceğine inanılması



Yerel topluluklarda liderliğin geliştirilebileceğine inanılması.

Yardım İşleri Düzenleme Derneği, kentlerdeki toplumsal sorunları çözmeye çalışan
özel kuruluşların çalışmalarının planlanmasını ve koordinasyonunu sağlamıştır. Toynbee Hall
ve benzer yardım evleri ise çevre reformunu vurgulamış, misyonerlik yaklaşımını benimseyen
ve yoksul mahallelerde yaşayan çalışanlar aracılığı ile mahalle sakinlerine çevrelerini nasıl
iyileştireceklerini ve nasıl ahlaklı bir yaşam süreceklerini öğretmeye ve çalışma ve tasarruf
gibi konularda orta sınıf değerlerini benimsetmeye çalışmışlardır.
1899’da Chicago’da ilk Çocuk Mahkemesi kurulmuştur ve sosyal kişisel çalışma
uygulamaları bu alanda da devam etmiştir. Bu yıllarda yoksul aileler geçinebilmek amacıyla
çocuklarını hırsızlığa zorlamaktaydı. Yakalanan çocukların yetişkin suçlular ile aynı ortamda
kalmasının yaratacağı olumsuz etkiden dolayı çocukların ayrı bir mekanda cezalarını
çekmeleri görüşü belirginlik kazanmıştır. Dolayısıyla çocuk mahkemeleri ve ıslahevleri
gelişmeye başlamıştır. Franklin D. Roosevelt, 1909 yılında çocuklarla ilgili ilk Beyaz Saray
Konferansı’nı gerçekleştirmiştir. Bakıma muhtaç çocukların durumu ile ilgili olan bu
konferans, 1912 yılında Çocuk Bürosu’nun açılmasıyla sonuçlanmıştır. Ülkede çocuk
haklarının düzenlenmesiyle ilgilenen bu büroyu, 1934 yılında birçok eyalette tanı hizmeti,
tıbbi bakım ve engelli çocuklar için özel programların oluşması izlemiştir.
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1900’lerin başından itibaren yardım kuruluşlarındaki çalışmalar daha sistematik bir
şekilde yapılmaya başlanmış ve sosyal çalışmayla ilgili çeşitli, eğitim kursları düzenlenmiştir.
Ancak bu eğitimler kuramsal temelden yoksun olduğu için sadece, yardım tekniklerine ilişkin
becerilerin kazanılması amacını taşımışlardır. İlk sosyal hizmet eğitim programlarında hem
çevresel reform hem de bireylerin topluma daha iyi uyum sağlaması çabalarına
odaklanılmıştır.
Richard Cabot, 1905 yılında Massachusette Hastanesinde Tıbbi Sosyal Hizmet
uygulamasını başlatmıştır. Bundan sonra okullarda, mahkemelerde, çocuk rehberlik klinikleri
gibi yerlerde sosyal hizmet uzmanları görevlendirilmiştir.
1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte kapitalist ülkelerde ekonomik
ve sosyal hayata müdahaleler yoğunlaşmış, Savaş sonrası ise devletin başta konut, sağlık,
emekli aylığı ve rehabilitasyon olmak üzere birçok alanda sorumlulukları artmıştır.
1917’de Mary Richamond sosyal hizmet kuram ve yöntemlerine ilişkin ilk kitap olan
Sosyal Teşhis adlı eseri yayınlamıştır. Kitap, çalışanın bireye nasıl müdahale etmesi gerektiği
konusunu ele almaktadır. Bu süreç günümüzde hala kullanılmakla birlikte çalışma tanı
(yanlışı ortaya koyma), prognoz (gelişme beklentisini ortaya koyma) ve tedavi planlaması
(müracaatçının gelişmesine yardımcı olmak üzere nelerin yapılması gerektiğini ortaya koyma)
konularını içermektedir.
1920’lerde Sigmund Freud'un kişilik gelişim ve sağaltım (tedavi) kuramı popüler hale
gelmesiyle psikiyatrik bir yaklaşım olan "İntira Psişik (iç ruhsal)" süreçler vurgulanmış ve
müracaatçıların kendi sosyal konumlarına uyum sağlamaları olanaklı kılınmıştır. Böylelikle,
çoğu sosyal hizmet uzmanının, bundan sonraki 30 yıl içinde eğilimleri “reform”dan
“terapi”ye doğru kaymıştır. Günümüzde sosyal hizmet hem reform yaklaşımını hem de terapi
yaklaşımını kapsamaktadır.
1917 yılı meslek için önemli bir dönüm noktasıdır. O zamana kadar meslek
toplantıları olarak adlandırılan toplantılar, “Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı” adını almıştır.
Yaşanan savaş nevrozu ve ordunun yeni tutumu psikiyatri alanında eğitilmiş sosyal hizmet
uzmanlarına olan ihtiyacı artırmıştır. I. Dünya Savaşı yıllarında özellikle sosyal hizmet
mesleğinin faaliyet alanlarını, erkekleri orduya katılan ailelere maddi yardım programı,
toplumun hemen hemen bütün kesimine yönelik sosyal kişisel çalışma uygulamaları
oluşturmuştur. I.Dünya Savaşı’ndan sonra toplum örgütlenmesi sosyal hizmet uygulamasında
özel bir yöntem olarak gelişmeye başlamıştır.
Sosyal düzensizliğin önlenmesi ve insan refahının sağlanması amacıyla sosyal hizmet,
20. yy’dan itibaren yoksulluk, bağımlılık ve hastalık sorununu çözmek için bireyin sosyal
çevresine odaklanmıştır. Bu dönemde mesleki uygulamalar ağırlıklı olarak birey ve ailenin
içinde bulunduğu sosyal koşulları değerlendirmek ve ihtiyaçları çerçevesinde özellikle maddi
yardım şeklinde olmuştur.

33

2.2. 1920-1940 Dönemi
II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sosyal hizmet yaygın kabul görmüş bir meslek dalı
değildi. 1930’lardaki kriz ve 1935'te sosyal güvenlik hareketinin yasalaşması sosyal hizmetin
yayılmasına olanak sağlamış ve sosyal hizmet uzmanları için iş fırsatları yaratmıştır. Bu
dönemde toplum organizasyonu bir alan olarak genişlerken bir yöntem ve süreç olarak sosyal
kişisel çalışma ve sosyal grup çalışması sosyal hizmette kullanılmamıştır. Toplum üzerine ilk
ders 1932 yılında Sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin ortaya koyduğu ortak müfredatının bir
gereği olarak sosyal hizmet okullarında verilmeye başlamıştır.
1920'ler ile birlikte sosyal reformcular, zayıf ve yetersiz sağlık hizmetlerinden, düşük
ücretlerden, sanayideki yetersiz güvenlik önlemlerinden ve birçok mesleki tehlikelerden doğan
sorunlarla yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlamışlardır. İşsizlik, hastalık, ölüm, yaşlılık gibi
sosyal sorunlar da, yardım hizmetlerinin içine dahil olmuştur. 1920 tarihi itibarıyla 43 eyalette işçi
tazminat yasaları oluşmuştur. Sosyal güvenliğin ilk biçimlerinden biri olduğu için bu mevzuat
oldukça önemlidir. Ayrıca 1935 Sosyal Güvenlik Yasası’nın temellerini oluşturmuştur. Bu yasa
Amerikan refah devletinin doğuşunu simgelemektedir.

Şekil 2.1. 1935 Sosyal Güvenlik Yasası
Toplum çalışmasının teorik gelişme sürecindeki en önemli aşama 1939’da Ulusal
Sosyal Hizmet Konferansı’nda sunulan “Toplum Örgütlenmesi Alanı” başlıklı Lane
Raporu’dur. Bu rapor, toplum örgütlenmesine dair çağdaş literatürün başlangıcı olmuştur. Bu
raporun yayınlanması, sosyal hizmet mesleği içinde toplum organizasyonunun teorik
çerçevesini oluşturmuş ve 1946 yılında Amerikan Toplum Çalışmaları Derneği kurulmuştur.
1920-1930’lu yıllarda sosyal hizmette psiko-dinamik kuramların etkisi ağırlıklı
olmuştur. Sosyal hizmet uzmanları, sosyal durumlara odaklaşmak yerine bireysel deneyimlere
ağırlık vermişlerdir. Bu dönemdeki diğer bir gelişme, mesleki örgütlerdeki hızlı büyümedir.
Bu dönemde meslekleşme çabaları örgütlenme girişimlerini de beraberinde getirse de sosyal
hizmet uzmanlarının çok azı bir mesleki organizasyona üye olmuştur.
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2.3. 1940-1970 Dönemi
Sosyal reformlarda devlet desteği, çok ufak değişikliklerle bu dönemde de devam
etmiştir. II. Dünya Savaşı sonrasında sosyal hizmet meslek olarak önemli gelişmeler sağlamış
ve çeşitli kuruluşlarda istihdam edilen uzman sayısı giderek artmıştır.
Ortaya çıkışı savaş yıllarına dayanan savaş sonrası, üç önemli örgütsel gelişme
meydana gelmiştir:
1-1946’da Ulusal Sosyal Refah Paktı içinde Ulusal Sosyal Hizmet Konseyi’nin
yeniden yapılandırılması.
2-1952’de Sosyal Hizmet Eğitimi Konseyi’nin oluşturulması.
3-1955’te Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin kurulması. Bu dernek, (a)
Sosyal Hizmet gibi birkaç mesleki dergiyi (b) Sosyal Hizmet Ansiklopedisi’ni ve (c) NASW
Haberler başlıklı bir bülten yayınladı.
1950'lerle birlikte sosyal refahın yeni bir boyutu olarak sosyal adalet kendini
göstermeye başlamıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi onaylanmış; Martin Luther King ve
arkadaşlarının liderliğinde, sosyal değişime olan ihtiyacı ve eşitsizliği gösteren şiddet
içermeyen gösterileri damgasını vurmuştur.1950’lerde sosyal hizmet mesleğinin yeniden
tanımlanmasına ilişkin çabaların başladığı görülmektedir. 1960’lı yılların sonu ve 1970’lerin
başında sosyal hizmet program ve kuruluşlarının sayısı artmıştır. Bu yıllarda sosyal hizmet
uzmanlarına yönelik eğitim programları hazırlanmış; üniversiteler bünyesinde sosyal hizmet
programları oluşturulmuştur. Sosyal hizmet uzmanı ile müracaatçı arasındaki geleneksel
“bakım” ilişkisinin yanında, sosyal sorunların nedenlerinin araştırıldığı “yapısal” bir ilişkinin
oluşmasına çalışılmıştır. 1930’lardan 1960’lara kadar hem özel mülkiyetin hem de devlet
kontrolünün ögelerini kapsayan sosyal refah devletinin geliştiği görülmektedir.

2.4. 1970-1980’ler Dönemi
1970’lerin ortalarından itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları
kapasite kullanım oranları ve kar marjlarının düşmesi, enflasyon ve işsizlik olgularının
yükselmesi, ödemeler dengesi açıkları gibi bunalım koşulları neo-liberal politikaları
belirleyici kılmıştır. Bu dönemde sosyal refah harcamalarının kısılması ve sosyal korumanın
azaltılması gibi uygulamalar gündeme gelmiştir. İşsizlik sigortasında, çocuk yardımlarında
ciddi düşüşler gerçekleşmiştir.
1990’lı yıllara kadar olan dönem, sosyal refah sistemi açısından bir düş kırıklığı
yaratmıştır. 1980’li yıllardan sonra Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret
Örgütü gibi uluslararası kurumların uyguladığı politikalar ve uygulanan bu politikaların
sonucunda çok uluslu şirketlerin etkinliğinin küresel çapta önemli ölçüde artmış olması
küreselleşmenin güç kazanmasının en önemli nedenidir. Sosyal hizmetlerin özelleştirilmesi ve
ticaretleştirilmesi süreci, 1980’li yıllar itibariyle orta sınıfın azalmasına, eşitsizliklerin
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artmasına yol açmıştır. Yaşam şekillerinin değişmesi bireylerin fiziksel, psikolojik sağlıklarını
ve ihtiyaçlarını etkilemiş ve işsizlik, evsizlik, HIV/AIDS, madde bağımlılığı, barış ve adalet
gibi sosyal konulara ilgi artmıştır. Bu dönemde sosyal hizmet çevresi içinde bireyi
değerlendirme odağında çalışmış; sistem yaklaşımı evrensel bir yaklaşım olarak kabul
edilmeye başlamış, feminist yaklaşım da bu dönemde sıklıkla konuşulmuştur
Batı toplumlarının tarihsel birikimleri ve özgürlük mücadeleleri içinde şekillenen
sosyal hizmet mesleği Asya, Afrika ve azgelişmiş ülkelerde kısmi olarak etki alanı bulmuştur.
Bu ülkeler de her ne kadar kendi özgüllüklerini oluşturma konusunda yeterli bir çaba
sergilememiş olsalar da Batı’ya endeksli olarak sosyal hizmetlere duyarsız kalmamışlardır.
Azgelişmiş ülkelerde ise sosyal hizmet kalkınma unsurları içerisinde değerlendirilmiştir. Bu
durum sosyal hizmetin mesleki gelişiminin önemli engellerle karşılaşmasına zemin
hazırlamıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal refah hizmetleri içerisinde yer alan sosyal hizmetin meslekleşme süreci Feodal
dönem öncesi ve sonrası, 1920-1940 Dönemi, 1940-1970 Dönemi ve 1970-1980’ler Dönemi
olmak üzere dört başlık altında incelendi. İlerideki bölümlerde ele alınacak konulara temel
oluşturmak üzere sosyal hizmet uygulamalarının tarihsel gelişimi her bir dönemin kendi
koşulları içinde değerlendirilerek konunun daha iyi anlaşılmasına çalışıldı.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal hizmetin Avrupa’da 16.yy’da yoğun ilişkisine dayanan olgu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sosyalizm
b) Feodalizm
c) Küreselleşme
d) Kapitalizm
2) 1601 yılında İngiltere’de çıkmış olan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yoksullara Yardım Yasası
b) Genel Sağlık Sigortası
c) Gilbert Yasası
d) Speenhamland Yasası
3) Bugün çağdaş anlamdaki sosyal güvenliğin bir hak olarak toplumdaki herkesi
kapsama mantığının ilk örneği aşağıdaki yasalardan hangisine aittir?
a) Gilbert Yasası
b) Genel Sağlık Sigortası
c) İstihdam Yasası
d) Speenhamland Yasası
4) Sosyal hizmet yaklaşımının temellerini oluşturan ve sivil toplum tarafından
başlatılan İngiliz hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çocuk Koruma Derneği
b) Yoksulluğu Önleme Derneği
c) Yardım İşleri Düzenleme Derneği
d) Toynbee Hall
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleşim evi hareketi ile yardım işleri düzenleme
derneğinin ortak özelliğini yansıtmamaktadır?
a) Her ikisi de benzer ahlaki ilkelere dayanmaktadır.
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b) Her ikisi de eğitimin önemi üzerinde durmuştur.
c) Her ikisi de daha ayrıcalıklı olanların daha az şanslı olanlara karşı
yükümlülüklerinin olduğuna inanır.
d) Her ikisi de sorunlar karşısında finansal desteğin yeterli olduğunu düşünmektedir.
6) Tarihte ilk çocuk mahkemesi nerede kurulmuştur?
a) Şikago
b) Londra
c) Münih
d) Florida
7) I. Çevre reformunu vurgular.
II. Misyonerlik yaklaşımını benimser.
III. Teknolojiyi çevre ile uyumlu hale getirme
Yukarıdaki ifadelerden hangisi 1884’te Londra'da kurulan Toynbee Hall'un
görevlerinden değildir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I-II
8) Hastanede Tıbbi Sosyal Hizmet uygulaması ilk defa hangi tarihte başlatmıştır?
a) 1878
b) 1905
c) 1913
d) 1917
9) “Günümüzde sosyal hizmet hem reform yaklaşımını hem de …….. yaklaşımını
kapsamaktadır” ifadesinde boş yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
a) Güçlendirme
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b) Terapi
c) Ekolojik
d) Sistem
10) Sosyal hizmet mesleki örgütlerinin hızlı büyümesi hangi dönemlerde olmuştur?
a) 1920-1940 dönemi
b) 1940-1970 dönemi
c) 1970-1980 dönemi
d) 1980’lerden sonra

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) c, 5) d, 6) a, 7) c, 8) b, 9) b, 10) a
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3. KÜRESEL SORUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küresel sorunların başında gelen yoksulluğu, eğitimi, aşırı nüfus ve
çevrenin kötü kullanımını, sağlığı ve göçü içeren sosyal sorunlar ile silahlanma ve terörizm
konularını içeren güvenlik sorunları hakkında bilgi edinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hangi ülkeler küresel sorunlardan daha fazla etkilenmektedir? Dünyadaki siyasal
ve ekonomik süreci de düşünerek yanıtlayınız.
2) Yoksulluğun ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir? Az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkeleri dikkate alarak yanıtlayınız.
3) Aşırı nüfusun yarattığı çevresel sorunlar toplumların sosyal yapılarını nasıl
etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Küresel toplumlarda
sorunlar

Kazanım
Küresel toplumlarda yaşanan
sosyal sorunlar ile güvenlik
sorunları bilgisini edinir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Küreselleşme



Sosyal sorunlar; yoksulluk, eğitim, aşırı nüfus ve çevrenin kötü kullanımı, sağlık,



Güvenlik sorunları; silahlanma, terörizm

göç

45

Giriş
Yaygın etkilerinin 1980’li yıllarda hissedilmeye başladığı küreselleşme; ekonomiden
siyasete birçok alanda ilgi konusu olan bir olgudur. Sürecini henüz tamamlamamış olduğu
için tanımlanışından etkilerinin ortaya konulmasına kadar farklı yaklaşımlara konu olmuş bir
fenomendir. Küreselleşme ekonomiden siyasete kadar geniş bir alan da etkisini göstermekte
ve yaşamımızı değişmektedir.
Küreselleşme, devlet politikalarının, kültürlerin, toplumsal hareketlerin ve finans
piyasalarının ticaret ve fikir alışverişi aracılığıyla dünya genelinde bütünleşmesi olarak
kullanılsa da, aslında yerel veya bölgesel çevre sorunlarına ilişkin bir olgunun, dünya çapında
bir olguya dönüşme süreci olarak değerlendirilebilir. Son dönemde gerçekleşen bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki ilerlemesi sayesinde küreselleşme süreci iyice hızlanmıştır
Küreselleşme sürecinin etkileri dünyada farklı şekillerde hissedilmiştir. Günümüzde
bir ülkenin dışındaki gelişmeler, insanların yaşamını o ülkenin içindeki değişiklikler kadar
etkilemektedir. Örneğin; New York ve Washington’da Eylül 2001’de gerçekleştirilen terörist
saldırı, sadece ABD için değil, bütün dünyada anında bir ekonomik gerilemeye neden oldu.
Büyük bir küresel etki örneklerinden biri de uluslararası turizmde iki yıl boyunca yaşanan
düşmüştür. Bu düşüşün etkileri ABD’den çok uzakta olan, Afrikalı korucular ve Asyalı taksi
sürücüleri gibi, insanlar tarafından hissedilmiştir.
Küreselleşme, çok boyutlu bir kavram olup tüm bu boyutların karşılıklı etkileşimi
sonucunda şekillenmektedir. Ekonomik boyutu; küreselleşmenin en önemli bileşenlerinden
biridir. Uluslararası ticaretin kendine özgülüğü, küresel mali piyasaların ve küresel sermaye
akımlarının günümüzde sahip olduğu benzersiz hacim, derinlik ve çeşitlilik, küresel
üretimdeki radikal dönüşüm ve çok uluslu şirketler. Siyasi/güvenlik boyutu; günümüz
dünyasında siyasi güç, otorite ve yönetim biçimlerindeki yapısal dönüşüm olarak
tanımlanabilir. Geleneksel siyaset anlayışından farklı bir yapıyı yansıtmakta, ulus devlet, bu
süreçte temel birim olarak faaliyet göstermeye devam etmekte, ancak yetki ve manevra
alanları belirli ölçülerde kısıtlanmaktadır. Teknolojik/İletişimsel boyut; veri iletiminde
mikroişlemciden ve uydu teknolojilerinden faydalanılması, bilginin saklanması, depolanması,
işlenmesi ve iletilmesinde dijital ortamlardan yararlanılması ve iletişim araçlarının üretim ve
kullanım maliyetlerindeki radikal düşüş sıralanabilir. Çevresel/Demografik boyut; Bu
sorunların temel özelliği belirli bir yer ya da bölgeyi ilgilendirmekten ziyade küresel ölçekte
sonuçlar doğurmalarıdır. Bu itibarla, bu sorunların çözümü için ulus devlet ötesi bir çaba
gerekmekte, küresel düzeyde bir bilinçlenme sonucunda oluşacak bir uluslararası dayanışma
ve işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel ısınma, hava kirliliği, nükleer ve kimyasal
atıklar, kuraklık ve sel felaketleri, biyo-çeşitlilik ve türlerin yok oluşuna ilişkin sorunlar, asit
yağmurları, deniz, göl ve akarsu kirliliği gibi problemler küreselleşme sürreci ile ilintilidir.
Kültürel boyut; bireyler ve toplumlar arasındaki etkileşim oldukça ileri bir seviyede
bulunmaktadır. Bu sayede, söz konusu bireyler ve toplumlar arasında daha önceden
birbirlerine yabancı gelen yaşam tarzları temelinde ortak bir payda oluşmakta farklı zevkler,
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ilgi alanları gibi konularda belirli bir ahenk, hatta yeknesaklık sağlanmaktadır. Bir anlamda,
global bir kültür ve birikim ortaya çıkmaktadır.
Her alanda mesafenin daha az önemli hale gelmesi, siyasal, ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlarda dünyanın daha çok bütünleşmesi süreci olarak da ifade edilen küreselleşme
sürrecinde, insanlığı ilgilendiren birçok sorunun küresel nitelik kazandığı açıktır
Küreselleşme süreci ile dünyanın herhangi bir yerinde yaşanılan bir olay, alınan bir
karar ve girişilen bir faaliyet, dünyanın diğer yerlerindeki bireyler ve toplumlar arasında
önemli sonuçlara dönüşebilmekte ve bu durum devletleri aşan bir etkileşim ve iletişim
çoğulluğunun varlığı anlamına gelmektedir. Gerek bölgeler ve ülkeler arasında gerekse
ülkelerin kendi içerisinde yaşadığı yoksulluk, eğitim, aşırı nüfus ve çevrenin kötü kullanımı,
sağlık, göç konularına ilişkin sosyal sorunlar ile silahlanma ve terörizm gibi güvenlik
sorunları küresel toplumlarda önemli sorun alanları olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bölüm de
temel sorunlar, sosyal sorunlar ve güvenlik sorunları başlıkları altında irdelenecektir.

Resim 7. Küresel sorunları çözmek
Kaynak: www.haberturk.com

3.1. Sosyal Sorunlar
Yenidünya düzeni tüm dünya ülkelerine özellikle ekonomik büyüme anlamında
önemli fırsatlar ve avantajlar sunmaktadır. Ancak olaya sosyal açıdan bakıldığında durumun
beklendiği gibi olumlu olmadığı görülmektedir. Yenidünya düzeni, küresel düzeyde sosyal
sorunları daha da derinleştirmiştir. Bu sorunlardan yoksulluk, eğitim, aşırı nüfus ve çevrenin
kötü kullanımı, sağlık, göç ele alınan temel konular olacaktır.

3.1.1. Yoksulluk
Toplumsal yaşamın tüm diğer yönleri gibi, yoksulluk da küreselleşmenin güçlü etkisi
altındadır. Yerel görünümlerin ve küresel, bölgesel(ulusal) ve yerel sebeplerinin karşılıklı
etkileşimleri ile yoksulluk, “küresel”in “yerel” ile buluştuğu bir fenomen olarak düşünülebilir.
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Adaletsiz gelir dağılımı, yüksek enflasyon, çağa uygun eğitim olanaklarından yoksun
olma, aileye yönelik devlet düzeyinde uzun amaçlı politika ve projelerin üretilememesi vs.
geniş yoksul kitlelerini ekonominin gerisinde bıraktı.
İnsanlık tarihinin en eski ve çağdaş toplumların en önemli toplumsal sorunu olan
yoksulluk, bir ülkede yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Dar
anlamda yoksulluk ise açılıktan ölme sınırı ile barınacak yeri olmayanları tanımlar. Geniş
anlamda ise, gıda, giyim, barınma gibi imkanları hayatlarını değiştirmeye yetebildiği halde
toplumun temel standartlarının gerisine kalmaktır. Bu ayrım literatürde mutlak ve göreli
yoksulluk olarak kabul görmektedir. Buna göre;
Mutlak yoksulluk, ortalama reha düzeyinin altında kalma durumudur. Bir insanın
maddi ve manevi boyutlarda hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ayni ve nakdi
gelirlerden yoksun olma halidir. Açlık sınırını ifade eder. Uluslararası göstergelerde az
gelişmiş ülkeler için kişi başına ortalama 1 ABD Dolarına eşit günlük harcama düzeyi mutlak
yoksulluk sınırı olarak kabul edilirken, Latin Amerika ve Karayipler için aynı oran 2 ABD
doları, Türkiye’nin dâhil olduğu ve Doğu Avrupa ülkelerinin de içinde bulunduğu grup için 4
ABD doları ve gelişmiş sanayi ülkeleri için 14, 40 ABD doları olarak tespit edilmiştir.
Bunların yanı sıra FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO (Birleşmiş
Milletler Dünya Sağlık Örgütü), mutlak yoksulluğa yeni bir boyut da getirmiştir: Ultra
Yoksulluk. Ultra yoksulluk, mutlak yoksullukta belirtilen gerekli asgari kalori miktarının
yalnızca % 80’inin karşılanmasını ifade etmektedir
Göreli yoksulluk ise, toplumun genel standartlarına oranla belirli bir sınırın altında
gelir ve harcamaya sahip olma durumudur. Göreli yoksullukta ortalama gelirin belirli bir
oranı altında geliri olan bireylerin nüfus toplamına olan oranı ölçüt alınır. Ancak, çok hızlı
değiştiği ve mekansal bir boyuta bağlı olmadığı için bu göreliliğin “sınırları”nı takip etmek
güçtür. Artık, toplumca tüketilen metalara veya ulusal olarak tanımlanmış yoksulluk sınırına
dayalı bir yoksulluk kavramı, kime yoksul deneceğini açıklayan standart tanımlar temsil
etmez.
Dünyanın çeşitli yerlerinde, medya aracılığıyla ya da kişisel deneyimlerle, yoksulluğu
tanıyan ve onunla ilişki kuran insan sayısı gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla “küresel
farkındalık” kişinin daha geniş bir toplumsal mekanla ilişki kurmasına katkıda bulunur.
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Raporu (2012)’nda yer alan
verilere göre, dünya nüfusunun yarısı, günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalışmakta
olup günde 1 dolardan az bir parayla yaşamlarını sürdürmeye çalışanların sayısı ise 1.2
milyardır. Bu insanlar açlık, hastalık, cehalet ve işsizlik gibi sorunların yanı sıra yeterli gıda,
temiz içme suyu ile eğitim, sağlık ve çağdaş enerji hizmetlerinden yoksun yaşamaktadır. FAO
(Gıda ve Tarım Örgütü)’nun dünya genelindeki gıda güvensizliğine ilişkin raporuna (20112013) göre 842 milyon kişi (dünya nüfusunun yüzde 12’si) kronik açlık çekmektedir.
Özellikle Sahra Altı Afrika'sında durumun endişe verici olduğuna değinilen raporda, dünyada
en fazla yetersiz beslenmenin %21 ile bu bölgede görüldüğü, Afrika’da hala beş kişiden
birinin yetersiz beslendiği açıklanmaktadır. FAO, kaydedilen gelişmelere rağmen yetersiz
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beslenenlerin yaklaşık %60’ının Güney Asya (295 milyon kişi) ve Sahra Altı Afrika'sında
(223 milyon kişi) bulunduğuna dikkati çekmektedir.
Türkiye’de ise bu alandaki en yeni çalışmalardan birisi, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından yapılan 2009 Yoksulluk Araştırmasıdır. Türkiye’de 2009 yılı itibariyle
fertlerin yaklaşık % 0,48’i yani 339 bin kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının,
% 18,08’i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk
sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. Yoksulluğu, İnsani Gelişme Endeksi ile ölçen 2010
insani gelişme raporunda ise, Türkiye İnsani Gelişme sıralamasında 0.754 endeks değeriyle
62. sırada yer almaktadır. Bir başka açıdan ifade etmek gerekirse dünya nüfusunun yarısından
fazlasının gıda, içme suyu, sağlık, eğitim ve modern enerji imkanlarından oldukça yetersiz
yararlandığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan yoksulluk, duygusal ve davranışsal bozuklara yatkınlık, alkolizm, suça
maruz kalmak ve kısalan ömür anlamına da gelir. Umutsuzluk, özgüven eksikliği ve fizikse,
duygusal, sosyal ve duygusal gelişim bozukluklarına neden olur. Yoksulluğun belli nüfus
kategorilerinde daha fazla yoğunlaştığı görülmektedir: tek ebeveynli aileler, çocuklar, yaşlılar,
kalabalık aileler ve etnik gruplar. Eğitim düzeyi, işsizlik ve yaşanılan yer de yoksulluğu
etkiler. Dolayısıyla yoksulluğun yalnızca ekonomik olarak ele alınamayacak kadar karmaşık
bir olgu olduğu, insan hayatının tüm boyutlarını (ekonomi, siyasi ve sosyal katılım, eğitim,
sağlık, insan hakları, çevre vb.) kapsadığını söylemek mümkündür.

Günümüzde yoksulluktan özellikle kadınlar ve çocuklar son derece olumsuz biçimde
etkilenmektedir.
Resim 8. Yoksulluk.
Kaynak: http://www.unicef.org.tr

UNDP ( Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) yoksulluğu, insani gelişme için
zorunlu olan fırsatlardan (hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat, ortalama bir hayat standardı,
özgürlük, kendine güven, saygınlık) mahrum olma şeklinde tanımlayarak, kavramın sadece
parasal içeriğe hapsedilmesini engellemiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
tarafından geliştirilen ve 1990’dan bu yana kullanılan İnsanî Gelişme Endeksi, iyi ve uzun
yaşam, bilgiye erişim ve yüksek hayat standardı esasına dayalı olarak insanî gelişim
tanımlayan ve her yıl yayımlanan bir göstergedir. İGE sosyoekonomik göstergeleri ekonomik
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büyüme ile ilişkilendirmekte ve gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin birlikte
izlenmesi ve kıyaslanabilmesine imkân vermektedir. İnsanî Gelişme Endeksi (İGE),iki farklı
versiyonu ile İnsanî Yoksulluk Endeksleri (İYE1 ve İYE2) ve Cinsiyet Temelli Gelişme
Endeksi ile insani gelişme derecesinin ölçülmesinde temel oluşturmaktadır. Endeks, bir
ülkenin üç temel göstergesi olan doğumda yaşam beklentisi, okullaşma oranı (yetişkin
okuryazarlık oranı ve ilk, orta ve yüksek öğrenim okullaşma oranı), satın alma gücü paritesi
temelinde düzeltilmiş kişi başı gelir olmak üzere üç gösterge ile ölçülmektedir. Cinsiyet
Temelli Gelişme Endeksi (CGE) ise, İnsanî Gelişme Endeksi (İGE) ile aynı boyutları ve
göstergeleri kullanmakta fakat erkek ile kadın arasındaki eşitsizlikleri değerlendirmektedir.
Yoksulluk, bir ülkenin gelişmişlik seviyesi ile yakından ilişkilidir. İstisna olan ülkeler
haricinde, genel olarak, azgelişmiş ülkelerde yoksulluk oranı nüfusun % 40 ile % 80'i
arasında, gelişmekte olan ülkelerde ise % 40'ın altındadır. Ekonomik ya da sosyal boyutlu
gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yoksulluk olgusu, ekonomik gelişmişliği
yakalayabilmiş ülkelerde dahi görülmekte olup en zengin ülkelerde bile yaşayan nüfusun
%12’sini yoksullar oluşturmaktadır.
Yoksulluğun dünyanın geleceğini tehdit eden ciddi bir küresel sorun olduğu
gerçeğinin kendini giderek daha fazla hissettirmesi, bütün dünya ülkelerinin yoksullukla
mücadelede ekonomik büyüme, insana yatırım yapmak, ekonomik denge, katılım ve çevre ile
yoksullukla mücadele kapsamında beşeri kaynakların geliştirilmesi, kırsal bölgelerdeki temel
altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal sektörlere daha fazla kaynak sağlanması ve
çevrenin korunması gibi alanlarda kaynak sağlama eğiliminde olan dünya bankası borçları
temel vurguları yoksullukla mücadelede ön plana çıkmaktadır. Yoksullukla mücadelede
devlete önemli görevler düşmekle birlikte parasal yardımda bulunmayı öngören anlayış yerini
uzun vadede çözülebilecek bir sorun olarak düşünülmeye bırakmaya başlamıştır.

1994 yılında Sudan'da savaş fotoğrafçısı Kevin Carter tarafından çekilen ve “Akbaba” adı
verilen fotoğraf, zayıflıktan ölmek üzere olan siyah küçük kız çocuğu ile yakınında tüneyen
akbabayı yansıtmaktadır.
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3.1.2. Eğitim
Küresellik bilgi toplumu kavramı ile birlikte anılır. Bilgi toplumu, halkın genel eğitim
düzeyinin yüksek olduğu, uygun mesleki eğitime ve uygun mesleğe sahip olduğu ve
yaşamları boyunca sürekli eğitim aldıkları toplumdur. Bilgi toplumunun bütün vatandaşları
topluma eleştirel yaklaşarak bir bütün olarak toplumun kalitesiyle ilgilenir. Bu toplumun bir
de küresel eğitim olgularının girdiğini düşünürsek, eğitim dizgesinin düzenlenmesinde
küreselliğin vazgeçilmezliği kendiliğinden ortaya çıkar. Fakat bilgi toplumu aynı zamanda ne
yaptığını bilen ve kendi kültürünü koruyan bir toplumdur. Bu durumda ne tür eğitim
verilecektir sorunu ortaya çıkar. Bilindiği gibi yüzyılımız çevresel, ekonomik ve siyasal
yeniden yapılanmalardan dolayı sistemin tümünde ve özellikle eğitim sisteminde ikilemler
yaşatmaktadır. Eğitim dizgesi de değişen kültürel ekonomik ve siyasal koşulları kendi yerel
kültürüyle bütünleştirilecek şekilde düzenlemelidir.
Sık sık, eğitim sisteminin sosyal sorunları çözmesi ya da azaltması beklenir. Örneğin
şu anda eğitimin okul çağındaki çocukların tutumlarını değiştirecek bir müfredat aracılığıyla
ırkçılık ve cinsiyetçiliği azaltması beklenmektedir. ( Gerçekten de okul ortamı çeşitli ırkların
entegre olabileceği yerlerden biridir.) Eğitim sisteminin düşük gelirli ailelerin çocuklarına
yoksulluktan kurtulmaları için gerekli eğitsel ve mesleki becerileri kazandırması da
beklenmektedir. Oysa ekonomik durumu daha iyi olan çocuklarla karşılaştırıldığında, yoksul
çocukların zenginleştirici deneyimleri ve akademik başarıya dönük motivasyonları daha azdır.
Eğitim sistemi duygusal veya öğrenme problemleri bulunan çocukları ya da alkol veya diğer
uyuşturucu maddeleri kullanan çocukları da tespit etmeli ve tedaviye yönlendirmelidir.
Eğitimde fırsat eşitliği sorunu: Herkes her yerde eğitim alma hakkına sahiptir.
Toplumun farklı kesimlerindeki bireylerin eğitim hizmetinden yararlanmasını engelleyecek
her türlü sorun bu hakkın engellenmesi anlamını taşımaktadır. Engelliler, kız çocukları, etnik
ve dini kökeni farklı yurttaşla yaşlılar, eğitim sisteminden çeşitli nedenlerle ayrılmış olan
yetişkin bireylerin bu haklarını kullanmalarını sağlayacak olanaklar yaratılmak zorundadır.
Aksi halde temel bir insan hakkının ihlali söz konusu olacaktır. Nitekim bu durum Birleşmiş
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesi’nin 2. Maddesinin 2.
Bendinde eğitimde fırsat eşitliğini ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka görüş, ulusal
ya da sosyal köken, servet, doğum ya da diğer herhangi bir duruma dayalı, ayrımcılık
yapılmasını yasaklar. Bu eğitimde fırsat eşitliğinin mutlak bir hak olduğunu göstermektedir.
Ayrıca Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de eğitim
hakkını güvence altına alır.
UNICEF(2004) raporuna göre, Sahra Güneyi Afrika’da AIDS yüzünden anne babasını
yitiren 11 milyon çocuktan söz edilmektedir. Bu çocuklar okula gitmek için gereksinim
duydukları aile desteğini büyük oranda kaybetmişler anlamına gelmektedir. Yani 11 milyon
çocuk okula devam edememekte ve eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamamaktadır. Bu
rakamlar içerisinde kız çocuklarının kaybı daha fazla olduğu bilinmektedir. Dünyanın pek çok
yerinde eğitimden yeterince yararlanamayan gruplar bulunmaktadır. Örneğin dünyanın pek
çok yerine yayılmış ve göçebe bir yaşam süren Romanlar bunlardan biridir.
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3.1.3. Aşırı Nüfus ve Çevrenin Kötü Kullanımı
Şu an dünya üzerinde yaklaşık 7 milyar insan var. Bu sayı 1930 yılında 2 milyardı.
Dünya nüfusu yılda 80 milyon insanın eklenmesiyle yılda yaklaşık %1,2 oranında
artmaktadır. Önüne geçilemeyen bu nüfus artışının tehlikeleri, tarihsel süreç içerisinde dünya
nüfusuna 1 milyarlık gruplar halinde bakılırsa daha rahat görülebilir. İnsanlık tarihinde dünya
nüfusunun 1850’ye kadar ulaştığı sayı 1 milyarken, diğer 1 milyar insan sadece 80 yıl içinde
bu sayıya eklenmiştir(1850-1930). Bundan sonraki 1 milyarlık grup 30 yılda(1930-1960) ve
bir sonraki ise 15 yıl sonra nüfusa eklenmiştir.(1960-1975). 1975 den beri bu nüfusa yaklaşık
3 milyar insan daha eklenmiştir. Bu şekilde bir artışın 65 yıl daha devam edeceğini
düşündüğümüzde, 2065 yılında dünya nüfusu 12 milyar olacaktır.
En çok nüfus artışı da giderlerinin asgari düzeyde karşılayabilen, yani ekonomik
koşullarını iyileştirmek için kaynaklarını tüketmek zorunda olan, eğitim seviyesi düşük ve
ağırlıklı olarak tarımla geçinen ülkelerde gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan dünya
nüfusunun üçte ikisini barındırır ve nüfusun ikiye katlanma süreci yaklaşık 20-35 yıl
aralığındadır.
Bugün dünyadaki nüfus sorunu ailelerin geçmiştekinden daha fazla çocuk sahibi
olmalarından kaynaklı değildir; ailelerin birey sayısı artmamıştır. Bunun yanında insanlar
artık üretkenlik çağı ve ötesine kadar yaşayabiliyor. Buna paralel olarak da daha fazla çocuk
kendi çocuklarını doğurabilecek olgunluk çağına erişiyor. Bu değişimin birkaç nedeni var:
tıptaki ilerlemeler, genel sağlığı koruma tedbirleri, halk sağlığı tedbirleri ile açlık, seller,
kuraklıklar ve diğer doğal afetlerin zararlarını azaltmaya yönelik gelişmeler.
Gelişmiş veya sanayileşmiş ülkelerde nüfusun iki katına ulaşma zamanı 50-200 yıl
aralığındadır. ABD’de doğum oranı sürekli düşmekte ve yüzde sıfırlık bir nüfus artışına
yaklaşmaktadır. (her aile için ortalama 2 çocuk) sanayileşmiş ülkelerde nüfusun iki katına
çıkma sürecinin daha uzun olmasının nedeni insanların artık daha az çocuk sahibi olmaya
karar vermeleridir.
Yaygın soru “insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın kapasitesinin ne kadar
olduğu”dur.Nüfusun çok fazla ya da çok az olduğunu söylemek dünya için ideal bir nüfus
oranının olduğunu ima etmektedir, fakat hiçbir kesin sayı dünya için ideal oran olarak
belirlenemez. Dünyanın ideal nüfus oranını belirlerken, belirli bir standardı koruma ya da
hayat kalitesi, yenilenemeyen hammaddelerin tüketim oranı, yeni enerji ve yiyecek kaynakları
bulmadaki gelecek teknolojik hamleler, güvenli durumdaki temiz su ve havanın korunumu,
nüfus kontrolünde hükümetin rolünün halk tarafından onayı gibi birçok değişken ve değer işin
içine girecektir. Sanayileşmiş ülkeler yüksek hammadde tüketimi ve aşırı israf ekonomileriyle
dünyanın hammadde kaynaklarını gelişmekte olan ülkelere nazaran daha fazla tüketme ve
kirletmektedir.
Geniş ölçüde bir dizi sorun aşırı nüfus artışıyla ilgilidir. Bunlar yetersiz besin, yetersiz
su, ekonomik problemler, uluslar arası terör, kalabalık, göçün neden olduğu sorunlar, yetersiz
enerji ve yenilenemeyen diğer kaynaklardaki eksikliklerdir.
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İnsanların bir bölgede aşırı yoğunlaşması genellikle çevre sorunlarını da derinleştirir.
Toprağın yamalanması, küresel ısınma, atık boşaltımı, hava kirliliği, nükleer santrallerden
radyoaktif sızıntılar, su kirliliği, asit yağmurları önemli çevre sorunlarıdır.

Günümüzde ortaya çıkan tablo; gelişmiş ülkelerin bu tür kirlilik yaratan endüstrileri kendi
ülkeleri yerine, gelişmekte olan ülkelerde kurarak kendilerini koruduklarıyla bu arada
gelişmekte olan ülkelerde endüstri kaynaklı hava kirliliğinin giderek artan bir sorun
olduğudur.
Resim 3. kaynak: www.dunya.com
Toprağın yamalanması: Uzun vadedeki ekonomik değerinin yanı sıra toprağımızın
doğal güzelliği çeşitli kısa vadeli insan etkileriyle bozulmaktadır: açık maden işletmeciliği,
petrol sondajı, ağaçların ve ormanların kesilmesi, aşırı otlatma, çöp boşaltılması ve otoyol
bilboardları inşa edilmesi toprağın nemi ve verimliliğini korumasını engellemektedir.
Atık boşaltımı: Maalesef dünyanın büyük kısmı radyoaktif atıkları yok etmek için
güvenli bir yönteme henüz sahip değil. Tehlike, nükleer santrallerin radyoaktif nükleer atıklar
üretmesidir ve radyoaktif atıkların yok edilmesi çetrefilli bir sorundur. Katı atıkların
boşaltımında da büyük sorunlar söz konusudur. Katı atıklar hoş olmayan ve kötü kokan
atıklardır. Bunlar beraber aktığı suyu kirletir, farelere ve diğer zararlı canlılara üreme alanı
yaratırlar.
Küresel ısınma: Dünyadaki hava sıcaklığının aşamalı olarak artmasıdır. Yeryüzünün
ortalama yer sıcaklığı geçen yüzyılda 0.74 derece artmıştır. Bu artış küçük görünse de son
buzul çağı boyunca ortalama sıcaklıkların bugünkünden sadece 5 derece düşük olduğuna
dikkat edilmelidir. Baskın olan bilimsel görüş başlıca karbondioksit, nitrozoksit ve metan gibi
sera gazlarının atmosferde biriktiği ve seradaki bir bardak gibi hareket ettiği, bu yüzden
küresel ısınmaya neden olduğudur. Karbondioksitteki küresel artış başlıca benzin, petrol ve
doğalgazların kullanımındaki artıştan kaynaklıdır. Ormanlar kesildiği ya da yakıldığı için
karbondioksit emecek çok az ağaç mevcuttur. Metan ve nitrozoksit gazlarındaki artış ise
tarımsal uygulamalar yüzündendir.
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Hava kirliliği: Yoğun nüfuslu kentlerde çok ciddi boyuttadır. Bazı ABD şehirlerinde (
Los Angeles gibi), genel olarak öyle yoğun bir duman vardır ki havanın açık olduğu günlerde
bile şehrin üzerinde ince bir duman söz konusudur. Dünyada her yıl içinde karbondioksit
hidrokarbon, nitrooksit, sülfüroksit, kurum ve kül bulunduran tonlarca çevre kirleticiyi havaya
salıyoruz. Bu çevre kirleticileri otomobiller yaymakta, sanayi merkezlerinin de (özellikle
kağıt ve kağıt hamuru fabrikaları, petrol arıtım yerleri, kimya tesisleri ve demir çelik
fabrikaları) atık yakmalarının, ev ve iş yerlerini ısıtmak için kullanılan yakacakların da büyük
payı vardır. Hava kirliliğinin her yıl en az 50.000 Amerikalının ölümüne sebebiyet verdiği
düşünülüyor.
Su kirliliği: Egzotik kimyasal zehirlenmenin yanı sıra, hepatit ve dizanteri gibi salgın
hastalık tehdidini taşır. İnsan atıkları da suyu kirleten başlıca maddelerdendir. Sadece New
York kentinin lağım pisliği, okyanus içine boşaltılan yılda 5 milyon küp lağım pisliği üretiyor
ve bu pislik şimdi okyanus yüzeyinin 15 milden fazla alanını kapsıyor.
Asit yağmurları: Otomobillerdeki ve sanayi fabrikalarındaki emisyondan oluşan asit
yağmurları Kanada’nın doğusunda ABD’nin kuzeydoğusunda ve diğer birçok ülkede ciddi bir
probleme dönüşmüştür. Asit yağmurları göllerdeki ve akarsulardaki balıkları öldürür ve
topraktaki besleyici bitki sayısını azaltır, böylece toprağın verimliliğini düşürür.

3.1.4. Sağlık
Hastalıklarla mücadele insanlık tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Cüzamdan
vebaya, çiçek hastalığından AIDS’e kadar birçok hastalıkla boğuşmak zorunda kalan
insanoğlu, nüfuslarının çok ciddi bir kısmını da bu hastalıklar sonucunda kaybetmişlerdir.
Tarihte pek çok kez, tıbbın yeteri kadar gelişmemiş olmasından dolayı, bazı salgın hastalıklar
milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Örneğin, 14. yüzyıldaki veba salgını
Avrupa nüfusunun üçte birini yok etmiştir.1918 yılında başlayan İspanyol gribi salgını iki yıl
gibi kısa bir süre içinde 50 milyondan fazla insanın ölmesine yol açmıştır. 20. Yüzyılda çiçek
hastalığı 300 milyon insanın ölümüne neden olmuştur. Ticaret yollarının gelişmesi ve bunun
sonucunda toplumlar arasındaki ilişkilerin artması, hastalıkların çok daha kolay ve kısa sürede
dünyaya yayılarak salgın boyutuna ulaşmasına neden olmuştur. Uygarlığın gelişmesine
paralel olarak sağlık ve tıp alanında ilerleme olmasına rağmen insanoğlunun salgın hastalıklar
sonucu ölmesinin önüne hala geçilememiştir. Birleşmiş Milletler(BM)’e bağlı Dünya Sağlık
Örgütünün “Güvenli Bir Gelecek” adlı 2007 yılı raporunda son 40 yılda 39 yeni salgın
hastalık türünün ortaya çıktığını bildirmiştir. Bu hastalıkların bazıları bölgesel olmaktan çıkıp
uluslar arası bir yayılım göstermiştir. Hastalıklarla ilgili olarak bilinmesi gereken önemli bir
nokta da, hastalık etkenlerinden bazılarının yapısal değişim geçirerek hastalık yapma
potansiyellerinin daha da artmasıdır. Örneğin, 1970’li yıllarda kuş gribi(tavuk vebası)
insanlarda yalnızca göz nezlesine yol açarken bugün bu hastalık insanlarda ölümlere neden
olmaktadır.
Öte yandan sağlık alanında gelecekle ilgili beklentiler, gittikçe artan bir düzeyde,
küreselleşme süreçlerine ve küreselleşmenin doğrudan ya da dolaylı etkilerine bağımlı hale
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gelmektedir. Küreselleşme, ekonomik büyüme ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması
nedeniyle, insanların ortalama yaşam sürelerinin yükselmesine olumlu katkı yapmıştır.

3.1.5. Göç
Toplumsal değişimlerin bir olgusu olarak meydana gelen göç, insanların birey ya da
toplu olarak belirli bir amaç ve hedef için meydana getirdikleri yer/alan değişimi olarak
tanımlanır. Ya da en genel anlamda; nüfusun coğrafik bakımdan yer değişimi olarak ifade
edilebilir. Doğumlar ve ölümlerin yanı sıra göç, nüfustaki artışı ya da azalmayı etkileyen üç
unsurdan biridir. Ekolojik, toplumsal, siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı göç olgusunu
yaşayan kişiye ya da topluluğa göçmen denilmektedir. Ekolojik, toplumsal, siyasal ve
ekonomik nedenlerden kaynaklanan göç olayları zorunlu veya gönüllü bir biçimde, ülke
sınırları içinde ya da farklı ülkeler arasında gerçekleşmektedir.
Özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli insani sorunlardan biri haline
gelmiştir. Toplumsal bir olgu olarak göç oldukça karmaşıktır; çeşitli unsurlar göçe neden
olabilir. Bu unsurlar arasında en önemlisi “önceki ülke”deki ekonomik durumdur; finansal
yetersizlik ve yeni memlekette daha fazla ekonomik fırsatların ve refahın olduğu
düşüncesidir. Göçe etki eden diğer unsurlar, ırksal ve dini bağnazlık, bir ülke içindeki ya da
bölgedeki çatışmalar, baskıcı yönetimler, kıtlıklar ve doğal afetler mevcut siyasal rejimden
hoşnutsuzluk ve kişinin aile ile birleşme arzusu daima ya da geçici bir süreyle insanların
kitlesel hareketlerine neden olmaktadır. Eğer bu sorunlar sebebiyle insanlar ülke sınırları
dışına çıkar ve başka bir ülkeden sığınma talep ederlerse sığınmacı yani mülteci olarak kabul
edilirler. Mülteciler, yurttaşı olduğu ülkenin değil, gittiği ülkenin koruması altındadırlar.
İnsanların mülteci durumuna düşmelerine en çok iç savaşlar sebep olmaktadır. Eski
Yugoslavya’da 4 milyon, Körfez Savaşı sırasında 1 milyon, Ruanda’da 1 milyon, Liberya’da
2 milyon kişi mülteci durumuna düşmüştür. 1991 yılında Irak merkezi hükümetinin
harekatından kaçan Kuzey Iraklı 300.000’e yakın Peşmerge, Türkiye’ye kabul edilmiş,
mülteci kampları oluşturulmuş ve barınmaları sağlanmıştır. Yine 2011 yılında Suriye’de
başlayan iç karışıklık sonucu, Türkiye’ye gelen mülteci sayısı BMMYK (Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği) verilerine göre Kasım 2014 tarihi itibarıyla 1.065.902 kişidir.
Benzer durumlar Bosna-Hersek ve Kosova’da da yaşanmıştır. Bunların yanında, zorla
dışarıya göç ettirilen insanlar da vardır: Güney Asya ülkelerinde, Kafkasya’da, Orta Afrika’da
olduğu gibi. Ayrıca totaliter rejimler sebebiyle Haiti, Irak, Zaire, Myanmar gibi ülkelerden
göçler söz konusudur. 2014 yılında 7 milyarı aşan dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin
yoksulluk sınırı altında yaşaması ve zengin kuzey ülkelerinde toplumsal refah seviyesinin
giderek artması, insanların başka ülkelere göç etmesine neden olmaktadır.
Uluslararası göç, ulusal sınırlar içinde ikamet değiştirmek olarak tanımlanır. İnsanlar
anavatanlarının olduğu bölgelere dönmek için koşulların güvenli olmasını bekliyorlarsa
göçleri geçicidir. Ancak gittikçe artan sayıda göçmen, anavatanlarından geçimlerini
sağlayamadıkları için gelişmiş ülkelere daimi olarak taşınmaktadır.
Bugün artık küreselleşen dünya düzeninde göç olgusunun önemi daha da artmış
bulunmaktadır. Belli başlı göç akımları, Kuzey Amerika’ya Orta Doğu’nun petrol zengini
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bölgelerine ve Batı Avrupa ve Asya’nın sanayileşmiş ekonomilerine yönlenmektedir.
Aralarında Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin bulunduğu dünyanın en varlıklı
ülkelerinden yedisi, dünyanın toplam nüfusunun beşte birini oluşturmalarına rağmen, dünya
göçmen nüfusunun üçte birini barındırmaktadır. Afrika kıtasından yayılan zorunlu göç,
kapitalist sömürü üzerinde şekillenen kölelik üzerine kurulu iken Avrupa’ya gelen göç dalgası
ise daha çok ucuz işgücüne dayanmaktadır. Göçlerin kıtasal yayılımı aynı zamanda ilk küresel
kültürlerin buluşması ve farklı tarihsel koşullarda oluşan toplumlar arasındaki sosyal-siyasal
ilişkilerin kurulmasına da neden olmuştur.

Suriye’deki iç savaş sonucu Türkiye’ye göç eden Suriyeliler
Resim 5. Kaynak: www.sosyalcalisma.com
Toplumların kendi içlerindeki göç hareketleri önemli açılardan farklılaşabilir.
Geleneksel toplumlarda insanlar verimli toprakların ve doğanın oyunlarının değişen
koşullarına uyum sağlamak için yer değiştirdiklerinden göç, genelde bir yaşam biçimini
temsil eder. Sanayi toplumlarında insanlar iş değiştirme nedeniyle ya da belirli bir bölgede
daha cazip istihdam fırsatları ya da daha cazip iklim koşulları olduğunu düşündükleri için yer
değiştirirler. Genel olarak, bir ülkede yaşayanlar bir yerden diğerine gitmekte yasal olarak
özgürdürler.
Birey veya toplulukların mekân değişikliği ile göç kavram olarak gerçekleşse de
göçün ortaya çıkardığı sosyal ve ekonomik sonuçlar vardır. Birey ya da topluluklar
yaşamlarına yeniden yön vermek üzere bulundukları yerleri bırakarak yeni yerleşim
birimlerinde kendi yaşamlarında iyileşme umut ederlerken, gittikleri yerin bireylerine de hem
maddi hem de manevi külfetler vermektedirler. Böylece iç göçle beraber sosyo-ekonomik
birçok problem ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde göç, dört genel başlık
altında toplanabilecek; nüfus, istihdam, yaşam kalitesi ve kentleşme sorunlarına neden
olmaktadır.

3.2. Güvenlik Sorunları
Devletlerin dış politika amaçlarından biri de çeşitli tehditlere karşı ülkenin güvenliğini
sağlamaktır. Söz konusu tehditler hem bir devletten başka bir devlete yöneltilmiş olabilir hem
de dünyadaki toplumların tamamının güvenliğine yönelmiş olabilir. Bu tehditler, farklı
sorunlardan kaynaklansa da küresel güvenliği tehdit eden en yaygın iki sorunun silahlanma ve
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terörizm olduğu söylenebilir.

3.2.1. Silahlanma
Silahlanma, bir devletin ya kendi güvenliğini sağlamak ya da diğer ülkelerle
arasındaki silah dengesini kendi lehine değiştirmek için askeri teknolojisini ve sahip olduğu
silah miktarını artırmasıdır. Bu durum, diğer devletleri de benzer bir davranışa sevk ettiği için
silahlanma yarışı doğmaktadır. ABD’nin II. Dünya Savaşı sona ererken Japonya’ya karşı
Hiroşima ve Nagasaki’de 6 ve 9 Ağustos 1945 tarihlerinde kullandığı atom bombalarının
sonucunda 140.000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da sakat kalmıştır.
Bu durum, nükleer silahların tahrip gücünü ortaya koyması açısından önemli olduğu kadar
silahlanmanın tehlikelerine de işaret eden bir gelişme olmuştur.
Uluslararası güvenlik ve barışın sağlanmasında önemli olan “silahsızlanma”
çalışmaları, silahlanmaya göre daha yavaş ilerlemektedir. Silahsızlanma, geniş anlamda savaş
araçlarının sınırlandırılması, denetime açılması, azaltılması veya tamamen ortadan
kaldırılması anlamına gelmektedir. Devletler, gönüllü olarak bazı anlaşmalarla her türlü
silahın denetimi, üretiminin sınırlandırılması ya da üretilmiş bazı silahların imha edilmesi
konusunda önemli adımlar atmışlardır. Bu girişimlerin temel hedefi, topyekun savaş
olasılığını azaltmak ya da kitle imha silahlarının ortaya çıkardığı riskleri sınırlandırmaktır.
Ülkelerin askeri güçlerini azaltma çabaları saldırı ve savunma silahlarının üretimi ile üretim
teknolojisinin geliştirilmesini en aza indirmeye yoğunlaşmaktadır.
1946 yılında da atom enerjisinin barışçıl amaçlar dışında kullanılmaması ve atom
silahlarının kontrolü için Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuştur. Nükleer Silahların
Yayılmasını Önleme Antlaşması(NPT) ise 1970 yılında yürürlüğe girmiş ve Haziran 2014
itibarıyla 93 ülke tarafından imzalanmış, antlaşmaya 190 ülke taraf olmuştur. Nükleer
silahlara sahip olan ABD, Çin, Rusya (eski SSCB), İngiltere ve Fransa’ya bu silahları başka
ülkelere vermeme, diğer ülkelere de bu silahlara sahip olmama ve geliştirmeme yükümlülüğü
getirilmiştir. Dünyada yapılan bazı önemli silahsızlanma çalışmaları şunlardır:
• Nükleer Denemeleri Yasaklama Antlaşması
• Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT)
• Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşmaları (SALT-I ve SALT-II)
• Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Antlaşması (INF)
• Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması-I (START-I)
• Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması-II (START-II)
• Stratejik Nükleer Silah Başlıklarının İndirimi Antlaşması (SORT)
• Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Sözleşmeleri
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• Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA)

3.2.2. Terörizm
Terörizm, formel olarak şiddetin yada şiddet tehdidinin siyasal amaçlar doğrultusunda
gelişigüzel seçilmiş ya da sembolik hedeflere karşı kullanımıdır. Teröristler için amaç,
araçları meşrulaştırmaktır. Statükonun baskıcı olduğuna ve mağdurların tabi oldukları zulmü
sona erdirmek için aşırı önlemlerin alınmasının zorunlu olduğuna inanırlar. Formel siyasal
süreç içerisinde faaliyet göstermenin arzulanan siyasal değişimi getirmeyeceği konusunda
ikna olmuşlardır.

Hiroşima, 1945

Resim 6. Kaynak: tr.wikipedia.org
Terör, sivil kalabalıklara yönelik şiddet eylemleriyle halk arasında dehşet yaratmak
yoluyla siyasi amaçlara ulaşma yöntemidir. Bir devlete yönelik olarak görülen terör
eylemlerinden farklı, birkaç ülkede birden görülen ve küresel bağlantıları olan eylemlerden de
söz edilir. Terörizm, küresel tehdit oluşturan bir güvenlik sorunudur ve birçok devletin
mücadele etmek zorunda kaldığı bir kavramdır. Hedef aldığı kitle yelpazesi sivillerden askeri
hedeflere kadar geniş olduğu için önceden terörist faaliyetleri önlemek zordur. Bu yüzden de
terörizm mücadelesi zor ve uzun bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde terörizmin asli bir boyutu medyanın kullanımıyla ilişkilidir. Kimliklerini
saklı tutarak siyasal mesajlarının ve hedeflerinin olabildiğince kamusallaştırılmasını isterler.
İster medyaya yönelik çağrılar ister anonim manifestolar isterse diğer araçlar vasıtasıyla olsun
genelde şiddet içeren eylemlerin sorumluluğunu üstlenirler ve bu eylemleri savunurlar.
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Uluslararası terörizm, bir ya da daha çok ülkenin vatandaşlarına karşı başka ülke
vatandaşları tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerini içerir. Uluslararası terörizmin daha
geniş bir alanı kapsaması, farklı ülkelerden ve daha fazla eylemcinin katılması, değişik terör
örgütlerinin iş birliği yapabildiği daha geniş bir organizasyon olması halinde buna küresel
terör denilmektedir. Dünyada yakın zamanda gündemde olan bu tür terör eylemleri, birçok
ülkeyi tedirgin etmektedir. Bu anlamda 11 Eylül 2001, küresel terörizmin başlangıç tarihi
olarak kabul edilmektedir

ABD’de İkiz Kulelere yapılan saldırı, 11 Eylül 2001
Resim 6. Kaynak: http://etarih.com
Son zamanlardaki terör saldırılarının meydana geldiği New York’ta, İstanbul’da,
Madrid’te, Londra’da, Moskova’da, Bağdat’ta, Cakarta’da, Paris’te ve dünyanın daha başka
birçok yerinde suçsuz onlarca masum insan ölmektedir. Bunun yanında terörizmin potansiyel
olarak her an her yerde patlamaya hazır bir tehlike biçiminde var olma olasılığı bile insanlık
için küresel düzeyde bir tehdit oluşturmaktadır. Bu bakımdan terörizmin gerek ulaştığı düzey,
gerekse de ciddiye alınmadığı takdirde ulaşma potansiyeli taşıdığı tehdit edici durum
hükümetleri acil çözümler üretmeye zorlamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme ve ortaya çıkardığı küresel sorunlara değinildi. Bu sorunlar sosyal
sorunlar (yoksulluk, eğitim, aşırı nüfus, çevre sorunları, sağlık, göç) ve güvenlik sorunlarının
(silahlanma ve terörizm) ulusal veya yerel boyutların ötesinde küresel bir boyut kazandığı
açıklandı. Yaşanan sorunların ciddiyetini ve anlaşılabilirliğini arttırmak amacıyla istatistiksel
bilgilere yer verildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin boyutlarından biri değildir?
a) Ekonomik boyutu
b) İletişim boyutu
c) Tarihsel boyutu
d) Çevresel boyutu
2) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sosyal sorunlarından biridir?
a) Silahlanma
b) Göç
c) Terörizm
d) Nükleer savaş
3) I. Adaletsiz gelir dağılımı
II. Yüksek enflasyon
III. Salgın hastalıklar
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yoksulluk nedenlerinden biri değildir?
a) II-III
b) Yalnız I
c) Yalnız II
d) Yalnız III
4)Aşağıdakilerden hangisi aşırı nüfusun yarattığı çevresel sorunlardan biri değildir?
a) Toprağın yamalanması
b) Atık boşaltımı
c) Volkanik patlamalar
d) Hava kirliliği
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5) “…………. 2. Maddesinin 2. Bendinde eğitimde fırsat eşitliğini ırk, renk, cinsiyet,
dil, din, siyasi ya da başka görüş, ulusal ya da sosyal köken, servet, doğum ya da diğer
herhangi bir duruma dayalı, ayrımcılık yapılmasını yasaklar”. Boş bırakılan yer aşağıdaki
hangi anlaşmaya aittir?
a) BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar arası Sözleşmesi
b) Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi
c) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
d) Avrupa Hasta Çocuk Hakları Sözleşmesi
6) Göç alan bölge ekonomik olarak güçlü ve planlı ise aşağıdakilerden hangisi
yaşanmaz?
a) Genç nüfus göçle artar.
b) Nitelikli işçi bölgeye gelir.
c) Ticaret gelişir.
d) Alt yapı sorunu yaşanır.
7) Aşağıdakilerden hangisi tarihte önemli can kayıplarına yol açan salgın
hastalıklardan biri değildir?
a) AIDS
b) Kuş gribi
c) Veba
d) Diyabet
8) Aşağıdaki başlıklardan hangisi göçün dört temel sosyo-ekonomik sorunlarından
biridir?
a) AIDS
b) Yaşam kalitesi
c) Terörizm
d) Toplumsal cinsiyetçilik
9) Dünyada silahsızlanma adına yapılan antlaşmalardan biri değildir?
a) Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
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b) Nükleer Denemeleri Yasaklama Antlaşması
c) Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT)
d) Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Antlaşması (INF)
10) Farklı ülkelerden ve daha fazla eylemcinin katılması ile değişik terör örgütlerinin
iş birliği yapabildiği daha geniş bir organizasyonu kapsayan terör faaliyetlerine ne denir?
a) İç terör
b) Uluslararası terör
c) Küresel terör
d) Devlet terörü

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) d, 4) c, 5) a, 6) d, 7) d, 8) b, 9) a, 10) c
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4. DÜNYADA SOSYAL HİZMET UYGULAMA ALANLARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal hizmet uygulama alanlarından tıbbi sosyal hizmet, yaşlılık,
engellilik, afet ve acil durum, cinsel yönelim ve LGBT’li bireyler hakkında bilgi verilecek
olup bu alanlara yönelik sosyal hizmet uygulamaları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünya nüfusunun yaşlandığı dikkate alındığında, müdahale programlarının
geliştirilmesinde sosyal hizmetin yeri sizce ne olmalıdır?
2) Doğal afetlerin toplumda yarattığı etkiyi açıklayınız.
3) Bedene verilen değer dikkate alındığında engellilik olgusunu insan hakları
yaklaşımı ile değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dünyada sosyal hizmet
uygulama alanları I.

Tıbbi sosyal hizmet, yaşlılık, engellilik,
afet ve acil durum, cinsel yönelim ve
LGBT’li bireylere yönelik sosyal hizmet
uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile
konuların daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Tıbbi sosyal hizmet



Yaşlılık



Engellilik



Afet ve acil durum



Cinsel yönelim ve LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel)
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Giriş
Sosyal sorunlar karşısında en savunmasız olanlara yardım etmek amacı sorumluluk
yüklenmeyi gerektirir. Toplum ve insan sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgi üreten,
yaklaşımlar geliştiren, modeller oluşturan sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıların mesleki
olarak onaylanmış hizmeti alabilmeleri için mutlaka kendi mesleki alanı içerisinde
çalışmalıdır. Sosyal hizmet uzmanı için sosyal hizmetin çalışma alanını bilmesi oldukça
önemlidir. Dolayısıyla misyonuna uygun faaliyetlerin ve ilişkilerin kapsamını bilmek mesleki
sapmaya karşı korunmada yardımcı olur. Bu bölümde sosyal hizmetin uygulama alanlarından
tıbbi sosyal hizmet, yaşlılık, engellilik, afet ve acil durum, cinsel yönelim ve LGBT’li bireyler
bilgi verilecektir. Ayrıca bu uygulama alanları içerisinde sosyal hizmet uzmanının rol ve
fonksiyonlarının neler olduğuna değinilecektir.

69

4.1. Tıbbi Sosyal Hizmet
Sosyal hizmet literatüründe tıbbi sosyal hizmet ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmış,
hepsinde ortak olarak hastanın ve ailesinin psiko-sosyal yararı gözetilmiştir. Ancak genel
olarak tanımlamak gerekirse tıbbi sosyal hizmet, hastalığı ve tedavisi sırasında hastayı
etkileyen sosyal ve duygusal sorunların çözümü ile uğraşmak amacı ile sosyal kişisel çalışma
ve bazen de grup çalışması yöntemi kullanılan sosyal hizmet mesleğinin bir uygulama alanı
olup sağlıklı olmayı mümkün kılmayı, hastalıkları önlemeyi fiziksel yönden hastalığı olanlara
ve onların ailelerine hastalığa ilişkin olarak karşılaştıkları psikososyal problemleri çözmeyi
amaçlayan, hastanelerde ve diğer sağlık bakım ortamlarında gerçekleştirilen bir sosyal hizmet
uygulamasıdır.
Tıbbi sosyal hizmetin esas ortamı hastanedir. İlk olarak Dr. Richard C. Cabot 1905’te
Boston’da Massachusetts Genel Hastanesinde sosyal hizmetler birimini kurdu. Şimdilerde
neredeyse her hastanede bir sosyal hizmet birimi vardır. Aslında Amerikan Hastaneler
Derneği akreditasyon için her hastaneye bir sosyal hizmet bölümü şart koşmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanları sadece hastalar ve ailelerine sosyal hizmet vermekle kalmaz aynı zamanda
belli hastalarla grup çalışması, danışma ve diğer uzmanların eğitimi gibi hizmetlerde
sunuyorlar. Yine, hastane ve çeşitli sağlık kurumları dahilinde planlama ve politika geliştirme
çalışmaktadırlar. Bazen sosyal hizmet uzmanları hastalıkların ve tedavi süreçlerinin sosyopsikolojik bileşenlerini paylaştıkları tıp okulu dersleri vermektedirler.
Psikolojik süreçlerin neredeyse tüm hastalıklarda nedensel etken olduğu giderek kabul
görmektedir. Hastanın duyguları ve iyileşme motivasyonu da tedavi sürecini ciddi şekilde
etkilemektedir. Örneğin cinsel yoldan bulaşan (AIDS dahil) ve karaciğer sirozu dahil bu
hastalıklara ilişkin isimlendirmelerden ötürü utanç ve suç hisleri doğurabilir. Kronik veya
sürekli bir engele uyum sağlamak bir dizi olumsuz psikolojik tepkiye neden olabilir. Tıbbi
tedavi takımları, tıbbi rahatsızlıkların nedenlerinden veya tıbbi bir durumun yan etkisi olan
sosyal ve psikolojik etkenleri dikkate alan sosyal hizmet uzmanlarına tabidirler.
Doktorlar sosyal hizmetleri müttefik bir tıbbi disiplin olarak düşünürler. Doktorlar,
hemşireler, diğer terapistlerin yanında sosyal hizmet uzmanları hastaların araştırma, teşhis ve
tedavi planlamasına katılırlar. Tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları,
 Hastaların tedavi programından en üst düzeyde yararlanması için psiko-sosyal
destek çalışmaları yürütmek,
 Sosyal desteğe ihtiyacı olan hastaların kişisel
çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi ile işbirliği yapmak,

ve

ailevi

sorunlarının

 Hastanın sosyo-ekonomik, psiko sosyal durumuna ilişkin Sosyal İnceleme
Raporunu hazırlamak ve hasta evrakları arasına eklemek,
 Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan sürekli veya
geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak,
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 Kalacak yeri olmayan, kimsesiz hastalar için sosyo-ekonomik durumlarını
değerlendirmek, hastane harcamalarına katılıp katılamayacağını araştırmak ve
değerlendirmek,


Kadın, çocuk istismarı ve ihmali vakalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

 Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemeyen,
sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan, tıbbi malzeme bedellerini karşılamayan, intihar
eyleminde bulunmuş, yabancı uyruklu olup hastane masraflarını karşılamayan vb.
durumlardaki hastalar için gerekli değerlendirmeleri ve işlemleri yürütmek,
 Uzun süre yatacak olan hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler
düzenlemek, moral gücünün artırılmasını sağlamak,
 Hastane hizmetlerine yönelik, koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlayacak gönüllü
sosyal çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
 Yatan hastalar ve kurum personeli çocukları için çocuk bakım evi hizmetlerini
yürütmek,
 Hasta güvenliği ve hasta hakları kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmalara
katılmak,
 Sosyal hizmet biriminde yapılan çalışmalara ilişkin kayıt ve raporların mesleki
gizlilik prensibine uygun olarak korunmasını sağlamak,


Hastaneye kaldırılmış AIDSli bir kişiye ve akrabalarına destek olmak

 Alkoliklere ve uyuşturucu bağımlılarına danışmanlık yapmak veya başka
kurumlara uygun sevkleri yapmak vb. görevleri yürütürler.

4.2. Yaşlılık
Doğum artış hızındaki azalma, verem gibi hastalıkların neredeyse tamamının ortadan
kaldırılması, kanser hastalığının tedavisinde meydana gelen gelişmeler, yaşam tarzı ve kalp
hastaları arasındaki ilişkinin ortaya konması ve bu tür hastalıklar nedeniyle ölüm oranlarının
giderek azalması sonucunda nüfus yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu
değişikliklerin en önemlisi ortalama yaşam beklentisinin ve toplumdaki yaşlı nüfus oranının
artmasıdır. Ortalama yaşam beklentisinin artması da birçok insanın yetişkinlikten sonra uzun
bir süre daha yaşamda kalacağı anlamına gelmektedir. Bu da yaşlılık konusunu gündeme
getirmektedir.
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Resim 9.Yaşlılık.
Kaynak: www.yaslilikrehberi.org

Toplumsal yaşama aktif ve üretken olarak katılabilmek için sağlıklı yaşlanma
gereklidir. Sosyal hizmet yaşlıların sorunlarının tespit edilmesinde öncü bir rol üstlenerek
müfredata gerontolojik sosyal hizmet kavramını ekliyor. Sosyal hizmet uzmanları yaşlılara
hizmet veren birçok kurumun personelinin önemli bir parçasıdır. Örneğin bazı ABD eyaletleri
artık her bakım yurdunun bir sosyal hizmet uzmanı çalıştırmasını zorunlu tutuyor.
Genel olarak bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanının planlama sorumluluğu;


Sorunları çözme,



Gelecek günlere sorunların yansımasına engel olma,


Yaşlı bireyin performansı doğrultusunda sorunları ile başa çıkma kapasitesini
harekete geçirme için yardımcı olma,


Kaynak yaratma,



Uygun kaynak tahsisi için alternatifler oluşturma ile gerçekleşir.

Mikro düzeydeki uygulama ilkeleri:


Yaşlıların bağımlılığını azaltmak,



Aile ve yakın çevre desteğini sürdürmek,



Yaşlı üzerindeki gerginlikleri azaltmak,



Yaşlılığa özgü ihtiyaçlar ve hizmetlere ilişkin bilgi vermek,



Ailenin ve bireyin sınırlarını bilmek,



Aile ve yakın çevre tarafından verilebilecek bakımın düzeyini belirlemektir
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Makro düzeydeki uygulama ilkeleri:


Önyargılardan bağımsız olarak yaşlanmanın anlamını ve güçlü yanlarını bilmek,

 Kültürel ve bireysel farklılıkları gözetmek, yaşlılara yönelik sosyal ve mesleki
politikayı etkilemek


Yaşlıların kendi kaderini tayin etme hakkını içeren bir etik anlayışı benimsemek,



Disiplinler arası ve disiplinler üstü işbirliği ile çalışmak,

 Yaşlılara yönelik varolan toplumsal ve kurumsal hizmetlerin geçerliğini ve
uygulanmasını eleştirel biçimde incelemektir.
Sosyal hizmet sunulan farklı yaşlı grupları vardır:


Temel yaşam aktivitelerini, günlük yaşamını sürdüremeyen,



Fiziksel, psiko‐sosyal ve mental olarak yetersiz olan,



Yardım alma gücü olmayan,



Yalnız yaşayan,



Sosyal güvencesi bulunmayan,



Evsiz olan,



İstismar ve ihmal edilen yaşlılar sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyar.

Gerontolojik sosyal hizmet yaşlıların ve ailelerinin yaşam kalitesini güçlendirmelerine
ve sürdürmelerine yardımcı olur. İleri yaşlarda fiziksel ve duygusal iyilik halini engelleyen
fiziksel, psiko‐sosyal, ailesel, kültürel, etnik, örgütsel ve toplumsal faktörlerin ortadan
kaldırılması konuları gerontolojik sosyal hizmet kapsamındadır. Sosyal hizmet uzmanlarının
müdahaleleri yaşlının onurunu güçlendirmek, kendi kendine karar vermesine yardımcı olmak,
kişisel olarak doyum sağlamasını sağlamak, yaşam kalitesini arttırmak, en üst düzeyde
işlevselliğini sağlamak ve mümkün olduğu ölçüde içinde bulunduğu yaşam koşullarını
iyileştirmek üzerinedir. Yaşlıların baş etme ve problem çözme kapasitelerini arttırmaya
yönelik müdahaleler gerontolojik sosyal hizmetin en temel ve yaşamsal boyutlarıdır.
Sosyal hizmet uzmanları hem yaşlıların hem de yaşlılara hizmet veren kurum ve
kuruluşların etkili ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi ve alabilmesi için hizmetlerin
etkililiğini ve uygunluğunu izleme çalışması yapar. Yaşlı birey ve gruplarla doğrudan
çalışmanın yanı sıra sosyal hizmet uzmanları yaşlılara yönelik hizmet veren organizasyonların
ve diğer sosyal kurumların gereksinimlerine ve sosyal sorunlarına yönelik çalışmalarının
geliştirilmesi için çalışmalar da yapar. Bu çalışmalar yönetim, toplum organizasyonu, politika
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ve program geliştirme ve değerlendirme, kaynak geliştirme, stratejik planlama şeklinde
sıralanabilir. Bu roller etkili ve verimli hizmet sunum sistemlerinin geliştirilmesinde ve
işlevsel hale getirilmesinde oldukça önemlidir.

4.3. Engellilik
Engellilik insanın bedensel, zihinsel, ussal ve ruhsal işlevlerini özünden kaynaklanan
nedenlerle tam olarak yerine getirememe durumu olarak tanımlanmıştır. Engelli, doğuştan
veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine
uymama durumunda olup; koruma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyacı olan kişi olarak da tanımlanmaktadır.
Engellilerle çalışan sosyal hizmet uzmanlarının koruyucu-önleyici, iyileştiricigeliştirici ve rehabilite edici fonksiyonları vardır. Sosyal hizmet uzmanları genelde engelliler
ile iki şekilde karşılaşırlar. Birincisi, temel odak noktasının rehabilitasyon olmadığı
ortamlarda karşılaşırlar. Örneğin, aile danışmanlık kurumlarında çalışan sosyal hizmet
uzmanları genelde velilik ve kişilerarası sorunlar olan ailelerle karşılaşırlar. Ailelerin bir ya da
daha fazla ferdi engelli olabilir. Engellilik ile aile sorunları arasında bir bağ olmayabilir, fakat
sorunların parçası da olabilir. Eğer sorunun parçasıysa, sosyal hizmet uzmanının görevi,
ailenin engelliliği ve engelliliğin etkilerini anlamasına yardımcı olmak, daha sonra da
engellilik ile ilgili zorluklarla baş etmek için etkili bir strateji geliştirmektedir. İkincisi, sosyal
hizmet uzmanları, rehabilitasyon merkezleri, bakım evleri, hastaneler, engelliler için gündelik
bakım merkezleri, rehabilitasyon hastaneleri ve özel eğitim okulları gibi doğrudan engellilere
hizmet veren ortamlarda çalışabilirler.
Engelliler ve ailelerine yönelik sosyal hizmet uygulamaları topluma yönelik
çalışmaları içerir. Bu çalışmalar da sosyal hizmet uzmanları şu işlevleri yerine getirir:
• Engelliliğin nedenlerini önleyici çalışmalar yapar ve bu konuda toplumu ve kamu
görevlilerini bilinçlendirir.
• Engelliler ve ailelerinin aktif bir yardımlaşma içinde bulunmaları, birlikte daha
bilinçli ve etkin bir mücadele vermeleri için örgütlenmelerini teşvik eder. Bu bağlamda, onları
dernek ve vakıf kurmaları için özendirir.
• Engelliler ve aileleri ile çalışmak isteyen gönüllü kişilere yönelik özel
organizasyonlar geliştirir ve yürütür. Bunun için gönüllü gereksinimini belirler; gönüllülere
çağrıda bulunur; eğitimlerini sağlar ve çalışmalarını izler.
• Engellilere yönelik yanlış anlayış ve önyargıların değiştirilmesine yönelik çalışmalar
yapar. Bu çerçevede açık oturumlar, paneller düzenler; broşür hazırlar; sergiler açar; basın ve
kitle iletişim araçlarını harekete geçirir.
• Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde bulunur ve bu kuruluşlarla birlikte
toplumdaki bireyleri duyarlı kılacak etkinlikler düzenler.
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• Engellilerin boş zamanlarını değerlendirici etkinlikler oluşturur ve özel spor
yarışmalarının düzenlenmesine katkıda bulunur.
• Engellilik alanında araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarını ilgili hizmet
birimlerine bildirir. Bu yolla hizmet birimlerinin politikalarını etkilemeye çalışır.
• Engellilere yönelik bir takım ayrıcalıklar ve hizmetler sağlanması ve bunlarla ilgili
yasal düzenlemelerin yapılması konusunda kamuoyu oluşturur ve ilgili kamu kuruluşlarını
etkiler.
• Engellilere kolaylık sağlayan bir toplum ortamı oluşturulması için sosyal planlama
görevini yürütür.
• Engelliler ve aileleri için uzun süreli hizmet ve desteğin planlanması ve
koordinasyonunda yardımcı olur.
• Engellilerin vatandaşlık haklarıyla ilgili sorunlarında savunuculuk rolünü üstlenir.
Ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve kendi haklarının savunucusu olmaları için onları
eğitir.
üretir.

• Engelli ailelerinin güçlendirilmesi ve birbirlerine destek olmaları için politikalar

• Engellilerin yararlandıkları kuruluşların kendilerine ve ailelerine tanıtımı için
toplantılar düzenler.
• Engellilerin bilgi ve becerileri ile uyumlu işler bulabilmeleri için, çeşitli iş
araştırmaları yapar ve işverenleri bilgilendirir.

4.4. Afet ve Acil Durum
Tarihte büyük afetlere yönelik birçok kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar da göstermiştir
ki insanoğlu meydana gelen doğal afetlere karşı çaresiz kalmaktadır. Afetin meydana gelmesi
günümüz koşullarında bile engellenememektedir. Örneğin bir depremin olmasını veya bir
yanardağın patlamasını önleyecek bir yöntem henüz bulunamamıştır. Bu durum göz önüne
alındığında insanoğlu afeti engelleme çabası içine girmek yerine afetle yaşamayı öğrenme
çabası içine girmiştir. Dünya ve Türkiye üzerinde her yıl sayısız afet meydana gelmektedir.
Dünya üzerinde afetle karşılaşmayan ülke yok gibidir. Fakat afetin ülkeye verdiği zararlar o
ülkenin afet kültürüne ve afet planlamasına göre değişiklik göstermektedir.
Sosyal hizmet mesleği başladığı andan itibaren kriz durumlarında ve doğal afetlerde
önemli roller üstlenmiştir. Çünkü doğal afetler aniden meydana gelmekte ve toplumun
dengesini alt üst etmektedir. Doğal afetlerin ardından toplumun düzenini yeniden sağlamak ve
afetle baş etme yetisini kazandırmak için çok disiplinli bir eşgüdüm gerekmektedir.
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Doğal afetlerin insan ve toplum üzerinde fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik
açıdan birçok olumuz etkisi bulunmaktadır. Doğal afetlerin ardından olumsuz toplumsal
koşullar meydana gelmekte ve bu sorunların çözümü içinde eldeki kaynakların etkili ve
verimli kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla da afetlerin sosyal hizmet mesleği ile
bütünleşmesi önem kazanmaktadır. Bunun için öncelikli olarak afetlerin toplum üzerindeki
etkisine bir göz atmak gerekmektedir.
Genelde afet ve özelde deprem olayı, insanları ruhsal, sosyal, kültürel ve ekonomik
yönlerden derinden etkilemekte; mevcut sosyal sorunları daha karmaşık ve çözülmesi güç
hale getirmesinin yanı sıra, yeni sosyal sorunların ortaya çıkması sonucunu da
doğurabilmektedir.
Sosyal hizmet temel olarak insana hizmet olarak tanımlandığından dolayı afet
konusunda da devreye girmektedir. Afet ve acil durumunda sosyal hizmet mesleğinin
hedeflerinin, dezavantajlı ve savunmasız gruplar için gerekli kaynakları sağlamak, ciddi
zihinsel ve sağlık sorunlarının önlenmesi, bireyler ve kaynak sistemleri arasında bağlayıcılık
sağlamak, çeşitli kaynak sistemlerini insanlar için daha erişilebilir hale getirmek için
bağlayıcılık sağlamak ve değişen mikro ve makro sistemleri insanların refah düzeylerini
geliştirmek için teşvik etmek olduğu görülmüştür.
Sosyal hizmetler, doğrudan doğruya ve birinci derecede insanın korunmasına ve
geliştirilmesine yönelmiş etkinliklerdir. Sosyal hizmet alanları genellikle; eğitim, sağlık,
konut, ıslah, rehabilitasyon, eğlence ve boş zamanları değerlendirme, sosyal güvenlik ve
sosyal refah olarak kabul edilmektedir. Afetlerdeki sosyal hizmetin hedefi travmatik stres ve
toplu acı gibi durumları azaltma, afete hazırlık, müdahale ve kurtarma anlayışının
geliştirilmesini sağlamaktır. Sosyal hizmet uzmanlarının fiziksel ve zihinsel engelli insanların,
ırksal, etnik, kültürel, dini azınlıkta bulunan nüfusun, yoksul insanların, çocuk ve yaşlı
bireyler de dahil olmak üzere hassas ve haklarından mahrum nüfusun ihtiyaçlarına felaket
koşullarında özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. 1999 Marmara Depreminde pek çok
yönetici afetlerde daha profesyonel ve etkin bir şekilde gıda yardımı dağıtmak için sosyal
hizmet uzmanları istemiştir. Sosyal hizmet uzmanları afetlerde daha iyi bir gelecek için umut
teşvik etmektedir. Umut, umutsuzluğa karşı temel bir panzehirdir ve kişinin kendi hedeflerine
ulaşması için yardımcı olur.
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Resim 10.Afet ve acil durum.
Kaynak: mebk12.meb.gov.tr

Özellikle deprem gibi afetler, insanın, kendisi ve sosyal çevresi (akrabaları, arkadaşlar
vb.) ile sorunlar yaşamasına yol açar ve sosyal dengesini zaafa uğratır. Sosyal hizmet uzmanı,
yıpranan ilişkilerin ve bozulan dengelerin onarılmasında, yaşanan travmaya çözüm
üretilmesinde etkin bir rol üslenecektir. Sosyal hizmet uzmanları afete yardımda mikro,
mezzo ve makro düzeyde kurtarma planlarının önemli bir parçasıdır. Personel boyutunu
özellikle burada zikretmek de fayda vardır. Sonuç olarak afetler artmaya devam ettiği sürece
her alandan personele ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle arama-kurtarma ekipleri ve afet
sonrasında rehabilitasyon sağlayan psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının afete hazır
olmaları ve birbirleriyle ekip halinde çalışmaları son derece önemlidir.

4.5. Cinsel Yönelim ve LGBT’li Bireyler (lezbiyen, gay, biseksüel,
transseksüel)
Dünyada birçok kişi gerçek ya da algılanan cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği
yüzünden damgalanmakta ve evrensel insan haklarından tam olarak yararlanamamaktadır.
Bazıları nefret suçlarının mağduru olup diğer vatandaşlar tarafından sokakta saldırıya
uğradıklarında koruma alamayabiliyorken bazıları da örgütlerinin dernekleşmesi engeli
nedeniyle barışçıl toplantı ve gösteri düzenlemeleri yasaklanıyor.
Cinsel yönelim terimi kişi,nib var olan romantik ve cinsel cazibesidir. Kendi
cinsiyetinin mensupları ile cinsellik yaşamaya yönelik eğilim ya da cinsellik yaşama tercihi
(eşcinsel yönelim), karşı cinsiyetle (heteroseksüel yönelim) veya her iki cinsiyetle cinsellik
yaşamaya yönelik eğilim (biseksüel yönelim). Cinsel yönelim tanımlarının çoğu ruh bilimsel
(kişinin erotik arzusunun doğrultusu gibi) ya da davranışsal (arzulanan kişinin cinselliğine
dair) ögeler içerir. Bazı tanımlar kişinin kendini betimlemesine yani kimliğine dayalıdır.
Kimlik ise kişinin kendisini heteroseksüel (öncelikle karşı cinsiyetten partnerlerden
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etkilenen), eşcinsel (kendi cinsiyetinden partnerlerden etkilenen) ya da biseksüel (her iki
cinsiyetten partnerlerden de eşit bir biçimde etkilenen) olarak görmesidir.
Eşcinsel ya da biseksüel olanların sayısında net olmak zordur; çünkü bu tarz
istatistikler kişilerin kendi bildirimlerine dayanır ve bazı bireyler cinsel yönelimlerini
açıklamak istemezler. Ailelerini utanç ve kaygıdan korunma isteğinin yanında reddedilme,
ayrımcılık ve şiddet korkusu LGBT’lilerin cinsel yönelimlerini ve kimliklerini saklamasına ya
da yadsımasına neden olmaktadır.
ABD’de önde gelen iki sosyal hizmet örgütü, ( Sosyal Hizmet Eğitimi Konseyi ve
Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel)
bireyleri risk altındaki nüfus olarak tanımlar. Bu örgütler aynı zamanda toplumlarda LGBT’li
bireylerin deneyimledikleri ayrımcılığın ve baskının sona erdirilmesine yönelik çalışmayı tüm
sosyal hizmet uzmanlarının görevi olarak görmektedir.
Sosyal hizmet uzmanı LGBT’li bireyler ile çalışırken; bireyin yaşadığı sorunun
çözülmesi yönünde bireye yönelik danışmanlık yapmadan başlayarak, LGBT’lere ya da
yaşadıkları sorunlara ilişkin destek grupları oluşturma ve eşcinsellerle ilgili politikaları
etkileme ve değiştirme yönünde savunuculuk yapmaya kadar çoklu müdahaleyi bir arada
uygulama gereksinimi ortaya çıkarabilir.
LGBT’lere yönelik yürütülen sosyal hizmet çalışmalarında vurgu yapılan iki temel
nokta bulunmaktadır:
a) Uygulamacının (sosyal hizmet uzmanının) LGBT’lere yönelik tutum ve
becerilerinin farkında olması ve kendi homofobisiyle yüzleşmesi,
Sosyal hizmet uzmanlarının cinsiyet rolleri, önyargıları, kabulleri, eşcinsellikle ilgili
kendi duygu, düşünce, tutum ve sosyal hizmet değerleriyle yüzleşmesi gerekmektedir.
Homofobik tutumların farkına varmadan ve bunu düzeltmeden sağlıklı bir yardım
ilişkisinin kurulması mümkün değildir. Bunu yapma yönünde LGBT’lerle çalışacak sosyal
hizmet uzmanlarının öncelikle eşcinsel yaşam hakkında bilgi edinme ve anlayış geliştirme
ihtiyaçları vardır
b) Kurumların eşcinsellere sağladığı hizmetler ile ilgili düzenlemeler.
LGBT’lere yönelik sosyal hizmet kurumlarının verecekleri hizmetler konusu çok
önemlidir. Bazı hizmetlerin var olan sosyal hizmet kurumları çerçevesinde verilmesi mümkün
iken, bazıları için ayrı hizmet düzenlemeleri yapılması gerekmektedir. Aslında buradaki temel
tartışma, var olan sosyal hizmet kurumları işleyişine eşcinsellere yönelik hizmetleri de
yerleştirme noktasındadır, “ve LGBT’ler” vurgusu yerine “LGBT’ler” bizzat ana hizmet akışı
içinde olmalıdırlar.
Sosyal hizmet uzmanları mikro düzeyde danışanını güçlendirirken, mezzo ve makro
düzeyde sorunu LGBT’ler üzerinden değil, toplumun heteronormatif algısı ve heteroseksizmi
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üzerinden tariflemelidir. Bunları yaparken insan hakları temelinde, savunuculuk misyonu ile
hareket etmelidir.
Sosyal hizmet uzmanlarının LGBT bireylere yönelik hizmetlerden haberdar olması da
önemlidir. LGBT bireyler yaşamlarında farklı hizmetlere ihtiyaç duyarlar. Bu hizmetler
arasında açılma sürecinde olan gay ve lezbiyenlere yönelik destek grupları, cinsel
yönelimlerini sorgulayan kişilere yönelik destek grupları, çocuk velayeti almaya çalışan gay
ve lezbiyen ebeveynler için hukuki danışmanlık ve lezbiyen ve gay çiftler için çift terapisi
hizmetleri sayılabilir.
Doğru yerlere sevk etme dışında, sosyal hizmet uzmanlarının LGBT bireylerin
karşılaştığı özel durumlar ile ilgili diğer kişileri eğitme çalışmalarına dahil olmaları ihtiyacı
vardır. Sosyal hizmet uzmanlarının, gay ve lezbiyen hakları savunucuları olarak çalışmaları
gereklidir. LGBT bireylere yönelik ayrımcılık yapan kurumlara karşı durulmalı, bu kurumlar
bilgilendirilmeli ve bu kurumlar ihtiyaç olan hizmetleri adil ve önyargısız biçimde vermeye
yönlendirilmelidir. Son olarak, sosyal hizmet uzmanları LGBT bireylerin kurban edildiği
nefret cinayetlerine karşı toplumsal desteğin oluşturulmasında etkin olarak çalışmalıdırlar.
LGBT’lerle çalışacak sosyal hizmet uzmanlarının dikkat etmesi gereken ilkeler:
• LGBT’lerle çalışma bir kurum bünyesinde gerçekleştiriliyorsa, sosyal hizmet
uzmanının kurumdaki diğer çalışanların da LGBT’lere yönelik tutum ve davranışlarındaki
homofobik ve transfobik düşüncelerinin değişmesi için çalışması gerekmektedir.
• Heteroseksist bir kültür içinde yaşayan LGBT’lerin maruz kaldığı homofobi ve
damgalanmanın oluşturduğu güvensiz ortama karşı, sosyal hizmetin yaratacağı güven
ortamının olmazsa olmazlarından birisi de gizliliktir. Çalışma boyunca güveni ve güvenliği
sağlamak sosyal hizmet uzmanının temel amaçlarından birisi olmalıdır
• LGBT kimlik gelişiminin hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi önem
taşımaktadır.
• LGBT’lerin hayatının herhangi bir aşamasındaki yaşam krizlerini ve stres
faktörlerini değerlendirebilmek için bireylerin açılmanın hangi aşamasında olduklarının ve
açılmanın hayatlarındaki etkilerinin anlaşılması önemlidir.
• LGBT’lere kendi öykülerini anlatabilecekleri, varsa diğer üyelerle paylaşabilecekleri
ve geri bildirim alabilecekleri yeterlilikte zaman vermek önemlidir.
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Resim 11. Cinsel yönelim ve LGBT’li bireyler.
Kaynak: http://kaosgl.org
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal hizmetin temel uygulama alanları olan tıbbi sosyal hizmet, yaşlılık,
engellilik, afet ve acil durum ve cinsel yönelim ve LGBT’li birey odağında sosyal hizmet
uygulamalarına yer verilmiş olup bu alanlarda çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve
sorumlulukları belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet
uzmanlarının görevlerinden biri değildir?
a) Hasta ve ailesine psiko-sosyal destek sunmak
b) Kadın, çocuk istismarı ve ihmali vakalarına ilişkin işlemleri yürütmek
c) Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan sürekli veya
geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak
d) Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlamak, ameliyat ekibine yardımcı olmak
2) İlk sosyal hizmet birimi Massachusetts Genel Hastanesinde hangi tarihte
kurulmuştur?
a) 1890
b) 1900
c) 1905
d) 1922
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet sunulan yaşlı gruplarından biri değildir?
a)

Yalnız yaşayan yaşlılar

b) Fiziksel ve mental aktivitelerini yerine getiren yaşlılar
c) İhmal ve istismar edilen yaşlılar
d) Kimsesiz yaşlılar
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının engellilere hizmet verdiği
ortamlardan biri değildir?
a) Rehabilitasyon merkezi
b) Hastane
c) Çocuk İzlem Merkezi
d) Özel Eğitim Okulları
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının
mikro düzeyde uygulamalarından biri değildir?
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a) Yaşlıların bağımlılığını azaltmak
b)

Yaşlı üzerindeki gerginlikleri azaltmak

c) Aile ve yakın çevre desteğini sürdürmek
d) Yaşlılara yönelik sosyal ve mesleki politikayı etkilemek
6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları için
kullanılan kavramdır?
a) Tıbbi sosyal hizmet
b) Gerontolojik sosyal hizmet
c) Nefrolojik sosyal hizmet
d) Adli sosyal hizmet
7) Aşağıdakilerden hangisi
uygulamalarından biri değildir?

engelli

ve

ailesine

yönelik

sosyal

hizmet

a) Engelliler ve aileleri için uzun süreli hizmet ve desteğin planlanması ve
koordinasyonunda yardımcı olur.
b) Engelli ve ailesini güçlendirilmeye yönelik politikalar üretir.
c) Bireyin fizyolojik değişikliklerini dikkatle izler, gerekli gözlemleri yapar ve
kaydeder.
d) Engellilerin boş zamanlarını değerlendirici etkinlikler oluşturur.
8) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin toplum üzerindeki etkilerinden biri değildir?
a) İnsanları ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkiler.
b) Sosyal sorunları daha karmaşık hale getirir.
c) Nüfusta artış meydana gelir.
d) İnsanların yaşam standardı düşer.
9) Aşağıdakilerden hangisi
uygulamalarından biri değildir?

afet

ve

acil

durumlardaki

sosyal

hizmet

a) Psiko-sosyal destek sağlamak
b) Afet sonrası yaşanan travmanın ve yıpranan ilişkilerin iyileştirilmesine destek
sağlamak
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c) Afet sonrası ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşılmasına yardım etmek
d) Afette meydana gelen yaralanmalara tıbbi müdahalede bulunmak
10) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının LGBT’li bireylere yönelik
sunduğu hizmetlerden biri değildir?
a) LGBT’li bireylere yönelik olumsuz tutum ve davranışların değişmesi için çalışır
b) LGBT’li bireylerin ihtiyaç duyduğu kurumlara yönlendirir
c) LGBT’li bireylere psiko-sosyal destek sağlar
d) LGBT’li bireylerin tıbbi müdahale sürecini takip eder

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) c, 5) d, 6) b, 7) c, 8) c, 9) d, 10) d
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5. DÜNYADA SOSYAL HİZMET UYGULAMA ALANLARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal hizmet uygulama alanlarından suçluluk, okul sosyal hizmeti, göç
ve yoksulluk hakkında bilgi verilecek olup bu alanlara yönelik sosyal hizmet uygulamaları
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal ve ekonomik sorunların giderek arttığı toplumumuzda suçluluk olgusunun
sosyal hizmet uygulamalarındaki yerini tartışınız.
2) Sosyal hizmet uzmanının mülteciyi güçlendirirken başvuracağı mekanizmalar
nelerdir, açıklayınız.
3) Dünyadaki tarihi oldukça eski; ancak ülkemizdeki geçmişi yeni olan okul sosyal
hizmeti uygulamasını okul sistemi içinde değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Dünyada sosyal hizmet
uygulama alanları II.

Kazanım
Suçluluk, okul sosyal hizmeti,
göç ve yoksulluk alanındaki
sosyal hizmet uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile
konuların daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Suçluluk; çocuk suçluluğu



Okul sosyal hizmeti



Göç; mülteci



Yoksulluk
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Giriş
Sosyal hizmet, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri
benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek,
sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal
politikaların gücünü ortaya koymak üzere çalışır. Dolayısıyla sosyal hizmet uygulamaları,
bireyin sağlık, gelişme ve toplumla bütünleşme hızına ve toplumun çeşitli unsurlarını verimli
ve dinamik bir bütünde toplaması için harcadığı örgütlenmiş çabalara yöneliktir. İnsanların
yardımsız karşılayamadığı ihtiyaçlarının karşılanması ve çözemedikleri sorunlarının
çözülmesi amacı ile sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen profesyonel uygulama
alanlarından olan suçluluk, okul sosyal hizmeti, göç ve yoksulluk alanları hakkında bu
bölümde bilgi verilecektir. Ayrıca bu uygulama alanları içerisinde sosyal hizmet uzmanının
rol ve fonksiyonlarının neler olduğuna değinilecektir.
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5.1. Suçluluk
Suç toplumdaki fonksiyonel bütünleşmeyi engelleyen bir problem olarak ele
alınmaktadır. En geniş anlamıyla suç, grubun ya da toplumun güvenliğini, bir grubun ya da
onun üyelerinin refahına zarar veren, bir grubun ya da bireyin sert bir şekilde cezalandırıldığı
harekettir. Fakat yapılan bir hareketin suç teşkil edip etmediği belirli bir grubun ya da
toplumun sosyal değerlerine ve kültür yapısına bağlıdır. Ayrıca herhangi bir toplumda suç
olarak kabul edilen bir hareket, başka bir toplumda suç olarak kabul edilmeyebilir. Çünkü
grup standartları oldukça geniş ölçüde farklılık gösterir.
Sosyolojik teoriler, suçlu davranışın temeline bireyin sosyal çevre tarafından
oluşturulmuş özelliklerini, suçlu ve normal birey arasındaki farklılıkları koymaktadır.
Örneğin, Chicago Sosyoloji Okulu, “sosyal düzensizlik” ya da “sosyal patoloji” ile kent
suçluluğunu ilişkilendirir. Ceza ise toplumda bozulmuş bir dengeyi ve huzuru tekrar
sağlamayı hedefler. Dolayısıyla ceza bir sosyal kontrol aracıdır.
Suç ve suçluluğu açıklamak için birçok teori geliştirilmiştir. Aslında bütün suç
teorilerinin merkezine birey (fiziksel, biyolojik, psikolojik özellikleri) ve sosyal çevre
yerleştirilmiştir. Genel olarak sosyal hizmetin suçluluk alanında müracaatçıların tedavi ya da
rehabilitasyonunda önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanının rolleri,
kabul ve izleme, teşhis ve sınıflandırma, danışmanlık ve tedavi ve tahliye planlamasını
içermektedir. Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıyı hem soruna hem de çözüme katkı veren
geniş sosyal sistemin bir parçası olarak görürler. Bu anlamda ekip çalışması ve toplum
kaynaklarıyla bağlantı kurma sosyal hizmet uzmanının ayırıcı becerileri olmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanları müracaatçının davranış değişiminde olduğu kadar, aile ve sosyal çevreyle
ilişkileri, ceza ve adalet sisteminin iyileştirilmesi konularında da etkili çalışmalar yapar.
Günümüzde dünyada ve Türkiye’de sosyal hizmet uzmanlarının ceza ve adalet sisteminde
daha etkin ve görünür oldukları gözlenmektedir.

Resim 12. Suçluluk.
Kaynak: psikiyatriksosyalhizmet.com
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Çocuk suçluluğu: Çocuk suçluluğunun her aşamasında sosyal hizmetlere gereksinim
duyulmaktadır. Çünkü çocukların biyolojik ve psiko-sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerine,
toplumun değişen koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak, onların refahını sağlamak
ve sosyal değişmeyi etkilemek, çocukların suça yönelmelerini sağlayan unsurları ortadan
kaldırmak ve sosyal işlevselliklerini engelleyen tıkanıklıkları açmak, sosyal bilinci
geliştirmek, onların haklarını güvence altına almak, toplumsal refah ve kaynakların dağılımını
dengelemek sosyal hizmetlerin temel amacıdır. Bu durum aynı zamanda insanı, yaşadığı
sosyal ve ekonomik ortam içinde çeşitli sosyal bağlantıları ile ele alan sosyal hukuk devleti
anlayışının bir sonucudur. Günümüzde çocuk suçluluğu alanındaki çağdaş ıslah anlayışı da
hükümlü çocukların rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmasını esas almış ve bu
doğrultuda düzenlemeleri oluşturmaya başlamıştır. Bu amaçla cezaevlerinde psiko-sosyal
hizmet birimleri oluşturulmuş ve sosyal hizmet uzmanları da bu birimlerde görev almaya
başlamışlardır.

5.2. Okul Sosyal Hizmeti
Çocukların sosyalleşmelerinde aile ve okul en temel iki toplumsal kurumdur. Bu
sebeple çocukların sağlıklı gelişim göstermeleri için aile, okul ve yaşadıkları çevrede sürekli
takip edilmeleri ve desteklenmeleri gerekmektedir. Okullar, çocukların gelişimlerini takip
etmek ve karşılaştıkları sorunları çözmek için onlara ulaşılabilecek en önemli kurumlar
arasındadır. Çocukların akademik başarılarının düşük olması ya da çevreleriyle iletişime
girdikleri noktalarda uyumsuzluk göstermeleri gibi sorunların kaynağında aile problemlerinin
yer aldığına dair araştırmalar söz konusudur.
Çocuğun kendisinden, okul ortamından ya da çocuk-aile-okul ilişkilerinden
kaynaklanan pek çok sorunun çözümünde çocukları psikososyal yönden destekleyecek
meslek elemanlarına (psikolojik danışman ve rehber, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, vb.)
ihtiyaç vardır. Ama maalesef, mevcut durumda Türkiye’de ve Dünya’da bu psiko-sosyal
destek hizmetleri gelişmediği için çocuk ve gençler şiddet, zorbalık, istismar, madde
bağımlılığı gibi birçok problemle çoğu zaman tek başlarına mücadele etmek zorundadırlar.
Özellikle ülkemizde var olan hizmetler öğrencilerin risk faktörleriyle karşılaşmasına engel
olamamakta, bu tip sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Okul ortamında görev
tanımları yapılmış bir psiko-sosyal ekibin (psikolog, psikolojik danışman ve rehber, sosyal
hizmet uzmanı) uyum içinde çalışması, çocukların refahlarının artırılmasına ve gelişimlerine
olumlu katkı sağlamaktadır. Nitekim ülkemizde bu konuda atılan yeni adımlar söz konusudur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı "Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem
Planı"na göre 2016'ya kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda, "sosyal hizmet
birimleri" kurulması planlanmaktadır. Benzeri ABD’de de olan sosyal hizmet birimleri
yoluyla okullarda "şiddete eğilim" konusunda risk altında bulunan çocuklar tespit edilerek,
ailelerle ortak çalışmalar yapılacaktır. Sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologların
görevlendirileceği birimlerin, rehberlik öğretmenleri ve okul aile birlikleriyle de koordineli
bir şekilde çalışması planlanmaktadır.
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Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemine özgü
sorunların çözümü, yaşanılan aile koşullarının değerlendirilmesi, psiko-sosyal açıdan duyulan
ihtiyaçların giderilmesi ve böylece eğitim etkinliklerini başarılı bir şekilde sürdürebilecekleri
bir duruma gelmelerini sağlama gibi birçok hizmeti içermektedir.
Dupper (2013)’ a göre, ekolojik bakış açısını benimseyen okul sosyal hizmet
uzmanları, risk altında bulunan öğrencileri ve ailelerini destekleme, ev ve okul arasında
iletişim ağlarının açık tutulmasını sağlama, çocukların eğitim ihtiyaçlarını tespit etme,
öğrencilerin yaşam koşulları ve yaşadıkları mahallelerin koşullarını analiz etme, toplumsal
kurumlara yönlendirmeler yapma, farklı kurumlara yönlendirilmiş öğrencileri takip etme, risk
altında bulunan öğrencilere ve onların ailelerine daha iyi hizmetler sunmak için kaynakların
tanımlanıp geliştirilmesinde toplumla işbirliği yapma gibi görevlere sahiptirler.

Resim 13. Okul sosyal hizmeti.
Kaynak: http://sosyalhizmet.com

5.3. Göç
Tomanbay (1999) göçü:” bir kişi, aile, grup ve topluluğun ekonomik, politik, kültürel
vb. nedenlerle sürekli içinde yaşadığı toplumdan kalkarak başka bir toplumda yerleşme ve
yaşama amacıyla yer değiştirmesi” olarak tanımlamıştır.
Çok önemli bir sosyal olgu olan göçler, insanların topluluk halinde yaşamaya
başlamalarından sonra, çeşitli adlar ve görünümler altında gerçekleşmiştir. Tarihsel süreçte
göçler genel olarak; açlık, savaş, şiddet, kıtlık, iklim koşulları, siyasi ve dini sebepler, eğitim,
makineleşme, sanayileşme, ekonomik gereksinim vb. nedenlerden kaynaklanmıştır. Tüm
dünyada 1990lı yıllardan itibaren artan düzeyde göçler yaşanmaktadır. Bu göçler çok farklı
göçmen gruplarını içermekle birlikte temel nedeni küreselleşmenin getirdiği ekonomik ve
sosyal dengesizlikler ve eşitsizlikler sonucu özellikle bazı bölgelerde ve konumlarda yaşayan
insanların yaşam kalitesinin hızla düşmesidir. Bu nedenle de daha iyi yaşam standartlarının
olduğu düşünülen ülkelere ya da bölgelere gitme istediği başka bir deyişle göç etme isteği
artmaktadır. Ancak, olumsuz yaşam koşullarından görece daha olumlu yaşam koşullarına
kavuşmak için yapılan göçler genellikle beklentileri karşılamamış, aksine yeni sosyal
sorunların ortaya çıkmasına da kaynaklık etmiştir. Sosyal hizmet mesleği toplum merkezleri,
danışma merkezleri gibi birçok kurum ve kuruluş vasıtasıyla göçün yarattığı sosyal sorunların
çözümlenmesinde aktif rol almıştır.
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Zorunlu göç kategorisinde değerlendirilen mültecilik veya sığınmacılık, çeşitli
nedenlerle insanları, ülkelerinde baskı görmeleri nedeniyle, ülkeyi terk etmek zorunda
bırakan bir olgudur. Mültecilerin öncelikli amaçları yaşamalarına yönelik bir tehdidin
olmadığı emniyetli bir çevrede yaşamlarını devam ettirmektir. Mültecilik, zorlu ve geleceği
belirsizlikler içeren bir yaşamı ifade eder.

Resim 14. Göç.
Kaynak: en.wikipedia.org

Mültecileri ülkelerinden göç etmeye zorlayan nedenler, çoklu travmaların görülmesine
sebep olabilir. Bu çoklu travmalarla beraber gelinen ülkedeki yaşam koşulları, sığınma
politikası ve insan haklarına verilen değer, mültecilerin kaderini tayin etmede önemli unsurlar
olarak rol alırlar. Mülteciler genellikle geldikleri ülkede çoklu travmalar nedeni ile ihtiyaç
duydukları psikososyal destek yerine ülkedeki kötü yaşam koşulları içinde çaresiz
bırakılmaktadır. Üstelik gelinen ülkede mültecilerin kendi ayakları üzerinde durmasına
yardımcı olacak ve sosyal işlevselliklerini harekete geçirecek olan çalışma hakkı genellikle
verilmemektedir. Mültecilerin sorunlarına bilimsel ve disiplinler arası bir yaklaşımla
yönelmek gerekmektedir. Bu alanda sosyal hizmet uygulamalarının neler olabileceğini
belirlemek büyük önem taşımaktadır.
Mültecilik konusuna ilişkin sosyal hizmet müdahalesi genelci bir uygulamaya
dayandırılmalıdır. Var olan durumlar, bütün yönleriyle ele alınmalı, bütüncül bir bakış açısı,
problem çözme sürecine yansıtılmalıdır; çünkü mültecilik konusunda yaşanan bütün
süreçlerin birbiriyle bağlantısı bulunmakta, bir aşama diğerini etkilemektedir. Mültecilik
alanında sosyal hizmet uzmanlarının pek çok rolleri vardır. Bunlar;
1.Danışmanlık: Mültecilere ihtiyaç duydukları her konuda danışmanlık verilmektedir.
2.Savunuculuk: Gerektiğinde mültecilerin haklarını savunabilmektedir.
3.Bilgi verme: Mülteciye ihtiyaç duyduğu her konuda bilgi verebilmekte ve
yönlendirebilmektedir.
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4.Kaynaklarla buluşturma: Müracaatçıları toplumdaki kaynaklarla buluşturma
anlamında çalışmalar yapabilmektedir.
5.Güçlendirme: Mültecileri içinde bulundukları tüm güçlüklere karşı koymaları
yönünde çalışmalar yapabilmektedir. Müracaatçıları güçlendirirken sosyal hizmet uzmanının
başvuracağı “güç” kaynakları şu şekildedir:
a) Para, iş, barınak, sağlık bakımı ve eğitim gibi kaynaklara nereden ulaşılabileceği
ile ilgili ve onlara nasıl güvenli olarak ulaşılacağı konusunda bilgi sahibi olma ya da haberdar
olma
b)

Ülkedeki sorun çözme yetenekleri kadar sivil, politik ve yasal sistemler hakkında

bilgi,
c) Sosyal sistemler ya da örgütlerle başa çıkmada etkili olan tutum ve davranışlar
seti ya da kişisel beceriler
d) Müracaatçıların etnik toplumunun içinde ve dışında yer alan, arkadaş ya da
tanıdıklar gibi iletişim ağları inşa etmelerinde katkısı olacak destek sistemlerini bilmek
6.Toplumla bütünleştirme: Toplumların mültecilere yönelik ön yargıları nedeniyle
mülteciler çok zorluk yaşamaktadırlar. Bu anlamda mültecileri ve toplumu bütünleştirme
çalışmaları yapabilmektedirler. Ayrıca toplumu da bu konuda bilgilendirmektedirler.

5.4. Yoksulluk
Kopenhag Deklarasyonu mutlak yoksulluğu gıda, temiz içme suyu, sağlık tesisleri,
sağlık, barınma, eğitim ve bilgi de dahil olmak üzere temel insan ihtiyaçlarının ciddi
yoksunluk ile karakterize olan bir durumu olarak tanımlamaktadır. Yoksulluğun üç seviyesi
aşırı yoksulluk, orta yoksulluk ve göreli yoksulluk olarak tanımlanmaktadır. Aşırı yoksulluk
aileler hayatta kalmak için temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı zaman söz konusu olur. Bu tür
aileler, güvenli içme suyuna erişemez, sık sık aç kalabilir, çocukları için eğitim giderlerini
karşılayamaz, barınacak konutları yoktur ve giyim gereksinimlerini karşılayamaz. Bu
düzeydeki yoksulluk büyük olasılıkla gelişmekte olan ülkelerde görülür. Aileler sadece kendi
temel ihtiyaçlarını karşıladığı zaman orta düzey yoksulluk söz konusu olur. Göreli yoksulluk
gelişmiş ülkelerde yaşayan ailelerin hane gelirinin milli gelirin belirli bir oranda aşağısında
olduğu koşullara işaret eder. Aşırı yoksulluğun üç boyutu, yani, gelir yoksulluğu, insan
gelişimi yoksulluğu ve sosyal dışlanma, son yüzyıl içinde sosyal hizmetin gelişiminde
merkezi konumdaki temel kavramlar olmuştur. Eğer gelir yoksulluğu kronik ve şiddetli ise
evsizlik, açlık, sağlık bakım eksikliği ve ebeveyn haklarının askıya alınmasına yol açabilir.
İnsan gelişimi yoksulluğu sağlık, eğitim ve öğretim, bilgi ve istihdama erişim gibi hayati
alanlarda hak ve ihtiyaçların karşılanmamasına işaret eder. Sosyal dışlanma ise sadece insan
onurunun ihlali değil aynı zamanda izolasyon, yabancılaşma ve varlığın yok sayılması ile
ilgilidir. Gelişmiş ülkelerde, aşırı yoksulluk tüm nüfusun sadece küçük bir kısmını etkiler,
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ama hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yoksulluktan kurtulmanın yolu olan
eğitim ve öğretim gibi temel araçlardan yoksun kalmaya yol açar.
Yoksulluğun sonuçları: Yoksulluğun etkileri genellikle genç, çocuk, kadın, engelli,
yaşlı, mülteci, göçmen, evsiz ve risk altında olan tüm hassas gruplara çok daha yoğun olarak
yansır. Çocuklar açlık ve yetersiz beslenme, diğer yoksunluklardan muzdarip gruplar arasında
yer alır. Okul öncesi çocuk ölümlerinin yarısı yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklar
arasındaki kesişme noktasında yer alır. Yoksulluktan etkilenenlerin çoğunluğunu kadınlar
oluşturmaktadır. Kadınlara, daha az eğitim olanakları sağlandığı halde, onların annelik
sorumlulukları vardır, zorla çalıştırılır, insan ticaretine ve şiddetin diğer biçimlerine maruz
kalırlar.

Resim 15. Yoksulluk.
Kaynak: tr.wikipedia.org

Tüm dünyadaki uygulamada, marjinalleşmiş ya da dışlanmış, kaynaklara erişemeyen,
onları yoksulluk durumlarına iten senaryolar ile çalışma konusunda uzun bir geçmişi olan
sosyal hizmet uzmanlarının yoksulluk konusuna ilgisi artmıştır. Sosyal hizmet uzmanları
tarafından yoksulluğu azaltma stratejilerinin hazırlanması ve sosyal bütünleşmenin
sağlanması için sıklıkla kullanılan temel ilkeler katılım, kendine güven sağlama,
sürdürülebilirlik ve güçlendirmedir. Sosyal güvenlik yardımları gibi programların yoksullukla
mücadelede etkisi vardır. Aynı zamanda yoksulluğu azaltmak için bir dereceye kadar vergi
sistemi kullanılır.
Sosyal hizmet uzmanları yoksulluk sorunu inceleme ve yoksulluktan etkilenen
bireylere yardımcı olma konusunda rehberlik için etik ilkelere başvurabilir. Sosyal hizmetin
temel etik ilkelerinden birine göre, tüm insanların saygı ve onuru ile muamele edilmesi
hakkına sahiptir ve sosyal hizmet uzmanları bunu yaparak her bireyin insan haklarının
korunmasını sağlar. Sosyal hizmet uzmanlarının, ekonomik eşitsizlikler ve haksız politikalar
ve uygulamalara katkıda bulunan sosyal koşullara meydan okuma ve onları ortadan
kaldırabilmek için mücadele etme sorumluluğu vardır. Bu, en fazla ihtiyacı olanların
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kaynaklara erişiminin sağlanması ve sunulan kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını içerir,
ancak bununla sınırlı değildir.
Sosyal hizmet uzmanlarının yoksulluk içindeki insanlarla çalışmadaki uzun geçmişi ve
onların değişen davranışına tanıklığı insanlara, seçimlerine ve kararlarına saygıyı kabul eden
mesleki değerler ile ilgili teorinin bütünleştirilmesinin önemini göstermektedir. Bu
yaklaşımda, bireysel kapasitelerin yanı sıra kaynak ve fırsatların güçlendirilmesi üzerinde
odaklaşan toplumla sosyal hizmet uygulaması, bireylerlerle, ailelerle ve toplumla çalışmayı
bütünleştirmektedir.
Sosyal hizmet uzmanlarınca temsil edilen iki uluslar arası meslek kuruluşundan biri
olan Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) insan haklarının, birey ve
kolektifleri olarak, tüm insanlar için esas olduğunu kabul eder. Kuruluş;
 Ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik politikaların aşırı yoksulluğu azaltmaya
yönelik olarak hazırlanması ve bu amacı koşulsuz olarak destekleyecek politika
değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
 Yoksulluğu azaltmaya yönelik uygun politikalar ve stratejiler geliştirmek ve
desteklemek için BM organlar ve özel sektör ile, diğer sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum
gruplarıyla ve hükümetlerle iş birliği içinde çalışılmasını önermektedir.
 Kendileri ve çocukları için ekonomik ve sosyal kalkınmayı organize etmek
geliştirmek için yoksul insanların haklarını onaylamaktadır.
 2015 yılına kadar günde bir dolardan az gelirle yaşama olarak tanımlanan aşırı
yoksulluk koşullarında yaşayan insanların sayısını yarı yarıya azaltmak için Milenyum
Gelişme Amaçlarını (MDG) önermektedir.
 Tüm insanların yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması
gerektiğini ve insanların bu temel ihtiyaçları karşılanmadığı zaman siyasi ve sivil hakların çok
az önemi olduğunu kabul eder.
 Aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla sosyal hizmet çalışmalarını
başlatmak ve desteklemek için savunuculuk ve toplum örgütlenmesi becerilerini kullanmak ve
başkalarıyla iş birliğine girmek için çaba harcar.
 Kadınlar ve çocukların genellikle yoksulluk açısından en fazla risk altında
olduklarını ve genellikle çocukların aşırı yoksulluk yükünü çektiklerini kabul eder

97

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal hizmetin temel uygulama alanları olan suçluluk, okul sosyal
hizmeti, göç ve yoksulluk odağında sosyal hizmet uygulamalarına yer verilmiş olup bu
alanlarda çalışan sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi suçluluk alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının
rollerinden biri değildir?
a) Kabul ve izleme
b) Danışmanlık
c) Personel yetiştirme
d) Tahliye planlaması
2) Aşağıdakilerden hangisi çocuk suçluluğu alanında çalışan sosyal hizmet
uzmanının görevlerinden biri değildir?
a) Çocukların toplumun değişen koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olmak
b) Suça yönelmelerini sağlayan unsurları ortadan kaldırmak
c) Haklarını güvence altına almak
d) Çocukları yerleşim yerlerinden uzaklara yerleştirmek
3) Aşağıdakilerden hangisi okul ortamındaki psiko-sosyal ekibin içerisinde yer
almaz?
a) Sosyal hizmet uzmanı
b) Psikolog
c) Psikolojik danışman
d) Avukat
4) Aşağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmetinin görevlerinden biri değildir?
a) Risk altında bulunan öğrencileri ve ailelerini destekleme
b) Öğrencilerin yaşam koşulları ve yaşadıkları mahallelerin koşullarını analiz etme
c) Ev ve okul arasında iletişim ağlarının açık tutulmasını sağlama
d) Öğrencileri spor faaliyetlerinde bulundurma
5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi zorunlu göçü tanımlamaktadır?
a) İnsanların bulundukları alanı kendi iradeleri ile terk etme
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b) İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleri
c) İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer
değiştirmeleri
d) Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen yer değiştirme
6) Aşağıdakilerden hangisi mültecilik alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının
rollerinden biri değildir?
a) Yöneticilik
b) Danışmanlık
c) Savunuculuk
d) Bilgi verme
7) Sosyal hizmet uzmanı mültecileri ve toplumu bütünleştirme çalışmalarını
yaparken hangi rolünü kullanır?
a) Toplumla bütünleştirme
b) Güçlendirme
c) Kaynaklarla buluşturma
d) Vaka yöneticisi
8) Aşağıdakilerden hangisi orta düzey yoksulluk ile ilgilidir?
a) Temel ihtiyaçları karşılayabilme
b) Güvenli içme suyuna erişememe
c) Hayatta kalmak için temel ihtiyaçları karşılayamama
d) Çocukların eğitim giderlerini karşılayamama
9) Aşağıdakilerden hangisi aşırı yoksulluğun ortaya çıkardığı kavramlardan biri
değildir?
a) Gelir yoksulluğu
b) Ortalama yaşam seviyesinin yükselmesi
c) İnsan gelişim yoksulluğu
d) Sosyal dışlanma
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10) Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının
görevlerinden biri değildir?
a) İhtiyaç duyulan kaynak ve fırsatlara yönlendirme
b) Psiko-sosyal destek sağlama
c) Yoksulluğu önleyici politikalar geliştirme
d) Yoksulların sağlık durumlarını takip etme

Cevaplar:
1) c, 2) d, 3) d, 4) d, 5) b, 6) a, 7) a, 8) a, 9) b, 10) d
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6. AVRUPA’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa’da sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren olaylar mevzuatlar
odağında irdelenecek ve refah modelleri içerisinde sosyal hizmetlerin yapılanmasına yer
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Avrupa ülkelerinde sosyal hizmet uygulamalarının gelişmesindeki tarihsel
faktörleri açıklayınız.
2) Avrupa refah modellerinden Beveridge ve Bismarck modelleri arasındaki farkı
belirtiniz.
3) Sizce Türkiye Avrupa sosyal refah modellerinden hangisine daha yakındır?
Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Avrupa’da sosyal
hizmet uygulamaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Avrupa’daki sosyal hizmet
uygulamaları ile refah modelleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile konuların
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Eğitim



Sosyal güvenlik yasaları



Avrupa sosyal hizmet uygulamaları



Avrupa refah modelleri
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Giriş
Avrupa devletlerinin değişen sosyal ve siyasi geçmişleri sosyal refah sistemlerinin
çeşitliliği ile sonuçlanmıştır. Sosyal hizmet uygulamalarının yorumlanması bu duruma bağlı
oluşmuştur. Böylece mesleğin gelişmesi, ulusal özelliklerin farklılıklarını almıştır. Bu
bölümde seçilmiş Avrupa ülkelerindeki sosyal hizmet uygulamalarının gelişimi mevzuatlar
odağında irdelenecek olup refah modelleri içerisinde sosyal hizmetin yapılanması
açıklanacaktır.
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6.1. Avrupa’da Sosyal Hizmet Uygulamaları
Bir meslek olarak sosyal hizmet, Avrupa'da başladı ve daha sonra Amerika Birleşik
Devletleri'ne yayıldı. Avrupa ülkelerinde sosyal hizmet eğitimi ve uygulamalarının kurumsal
özellikleri, birbirinden çok farklıdır. AB’ye üye olan ülkelerin her birisi, bir diğerinden farklı
olarak kendi siyasi, kültürel, sosyal, tarihi ve dini parametrelerine bağlı olarak milli sosyal
politika ve bu çerçevede sosyal hizmetler eğitim sistemlerini ve uygulamalarını düzenleyip
geliştirmişlerdir.
Tarihsel faktörler, özellikle Nazi rejimi, İkici Dünya Savaşı ve Avrupa’nın 4 yıl süren
doğu ve batı bloğu şeklinde ayrılması, savaşlarla birlikte oluşan ultra milliyetçilik, faşizm ve
ulusal sosyalizm birçok Avrupa ülkesinin mesleki ve akademik süreçlerini etkilemiştir. Savaş
sonrası yeniden yapılanma sürecinde, ABD ve İngiltere’de önde kuramsal programlar ve
modeller (örneğin vaka çalışması gibi)Almanya gibi Nazi rejimi sonrası tahrip olmuş ülkeleri
etkilemiştir. Bu gelişme sadece Amerika’nın gücünü yansıtmıyordu aynı zamanda
Amerika’da sosyal hizmet mesleğinin daha gelişmiş olduğunu gösteriyordu. İlk olarak 2.
Dünya savaşı sonrasında Avrupa’daki sosyal hizmet eğitimcileri Amerika’da dikkate değer
bir ölçüde eğitim almıştır. Daha sonra sosyal sorunlara bütünsel bakarak spesifik yöntemlerin
kullanılması gerektiği görülmüştür. Bu çerçevede bazı Avrupa ülkelerinde sosyal hizmet
uygulamalarının gelişimi aşağıda verilmiştir.

6.1.1. Hollanda
Sosyal hizmetlerin gelişiminin tarihsel süreci, dini grupların yoksul insanlara yönelik
çabaları ile başlamıştır. Bu çabalar çoğunlukla orta sınıfa mensup kadınlar ile birlikte rahipler
ve rahibelerin çalışmaları ile oluşturulmuştur. Sosyal hizmet daha çok bir kadın mesleği
olarak görülmüştür.
1912 yılında ‘Yeni Yoksulluk Kanunu’ ile özel refah alanında devlet rol almaya
başladı. Komşu ülkelerle karşılaştırıldığında, sosyal güvenlik sistemi nispeten geç kuruldu.
Kaza sigortası 1901, malullük sigortası 1923, hastalık sigortası 1930 yılında yürürlüğe girdi
ve yasal işsizlik sigortası sadece 1952 yılında uygulanmıştır. Aynı yıl Sosyal Çalışma
Bakanlığı kuruldu. Savaş sonrası dönemde ülkenin geç ama hızlı sanayileşmesi ile sosyal
politikada gelişmeler gerçekleşti. Refah devletinin kurulmasında kilisenin etkisi giderek
zayıflamaya başladı. Sosyal hizmet okulu olarak açıkça tanımlanan ilk okul - dünyanın en
eskisi - Marie Muller-Lulofs tarafından 1899’da Amsterdam'da kuruldu. Enstitü iki tam yıl
kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan bir programla kendilerini hayır işlerine adayan
kişilere eğitim vermeye başladı. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra eğitim kurumlarının
sayısı arttı ve sosyal hizmet öğrenci sayısı arttı.
Yirminci yüzyılın başlarında Hollanda'da sosyal ve politik sahneyi çeşitli dini ve
ideolojik hareketler aldı. Toplumda siyasal-mezhepsel ayrışmaların yaşanması (Katolik,
Protestan, sosyalist ve daha sonra hümanistler gibi). sosyal hizmet eğitimini ve
uygulamalarını etkilemiş ve 1920'lerde sosyal çalışma Protestan, Katolik ve Sosyalist
okullarda verilmeye başlamıştır.
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1960’lı yıllarda sosyal hizmet eğitim ve uygulamalarındaki yaklaşım; vaka çalışması,
grup çalışması ve toplum çalışması ile sınırlıydı. Bu yaklaşımlar sosyal ve kültürel
ihtiyaçların çeşitliliğine dayalı programlar ile hızlıca gelişti. Zamanla geleneksel sosyal
hizmet yaklaşımında ve teorilerinde (örneğin: eleştirel teori, davranışçılık, psikososyal teorisi)
bir düşüş görüldü ve yeni olanlar (örn: sistem teorisi) ortaya çıktı.

6.1.2. Fransa
Yirminci yüzyılın başında zengin ve fakir, aydın ve işçi sınıflar arasında neredeyse
aşılmaz engeller vardı. Farklı sınıfların insanları birbirlerini ve diğerlerinin temel ihtiyaçlarını
göz ardı ediyordu. Fransız devriminden sonra ihtiyaç sahibi insanlara yardım kilisenin
elindeyken 19 Mart 1793 yasası ile değiştirilerek devlet hükümleri geldi. Hayır kavramı yerini
dayanışma aldı. Bakım artık özel bir yardımseverlik meselesi değil, kamu ve kolektif
katılımın bir görevi oldu. Bu durum 1913 yılında başlayan sosyal mevzuatlarla devam etti.
Modern refah 1896’da Paris’in fakir bir bölgesine kurulan ilk sosyal yardım merkezi ile
başladı. 1907 yılında ilk Uygulamalı Sosyal Hizmet Okulu açıldı. 1908 yılında “Ücretsiz
Refah Okulu” kuruldu. 1922 yılında hemşireler ve sağlık bakım personelleri için mesleki
diploma oluşturuldu. 1930 yılında bu meslekler sosyal bakım personeli olarak adlandırıldı.
İkinci dünya savaşından sonra 1945 ve 1953 yılları arasında önleme ve bakım ile ilgili hüküm
sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplandı. 8 Nisan 1946 yasası, Fransız sosyal hizmet
eğitiminde önemlidir. Çünkü sosyal hizmet uzmanı devlet diplomasına sahip olan kişilerin
sosyal hizmet uzmanı unvanını korumaktadır. Bu yasa sayesinde meslek, eğitimli personel ile
garantilenmiştir. Son olarak 1995 yılında Sağlık, Sosyal Hizmetler ve Yerel Hükümet
Bakanlığı ulusal düzeyde kuruldu.

6.1.3. Avusturya
ABD de (Mary Richmond, 1898) ve Almanya da (Alice Solomon 1908) gelişmeleri
izleyerek Avusturya’da İlse Arlt ilk sosyal hizmet okulunu 1912 yılında kurdu. İlse Arlt ilk
sosyal hizmet teorisyenlerindendir. Sadece fakirlere para yardımında bulunmak değil aynı
zamanda sosyal alanda çalışanlar için eğitim ve mesleki yöntemleri vermeyi amaçlamıştır.
1913 yılında fakir ailelerin çocukları ve yetimler için ilk devlet kurumu kuruldu. Yemek, tıbbi
bakım, çocuklar için gelir sağlama, eğitim verildi. Bu kurum Viyana belediyesi tarafından
çocuklar ve aileleri için organize sosyal çalışmanın başlangıcı oldu.1916 yılında Avusturya’
da Katolik Kadınlar Örgütü “Kadınlar için Katolik Okulu” kurdu ve sosyal bakımla ilgili
dersler verildi.
Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Avusturya’da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.
Ancak ülkedeki bu değişiklik sosyal koşullarda önemli değişiklikler oluşturdu: Macaristan,
ÇEK, Yugoslavya bağımsız devletler oldu ve nüfusta hemen hemen %80 azalma oldu. Yeni
Avusturya Cumhuriyetinde politik ve ekonomik temel revize edildi. Sosyal hizmet
uzmanlarına ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitimine daha fazla ihtiyaç duyuldu.
1919’da Viyana’daki sosyal hizmet uzmanları Bakım Personelleri Derneği’ni
kurdu(Association of care workers) 1920’de Aile &Gençlik Birimini kurdular. 1934’deki iç
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savaş ve 1938 yılında Nazi rejimi en az 15 yıl süreyle mesleğin sürekli gelişimini engelledi.
Sosyal hizmet okulları kapatıldı. 2. Dünya Savaşı sırasında sosyal hizmet uzmanlarına dair
herhangi bir belge yoktu. 1950’de profesyonel sosyal hizmet uzmanı sayısı azalmıştı. 1938
yılında ülke dışına gönderilen sosyal hizmet uzmanlarından çok azı ülkeye geri döndü. 2.
Dünya savaşından sonra Viyana’daki dernekler yeniden kuruldu. Sosyal hizmet uzmanlarının
çoğu belediye ve bölgelerin yönetiminde çalıştı.
1950 yılında yeni metotlar ve yeni görüşler müracaatçının rolleri, çevrenin etkisi ve
toplumsal ve sosyal gelişim hakkında etki yarattı. Vaka çalışması ve grup çalışması
Avusturya eğitim ve uygulama yapısına girdi. Çoğu sosyal hizmet okulu bu uygulamaları aldı
ve öğrencilere mesleki roller benimsetildi ve bu metotları uygulandı. 1968 ayaklanma sonrası
sosyolojik gelişim ve ülkedeki siyasi gelişim modern sosyal hizmetlerle paralel gitti. Bugün
pek çok proje sosyal yönetim tarafından desteklenmektedir.

6.1.4. Belçika
Belçika’da birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sosyal hizmet okullarının ortaya
çıkışı, 1. Dünya Savaşını takiben sosyal hizmetlere duyulan gereksinim ile başladı. Savaşın
yol açtığı sosyal sorunların karmaşıklığı dul, yetim, gazilerin sorunları, bu kişilerin
rehabilitasyonu için profesyonel mesleklere ihtiyaç duyuldu. Sosyal farkındalığın artması,
komşu ülkelerde okullar ve eğitim kursları açılması ile Belçika’da İlk 'Sosyal Hizmetler
Yüksekokulu' 1920 yılında Brüksel'de kuruldu. Bu Belçika'da sosyal eğitiminin temel taşı
oldu ve şimdi Brüksel'de Sosyal Araştırmalar Kurumu olarak bilinen Central School of Social
Work bunun doğumunu temsil eder. Eğitim ve uygulamada yoksul ailelerin çocuklarına
yardım üzerinde duruldu. Bir hayır faaliyeti olarak sosyal hizmet, 1950’li yıllarda refah
devletinin gelişimi, bakım sistemi ve sosyal meslek kavramları ile değiştirildi.

6.1.5. Almanya
Liberal devlet modelinden farklı olarak Kıta Avrupası Refah Modeli olarak da
adlandırılan Muhafazakar Devlet Modeli kapsamında Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkeler
yer almaktadır. Bu modelin başlıca özelliği istihdamı yüksek tutmak yerine sosyal güvenlik
hakkını, yani sosyal sorunları sosyal güvenlik yoluyla giderme yöntemini benimsemesidir.
Devlet, çeşitli nedenlerle gelir kaybına uğrayan bireylere çözüm olacak politikalar arama
yolunu tercih etmektedir. Devleti bireyleri piyasaya teşvik etmek yerine, piyasadan çıkışa
hatta piyasaya girmemeye teşvik etmektedir. Bu modelin bilinen en önemli özelliği kilise
geleneğinin bir uzantısı olarak aile olgusuna olan bağlılığıdır. Bu modelin öne çıkan
örneklerinden Almanya’da sosyal refah ve sosyal hizmetin gelişimini kısaca inceleyelim
Modern refah devletinin kurumsal olarak yerleşmesini sağlayan sosyal güvenliğin ilk
örneği 18.yüzyılın son çeyreğinde Bismarck dönemi Almanya’sında uygulanmıştır. Fakat
bundan öncede Almanya’da sosyal güvenlik uygulamalarının kısmen mevcut olduğu
söylenebilir. 1776’da çıkartılan Revidiente Klevish Markische isimli yasa ile maden işçileri,
askerlikten ve vergiden muaf tutulmuş, çalışma saatleri sekiz saat olarak düzenlenmiş,
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işçilerin çalışma hakları sigortalanmış ve sabit bir gelir garanti edilmişti. Bu erken dönem
uygulaması sosyal sigorta sistemi için bir başlangıç niteliğindeydi.
Sosyal refah uygulamalarında yerellik-halka yakınlık ilkesi, Almanya’yı diğer
ülkelerden ayırmaktadır.1830’lardan beri “dostluk dernekleri” yanı sıra çoğunluğu işçi
sendikaları, Kızılhaç ve kiliseler tarafından yönetilen sosyal refah programları, sosyal
güvenliği, mikro kredileri ve diğer hizmetleri üyelerine, ailelerine ve topluma sunmuşlardır.
1871 yılında çıkartılan yasa ile sanayicilere kusurlu olmaları halinde sınırlı ölçüde de olsa iş
kazaları konusunda sorumluluk yükleniyordu. 1881 yılında ise Zorunlu Kaza Sigortası
parlemento tarafından kabul edilmişti. 1883 yılında Bismarck’ın ilk kez Sosyal Sigorta
Programını yasalaştırmasıyla da bugünkü anlamıyla refah devletinin ortaya çıkmaya başladığı
yönünde bir görüş birliği vardır. 1883 yılında Hastalık Sigortası Yasası, 1884 yılında İş
Kazası Yasası ve 1889 yılında Yaşlılık-Malullük Sigortası Yasası hayata geçmiştir. 1911
yılında bu üç yasa Sosyal Sigortalar Kanunu tarafından kurumsallaştırılmıştır. Almanya’daki
bu sosyal sigorta uygulamaları daha sonraki dönemlerde 1. ve özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde bütünleşerek artık bir sistem haline dönüşecektir.
Almanya’da sosyal hizmetin gelişmesine öncülük etmiş isimlerin başında Alice
Salomon gelmektedir. Salomon, 1908’de Berlin’de Sosyal Hizmet Okulu’nu kurmuş; 19291937 yılları arasında Uluslar arası sosyal Hizmet Okulları Birliği’nin başkanlığını yapmıştır.
Sosyal hizmet alanında çok sayıda eseri olan Salomon’a göre, sosyal hizmet alanında
çalışanlar için, insanların karşılaştıkları adaletsizlikleri hissetmek ve dünyada daha fazla
sosyal adalet istemek çok önemlidir.
1960’ların sonu ve 1970’lerin başında sosyal hizmet program ve kuruluşlarının sayısı
artmıştır. Almanya’da sosyal hizmetler, dinsel kuruluşların, gönüllü kuruluşların ağırlık
taşıdığı karma bir yapıya sahiptir. Çocuk kreşleri ve huzurevleri esas olarak bu kuruluşlar
tarafından yapılandırılmıştır. Çocuk ve yaşlıya bakmak ailenin görevidir. Bu yıllarda sosyal
hizmet uzmanlarına yönelik eğitim programları hazırlanmış; üniversiteler bünyesinde sosyal
hizmet programları oluşturulmuştur. Sosyal hizmet uzmanı ve hizmet alan birey arasındaki
geleneksel “bakım” ilişkisinin yanında, sosyal sorunların nedenlerinin araştırıldığı “yapısal”
bir ilişkinin oluşmasına çalışılmıştır. Böylelikle toplumsal bir bakış açısıyla sosyal hizmet
uygulamalarının gelişimi sağlanmıştır.
Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan 1970’lerin ortalarına kadar pek çok siyasi parti,
sosyal güvenlik sisteminin güçlü finansman sisteminin yardımıyla emekli aylıklarını arttırmak
için birbiriyle yarış içerisinde olmuşlardır. Ancak 1976 seçimlerinden sonra sosyal güvenlik
alanında parametrik birtakım düzenlemelere gidildiği, bunun 1980 sonrasında da devam ettiği
görülmektedir. Bu anlamda, erken emekliliğin zorlaştırıldığı ve emeklilere sağlık sigortası
pirimi ödeme zorunluluğu getirildiği görülmektedir.1990 yılında Doğu Almanya ile yaşanan
birleşme sonucunda kamusal emeklilik fonlarında geçici bir artış yaşanmış, bu nedenle
katılım oranlarında indirime gidilmiştir. Ancak rüzgarın 1992 ile birlikte tersine dönmesi
üzerine sistemin gelir-gider yapısında bozulmalar yaşanmış ve katılım oranları yeniden
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yükseltilmiştir. Emeklilik yaşının da bu dönemde önce 63’e, daha sonra da 65’e yükseltildiği
görülmektedir.
1980’lerin sonunda “risk toplumu” yaklaşımıyla, geleneksel komşuculuk ve aile
ilişkilerinin bozulmasının, bireyi sorunlarıyla baş başa bıraktığı ve yalnızlaştırdığı düşüncesi
toplumda hakim olmuştur. Bu boşluğun ise sosyal hizmetler tarafından doldurulması gerektiği
düşünülmüştür. 1988 yılında yapılan sağlık reformu ile hastanın evde bakımı durumunda
hastalık sandığınca ilgiliye, bakımı için belirli bir sosyal gelir tanınmaktadır. Çalışan bir
kişinin evinde bakıma muhtaç birisinin bulunması halinde bu kişiye 1990 vergi reformu ile
vergi kolaylıkları sağlanmaktadır. 1992 yılında yapılan yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası
reformu ile evinde bakıma muhtaç birisine bakan kişinin bu bakım süresi emeklilik
sigortasına dahil edilmektedir.
Sosyal sigortalar kapsamı dışında kalan veya sigortalı olduğu halde geliri az olan
ailelere kamusal sosyal yardım aracılığıyla ayni ve nakdi yardımların dışında bilhassa hastalık
sigortasına sahip olmayan aile fertlerine ücretsiz olarak sağlık hizmetleri verilmektedir.
Almanya Anayasa Mahkemesi, doğum yapan annelerin çocuk bakım izninin
bitiminden sonra yeniden iş hayatına atılmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 1 Ocak 1996’dan
itibaren geçerli olmak üzere 3 yaşını doldurmuş çocuklar için mevcut kreşlerde daha fazla
kontenjanın ayrılmasını ve bunun yanında tam ve yarım gün hizmet veren yeni çocuk bakım
yurtlarının yapılmasını şart koşmaktadır.
Bugün Almanya’da sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve eğitim alanında çalışanlar,
1950 yılı ile karşılaştırıldığında beş kat daha fazladır. Fakat niceliksel anlamda bir artış,
sosyal hizmetlerin kalitesinin de yükseldiği anlamına gelmemektedir. Sosyal hizmet
uzmanlarının, her geçen gün daha karmaşık hale gelen sosyal hizmet kuruluşlarının gelişimini
sağlayacak teorik ve pratik eğitimleri almaları gerektiği yönünde birtakım öneriler söz
konusudur.

6.1.6. İsveç
“İskandinav Modeli” olarak da adlandırılan sosyal demokrat devlet modelinin önde
gelen ülkesi İsveç’tir, bu nedenle de “İsveç Modeli” adıyla da anılan bu modele Norveç,
Danimarka, Hollanda ve Finlandiya dahil edilebilir. Sosyal Demokrat devlet modelinde öne
çıkan ilkeler, evrensellik, sosyal dayanışma ve sınıflar arasında eşitliktir. Finansman, büyük
oranda, yüksek vergi düzeyleri gerektirirken, devlet, temel refah aktörü durumundadır. Bu
modelin üç karakteristiği vardır: Evrensel gelir garantisi, sosyal sigorta ve son derece gelişmiş
hizmetler(çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik). İskandinav refah rejimleri, devlet gelirleri ve
harcamalarına bağlıdır. Devletin öncelikli sosyal politikalarının başında tam istihdam
politikaları gelmektedir. Bu ülkelerin önemli ve dikkat çekici özelliği, önleyici tedbirlere
yapılan oldukça başarılı yatırımlardır. Diğer bir özelliği ise, diğer Avrupa ülkelerinden farklı
olarak, yaşlılardan daha çok gençlere yönelik sosyal politika uygulamalarına ağırlık
vermeleridir. Bu modellerin önde gelen ülkesi İsveç’i sosyal refah ve sosyal hizmet
alanındaki tarihsel gelişimiyle kısaca inceleyelim:
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Sosyal adaleti sağlamada dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olan İsveç, kapitalizm
ve sosyalizm arasında bir orta yol benimsenmiştir. Merkezi devlet geleneğine sahip olan İsveç
refah sisteminin ilk adımları 1890larda atılmıştır. İsveç modelinin kendisine ün kazandıran
özellikleri ise ancak 1960’lardan sonra ortaya çıkmıştır. İsveç’in 1. ve 2. Dünya Savaşı’na
katılmamış olması, o dönemlerde kendisine büyük avantaj yaratacak bir durum oluşturmuştur.
1960’larda altın yıllarını yaşayan İsveç refah sistemi, 1970’lerde dünyanın en zengin üçüncü
ülkesi olmuştur. 1990’lar ise ekonomik kriz yıllarıdır. Ekonomik krizin baskısı altında 1995
yılında Avrupa Birliği’ne katılan İsveç, cinsiyet eşitliğinin önemli oranda sağlandığı sayılı
ülkelerden biri durumundadır.
19. yüzyılın sonlarına doğru sanayileşmenin başladığı İsveç’te, bu geç oluşuma
rağmen, sanayileşme süreci çok hızlı gelişmiştir. Sanayileşme ile birlikte meydana gelen
sosyal sorunlar, özellikle yoksulluk sorunu, 1880’lerde, Bismarck’ın Almanya’daki sosyal
politika uygulamalarından etkilenerek, İsveç’te tartışılmaya başlanmıştır. yoksulluk, sosyal ve
ekonomik güvensizlik, göç, kentleşme gibi sosyal sorunların ortaya çıktığı bu süreç sonunda
ise sosyal güvenlik sistemi gelişmiştir. 1891’de Hastalık sigortası, 1901’de İş Kazası Sigortası
oluşturulmuştur. 1913’de yaşlı aylıkları ve 1934’de İşsizlik tazminatı, İsveç refah modelinin
yapılanmasındaki ilk adımları meydana getirmiştir.
İsveç’te 1930’lardan, 1960’lara doğru hem özel mülkiyetin ve hem de devlet
kontrolünün öğelerini kapsayan yeni bir sosyal refah devleti geliştirildi. İsveç refah devletinin
temel yapısını sosyal hizmetler, sosyal destek ve çalışan nüfusu kapsayan sosyal güvenlik
sistemi oluşturmaktadır.

6.1.7. İngiltere
İngiltere her ne kadar sosyal refah ilkelerini uygulayan ilk ülke olmasa da Sanayi
Devrimi’nin ilk olarak yaşandığı ve buna bağlı olarak sosyal sorunların ilk ortaya çıktığı ülke
olarak birçok refah hizmeti modelinin öncülüğünü yapmıştır.
İngiltere özellikle yoksulluk konusuna eğilmiş, bu durum 1300’lerin ortalarından
1800’lerin ortalarına kadar birçok yoksullar yasası çıkarmasına neden olmuştur. 1601’de
çıkan Yoksullar Yasası ile yardım alacak kişiler farklı gruplara ayrılmıştır. Ayrıca 1782
yılında Gilbert Yasası, 1795 yılında Speenhamland Yasası ve 1834 Yoksullar Yasası bu
kapsam da çıkartılan önemli yasalardı. İngiltere 1601 ve 1834 Yasaları ile Batılı ülkelerde
yoksullara yardımda öncü olduğu gibi, çalışma hayatında da ilk sosyal mevzuatın çıkarıldığı
ülke olmuştur. Dokuma sanayinde çalışan çocukların iş süreleri ve koşulları yönünden
korunması amacıyla, çocuk işçilerin günlük iş sürelerini 12 saat ile sınırlandıran ve 1802
yılında yürürlüğe konulan kanun bu alanda dünyada atılan ilk adım olarak kabul edilir.
İngiltere’de sosyal devlet anlayışının kurumsallaşmasında 1942 yılında çıkarılan
Beveridge Raporu çok önemlidir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1970’lere kadar geçen süre
refah devletinin altın çağı olarak kabul edilmektedir. Dönemin temel sosyal politika metinleri
arasında William Beveridge’ın 1942 ve 1944 yıllarında yayınlanan iki raporu, Sosyal Sigorta
ve İlgili Hizmetler ve Özgür bir Toplumda Tam İstihdam vardır. 2. Dünya Savaşı’ndan
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sonraki yeni dönemde dört sosyal hizmet alanı esas alınmıştır. Birinci alan eğitimdi. Bütün
sınıfların çocuklarına eşit eğitim olanakları sağlanmıştır. İkinci alan ulusal sağlık hizmetleri
alanı idi. Bu alan aile yardımları, ulusal sigorta sistemi, ulusal yardım sistemini kapsar.
Üçüncü alan şehir ve köy planlaması, dördüncü alan ise konuttu. Bütün bu gelişmeler
sonucunda İngiltere refah devletine ulaşmıştır.
İngiltere’de Risk Gruplarında Yer Alan ya da Dezavantajlı Çocuklara Yönelik
Koruyucu Mekanizmalar: Gelir testine bağlı refah modelini kurumsallaştığı İngiltere
örneğinde risk altındaki çocuklara yönelik politika ve programlar özellikle 90’lı yılların ikinci
yarısında büyük ivme kazanmıştır. Söz konusu hizmetler eğitim, sağlık ve çocuk bakımı gibi
hizmet alanlarının kesişiminde disiplinler arası bir sosyal politikaya örnek teşkil etmektedir.
Sağlanan hizmetler ve programlar önleyici hizmetler, destekler ve koruyucu mekanizmaların
bir araya gelmesiyle oluşur. Bu alanda periyodik olarak yayınlanan “Her çocuk önemlidir”(
Every Child Matters) raporları hem envanter çalışmaları hem de uygulamaya sokulan
programların şekillenmesi açısından büyük önem taşır.
Koruyucu mekanizmaların İngiltere örneğinde üç temel bileşeni olduğundan söz
edilebilir. Bunlardan birincisi, risk altındaki/dezavantajlı çocukların ebeveynleri hedef alan
bileşendir. 2003 yılında 25 milyon Sterlin’in aktarıldığı Ebeveynlik fonuyla risk grupları
içerisindeki ebeveynlere yanlış davranışların önlenmesi ve doğru/sağlıklı beslenme konulu
çeşitli eğitim programları uygulanmaktadır.
Uygulama alanlarının ikinci bileşeni okul öncesi çocuklara yönelik sunulan doğrudan
hizmetlerdir. Burada özellikle 2004 yılından itibaren “SureStart” programını anmak gerekir.
Bu program bünyesinde açılan çeşitli çocuk merkezleri hem çocuklara hem de ebeveynlere
(özellikle de yalnız annelere)önemli hizmetler ve destekler sağlar. Gelir testine tabi tutularak
en yoksul çocuklara sunulan bakım hizmetleri hem profesyonellerce çocuk bakım
hizmetlerinin sağlanmasını hedefler hem de bu kurumların bünyesinde çocuklara sağlıklı
beslenme ve rehberlik hizmetleri gibi kurumsal destekler sağlanır. Ayrıca, çoğunlukla yarızamanlı sağlanan bakım hizmetleri, bakım sorumlulukları nedeniyle çalışamayan
ebeveynler/yalnız annelerin bakım sorumluluklarını paylaşabilmeyi hedefler. Bu merkezler,
ebeveynlerin iş bularak çalışabilmesi ve böylece hane düzeyinde yoksullukla mücadelenin de
stratejik paydaşlarından biri olarak işlev kazanmaktadır.
Uygulama alanlarından üçüncüsü, okul sonrası kurumsal hizmetlerdir. Çocukların
eğitim gördükleri okulların bünyesinde sunulan çeşitli etüt merkezleri çocukların hem ekstra
eğitim görmesini hem de çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını hedeflemektedir.
Böylelikle, dezavantajlı çocukların sosyal yaşama entegrasyonu hedeflenmektedir. Buna ek
olarak, çocuk bakım ihtiyacının da karşılandığı bu merkezler, ebeveynlerin tam zamanlı
işlerde çalışabilmesi için de tasarlanmıştır.

6.2. Avrupa’da Refah Modelleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sosyal politika hizmet ya da yardımlar genelde kamu kuruluşları ya da örgütleri
tarafından sunulması devletin rolünde bir azalma olmadığını göstermektedir. Ancak
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günümüzdeki durum oldukça farklıdır. Şöyle ki kamu kurumları hemen hemen tüm dünyada
hizmet sunumlarını özel sektöre ya da kar amacı gütmeyen vakıf, dernek gibi örgütlere
devretmektedir. Bu gelişme ise devletin sosyal politika alanında hizmetlerin sunulması
konusunda rolünün azalmakta olduğunu göstermektedir. Bu tür bir analizin örgütsel eksen
çerçevesindeki yorumu ise, hizmet sunumunu yapan örgütlerin mülkiyet yapılarının
belirlenmesiyle yapılacaktır. Bu konuda önemli bir ayrım, İskandinav veya Sosyal demokrat
refah devleti ile onların kapsamlı sosyal hizmet yardım sistemleri arasındaki ayrılıkla ortaya
çıkmaktadır. Sosyal hizmet bu modelin yapısındaki en temel özelliktir ve güçlü birey
yaratmada büyük öneme sahiptir. Kamu sektöründe kadın istihdamı programın yayılması için
yeni bir olanak sağlamıştır. Programlar, ev dışında ve çocuk yetiştirme haricindeki çabaları
kolaylaştırmış, kadının emek piyasasına daha fazla katılımına olanak sağlamıştır. Kadınların
işgücüne katılım oranlarının artması, devletin sosyal hizmetlerde daha fazla gelişimi ve
dağılım talebini tetiklemiştir. Sosyal demokrat refah devletinin oluşmasına yardım etmiş ve
yüksek ayrımcılığa sahip sosyal ilişkiler tarafından desteklenmiştir
Refah devleti anlayışı Avrupa ülke gelenekleri içinde köklü biçimde yer almaktadır.
Ancak refah devleti uygulamalarının kurumsal ve yasal yapısı ülkeler arasında önemli
farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte, refah düzenlemelerinin gelişimi bu şekilde tek
tek ülkeler bazında gerçekleşmiş olsa da belli ülkeler söz konusu düzenlemelerde ortak
özellikler sergilemiş ve bu sayede de bugünkü anlamda refah modelleri ortaya çıkmıştır. En
önemli çalışmalardan biri olan Esping-Andersen refah modellemesi, refah kapitalizmini
liberal, muhafazakâr/korporatist ve sosyal demokrat şeklinde üç gruba ayırır. EspingAndersen’in bu modeli, sendikalar ve sol partiler gibi sosyal grupların toplum içinde sahip
oldukları güç ve etki derecesi üzerine inşa edilmiştir. İsveç, Norveç gibi ülkelerde görülen
sosyal demokrat refah rejimi tipinde bu derece en yüksek seviyede olurken ABD, Kanada,
İngiltere gibi ülkelerde görülen liberal refah rejimi tipi ise yoğun biçimde piyasa merkezli
mekanizmalara dayanmaktadır. Almanya, Fransa gibi ülkelerde görülen muhafazakâr rejimler
ise toplum içindeki bazı grupları diğerlerinden daha fazla desteklediği için ortada yer almakta
ve korporatizme ve kilisenin güçlü rolüne dayanmaktadır.
Bununla birlikte daha genel bir sınıflandırma ise Avrupa ülkelerinin uyguladıkları
refah sistemlerini 4 farklı model altında inceler. Bu modeller; ikincil ya da katılımlı refah
modeli, Beveridge tarzı model, Bismarck tarzı model ve İskandinav refah modeli olarak
adlandırılmaktadır. Güney Avrupa modeli olarak da anılan ikincil modelde, sosyal
sorumluluklar daha çok aile temelli olarak çözümlenir. Anglo-Sakson modeli olarak da
bilinen Beveridge modelinde ise sosyal yardımlar ya da hizmetler sadece en fazla ihtiyacı olan
bireylere sunulur. Bismarck modelinde ise yardım ya da faydalar sadece emek piyasasında
bulunan ya da bulunmuş kişilere sunulur. İskandinav refah modelinde ise hizmetlerden
herhangi bir şart aranmaksızın istisnasız toplumdaki tüm bireyler faydalanır. Avrupa ülkeleri
dört farklı refah modeline göre ayrılır;
1- İskandinav Modeli, sosyal faydaların herkes için aynı olduğu bu model Nordic
model, Sosyal Demokrat model ya da Kurumsal model olarak ifade edilir.
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2- Beveridge Modeli, sosyal sorunlar karşısında devletin sorumluluğu olduğunu ve
devletin bir sosyal yönetim anlayışı olması gerektiğini savunan sistemdir.
3- Bismarck Modeli, 1883 yılında ilk sosyal sigorta yasası uygulanmıştır. Burada
sosyal faydalar sadece emek piyasasında bulunanlara verilir. Bu model Merkezi Avrupa,
muhafazakâr ya da başarı odaklı model olarak da bilinir.
4-Yardımlaşma Modeli, sosyal sorumluluklar aile içinde ya da mümkün olduğunca
aileye yakın olarak çözülür. Güney Avrupa ya da Katolik model olarak da adlandırılır.

6.2.1. İskandinav Ülkeleri (İskandinav Modeli)
İskandinav ülkelerinde uygulanan bu model Sosyal Demokrat Model olarak
isimlendirilir. Hükümetlerin rolüne yüklediği önem açısından İskandinav model uluslararası
alanda en çok ilgi gören modeldir. Ancak son dönemde meydana gelen gelişmelerin sonucu
olarak İskandinavya’da refah devleti yardımları ciddi bir değişim geçirmektedir. İlk olarak
1990 yılında Finlandiya’yı, ikinci olarak da 1992 yılında İsveç’te meydana gelen ekonomik
krizlerden sonra, bu iki ülke sosyal yardımları ve refah programlarını kısmak ve bazı
hizmetleri sınırlandırmak zorunda kalmışlardır. Danimarka ve Norveç’te ise durum daha
farklıdır. Bu iki ülkede 1990’lar boyunca dinamik ve gelişen ekonomilere sahipti. Bu yüzden
nüfusun marjinal kesimlerine yönelik işsiz kalma ve emek piyasasına giriş tedbirleri gibi bazı
refah hizmetlerini genişlettiler.
İskandinav refah modelinin temelinde yatan ilke şudur; koşulları yerine getiren tüm
vatandaşlara çalışma ya da aile durumuna bakılmaksızın yardım yapılmaktadır. Sistem
herkesi kapsar, geneldir ve yardımlar bireylere verilir. Öyle ki evli kadınlar eşlerinden
bağımsız haklara sahiptir. Örneğin bir kadın eşinden boşandıktan sonra da hala yardım almaya
devam edebilmektedir. Bu yardımlar devlet tarafından yapılır ve finansmanı da yüksek
vergilerle sağlanır. İskandinav modeli diğer tüm refah modellerinden çok daha fazla refah
yardımı içerdiği için, sistemin finansmanı ancak yüksek vergilerle sağlanabilmektedir. Buna
rağmen, bu yardımlar emsallerine göre oldukça cömert ve evrensel olduğundan, yüksek vergi
yükü vatandaşlarca herhangi bir hoşnutsuzluk belirtisi göstermeden kabul edilir. Ayrıca bu
sistemde ailelere, kiliselere veya refah örgütlerine sadece çok sınırlı bir refah sağlama görevi
verilmiştir; asıl ağırlık devletin üzerindedir.
Modern İskandinav refah politikalarının tüm dönemlerinde ücretli iş ve yüksek
istihdam seviyesine özel bir önem verilmiştir. Bu dönemde temel sloganlar “herkese iş” ve
“tam istihdam” gibi sosyal demokrat partilerin hayallerinde şekillenmiştir. Bu yüzden model
“çalışma merkezli toplum” modeli olarak ta nitelendirilmektedir. İstihdamda Danimarka ve
İsveç'in gösterdiği olağanüstü performansın nedeni, 1960–1980 yılları arasında sosyal
hizmetlerin hızlı genişlemesi kamu sektöründe istihdamın yüksek oranda artmasından
kaynaklanmaktadır.
İskandinav refah devletlerinin temel karakteristiği evrensel gelir garantisi üzerine
yaptıkları üçlü vurgudur; çocuklar, sakatlar ve yaşlılar için oldukça gelişmiş hizmet
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anlayışıdır. Gelir garantisinin sağladığı oldukça geniş ve cömert güvenlik ağı yoksulluğa karşı
etkili bir güvencedir. Aktivasyon politikaları uzun süreli işsizliği azaltmak amacıyla
uygulanmaktadır. Bakım hizmetler ise ailelere iki türlü fayda sağlar. Bunlar kadınların hem
çocuk hem de kariyer sahibi olmalarını sağlar ve aynı zamanda kadınların istihdam oranlarını
da maksimumlaştırır. Belçika ile birlikte İskandinav ülkeleri hem yaşlı hem de çocuk
yoksulluğunu makul seviyelerde tutmayı başarabilen birkaç OECD ülkesi arasındadır.
Böylece aktif aile yanlısı (pro-family) politikalarıyla cömert yaşlılık güvencesinin
çelişmediğini göstermişlerdir. Maksimuma yakın bir istihdam oranı, sırasıyla, nispeten düşük
bir erken emeklilik ve düşük olmayan bir doğurganlık oranı ile birlikte bulunmaktadır. Belki
de İskandinav modelden çıkarılacak en önemli ders, önleyici tedbirlere oldukça başarılı
yatırım yapılıyor olmasıdır.
İskandinav sisteminin başka bir özelliği de devletin vatandaşlarına sosyal refah
hizmetleri sunan konumda bulunmasıdır. Başka bir deyişle T.H. Marshall tarafından
vurgulanan medeni, siyasi ve sosyal hakların tümü bireylere sağlanmıştır. İşsizlik sigortası,
asgari ücret ve sağlık sigortası gibi hizmetler bu gruba girmektedir. Sosyal haklar
vatandaşların bir meta gibi ele alınmasının sakıncalarını önlemeye yaramıştır. İskandinav
refah modelinin bir başka karakteristiği de vatandaşların yardımları nakit yerine, genellikle
hizmet şeklinde ve ya tamamen ücretsiz ya da sınırlı bir katılım payı vererek alıyor
olmalarıdır. Bu hizmetler arasında ücretsiz sağlık hizmetleri ve eğitim de bulunmaktadır. Öte
yandan, İskandinav refah modelini muhtemelen en iyi tanımlayan karakteristik özellik ise,
sistemin gelir, refah ve güç dağılımındaki eşitsizliklere diğer ülkelerde olduğu kadar izin
verilmediği kontrollü bir kapitalist piyasa ekonomisinin merkezinde işliyor olmasıdır. Bu da
kuşkusuz tüm İskandinav ülkelerinde geçerli olan, hem işçi hem işveren temsilcileriyle ve
hem de siyasal sistemle yakın ilişki içinde bulunan parlamenter demokrasi gerçeğinin bir
eseridir.

6.2.2. Anglo-Sakson Ülkeleri (Beveridge Modeli)
İngilizce konuşulan ülkeler, ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere bu
modele girmektedir. Belli ölçülerde İsviçre de bu modele dahil edilebilir. Bu modelin esasını,
insanların işgücü piyasasına girmesi ve o piyasada kalması oluşturmaktadır. Devlet ne
istihdam toplumunda olduğu gibi istihdam yaratıcı ne de bunun yokluğunda ilk başvurulacak
telafi devletidir. Devlet, refahın piyasada sunumunu cesaretlendirir (özel sigorta/çalışmaya
bağlı refah). Bu modelin hakim olduğu ülkelerde sosyal hakların tahsisi, evrensellik ilkesine
göre değil, seçicilik temelinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla seçicilik sosyal politikanın birinci
prensibidir. Bu, refah devletini telafi edici son merci haline getirmektedir. Seçicilik, hem risk
türleri hem de kapsanacak gruplara ilişkindir. Devlet en son telafi edici konuma sahiptir. Bu
yüzden en kötü durumda bulunanlara gelir transferi yapma stratejisine başvurulmaktadır.
Gelir transferi yapılacak olan kişiler, olanak veya muhtaçlık testinden (means-test) geçirilerek
belirlenmektedir. Bu nedenle seçiciliğin kıstasları tanımlanmıştır ve transferler ancak belli
insan kategorilerine uygulanmaktadır. Sosyal koruma alanları ve korunacak gruplar seçici
olarak ayrıldığı için bu haklar evrensel değil kategoriktir. Bu modelde refah devleti
kurumsallaşmışlıktan uzak, bir kalıntı olarak örgütlenmiştir. Bu nedenle kapsam bakımından
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kısmi refah devletleri kapsamına girmektedirler. Kısmiliğin kapsamı ve yarar düzeyleri
ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu gruba giren ülkelerin Gayri Safi Milli Hasıla’sından
(GSMH) kamu sosyal harcamalarına ayrılan pay, ABD’de ve Avustralya’da diğer gelişmiş
kapitalist ülkelere göre düşükken, Yeni Zelanda ve İngiltere’de ilk ve ikinci gruplardaki bazı
ülkelerden bile daha yüksek düzeylerde yer almaktadır. Bu farklılıkların nedeni, aynı tarz
refah devleti olarak değerlendirilen bu ülkelerin ortaya koydukları farklı refah politikalarıyla
açıklanabilmektedir. Liberal refah rejimi kapsamında bulunan ülkelerde, sosyal demokrat
refah rejimi ülkelerinden farklı olarak, kamu sektörü istihdamının düşük, özel sektör
istihdamının ise OECD ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Kadınların işgücüne
katılım oranları görece olarak yüksek olup vergi oranları düşük düzeylidir. Sınırlı refah
devleti olması nedeniyle herhangi bir finansman krizi ile karşılaşılması güçtür. Bu
kapsamdaki ülkelerde, sendikalar genel olarak güçsüz bulunmaktadır. Gelir dağılımında
adaletsizliğin yanında ücretler arasında da orta ya da yüksek düzeyde farklılıklar vardır.
Dolayısıyla, artan sosyal eşitsizlik ve yoksulluk problemleri (Avustralya ve İsviçre de daha az
olmak üzere) liberal refah devletlerini karakterize etmektedir. Sınırlı ya da orta düzeyli sosyal
refah harcamalarının sözkonusu olduğu liberal refah rejimlerinde, sosyal refah programlarının
geliri telafi özelliği oldukça sınırlıdır (işsizlik ve yaşlılık durumlarında (İsviçre hariç) düşük
veya orta seviyede bir gelir telafisi, genç, hasta, özürlü ve yaşlı olanlara yönelik düşük
(İngiltere hariç) sosyal hizmet düzeyi söz konusudur) ve yalnızca minimum gelir garantisi
sağlamaktadır.

6.2.3. Kıta Avrupası Ülkeleri (Bismarck Modeli)
Almanya, kurumsal refah devleti diğer bir ifadeyle Bismarck ülkeleri modeli ile ilgili
değerlendirmelerde ele alınan temel örnektir. Fransa, Avusturya, İtalya ve Belçika da bu
modele uygun düşecek refah sistemlerine sahip ülkelerdir. Bu modelin üç temel özelliği
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, sosyal refahın ekonomik gelişme ve büyümeyi
gerçekleştirmek suretiyle sağlanacağının kabulüdür. Devlet tam istihdam vaadinde
bulunmayıp, tam istihdamın ekonomik büyüme ile sağlanacağını kabul eder. Tam istihdamın
gerçekleşmemesi durumunda telafi edici rol oynar ve bu sebeple işgücü piyasasına girememe
ve işgücü piyasasından çıkışı sübvanse eder. Bu modelde çalışma hakkı yerine
çalışamayanlara sosyal güvenlik hakkının sağlanması söz konusudur. İkinci özelliği bu refah
sisteminin korporatist yapıda gelişmiş olmasıdır. Bu refah devletlerinin kökenleri çoğunlukla,
sosyal politikayı işçi sınıfının kontrol dışına çıkması tehdidine karşı bir araç olarak kullanan
demokrasi öncesi ya da otoriter rejimlerdedir (Almanya’da Bismark, Avusturya’da Taafe
gibi). Üçüncü özelliği ise sosyal hizmetlerin sunumunun, subsidiarite (yerellik) ilkesine dayalı
olarak gerçekleştirilmesinin benimsenmiş olmasıdır. Yani sosyal hizmetler, yerinden yönetim
birimlerince gerçekleştirileceklerdir. Kurumsal refah devleti Therborn’un tam istihdam vaadi
ve sosyal hakların yüksek ve düşük düzeylerde sunuluyor olmasına göre yaptığı sınıflandırma
tablosunda “yumuşak telafi edici refah devletleri” kategorisine girer. Kıta Avrupası’nda,
hizmetler esas itibariyle katkıya dayalı finans sistemiyle yürütülmektedir. Bunun nedeni,
sigorta bazlı geliri telafi edici düzenlemelerin söz konusu olmasıdır. Bu şekilde işleyen
sistemin finansmanı ise işçi ve işverenlerden alınan katkı payları ile genel vergilerce sağlanır.
Yüksek katkı paylarının, işçilerin erken emekliliği için baskılar oluşturduğu, işletmeleri
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istihdam yaratmaktan alıkoyduğu ve yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkmasını engellediği
savunulmuştur. Mali yük oluşturması nedeniyle hem kamu sektöründe, hem de yüksek ücret
yapıları nedeniyle özel sektörde artırılamayan istihdam olanakları, ücret maliyetlerini daha da
yükselten pasif gelir koruma planları (işsizlik, hastalık, sakatlık ve erken emeklilik planları)
dolayısıyla daha da düşmüştür.
Esping-Andersen’in refah rejimi sınıflandırmasına göre bu refah devleti tipi,
“muhafazakar/korporatist refah rejimi” olarak adlandırılır. Özdemir (2007)’e göre,
“muhafazakar/korporatist refah devletleri, piyasayla irtibat anlamında daha az bağımlıdır,
fakat vatandaşlarına sağladığı yararlar bakımından kademeli bir süreç söz konusudur ve
yeniden dağıtıcı etkisi önemsiz bulunmaktadır. Birçok durumda, bu korporatist rejimler Kilise
gelenekleri tarafından biçimlendirilmektedir. Kilise ile bu yakınlık, onların aileye karşı
muhafazakar tutumlarını belirleme yanında (ataerkil geleneksel aile biçimini desteklemek
üzere cinsiyet temelinde ayrımcı yararlar söz konusudur), sosyal politikaya olan bakış
açılarında da belirleyici olmaktadır. Bu rejimlerde devlet ancak diğer ara kurumların özellikle
Kilisenin sağlayamadığı refah biçimlerini destekler ve sunar, yani daha ziyade telafi edici bir
kurum olarak devreye girer. Kurumsal refah devletlerindeki sosyal harcamalar, liberal refah
devletlerine göre önemli ölçüde daha fazladır. Erkek aile reislerinin gelir gereksinimlerini
karşılamada gelir transferleri yeterli görülmektedir. Çocuklarına kreş hizmetleri sunmak gibi
kadının istihdamını ve kadınlara iş sağlamayı kolaylaştıran sosyal hizmetler mütevazi
düzeydedir. Kadınların işgücüne katılım oranları yanında, toplam istihdam düzeyi de
düşüktür. Ücret farklılıkları ve gelir eşitsizlikleri düşük ya da orta düzeydedir.
Tablo 1’de Bonolini’nin Bismark ve Beveridge Sosyal Politika Modelleri arasındaki
farklılık konuya bütüncül bakmak açısından faydalıdır.
Boyutlar

Bismark modeli

Beveridge modeli

Hedef

Gelir sağlama

Yoksulluğun önlenmesi

Yardımlar

Kazançla ilişkili

Eşit miktarda

Hak Kazanma

Prim ödeme süresi

İkamet ya da ihtiyaç

Kapsam

İşçiler

Bütün nüfus

Finansman

Primler

Vergilendirme

Şekil 2: Bonoli’nin Bismark ve Beveridge Sosyal Politika Modeli (Kaynak: Bonoli, 1997)

6.2.4. Güney Avrupa Ülkeleri (Yardımlaşma Modeli / Aile –Odaklı
Model)
Yardımlaşma modeli, sosyal sorumluluklar aile içinde ya da mümkün olduğunca
aileye yakın olarak çözülür. Güney Avrupa ya da Katolik model olarak da adlandırılır. Kamu
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sektörünün sosyal politikalar için ayırdığı kaynak oldukça sınırlıdır. Bu modelde aile,
komşuluk, akrabalık gibi enformel ilişki ağları ve kısmen sivil toplum kuruluşları sosyal
hizmetlerin sağlanmasında rol oynar. Ayrıca ekonomik erişimi olanlar için özel sektörde bu
hizmetlerin sağlanması da söz konusudur. Bu modelin toplumsallaşma sürecinde yerel
kültürel yapı ve çoğunlukla da aile ilişkilerini güçlü tutan Katolik inancının rolü büyüktür.
Kendi içlerinde özgünlükler olmakla birlikte Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya, Kıbrıs ve
Malta bu grup içerisinde sınıflandırılabilir.
Özellikle Batı’da 18. ve 19. yüzyıldan kalan büyük kışla tipi kurumlar, 20. Yüzyılın
ortalarından itibaren kapatılmaya başlanmıştır. sadece acil durumlar ve istismar vakaları için,
çocukların ikinci adım sosyal hizmet programına yönlendirilmesine kadar geçecek sürede
korunacağı kurumsallaşma modeli benimsenmiştir. Çocukların kendi evlerinde ve/veya
ailelerin yanlarında korunması birincil politika haline gelmiştir. Batıda birçok ülkede
koruyucu aile sistemi uzun yıllardan beri bir gelenek gibi devam etmektedir.
Günümüzde İngiltere’de her 10 bin çocuktan 50’si yerel yönetimler tarafından koruma
altındadır. Bu çocukların yüzde 65’i koruyucu aile yanında; yüzde 12’si çocuk evlerindedir.
Geri kalan yüzde 23’lük oranı ise kendi biyolojik ailelerine geri döndürülmek üzere çocuk
bakım servislerinin kontrolü altındadır veya evlat edinilmek belirli yerlere yerleştirilmiştir.
Bilindiği üzere Kanada, Avustralya ile Avrupa ülkelerinde yeterli ana-baba bakımı
eksikliğinde olan çocukların korunmasına ilişkin sistemler oldukça gelişmiş durumdadır.
Fakat bu koruyucu bakım uygulamaları Avrupa’nın farklı bölgelerinde eşitsiz bir gelişim
göstermektedir. Avrupa Birliği içinde yeni yeni üye olan Doğu Avrupa ülkelerinin yansıra
Akdeniz ülkelerinde de (Yunanistan, Portekiz) bu koruyucu bakım çok daha az gelişmiş ve
çok daha fazla muhafazakar iken İskandinav ülkeleri bu konuda yine konunun
şampiyonlarıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa’da sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren tarihsel faktörler açıklandı.
Seçilmiş Avrupa ülkelerindeki sosyal hizmet uygulamalarının gelişimine mevzuatlar odağında
ayrıntılı olarak yer verildi. Avrupa ülkelerindeki sosyal refah modelleri tanıtıldı. Bu refah
modelleri içerisinde sosyal hizmetin yapılanmasına değinildi.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren
tarihsel faktörlerden biri değildir?
a)

Yetersiz beslenme

b)

Nazi rejimi

c)

Doğu-batı bloğu ayrılması

d)

Savaş sonrası oluşan ideolojik düşünceler

2)

İlk sosyal hizmet okulu aşağıdaki ülkelerin hangisinde kurulmuştur?

a)

İsveç

b)

Almanya

c)

Avusturya

d)

Polonya

3)
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’daki sosyal hizmet gelişimi ile ilgili doğru bir
bilgi değildir?
a)
Fransız devriminden sonra ihtiyaç sahibi insanlara yardım 19 Mart 1793 yasası
ile kiliseden devlete geçmiştir.
b)

Fransa’daki ilk sosyal yardım merkezi Paris’de kurulmuştur.

c)

Fransa’da sosyal hizmet eğitimine öncülük etmiş kişi Alice Salomon’dur.

d)

8 Nisan 1946 yasası, Fransız sosyal hizmet eğitiminde önemlidir.

4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de yoksullukla ilgili çıkartılan yasalardan biri

a)

Yoksulluk Yasası

b)

Gilbert Yasası

c)

Speenhamland Yasası

d)

Asgari Ücret Kanunu

5)

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Refah modellerinden biri değildir?

a)

Beveridge Modeli
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b)

Bismarck Modeli

c)

İskandinav Modeli

d)

Barış Modeli

6)

Bismark Modeli ile ilk sosyal sigorta yasası hangi tarihte uygulanmıştır?

a)

1768

b)

1883

c)

1890

d)

1901

7)

Aşağıdakilerden hangisi İskandinav modelini uygulayan ülkelerden biri değildir?

a)

Finlandiya

b)

İsveç

c)

Danimarka

d)

Kanada

8)
Sosyal sorumlulukların aile içinde ya da mümkün olduğunca aileye yakın
sistemler tarafından çözüldüğü refah modelinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Beverigde Modeli

b)

Yardımlaşma Modeli

c)

Bismarck Modeli

d)

İskandinav Modeli

9)

Aşağıdakilerden hangisi Bismarck modelini uygulayan ülkelerden biri değildir?

a)

Fransa

b)

Belçika

c)

İtalya

d)

Norveç

10)

Aşağıdakilerden hangisi Bismarck Modelinin özelliklerinden biri değildir?
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a)

Hedef, gelir sağlamadır.

b)

Yardımlar kazançla ilişkilidir.

c)

Bütün nüfusu kapsar.

d)

Yerellik ilkesini benimser.

Cevaplar:
1) a, 2) c, 3) c, 4) d, 5) d, 6) b, 7) d, 8) b, 9) d, 10) c
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7. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri’nde, sosyal refah hizmetlerinin doğuşuna
değinilecek olup çocuk koruma hizmetleri ile sosyal politika konularına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal refah hizmetlerinin ortaya çıkışı nasıl
olmuştur ve sosyal refah hizmetleri nelerdir?
2) Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk koruma hizmetlerinin tarihsel gelişimini
irdeleyiniz.
3) Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal politika uygulamaları denince aklınıza ne
geliyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Amerika Birleşik
Devletlerinde Sosyal
Hizmet Uygulamaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Amerika Birleşik Devletleri’nde
sosyal refah hizmetlerinin ortaya
çıkışını öğrenir, çocuk koruma
hizmetleri ile sosyal politikanın
gelişimi bilgisini edinir.

Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile konuların
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Amerika Birleşik Devletleri



Sosyal refah hizmetleri



Çocuk koruma hizmetleri



Sosyal politika
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Giriş
Amerika Birleşik Devletleri, 1900’lü yıllarda hızla sanayileşmiş, ekonomide atılımlar
yapmış ve hızlı bir biçimde kalkınmaya başlamıştır. Ekonomik anlamda bir kalkınma olsa da
sosyal kalkınma da aksaklıklar olmuştur. Sosyal refah hizmetleri ve sosyal hizmetin de
gelişimi sanayileşmeden sonraki süreçte gerçekleşmiştir. 1929 yılındaki büyük buhrana kadar
yardımlar özel teşebbüs ve sivil toplum örgüt ve dernekleri aracılığıyla insanlara ulaşmıştır.
1929 buhranından sonra kitlesel yoksulluk sorunu ortaya çıktığından özel ve sivil toplum
buna yetişememiştir. Devlet eli ile yardımlar yapılmaya başlanmıştır. Sosyal güvenlik kanunu
çıkarılarak dezavantajlı gruplara sigorta sistemi getirilmiştir. Ancak, Amerikan sağlık sistemi
tüm bireyleri kapsamada yetersiz kalmıştır. Sosyal hizmet modelleri Amerika’dan Avrupa’ya
ülkelerine yayılmış olup ABD’deki uygulamalar ileri düzeye ulaşmıştır. Bu bölümde Amerika
Birleşik Devletleri’nde sosyal refah hizmetlerinin gelişimi irdelenecek olup çocuk koruma
hizmetleri ve sosyal politika konularına yer verilecektir.
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7.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Sosyal Refah Hizmetleri
1800’lü yıllarda Amerika’da yoksulluk, yerel bir sorun olarak kabul edilmekteydi ve
hükümetin yardımları resmi bir hizmet olarak nitelendirilemezdi. İnsanların durumları ile
ilgili yerel düzeyde ilgilenilmiştir. Amerika sömürge olduğu tarihlerden itibaren yardıma
muhtaçlara yardım yerel idareler tarafında yapılmış, eyaletleşme başladıktan sonra da bu
gelenek doğu eyaletlerde bir asır daha devam etmiştir. Sosyal yardım hizmetleri yerel
toplum tarafından sağlandığı için yardım derneklerine ihtiyaç duyulmamıştır. Yoksullar
memuru, ayni ve nakdi yardımı yapan ve yoksul evini idare eden kimse idi. 1863’te kurulan
Massachusetts Eyalet Yardım İdaresi, bütün hayırseverlik ve ıslah sistemlerini incelemek ve
gözden geçirmekle görevlendirilmiş ve bu kurumların daha ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetimini sağlama yetkisine sahip olmuştur. Böylelikle, eyalet hükümeti yersiz ve yurtsuz
yoksullara para ödenmesini kontrol ediyor ve yoksullara acil yardım işlerini inceleyebiliyor,
araştırma ve rapor hazırlayabiliyordu.
1822’de Kentucky’de bakıma muhtaç işitme engelliler ve dil ve konuşma engelliler
için kurum bakımı gündeme gelmiştir. 1837’de Ohio’da görme engelliler, 1848’de
Massachusetts’de suçlu çocuklar ve zeka geriliği olan çocuklar için kuruluşlar açılmıştır.
20. yy’ın başlarında görme engelliler, yaşlılar, bakım çağında çocuğu olan boşanmış
ya da eşini kaybetmiş anneler için Ödenek Kanunları gibi hizmetler ortaya çıkmıştır.
Çalışma Bakanlığı, Kadınlar Bürosu ve Çocuklar Bürosu yoluyla sosyal yardımın
Federal Hükümet’in bir fonksiyonu olarak kabul edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Yapılan çalışmalar, araştırmalar, inceleme, yorumlar ve yayınlar yoluyla 1900’lerin
başlarında en etkili işleyen büro Çocuk Bürosu olmuştur.
Federal kamu refahı programları üzerinde geniş etkisi olan faktörlerden biri eyalet
merkezine yapılan federal para yardımlarının artırılması olmuştur. Eyaletlere arazi verilmesi
ve bunların satışından elde edilen tutarlar bazı amaçlar doğrultusunda kullanılmıştır. Arazi
şeklinde yapılan yardımlar ile kız sanat okulları, işitme engelliler, görme engelliler ve
konuşma engelliler bakımevi, bir işitme ve konuşma engelliler bakım yurdu, ceza ve
ıslahevleri gibi çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarının açılması mümkün olmuştur.
1917 ile 1929 yılları arasında eyaletlerin önemli bir kısmı sosyal refah hizmetlerini
eyalet çapında bir araya toplama ve koordine etmeye çalışmışlardır. Her eyalet, sorunlarını
durum ve zamanın gereklerine göre çözme yollarına gitmiş, refah daireleri kurmuş ve idare
heyetleri ile yönetici idaresinde çalışan kurumlarla iş görmüşlerdir.
Görme Engellilere Yardım Kanunu: 1929’dan önce görme engellilerin bakımı bazı
yerlerde özel teşekküller, bazı yerlerde de resmi kurumlar tarafından sağlanmıştır. Bu bakım,
bazen kurum bakımı, bazen de eğitim, mesleğe yönlendirme ve ek eğitim şeklinde olmuştur.
Görme engelliler iş piyasasında dezavantajlı ve kendilerini geçindirmeye yetecek kazanç
sağlayamamaları nedeniyle kamu fonlarından yardım almışlardır. 1898’de Ohio’da Görme
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Engellilere Yardım Kanunu kabul edilmiştir. Görme engellilere emeklilik maaşı bağlanması
da bu kanundan sonra olmuştur.
Boşanmış ya da Eşini Kaybetmiş Kadınlar ve Muhtaç Çocuklara Yardımlar:
Boşanmış ya da eşini kaybetmiş kadınlara ve korunmaya muhtaç çocukları olan diğer
annelere mali yardımda bulunulmuştur. 1853’te özel dernekler yolu ile koruyucu aile bakımı
yeni bir bakım şekli olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, çocuğu ailesinin yanından alan bir bakım
için 1909 Beyaz Saray Konferansı’nın yapılması gerekmiştir. Bu konferansta ulaşılan en
önemli karar, çocukların acil ve mücbir sebep olmadan kendi evlerinden uzaklaşmamaları
olmuştur.
Amerika’da ilk Annelik Yardımı Kanunu 1911’de Missouri de kabul edilmiştir. Bu
kanuna göre, eşleri ölmüş olan veya hapse düşen 14 yaşından küçük çocuklu muhtaç durumda
olan annelere yardım ayrılmıştır.
Yaşlılar ve Emeklilik: 1923’ten önce sosyal sigorta programları yaygın değildi.
Muhtaç yaşlıların yardımı hak etme derecesine göre eyalet yardımları yapılmaktaydı. Yaşlılık
sigortaları somut bazı sonuçlar vermesine rağmen, etki alanı geniş olmamıştır. Montana
eyaleti, Emekli Yaşlı Kanunu’nu kabul eden ilk eyalet olmuştur.
1929 krizi, halkın sorunlara yeni bir bakış açısı atfetmesine yola açmış ve sorunlarla
başa çıkabilmek için yeni usullerin kullanılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnsanlar bakımından
bu krizin anlamı, milyonlarca işçinin ailesini geçindirememesi, insanların aç kalmaları ve
hastalanmaları gibi sorunlardı. Başkalarına muhtaç duruma düşme, bireyleri ümitsizlik ve
perişanlığa itmiştir. Bereketli toprakların üzerinde oturup açlığa maruz kalmanın yarattığı
isyan duygusuna sürüklemiştir. Bireyler için karmakarışık dünyada denge bulmak ve
sayılayamayacak kadar çeşitli ihtiyaçları karşılamak için yeni yöntemlerin kullanılması
gerekmiştir.
1929 yılına kadar sosyal yardım alanı, özel yardım kurumlarının hüküm sürdüğü bir
alandır. Sosyal hizmet mesleği, daha çok özel kurumlarda çalışanların gayretleri ile
kurulmaya başlamıştır. Bu özel kurumlarda çalışan sosyal yardımcılar yoksulluk içindeki
bireylere yardım etmişler, sosyal yardım alanında eğitimi başlatmışlar ve özel girişimlerle de
bunu geliştirmişlerdir. Özel kurumlar, özellikle aile kurumları, müracaatçılara her türlü
yardım yapma yükünü üzerine almışlardır. Sosyal yardımcılar, bu tür hizmetin gerek meslek
gerekse de yardım edilenler için değerli bir iş olduğunu anlamışlardır.
Yoksul halkın ihtiyacını karşılama işinin önemli bir kısmını üzerine almış olan sosyal
yardım kurumları, yapılması gereken işin büyüklüğü karşısında telaşa düşmüşlerdir. Özel
hayırsever dernekleri için görevin büyüklüğü git gide artmıştır. Mevcut resmi oluşumlar ise
durumun ciddiyeti karşısında kendilerini çaresiz hissetmişlerdir. Özel ve resmi fonları
bulunan yerel sosyal refah idareleri bile bu durum karşısında yetersiz kalmışlardır.
1929 krizinin ortaya çıkardığı sorunlara karşı ilk olarak 1931’de New York Geçici
Acil Yardım İdaresi kurulmuştur. Bu, sosyal refah hizmetlerinin özel kurumlardan resmi
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kurumlara doğru geçişin ilk adımı olmuştur. Geçici Acil Yardım İdaresi, yardımların etkili ve
uygun bir şekilde yapılmalarını sağlamak için tüzükler hazırlamış ve bunların uygulanmasını
sağlamaya çalışmıştır. İlk yıllarda bu devlet tedbirlerine rağmen, durum gittikçe kötüleşmiştir.
Birçok eyalet, işsizlik sorununda resmi fon kullanmışlardır. Küçük ve sanayileşmemiş
eyaletler mali olanaklardan yoksun kalmışlardır.
Krizden sonraki 6 ay içinde Acil Yardım ve İmar Kanunu Tasarısı kabul edilmiştir. Bu
kanun gereğince federal fondan eyaletlere para yardımı sağlanacaktı. Amaç, işsiz ve muhtaç
kimselere para ve iş karşılığı mali yardım sağlanması ve böylece işsizlik yüzünden zor
duruma düşenleri bu durumdan kurtarmaktı. Belli bir süre geçtikten sonra bu tutarların da
yetersiz olduğu görülmüştür çünkü şartlar gittikçe kötüleşmiştir. 1933’te Federal Acil
Yardım Kanunu kabul edilmiştir. Muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek için eyaletlere para
yardımı yapılmaya başlanmıştır. 1935’te büyük bir bütçe ile Yönetim ve İş İdaresi o zamana
kadarki hükümetlerin giriştiği en büyük iş programı olarak başlamıştır. İdare, federal
hükümetin işçiye ödenen gündeliklerin bir kısmını karşılaması ve yerel toplumla eyaletlerin
idari sorumluluğu üzerlerine alması ile yürütülmüştür.
1935’te Sosyal Güvenlik Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun en önemli üç çıktısı
olmuştur. Birincisi, Sosyal Sigorta, ikincisi yoksullara para yardımı, üçüncüsü de halk
sağlığı ve muhtaç durumdakilere yönelik sosyal refah hizmetleridir. Sosyal Sigorta,
işsizlik, emeklilik ve ölüme karşı işçinin prim ödemesi esasına dayanmaktadır. İşsizlik
sigortası hükümleri, federal ve eyalet hükümetlerinin birlikte uygulayacağı bir husus olarak
ele alınmıştır. Yaşlılara, görme engellilere, bakılmaya muhtaç çocuklara, engellilere sürekli
bir yardım olarak yapılması ve bu işin idari yönünün federal hükümet ile eyalet
hükümetlerinin işbirliği ile yürütülmesi esasına dayanmaktadır. Kanunun üçüncü kısmı, anne
çocuk sağlığı hizmetleri, engelli çocuklara hizmetler ve çocuk refahı hizmetleri için hükümler
içermektedir.

7.2. Amerika Birleşik Devletleri’nde Çocuk Koruma Hizmetleri
Amerika’da 200 yıldan fazla bir zamandan beri çocuklar için kurum bakımı modelleri
kullanılmaktadır. Kurum bakımı, iyi bir koruyucu ev bulana kadar, zor durumda olan çocuk
için alternatif bir bakım modeli olarak düşünülmüştür. 19. yy’dan önce Amerika’da sadece
birkaç tane yetiştirme yurdu kurulmuştur. 1709’da Güney Carolina’da Charleston Yetim Evi
ilk kamu yetimhanesi olarak açılmıştır.
19.yy ve 20. yy boyunca yetimhanelerin hızlı gelişiminin yanı sıra bu kurumların
dezavantajları fark edilmeye başlanmış ve 1853’te ihmal edilmiş çocuklar için koruyucu
bakım hizmetleri verecek New York Çocuklara Yardım Topluluğu kurulmuştur.
Topluluğun en önemli etkinliği, yoksul veya evsiz çocukların kırsal alanlarda yaşayan
çiftçilere ve motor tamircilerine “toplu olarak sürgün edilmesi” organizasyonu olmuştur. Pek
çok çocuk için bu durum olumlu olmasına rağmen, bir bölümü alışık olmadıkları kır hayatına
ve tarımsal çalışmalara uyum sağlayamamıştır. Çocukların bakımını üstlenen çiftçilerin çoğu
yoksul olup temel amaçları ucuz iş gücü sağlamaktır. Amerika’nın eyaletlerinde, çok sayıda
çocuğa yardım toplulukları oluşturulmuştur. Daha sonra 1883’te Chicago’da Amerikan
133

Eğitim Topluluğu kurulmuştur. Bu kuruluş ilk geniş çaplı çocuk yerleştirme kuruluşu olup
daha sonra hizmetlerini Ulusal Çocuk Evi Topluluğu olarak, başka eyaletlerle işbirliği
yaparak genişletmiştir. Pek çok eyalet, kurulan sosyal refah bölümleri bünyesinde, çocukları
koruyucu evlere yerleştirmeye başlamıştır. Bundan sonraki süreçte çocukların, sadece
ekonomik anlamda değerli görülmesinin yanlış olduğu fikri gelişmeye başlamış ve bu fikre
uygun ailelerin seçimine başlanmıştır. Zaman zaman denetimciler aileleri ziyaret ederek,
onlara süpervizyon sağlamışlardır.
Koruyucu aile hizmeti, o dönemde var olan yetiştirme yurtları ve diğer çocuk
yuvalarının kusurlarıyla karşılaştırıldığında, ileri bir adım olarak görülebilir. Çocuk
yetimhaneleri çocukların bireysel ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Bu kurumlar çok büyük
yurtlarda kışla tipi barınmayı sağlamaktaydı. Çocuklar kişisel ilgiden ve anlayıştan yoksundu.
Tedavileri kişisel olarak değil grup olarak almaktaydılar ve ait olma duygusuna, aile ve
ebeveyn sevgisine özlem duymaktaydılar. 19. yy’ın sonuna doğru, çocuklarla ilgili
kurumlardaki bu eksiklikler fark edilerek “kulübe tipi ev” modeli oluşturulmuştur. Geniş
bakım yurtları yerine, aile gibi hareket eden bir baba ve annenin bulunduğu, ayrı binalarda
yaşayan aile benzeri gruplar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu tür kurumlar bile, çocukları
komşuluk ilişkileri, okula gitme ve kendi evlerine geri dönme gibi normal topluluk ortamında
yetişmekten yoksun bırakmaktaydı. Bu gerçek, koruyucu aile hizmeti için dikkatlice seçilmiş
ve süpervizyon verilmiş ailelerin sorunun çözümü için daha iyi bir çözüm olarak görüldüğünü
açıklamaktadır.
Çocuğun korunması için en son ortaya çıkan fikir; çocuğun mümkün olduğunca kendi
ailesi içinde bırakılmasıdır. Daha önce üzerinde durulduğu gibi 19. yy’ın sonuna kadar pek
çok çocuk, ailelerinin yoksulluğu nedeniyle ve yoksul bir ailenin çocuğu uygun bir şekilde
yetiştiremeyeceği düşüncesiyle ailelerinden alınmıştır. Bir süre sonra modern psikoloji ve
psiko-analiz bulgularına göre ve uyumsuz, zor çocuklarla mücadele eden çocuk mahkemeleri
ve sosyal kuruluşların gözlemlerine dayanılarak, çocukların evlerinde anneleri ve
kardeşleriyle birlikte bırakılması önerilmiştir. Anneye yapılacak ekonomik yardım sayesinde
annenin çocuğunu bırakması, bir fabrikada, tarlada veya ev işçisi olarak çocuğunu çalışmaya
zorlaması yerine çocuğunu büyütmesine imkan vermiştir. 1909’da korunmaya ihtiyacı olan
çocukların bakımı ile ilgili ilk Beyaz Saray Konferansı yapılmıştır. Bu konferansta aileyi
korumak için annelere ekonomik yardım yapılması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Daha sonra
çocukların ihmal, istismar edilmesi veya reddedilmesi, yetersiz sevgi veya ailenin çocuğu
eğitmek için yetersiz oluşunun tehlike yaratmakta olduğu fikri gelişmeye başlamıştır. Bu
sebeple, çocukların uygun koruyucu ailelere veya kurum bakımına yerleştirilmesi amacıyla
çocuk refahı birimleri oluşturulmuştur.
Çocuklar ile ilgili bütün kurumların ortak özelliği, çocukların sorunları ile bağlantılı
kategorilerde kurulmuş olmalarıdır. Bu kurumlar, gönüllü kişiler veya yönetimler tarafından
eğitim, tıbbi, psikiyatrik, sosyal refah amaçlı olarak oluşturulmuş kuruluşlardır.
Bağımlı ve ihmal edilmiş çocuklar için açılan kurumların tarihi, 1800’lere dayanmakta
iken, suça yönelen ve engelli çocuklarla ilgili kurumlar 1950’lerden sonra gelişmiştir. Bağımlı
134

ve ihmal edilmiş çocuklar için açılan kurumlarda 15 çocuktan az özel gruplara bakım hizmeti
verilmiştir.
Günümüzde Amerika’da her on bin çocuktan 75’i korunma altındadır. Yani ABD’de
yarım milyon çocuğun devlet korunmasında olması demektir. Bu çocuklara verilen hizmetler
ise ağırlıklı olarak küçük gruplarda bakım modeli olan ‘grup evi bakım modeli’ , koruyucu
aile modeli, kurumlar ve çocuğun aile yanında desteklenmesi amaçla aileyi destekleyici
programlardan oluşturulmuştur.

7.3. Amerika Birleşik Devletleri’nde Sosyal Politika
ABD’de yoksulluk, uzun yıllar boyunca sadece tembellik ve engelliliğin sonucu
olabileceği değerlendirmesiyle, faal olmayan insanların utancı sayılmıştır. Buradaki temel
mantık, çalışmamanın yoksulluğu açıklayan tek faktör olması itibariyle, çalışarak
yoksulluktan kurtulabileceği düşüncesidir. Böylece işsizlik, yoksulluk süresini açıklamakta
kullanılan işgücü piyasası ile ilişkili tek faktör olmuştur.
ABD’de, 1964 yılında Sosyal Güvenlik İdaresi ülkenin yoksul nüfusunu tanımlamak
ve boyutlarını ölçmekle görevlendirilmiştir. Tarım Dairesinin 1955 yılındaki bir çalışmasına
göre, ortalama bir Amerikan ailesi gelirinin üçte birini gıda için harcamaktadır. Sosyal
Güvenlik İdaresi, bu bulguya dayanarak, asgari gıda gereksiniminin parasal değerini üç ile
çarpıp gıda ve gıda dışı harcamaları kapsayan bir yoksulluk çizgisi (Federal Yoksulluk
Çizgisi) oluşturmuştur. Bu çizgi yıllık enflasyona göre düzenlenmektedir. ABD’nin yoksulluk
yaklaşımı, mutlak yoksulluğun genişletilmiş hali olarak görülebilir. Mutlak yoksulluk, en
düşük maliyetli gıda harcamasının parasal hali iken, ABD yaklaşımı buna gıda dışı
harcamaları da eklemektedir.
Ulusal Araştırma Konseyi ile Yoksulluk ve Aile Yardımları tartışma grubu, 1995
yılında yayınladıkları raporda ABD’nin yoksulluk ölçütünün günün şartlarına uymadığını ve
devam ettirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Nitekim ortalama bir Amerikan ailesi, 1999
yılında gelirinin yedide birini gıda için harcamaktadır. Diğer yandan 1964 yılında ortalama bir
aile gelirinin dörtte birini konut için harcarken, şimdi üçte birini, hatta düşük gelirli aileler
gelirlerinin yarısı veya yarısından fazlasını konut için harcamaktadır. Görüldüğü gibi ailelerin
harcama eğilimleri 40 yılda oldukça değişmiştir. Buna rağmen, 1964 yılında belirlenen
kıstaslara göre oluşturulan Federal Yoksulluk Çizgisi kullanılmaya devam edilmektedir.
ABD’de 2001 yılında 32.9 milyon kişi ya da nüfusun %11.7’si resmi yoksulluk
çizgisinin altında yaşamaktadır. Bunların çoğunluğu işgücüne katılmayan çocuklar ve
yetişkinlerdir. Bununla birlikte yoksullardan, 16 yaşın üstünde yaklaşık 6.8 milyon kişi, yılda
27 hafta veya daha fazla süre işgücüne dahil olmaktadır20. 2002 yılında ise çalışan yoksullar
560.000 kişi artarak 7.4 milyon kişiye ulaşmıştır. Yılda 27 hafta veya daha fazla çalışanların
%5.3’ü çalışan yoksuldur21. Çalışan yoksulların ABD’de önemli bir sayıya ulaştığı
görülmektedir. Bu noktada, çalışan yoksulluğunu etkileyen faktörlerin ortaya konması yararlı
olacaktır.
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Sosyal yardımlar ise doğrudan yoksulluk sorunu ile baş etmek üzere kullanılan
programlardır. Bununla birlikte, yardımlardan sadece ihtiyacın kanıtlanması ve katı hak
kazanma koşulları yerine getirildiğinde faydalanılabilmektedir. Refah programları
düşünüldüğünde, ilk akla gelen Bakıma Muhtaç Çocuğu Olan Ailelere Yardım (AFDC)
programıdır. Bu program uzun yıllar Amerikan sosyal refah sisteminin merkezinde yer alan
program olmuştur. AFDC, federal ve eyalet yönetimlerince ortak finanse edilmekle birlikte,
federal hükümetçe saptanan ilkeler çerçevesinde eyaletler tarafından yürütülmüştür. Program
çerçevesinde ailelerin beslenme, giyecek gibi temel gereksinimlerinin karşılanması için
parasal yardım yapılmıştır.
1996 yılında çıkarılan Kişisel Sorumluluk ve Çalışma Fırsatları Uzlaşı Kanunu ile
refah sistemi önemli değişime uğramıştır. Reformun temel amacı, işgücüne katılımı arttırarak
sisteme bağımlılığı azaltmayı yasalaştırmaktır. Diğer amaçlar, her iki ebeveyni çocukları için
sorumlu tutmak, genç hamileliğini ve doğumlarını azaltmak ile refah sorumluluğunu
eyaletlere devretmeyi içermektedir. Reform, refah sisteminin 18 yaşından küçük ebeveynlere
yapılan nakit yardımlarını kaldırarak, işverene dayalı istihdam sübvansiyonlarını
genişletmiştir. Eyaletler, ebeveynlerin çalışmasını sağlayacak yardım programları
oluşturmaya teşvik edilmektedir.
ABD’de genel bir sağlık sigortası bulunmamaktadır. ABD’nin şu andaki sağlık
sistemi, kamu ve özel sigorta hizmetlerinin bir karışımıdır. Birçok Amerikalı sağlık sigortası
için işyeri yan ödeme paketlerinden yararlanmaktadır. Çoğunlukla kendileri de bu hizmetler
için aylık sigorta primleriyle katkıda bulunur. Yaklaşık 42 milyon Amerikalı sağlık
sigortasından faydalanamamaktadır. Ancak Federal hükümet ve eyaletlerin, yaşlılara ve
yoksullara yönelik sağlık yardımları bulunmaktadır.
Düşük gelirli çalışan ebeveynler, maliyeti düşük ve kaliteli çocuk bakımı hizmetlerine
ihtiyaç duymaktadır. Bu tek ebeveynli aileler için de geçerlidir. Bazı çalışan yoksul aileler,
akrabalarından veya arkadaşlarından çocuk bakımı sağlamaktadır. Fakat diğerleri paralı özel
hizmetlere başvurmak durumunda kalmaktadır. Bu aileler için çocuk bakımı maliyeti
gelirlerinin beşte birine ulaşabilmektedir. Çocuk bakımı hizmetleri özellikle refah
reformundan sonra önem kazanmıştır. Tek ebeveynli aileler için işgücüne katılımı engelleyen
en önemli faktör çocuk bakımıdır.
Federal hükümet ve eyaletler, 1996 yılındaki reform yasasından sonra çocuk bakımı
ile ilgili harcamaları arttırmışlardır. Yasayla federal fonlar, eyaletler için çocuk bakımı ve
gelişimi tahsisatlarına dönüştürülmüştür ve 1997-2002 yılları için 20 milyar dolar ayrılmıştır.
Her eyalet çocuk bakımı yardımları için kendi programını oluşturmaktadır. Yardım almaya
hak kazanmak için yoksulluk çizgisinin belli bir yüzdesi gelir elde etme veya eyaletteki
ortalama gelirin altında gelire sahip olma koşulları konmuştur. Bunun yanında katılımcının
çalışması veya eğitim görmesi gerekmektedir.
ABD’de, refah reformu sonrasında, yardımların çoğunun istihdam edilme şartına
bağlanması nedeniyle çalışan yoksul sayısının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Refah
sistemine bağımlı kişiler, işgücüne katılmakta, fakat yeterli eğitim, vasıf ve tecrübeye sahip
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olmadıkları için yeterli gelir sağlayan işlerde istihdam edilmemekte ve buldukları işlerde uzun
süreli kalamamaktadırlar. Ayrıca, bazı işlerinde yeterli geliri sağlayamadıkları belirtilmiştir.
Bu durumda, refah sistemine bağımlı kişi sayısı azalırken çalışan yoksul sayısının artacağı
belirtilmektedir.

Resim 16. Amerika’da sosyal hizmet dağılımı.
Kaynak: https://www.socialworkers.org/pressroom/2011/040511.asp
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal refah hizmetlerinin süreç içerisindeki gelişimi
ele alınmış olup çocuk koruma hizmetlerindeki geçişler aktarıldı. Sosyal politika tarihsel
süreç içerisinde eleştirel biçimde değerlendirildi.
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Bölüm Soruları
1) Amerika Birleşik Devletleri’nde sosyal hizmetin ortaya çıkışı aşağıdakilerden
hangisi aracılığı ile olmuştur?
a) Federal devlet
b) Eyalet yardımları
c) Yardım derneği
d) Vakıflar
2) 1822’de Kentucky’de hangi engelli grup için kurum bakımı gündeme gelmiştir?
a)

Zihinsel engelliler

b) İşitme engelliler
c) Görme engelliler
d) Süreğen hastalığı olanlar
3) ABD’de, 1964 yılında ülkenin yoksul nüfusunu tanımlamak ve boyutlarını
ölçmekle görevlendirilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal Güvenlik İdaresi
b) Genel Yardım Kurumu
c) İş Bulma Kurumu
d) Acil Yardım İdaresi
4) “ABD’de de 1935 çıkartılan Sosyal Güvenlik Kanunu’nun çıktılarından biri olan
…………. işsizlik, emeklilik ve ölüme karşı işçinin prim ödemesi esasına dayanmaktadır”
cümlesinde boş yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.
a) Sosyal güvenlik
b) Yoksullara para yardımı
c) Özel sigorta
d) Sosyal sigorta
5) ABD’de sağlık sigortası ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Genel bir sağlık sigortası bulunmamaktadır.
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b) Çalışanlar aylık sigorta primleri ödemektedir.
c) Halkın bir kısmı sağlık sigortasından faydalanamamaktadır.
d) Ekonomik kalkınma ile birlikte sağlıkta da atılımlar yapılmıştır.
6) Amerika’da 1900’lerin başında en etkili işleyen büro aşağıdakilerden hangisidir?
a) Muhtaçlık Bürosu
b) Yaşlı Bürosu
c) Çocuk Bürosu
d) Kadın Bürosu
7) Sosyal refah hizmetlerinin özel kurumlardan resmi kurumları geçişinin en önemli
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belediyelerin sosyal refah hizmetlerini sağlamak istememeleri
b) Eyaletlere yapılan yardımların eksikliği
c) Sosyal yardım hizmetlerinin çok dağınık olması
d) 1929 krizinin ortaya çıkardığı kitlesel yoksulluk ve bereberinde getirdiği sorunlar
8) Aşağıdakilerden hangisi 1917-1929 yılları arasında ABD’de eyaletlerin yardıma
muhtaç insanlara sunduğu hizmetlerden biri değildir?
a) Görme engellilere yardım
b) Sağlık yardımı
c) Annelik yardımı
d) Eşini kaybetmiş kadınlara ve muhtaç çocuklara yardım
9) ABD’de 19. yy’ın sonuna doğru çocuk yetimhanelerinin çocukların ihtiyacını
karşılayamaması, çocukların kişisel ilgi ve anlayıştan yoksun olmaları sebebi ile hangi tür
bakım modeline geçilmiştir?
a) Kulübe tipi ev modeli
b) Çocuk evleri modeli
c) Çocuk bakımevi modeli
d) Çocuğun aile yanında desteklenmesi modeli
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10)

I. Grup evi bakım modeli
II. Koruyucu aile modeli
III. Çocuğun aile yanında desteklenmesi

Yukarıda yazılan hizmetlerden hangisi/hangileri günümüzde ABD’de çocuk koruma
hizmeti olarak verilmektedir?
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II ve III

Cevaplar
1) b, 2) b, 3) a, 4) d, 5) d, 6) c, 7) b, 8) b, 9) a, 10) d
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8. LATİN AMERİKA’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Latin Amerika tarihi ile toplumsal yapısı ve dönüşümü ele alınacak olup
sosyal yapısı ve koruma konularına değinilecektir. Sosyal yapıdan bağımsız olmayan sosyal
hizmet mesleğinin yeri ve uygulamaları Brezilya örneği odağında irdelenecektir.

143

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlık mücadeleleri ve yaşadıkları toplumsal
değişimlere etki eden unsurları düşününüz.
2) Latin Amerika ülkelerinin eğilimleri ve bu doğrultuda sosyal hizmet uygulamaları
nasıl ve neye yöneliktir?

3) Latin Amerika ülkelerinden biri olan Brezilya’da sosyal hizmet uygulamaları

nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Latin Amerika’da
sosyal hizmet
uygulamaları

Kazanım
Latin Amerika’nın tarihi ile toplumsal
yapısını ve dönüşümünü kavrar ve
Brezilya örneği üzerinden sosyal
hizmet uygulamalarını öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile
konuların daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.

145

Anahtar Kavramlar


Latin Amerika



Toplumsal Yapı ve Dönüşüm



Sosyal Yapı ve Koruma



Brezilya Sosyal Hizmet Uygulamaları
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Giriş
Latin Amerika, Latin dilleri konuşan Amerika kıtasının ortası ve güneyindeki
ülkelerden oluşan bölgenin adıdır. Latin Amerika önemli toplumsal dönüşümler yaşamış ve
bu dönüşümlerle büyük oranda şekillenmiştir. Latin Amerika’da sosyal hizmet uygulamaları
açısından bakacak olursak; toplumdaki dönüşümler sağlık, evde bakım, sosyal politika ve
çocuk ve ailelere yönelik hizmetlere etkide bulunmuştur. Bu bölümde Latin Amerika’nın
toplumsal yapısı ve dönüşümü ele alınacak olup sosyal yapısı ve koruma konularına
değinilecektir. Sosyal hizmet uygulamaları Brezilya örneği üzerinden ele alınacak ve
Brezilya’nın sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, sosyal politikası, evde bakım hizmetleri ile
çocuk ve ailelere yönelik hizmetleri irdelenecektir.
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8.1. Latin Amerika Tarihi
Latin Amerika, Meksika’yı, Orta ve Güney Amerika’nın büyük kesimleri ile Batı Hint
adalarının bir bölümünü içermektedir. 15. yüzyılın sonlarında Avrupalılar bu alanları
sömürgeleştirmeye başladığında, ileri derecede gelişmiş üç Kızılderili uygarlığı
bulunmaktaydı. Orta Amerika’daki Mayalar ve Aztekler ile Peru’daki İnka uygarlığı ateşli
silahları tanımadıkları için Avrupalılara karşı koyamamıştı. Bu uygarlıkların İspanyollar
tarafından yok edilmesi, dünya tarihinin en trajik olaylarından biridir.
1492-1542 tarihlerinde yoğun bir İspanyol kolonileşmesi başlamış ve 300.000
İspanyol ‘yeni dünya’ olarak adlandırılan buralara yerleşmiştir. 17. yüzyıldan itibaren ise
özellikle İspanya, Portekiz ve İtalya’dan olmak üzere yaklaşık 20 milyon kişi Avrupa’dan
Orta ve Güney Amerika’ya göç etmiştir. Bugün Güney Amerika’da yaşayan yaklaşık 50
milyon kişinin kökeninin bu ülkelere dayandığı tahmin edilmektedir.
Kristof Kolomb’un Amerika’yı bulmasından sonra kıt’a, Avrupa devletlerinin
sömürgecilik alanı haline gelmiştir. İspanyollar, bugünkü ABD’nin güney eyaletleri
Kaliforniya, Teksas, Yeni Meksika, Arizona ve Florida ile Orta ve Güney Amerika’da
(Brezilya’da Portekiz) sömürge düzeni kurmuştur. Ancak, İspanya, ihtilal savaşları esnasında
Napolyon’un işgali altına girmiş ve 1815’te işgal İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya’nın
desteği ile sona ermiştir. Bu dönemde İspanya zayıflayınca Amerika kıta’sındaki sömürgeler
ayaklanmıştır. Yardım için Fransa, İngiltere ve Rusya (aslında İspanya’nın yerini almak için)
öne atılmışlardır. Bunun üzerine ABD Cumhurbaşkanı Monroe, 2 Aralık 1823’de Amerikan
Kongresi’ne bir mesaj göndererek, iki husustan oluşan doktrinini açıklamıştır; (1) Birleşik
Amerika, Avrupa’nın işlerine karışmamaktadır. Avrupa da Amerika’nın işlerine karışmamalı,
uzak durmalıdır. (2) Eğer bir Avrupa devleti Amerika kıta’sına ayak basar ve sömürgecilik
teşebbüsünde bulunursa, ABD bu hareketi düşmanca sayacak ve karşı duracaktır. Bunun
üzerine, Avrupa devletleri Amerika kıta’sına gelmeye cesaret edememiş ve 1820-1830 yılları
arasında İspanyol sömürgeleri bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
Simon Bolivar, 1816’da İspanyollara karşı savaşı kazanmış ve Venezüella’nın
bağımsızlığını ilan etmiştir. 1819’da Cumhurbaşkanı seçilen Bolivar, Bogota’ya girmiş ve
Kolombiya devletini kurarak, Venezüella ile birleştirmiştir. 1822’de Ekvator’u birliğe
katmıştır. 1816’da Arjantin, 1818’de Şili, 1821’de Panama, 1822’de Brezilya, 1828’de
Uruguay bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1821’de bağımsızlığını ilan eden Peru ancak
Bolivar’ın yardımı ile 1824’de ülkeyi İspanyollardan temizlemiştir. 1821'de beş Orta Amerika
eyaleti bağımsızlığını ilan etmiş ve Meksika İmparatorluğu'na katılmıştır. 1823'te Meksika
İmparatorluğu yıkılınca, eyaletler Meksika'dan ayrılarak Orta Amerika Birleşik Eyaletleri'ni
oluşturmuşlardır. Ama aralarında sürekli anlaşmazlık çıkan bu eyaletler 1838'de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nikaragua ve Kosta Rika adı ile günümüzde olduğu gibi beş ayrı
bağımsız devlet olmuştur. Bu cumhuriyetleri birleştirmek için sürdürülen çabalar sonuç
vermemiştir.
Latin Amerika kıtasında ulus kelimesine farklı bir anlam kazandıran 1810- 1825
yıllarında kıtanın büyük bir kısmında gerçekleşen bağımsızlık savaşlarıdır. Latin Amerika'nın
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kendine has kimliğinin inşası gerekli görülmüştür. Bütün bölünmelere rağmen, eski kolonileri
kapsayan "büyük vatan"a bir kültürel birlik duygusuyla bağlılık söz konusu olmuştur.
Birleşmenin ilk derli toplu önerisi Bolivar tarafından tasarlanmıştır. Bolivar, bu birliğin
kurumsal temeli için Haziran 1826'da Panama'da bir Vekiller Kongresi (Congreso
Anfictionnico) çağrısında bulunmuştur. Bu toplantıya bugünkü Kolombiya'nın yanı sıra
Panama, Venezuela ve Ekvator'u da kapsayan Kolombiya, Peru, Meksika ve Guatemala'dan
katılanlar olmuştur. Ancak yetkileri yoktu ve Bolivar'ın önerilerini gerçekleştirebilecek iç
istikrara sahip değillerdi.
Brezilya ve Arjantin de bağımsızlıklarını kazandıktan sonra 19. yüzyıl boyunca
Uruguay ve Paraguay topraklarını ele geçirmek için birçok kez savaşın eşiğine gelmişler ve
bu ülkelere çeşitli müdahalelerde bulunmuşlardır. Paraguay’ın 1811’de bağımsızlığını ilk
tanıyan ülke olan Brezilya, Uruguay’a 1851-1855 ve 1864’de üç defa siyasi ve askeri
müdahalede bulunmuştur. Uruguay 1843-1852 yılları arasında başkent Montevideo civarında
İngiltere, Fransa’nın müdahil olduğu dokuz yıl süren bir iç savaş dönemi yaşamıştır. Batılı
güçler, iç karışıklığı bastırarak kendi ticaret yollarını açık bulundurmak istemiştir. İç
savaşlardan, yeni kurulan ülkeler arasındaki savaşlardan sonra kıtasal dayanışma duygusu
iyice gerilemiştir. Bu savaşlar arasında en hazin olanlar 1879-1883 arasında Şili'nin Peru ve
Bolivya'ya karşı Pasifik Savaşıyla Arjantin, Uruguay ve Brezilya'nın oluşturduğu üçlü
ittifakın Paraguay'a karşı, 1865-1870 arasındaki Chaco Savaşı olmuştur. 1864-1866'da
İspanya-Peru savaşında Şili, Ekvator ve Bolivya gibi eski İspanyol sömürgeleri, İspanyol
Amerikası dayanışması adına Peru'nun yanında yer almışlardır.

8.1.1. Latin Amerika’da Toplumsal Yapı ve Dönüşüm
“Soğuk Savaş Dönemi” diye adlandırılan II. Dünya Savaşı sonrasındaki ABD ve
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki gerilim Latin Amerika’nın
toplumsal yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. ABD, II. Dünya Savaşı
sonrasında arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika’yı yeniden düzenlemek istemiştir. Bu
amaçla, 1947 yılında bu ülkelerle önce Rio Paktı ile “karşılıklı savunma anlaşması” yapma,
bir yıl sonra da Amerikan Devletleri Örgütü’nü (OAS12) kurma yolunu seçmiştir. Amaç,
kurulan askeri ortaklıklar vasıtası ile bu ülkelere komünizmin girmesini önlemekti. Uruguay
ve Brezilya başta olmak üzere bir kaç ülke Amerikan askerlerinin ülkelerinde konuşlanmasını
reddetmiştir. 1947 yılında ABD nükleer bombardıman uçakları Uruguay üzerinde güç
gösterisinde bulunmuş ve sonunda ülkeler askeri yardım karşılığında ABD’nin çok taraflı
müdahalesini öngören 1947 Rio Anlaşmasını imzalamak zorunda kalmışlardır.
Soğuk Savaş döneminde güvenlik ve komünizmle mücadele ekseninde şekillenen
bölgeye yönelik ABD politikaları, yine sert müdahaleleri beraberinde getirmiştir. Soğuk
Savaş dönemi ile birlikte ABD, Latin Amerika devletlerinin yönetimlerine kendi çıkarları
çerçevesinde müdahale etmeye çalışmıştır. Bu durum pek çok ülkede aşırı şiddet ve istikrarsız
bir siyasi hayata neden olurken, sol hükümetlerin önünü açmıştır. Fidel Castro ve Che
Guevera’nın 1959’da ABD’nin desteklediği Batista diktatörlüğünü devirmesinin ardından
birçok Latin Amerika ülkesi, bölgede başka bir “Küba” istemeyen ABD yönetiminin
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doğrudan müdahalesine maruz kalmıştır. ABD, sol iktidarları yıkmak için önce askeri
darbeleri denemiş, bu da olmadığında terörist yöntemlere, işkence, toplu infazlar, ölüm
mangaları ve daha başka zorlamalara başvurmuştur.
1959 yılında Küba Devrimi başarılı olmuştur. Buna yönelik ABD, devrimci gruplara
savaş açmıştır. Sol eğilimli iktidarları yıkmak için birçok yol denemiştir. Sosyalist eğilimler
son yıllarda Latin Amerika’da yeniden canlanma dönemine girmiştir. Latin Amerika halkları,
tarihleri boyunca ABD’nin ekonomik ve siyasi politikalarından “doğrudan” etkilendiği için, bu
coğrafyada “doğrudan” ABD’ye yönelik bir öfke ve sol eğilim çok güçlenmişti. Latin
Amerika’nın birçok ülkesinin 1990’ların sonundan itibaren kitlesel ayaklanmalar, halk isyanları
ve genel grevlere sahne olmasında, ABD politikalarına, özellikle de Washington Konsensüsü’nün
serbest piyasa politikalarına karşı oluşan öfkenin büyük payı vardı. Soğuk Savaş sonrası
uluslararası ortamda, ABD karşıtlığını kullanmak için, Chávez gibi popülist liderlerin eline büyük
bir fırsat geçmiştir.
Son yıllardaki eğilim Latin Amerika ülkelerinin kendi aralarında ABD’yi dışarıda
bırakarak siyasi ve ekonomik entegrasyonlarını derinleştirmeleri ve birlikte ABD’ye karşı
direnmeleri şeklindedir. Latin Amerika’daki toplumsal dönüşümler bu şekilde özetlenebilir.

Latin Amerika’nın demografik yapısını değerlendirdiğimizde; nüfusun dağılımı
eşitsizdir. Nüfusun büyük bölümü kıtanın kenar kesimindeki yoğun nüfuslu yerleşmelerde
yaşamaktadır. Bu durum, kıtanın eskiden beri Avrupa ülkelerine ham madde sağlama görevini
üstlenmesinden ileri gelmektedir. Nüfusun böyle eşitsiz dağılması nüfus yoğunluğu oranlarını
da düşürmektedir.
Kentleşme nüfus dağılımına anlamlı bir yeniden yapılanma getirmiş ve Güney
Amerika kentlerinin son 20-30 yılda hızla büyümesine yol açmıştır. Arjantin, Uruguay ve Şili
nüfusunun hemen hemen % 85’i kentlerde oturmaktadır.

8.1.2. Latin Amerika’da Sosyal Yardım ve Koruma
Sosyal yardım ve koruma konusuna 1980’lerdeki kriz ve yapısal zorluklar ile
başlanabilir. Bölgede özellikle şartlı ve şartsız nakit transferi programları ve yoksulluk karşıtı
programlar gibi yeni sosyal yardım biçimlerine yönelme olmuştur. Sosyal yardım ve
korumanın üç bileşeni bulunmaktadır. Bunlar, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve iş
piyasasının düzenlenmesi. 1980’lerden önce Latin Amerika’da sosyal yardım ve koruma
bileşenleri, kamu çalışanlarına yönelik sosyal güvenlik sağlamayı temel alan Akdeniz
ülkelerini örnek almıştı. Güçsüz gruplara sosyal yardımlar ise en az düzeyde kalmıştı.
Akdeniz ülkelerindeki sosyal güvenlik ve istihdam, aileleri korumuş olup, sosyal yardım da
ağırlıklı olarak annelere sağlanmıştır.
Bölgede oluşan yeni sosyal koruma biçimleri geçmişten farklılık göstermektedir. Bu
durum, bölgede gelişen radikal değişimi yansıtmaktadır. 1980’lerde Latin Amerika’yı
etkileyen akut ekonomik kriz, kapitalist modelde temel değişimlerin başlangıcı olmuştur.
Krizler ve yapısal değişimler yoksulluk ve savunmasızlığı derinleştirmiştir. Kalkınma
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modelini devam ettiren politik yapıyı da etkilemiştir. Geniş anlamda, kalkınma modeli kent
kamu çalışanları, sanayi sektörü ve devlet tarafından sürdürülmüştür. Devlet kuruluşları krizin
sosyal etkileri ile başa çıkamamışlardır.
1980 krizinden sonra politikanın odağı sosyal güvenlik ve özellikle emeklilik fonları
olmuştur. Bu, sağlık güvencesine de genişletilebilir. İş piyasasının liberalleştirilmesi ile kayıt
dışı istihdam çalışanlarına ulaşmada uzak kalınmıştır. 1990’larda sosyal politikanın ağırlığı
yoksulluk ve savunmasızlığı azaltacak sosyal yardım programlarına doğru kaymıştır. Bu
programlar gelir transferi programlarının genişlemesi ve değişmesini içermekteydi. Örneğin,
Meksika’da Progresa/Oportunidades, Brezilya’da Bolsa Escola/Bolsa Familia, Arjantin’de
Trabajar/Jefes y Jefas gibi programlar ve de Chile Solidario gibi bütüncül yoksulluk karşıtı
uygulamalar.
Latin Amerika’da sosyal yardımın yeni biçimi ile ilgili politik tartışmalar şartlı nakit
transfer programları ve gelir transferi programlarına odaklanmıştır. Bu programlar
yoksul hane halkının sağlık ve eğitime erişmesine ve iş talebine odaklanmıştır. Bunun dışında,
doğal ve şartsız gelir transferleri ve bütüncül yoksulluk programları birlikte gitmektedir.
Doğal ve şartsız gelir transferleri ve primsiz emeklilik programı Bolivya ve Brezilya’da;,
şartlı nakit transferi ve iş talebi programı Meksika, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Honduras
ve Arjantin’de ve bütüncül yoksulluk programları Şili ve Panama’da uygulanmaktadır.
Gelir transferleri, uzun bir süre aile bütçesine düzenli ve güvenilir bir katkı
sunmaktadır. Düzenli ve güvenilir transferler, hane halkının fiziksel ve sosyal kapitaline katkı
sağlamakta ve onları uzun süre yoksulluk ve savunmasızlığın etkilerinden korumaktadır.
Birçok program, gelir transferi ve hizmet provizyonunun karışımı şeklindedir. Bu
programlar hem arz hem de talebi içermektedir ancak büyük oranda talebi içermektedir.
Amaç, eğitim ve sağlık talebini karşılamak ve yoksullara ulaşmaktır. Yoksullar bu hizmetlere
ulaşmada yüksek maliyetlerle karşılaşmaktadır. Bu yardımlar, ulaşım, okul forması ve
kitaplar gibi doğrudan maliyetleri ve çocuk işçiliğinin maliyeti gibi dolaylı maliyetleri
kapsamaktadır. Eğitim ve sağlık talebi yardımları için eğitimin devam etmesi ve sağlık
altyapısı ön koşuldur.
Programlar destek birimi olarak hane halkına odaklanmaktadır. Hane halkı birimi ve
yoksul kurumun güçlendirilmesini sürdürmeye yöneliktir. Yaşlılar, çocuklar ve boşanmış
kadınlar gibi savunmasız olarak tanımlanan gruplara odaklanmaktadır. Programlarda
transferler yoksul ailenin en güçsüz ve dezavantajlı üyesi olan kadınlara yapılmaktadır.
Programın yararlanıcıları genel olarak kadınlardır çünkü hane halkı tüketim masrafı için
kadınlar tercih edilmektedir.
Büyük oranda programlar, yoksulluğa çok boyutlu bir bakış açısı içinde
temellendirilmiştir. İlk başta yoksulluğun boyutlarına eylemde bulunmak amaçlanmıştır. Çok
boyutluluk programlara göre değişiklik göstermektedir. Şartlı transfer programları esas olarak
gelir, sağlık, eğitim ve beslenmeye odaklanmaktadır. Chile Solidario yoksulluğa daha geniş
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perspektifte bakmakta, yoksulluğun boyutları arasında içermeyi ve refahı iyileştirmeyi
amaçlamaktadır. Nesiller arası tekrar eden yoksulluk döngüsünü kırmayı amaçlamaktadır.
Programların özelliklerinden bir diğeri, bir dizi hedef takip etmesidir. Program
hedefleri, yoksul ailelerin korunması, iyileştirilmesi, kapasitelerinin güçlendirilmesi ve
dışlanmışlıklarının ve güçsüzlüklerinin azaltılmasıdır. Bölgede yoksulluğu azaltıcı stratejiler,
Dünya Bankası tarafından geliştirilen sosyal risk yönetimi yaklaşımından etkilenmiştir.
Yaklaşımın hedefi hane halkı tüketimini dengelemektir. Bu yaklaşımda, sosyal koruma yoksul
ailelere sosyal riskler karşısında destek olma olarak anlaşılır. Sosyal koruma, yoksulluğu
azaltıcı, ekonomik büyümeyi ve sosyal kalkınmayı sürdürücü etkili bir araç olarak görülür.
Latin Amerika’daki sosyal koruma hizmetleri şartlı ve şartsız nakit programları,
bütüncül yoksulluk karşıtı programlar, sosyal güvenlik ve sosyal yardım programlarından
oluşmaktadır. Sosyal politikalar da bu düzlemde şekillenmiştir. Latin Amerika’daki sosyal
hizmet uygulamaları kapsamında sağlık sistemi, evde bakım hizmetleri, sosyal güvenlik ve
sosyal politika ve çocuk ve ailelere yönelik hizmetler Brezilya örneği üzerinden
değerlendirilmiştir.

8.2. Brezilya
Dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi olan Brezilya’nın 2013 yılı itibarıyla nüfusu
201.009.622 kişiden oluşmaktadır. Brezilya’da üç farklı ırk ve bunların karışımından söz
edilebilir. Yerli halk yani Güney Amerika yerlileri, Avrupa’dan gelmiş beyazlar ve
Afrika’dan gelmiş siyahlar Brezilya halkının günümüzdeki yapısını oluşturmaktadır.
Brezilya’nın yerli nüfusu, göreceli olarak küçük kabilelere bölünmüş ve yarı sabit köylerde
yaşayan avcılık ve balıkçılıkla geçinmektedir.
Şehir ve kasabalardaki hızlı nüfus artışı ve kırsal kesimden, şehirlere doğru yönelen
göç; “favela” adı verilen gecekondulardaki artış ve altyapı eksikliği ile birlikte çeşitli
sorunlara yol açmıştır. Gelir dağılımının oldukça bozuk olduğu Brezilya’nın güney doğusu
nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgedir. Sao Paulo şehrinde varoşlar hariç 11,4
milyon kişi yaşamaktadır. Kuzey, kuzey-doğu nüfus yoğunluğu az yerleşim bölgelerine
sahiptir.

8.2.1. Brezilya’da Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
Brezilya’da özel sektörün ön plana çıktığı bir sağlık sistemi olduğu söylenebilir.
Brezilya’da eyalet sistemi yürürlükte ve bölgeler ve eyaletler arasında eşitsizlikler
görülmektedir. Bu eşitsizliklere sağlık sisteminde de rastlanmaktadır. Eyalet sistemi nedeni ile
sağlık yönetiminde belediyelerin ve eyalet sağlık sekreterlerinin rolü görülmektedir.
Sağlık hizmetlerini tek çatı altında toplamak ve daha etkili ve kaliteli hizmet sunmak
için Birleştirilmiş Sağlık Sistemi kurulmuştur. Bu sistem Federal Sağlık Bakanlığı ve Sosyal
Güvenlik ve Yardım Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Böylelikle, ülkenin büyük çoğunluğu
sağlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Bu sistemin yapısında Federal Sağlık Bakanlığı, Eyalet
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Sağlık Sekreterliği ve Belediye Sağlık Sekreterlerinin temsilcilerinden oluşan komisyon, bu
sistemin etkili olmasını sağlayan en önemli unsurlardandır.
Kişilerin sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hükümetin yükümlüğündedir.
Brezilya’da kamu kaynakları ile tüm halka sağlık hizmetlerinin sunulması aksamaktadır.
Geliri düşük olan insanlar sağlık giderlerini kendileri karşılayamamaktadır. Özelleştirilmesi
ile sağlığa ulaşmada eşitsizlikler artmaktadır. Özel sektörün nüfusun yoğun olduğu ve zengin
bölgelerde yoğunlaştığı ifade edilebilir. Özel sektörün hızlı büyümesi ve kamu hizmetlerinin
yetersiz olması nedeni ile Brezilya’da devletin sağladığı imkanlardan yararlanamayan
kesimler karşımıza çıkmaktadır.
Brezilya’da halkın % 83’ü sigortalıdır ancak bu sigorta zorunlu değildir. Ekonomik
durumu kötüye gittiğinde bireyler sigortalarını kaybedebilmektedir.
Sağlık hizmetlerinin sunulması için finansman sosyal güvenlik primleri, katkı payları
ve vergilerden sağlanmaktadır. Sosyal güvenlik örgütlenmesi Federal Sosyal Güvenlik ve
Yardım Sistemi’nin kurulması ile sağlanmıştır. Bu kurum sosyal güvenlik içerisindeki sağlık
hizmetlerinin büyümesini sağlamıştır.
Sağlık çalışanları ülke içerisinde dengesiz bir dağılıma sahiptir. Kamu ve özel sektörde
çalışan doktorlar hastaları özel kliniklere yönlendirmektedir. Uzman hemşire sayısı doktor
sayısına oranla azdır. Bu sorunu gidermek amacı ile hemşire, yardımcı hemşire ve yeni bakıcı
kadın sistemleri oluşturulmuştur.
Brezilya’da Gayri Safi Milli Hasıla’dan sağlık hizmetleri için ayrılan para yetersiz
kalmaktadır. Toplam sağlık harcamalarının içindeki devletin katkısı %41.6 seviyesinde ve
özel sektörün gerisindedir.

8.2.2. Brezilya’da Sosyal Politika
Brezilya’nın gelir transferleri alanında izlediği yol uluslararası düzeyde oldukça iyi
bilinmektedir. Özellikle Bolsa Familia’nın uygulanmasının ardından Brezilya’nın bu
alandaki deneyimleri sürekli olarak atıflara, çalışmalara ve analizlere konu olmuştur. Hatta bu
tür deneyimler çok çeşitli Güney Amerika’daki girişimlere temel oluşturmuştur. Pek
bilinmeyen ise koşullu nakit transferlerinin Brezilya’da son 20 yıldır gelişmekte olan katkı
paysız sosyal koruma sisteminin sadece bir parçası olduğudur.
Ücretsiz olarak sunulan ve herkes tarafından erişilebilir olan bir kamusal Birleşik
Sağlık Sistemi’nin yaratılmasının yanı sıra yoksulluk içerisinde, muhtaç durumda ya da
sosyal hassasiyet koşullarında yaşayanlara nakit yardımlar sağlamak amacıyla sosyal yardım
katkı paysız bir kamu politikası olarak belirlenmiştir.
Sosyal yardım politikası halka hesap verebilirlik, yetki ve sorumluluğun merkezden
çevreye doğru dağıtılması ve sosyal katılım ilkeleri altında faaliyet göstermekte ve hem bir
gelir güvencesi olarak hem de nüfusun yoksul ve hassas kesimlerine yönelik hizmetlerin
sağlanmasında kullanılmaktadır. 2004’te yasalaşan Ulusal Sosyal Yardım Politikası’na göre
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sosyal yardım şu güvencelerin temin edilmesinden sorumludur: gelir, barınma, bir arada
yaşama, özerklik ve koşullara bağlı riskler. Katkı paysız nakit transferlerine gelince
Sürekli Nakit Yardımı ve Bolsa Família programı öne çıkmaktadır. Sosyal yardım
hizmetleri Birleşik Sosyal Yardım Sistemi’nce sunulan geniş bütünleşik hizmetler yelpazesini
ifade etmektedir.
Sürekli Nakit Yardımı, 65 yaş ve üstündeki yaşlılar ile birlikte çalışamayacak ve
kendine bakamayacak durumda olan engellilere ve aşırı yoksulluk içerisinde yaşayanlara
koşulsuz ve garantili gelir sağlamaktadır. Brezilya’da uygulanmış olan ilk katkı paysız sosyal
asgari gelir olup şu anda, herhangi bir kamusal gelir güvencesi mekanizmasının dışında
kalmış olan 3.5 milyon faydalanıcıyı kapsamaktadır.
Bolsa Família, Brezilya toplumunun en yoksul gruplarının temel haklara erişiminin
genişlemesine olanak sağlamıştır. Program ülkenin dört bir yanında sayısız belediyenin
ekonomik kalkınması, pazarların genişlemesi ve yerel üretimin artması için bir dürtü
olmuştur. Ayrıca, hassas durumdaki ailelerin belirlenmesi sürecinin ve sağlanan sosyal
yardım hizmetlerinin genel kalitesinin artmasına olanak sağlamıştır.
Sosyal yardım politikasının parçası olan hizmetler şunlardır:


Bütünleşik Aile Bakımı Programı



Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Programı



Çocuk İstismarı ve Cinsel Sömürüyle Mücadele Programı;


Şiddet ve ihmalle birlikte hak ihlali ile sonuçlanan diğer durumlarla karşı
karşıya kalanlara özel hizmetler

Bakım ve barınmaya gereksinim duyanlara yönelik olup hosteller, barınaklar,
geçici evler ve uzun dönemli kuruluşlarca sağlanan hizmetler
Brezilya’nın sosyal yardım politikası, geniş kapsamı nedeniyle birçok zorlukla da
karşı karşıyadır. Bu zorluklar arasında daha derinlikli federal bir anlaşmanın temin edilmesi;
mevcut ortak bütçede artış ve sosyal yardım hizmetlerinin ve para yardımlarının
bütünleştirilmesi yer almaktadır. Söz konusu politika, son 20 yıl boyunca önemli değişiklikler
geçirmiştir ve bu tür değişiklikler bugün de devam etmektedir. Farklı hassasiyet
koşullarındaki ve değişik yoksulluk ve yoksunluk durumlarına yönelik eylem ve girişimler
kamu sektöründe sürekli bir kapasite gelişimi ve yönetimde devamlı iyileştirmeler
gerektirmektedir. Bunlar ayrıca bu tür hedefleri desteklemeye yönelik sosyal taahhütün de
sürekli olarak yeniden teyit edilmesini gerekli kılmaktadır.
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Resim 17: Brazilya’da sosyal hizmet
Kaynak: http://kennedy.byu.edu/brazil/

8.2.3. Brezilya’da Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım hizmetleri 2000’li yılların başından beri Brezilya sağlık otoriteleri ve
sigorta şirketlerinin desteği ile hızla gelişmekte olan bir sektördür. Büyük şehirlerde bilimsel
çevreler, girişimciler ve dernekler evde bakım hizmetlerine yönelik çalışmalar
yürütmektedirler. Sektör yeni şekillenmeye başladığından dolayı kimi aksaklıklar
oluşmaktadır. Bu aksaklıklar, eğitimli profesyonel hizmet sunucularının eksikliği, hizmet
sunumunun yapılandırılmasındaki eksiklik ve finansman kaynaklarının yetersizliği gibi
konulardır.
1990 yılında Bütünleşik Toplum Sağlık Hizmetleri Sistemi geliştirilmiş ve halka
sağlık hizmetlerine evrensel erişim hakkı uygulamasına geçilmiştir. 1994 yılında ise Aile
Sağlığı Programı yürürlüğe girmiştir. Bu programla daha insancıl sağlık hizmeti sunumu ve
hasta ile gerek sağlık hizmeti kuruluşlarında gerekse evde yakın ilişki kurarak hasta
memnuniyeti oluşturmak amaçlanmıştır. Aile Sağlığı Programının hedefleri yatan hasta
miktarını yarıya düşürmek ve ailelere evde bakım hizmeti sunulması olmuştur.
1996 yılında ilk Özel Evde Bakım Hemşireliği Ortaklığı kurulmuştur. Bu kurum, bir
hemşire grubu, teknik hemşireler ve yardımcı hemşirelerden oluşan kar amaçlı bir kuruluştur.
Hizmetleri genel olarak, hastaneye yatırılması gerekmeyen ve evde hastane hizmetlerine
ihtiyaç duyan hastalara yönelik hemşirelik hizmetidir.
Brezilya evde bakım hizmetlerinin sektöriyel büyüklüğü değerlendirdiğinde; 2008
yılında 15.000 civarında kuruluş evde bakım hizmeti sektöründe faaliyet göstermekte, 2008
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yılında bakım hizmetleri için 6 milyar dolarlık bir harcama yapılmış, istihdamda da 650.000
çalışan bulunmaktadır.

8.2.4. Brezilya’da Çocuk ve Ailelere Yönelik Hizmetler
Brezilya’da aile ve çocuklara yönelik hizmetler, ebeveyn bakımından yoksun olan
çocukları koruma, destekleme ve toplumla bütünleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Ebeveyn bakımından yoksun olan çocuklar devlet tarafından desteklenmekte ve hizmetler
sağlanmaktadır. Bu hizmetler savunmasız çocuklar ve ailelerine desteği, onlara uygun
yerleşim yerlerinin ayarlanmasını, planlamayı, desteği, alternatif bakım hizmetleri sunma ve
desteklemeyi, genişletilmiş aile bakımını, koruyucu aileyi, evlat edinme hizmetlerini,
çocukların bağımsız yaşama ve ayrılmaya hazırlanmasını, barınma, istihdam ve eğitimlerine
destek olmayı içermektedir. Ek olarak, sosyal hizmetler çocukları savunmayı ve toplum
temelli müdahaleleri içermektedir. Sosyal hizmet uzmanları sosyal hizmetleri sağlayan,
değerlendiren, gözden geçiren ve vaka yönetimi yapan personeldir. Brezilya’da sosyal hizmet
uzmanları çocuk ve ailelerle odak grup ve derinlemesine görüşmeler yapmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanları çocuklar ve aileleri desteklemede sosyal yardımcı, eğitimci ve psikolog
rollerindedir. Sosyal hizmet uzmanları ailelere danışmanlık yapma, sosyal korumayı
yönetme, konut ve istihdam gibi konularda destek ve rehberlik etmeden sorumludur.
Genellikle vaka yönetimi yaklaşımını kullanmaktadırlar ve çocuk ve ailelerle birebir vaka
çalışması yürütmektedirler.
Brezilya, Çocuklar için Alternatif Bakım Yönetmeliği’ni uygulayan ve geliştiren bir
ülke olarak çocuk bakım reformunda dünya lideri konumundadır (Birleşmiş Milletler, 2010).
Yoksulluk, yoksunluk ve ayrımcılık yüzünden sosyal olarak dezavantajlı olan çocuklara ve
ailelere önleyici hizmetler sunan programlar, projeler ve hizmetler ile temel korumayı
sağlamaktadır. Orta ve yüksek risk durumunda olan kötü muamele, cinsel istismar ve
psikoaktif madde kullananlara sosyal koruma sağlamaktadır. Orta risk durumunda olanlar için
aile bağlarını korumayı sağlama amaçlanmakta, aile dışında yaşayan yüksek risk durumunda
olanlara da tam koruma sağlama amaçlanmaktadır.
Brezilya, aile desteği odaklı çocuk bakımı ve korumasında etkileyici politikalara
sahiptir. Sosyal hizmet uzmanları tarafından desteklenen genişletilmiş sosyal koruma
programları ile yoksulluk ve etkileri ciddiye alınmaktadır. Son yıllarda, sosyal hizmet uzmanı
sayısında artış görülmekte ve yatılı bakımda etkileyici azalmalar olmaktadır. Aile desteği ve
alternatif bakım politikalarını formüle etme ve uygulamada demokratik ağları desteklemekte
ve sivil toplumun aktif katılımını sağlamaya çalışmaktadır. Bölgesel düzeyde kapasite
geliştirme ve koordinasyon gibi iyi uygulama örneklerine rastlanmaktadır.
Brezilya’da sosyal hizmet yaygın olarak ‘sosyal yardım’ olarak tanımlanmaktadır;
çeşitli disiplin ve düzeylerden profesyoneller ve Konsey, belediyeler, eyalet, belediye sosyal
yardım sekreterliği, adliye gibi kurumlar tarafından yürütülmektedir. Devletin bir
sorumluluğu olarak federal devlet, eyalet ve belediyeler tarafından sunulmaktadır. Federal
düzeyde, Sosyal Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı, eyalet ve belediye düzeylerinde
Sosyal Yardım Sekreterlikleri tarafından sunulmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri ve özel
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sektör, sosyal sorumluluk bölümleri aracılığı ile yönetime ortak ya da bağımsız sosyal
hizmetler sunmaktadırlar. Sivil toplum temsilcileri ve hükümet tarafından oluşturulan Haklar
Konseyi, kamu politikalarını formüle etme ve izlemeden sorumludur.
Son 20 yılda, Brezilya kurum bakımından aile merkezli sosyal hizmet modeline
geçmiştir. Bu yüzden, Brezilya’da çocuklarla sosyal hizmet aynı zamanda ailelerle sosyal
hizmettir. Brezilya, sosyal hizmet ve çocuk bakımı reformunda kapsayıcı yasal ve düzenleyici
çerçeveye sahiptir.


1988 Federal Anayasası çocuk hakları ve refahını sağlamıştır.

 8069/90 sayılı yasa Çocuk ve Ergen Tüzüğü’nde çocuk hakları düzenlenmiş ve
uluslar arası talimatlara uyulmuştur.
 2004 Ulusal Sosyal Yardım Politikası, risk altındaki gruplar ve vatandaşlar için
sosyal hakların evrenselleşmesini sağlamayı amaçlamıştır.
 Çocuk ve Ergenlerin Korunması Ulusal Planı ve Toplum Temelli Bakım (2006),
hükümet, sivil toplum ve uluslar arası örgütler tarafından onaylanmıştır. Bu plan, aile ve
toplumun sınırlarını koruyan, bütünleşik korumayı güçlendiren ve çocukların sistematik
kurumsallaşma kültürünü durduran önemli bir adımdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Latin Amerika tarihi yaşanan önemli olaylar perspektifinden incelendi. Latin Amerika
toplumsal yapısının anlaşılması için yaşanan toplumsal değişimler ve arka planı açıklandı.
Latin Amerika’da önemli konumda olan sosyal koruma bileşenleri irdelendi. Latin Amerika
ülkelerinden biri olan Brezilya odağında sosyal hizmet uygulamalarına değinilerek bu
kapsamda sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri, sosyal politika, evde bakım hizmetleri ile
çocuk ve ailelere yönelik hizmetleri açıklandı.
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Bölüm Soruları
1)

I. Sosyal güvenlik
II. Sosyal yardım
III. Serbest piyasa ekonomisi ve neo-liberal politikalar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Latin Amerika’da sosyal korumanın
bileşenlerindendir?
a) Yalnız II
b) I ve III
c) I ve II
d) I, II ve III
2)
1980 krizinden sonra Latin Amerika’da sosyal politikanın odağı aşağıdakilerden
hangisi olmuştur?
a) Sosyal güvenlik
b) Yardımlar
c) Ekonomik destek
d) Yoksulluğu azaltmak
3)
1990’larda Latin Amerika’da sosyal politikanın odağı aşağıdakilerden hangisine
doğru kaymıştır?
a) Sosyal güvenlik
b) Sosyal Yardımlar
c) İstihdam
d) Anne-çocuk sağlığı
4)

Brezilya sağlık sisteminde aşağıdaki unsurlardan hangisi daha ağırlıklıdır?

a) Kamu sektörü
b) Özel sektör
c) Sivil toplum örgütleri
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d) Kamu özel sektör birleşimi
5)

I. Kamu hizmetlerinin yetersizliği
II. Özel sektörün hızlı büyümesi
III. Sivil toplum örgütlerinin artması

Yukarıda verile ifadelerden hangisi ya da hangileri Brezilya’da vatandaşların sağlığa
ulaşmada aksaklıklar yaşamasına neden olmaktadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
6) Brezilya’da sürekli nakit yardımı ile kimlere gelir sağlanmaktadır?
a) Yaşlılara
b) Engellilere
c) Ailelere
d) 65 yaş üstü yaşlı, engelli ve yoksullara
7) Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da sosyal yardım politikasının parçası olan
hizmetlerden biri değildir?
a) Bütünleşik Aile Bakımı Programı
b) Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Programı
c) Çocuk İstismarı ve Cinsel Sömürüyle Mücadele Programı
d) İşsizlik maaşı
8) Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da çocuk ve ailelere yönelik hizmetlerden biri
değildir?
a) Alternatif bakım hizmetleri sunma
b) Genişletilmiş aile bakımı
c) Çocukları toplumdan uzaklaştırarak rehabilite etme
160

d) Koruyucu aile
9) Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da sosyal hizmet uzmanlarının rollerinden biri
değildir?
a) Ailelere danışmanlık yapma
b) Yalnızca sosyal yardımın dağıtımından sorumlu olma
c) Konut ve istihdam gibi konularda ailelere destek olma
d) Çocuk ve ailelerle görüşme yapma
10) Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’da sosyal hizmet ve çocuk bakımı reformunda
yasal düzenlemelerden biri değildir?
a) 8069/90 sayılı yasa Çocuk ve Ergen Tüzüğü
b) 2004 Ulusal Sosyal Yardım Politikası
c) Çocuk ve Ergenlerin Korunması Ulusal Planı
d) Terörle Mücadele Kanunu

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) b, 5) d, 6) d, 7) d, 8) c, 9) b, 10) d
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9. UZAKDOĞUDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Asyanın doğusu ve güneydoğusunu kapsayan Uzakdoğu ele alınacak olup
Uzakdoğunun toplumsal yapısı ve dönüşümü irdelenecek ve aile politikalarına yer
verilecektir. Çin odağında sosyal hizmet uygulamaları anlatılacaktır. Bu kapsamda sağlık ve
sosyal güvenlik sistemler ile yaşlı ve engellilere yönelik sosyal politikalar açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uzakdoğunun tarihi ve toplumsal yapısı nasıldır?
2) Çin’in toplumsal yapısı ve geçirdiği dönüşümler nelerdir?
3) Çin’deki sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uzakdoğu’da sosyal
hizmet uygulamaları

Uzakdoğunun toplumsal yapısı ve
dönüşümü ile aile politikalarını ve
temsil ettiği düşünülen Çin’deki
sosyal hizmet uygulamalarını kavrar.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile
konuların daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Uzakdoğu



Toplumsal Yapı ve Dönüşüm



Çin Sosyal Hizmet Uygulamaları
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Giriş
Uzakdoğu tarihsel süreci itibariyle çok zengin bir uygarlıktır. Tarihteki ilk
medeniyetlerinden biri kabul edilen Çin Medeniyeti de Uzakdoğu’nun içindedir. Uzakdoğu
ülkelerinden en çok öne çıkan ülkeler Çin, Kore ve Japonya’dır. Uzakdoğu ülkeleri aile yapısı
bağlamında oldukça sağlam ve gelenekseldir. Sosyal hizmet uygulamaları ülkedeki sağlık ve
sosyal güvenlik sistemlerini, aile ve sosyal politikaları, çocuk, yaşlı, genç ve engellilere
yönelik politikaların tümünü içermektedir. Çin’de sağlık ve sosyal güvenlik uygulamaları
1949’dan 1978’e kadar oldukça iyi bir görünüme sahiptir ve halkın büyük çoğunluğunu
kapsamaktadır. 1978 ekonomik reformundan sonra devletin sağlık sisteminden elini
çekmesiyle beraber sağlıkta aksamalar ve eşitsizlikler yaşanmaya başlanmıştır. 2002’den
sonra ise devletin eşitsizlikleri gidermek için uygulamaya koyduğu reformlar halkın büyük
çoğunluğunun tekrar sağlık hizmetlerine ve sosyal güvenceye sahip olmalarını sağlamıştır.
Çin’de sosyal politikaların olumlu olduğu söylenemez. Ekonomik reformdan sonra istihdam
politikalarında sorunlar oluşmuş, gelir eşitsizlikleri toplumun sosyoekonomik açıdan
kutuplaşmasına yol açmış, işsizlik sigortası uygulamalarına geçilmeye çalışılmış ve de aile
sağlık sigortası da yeni gelişmelerden biri olmuştur. Çin’de yaşlılara oldukça değer verilmekte
ve yaşlılara ilişkin politikalar ve bununla ilgili yasaların önemli olduğu vurgulanabilir. Çin’de
engelli sayısı da oldukça fazla düzeydedir. Engellilere hizmet veren bakım merkezlerinin son
yıllarda artış gösterdiği söylenebilir. Bu bölümde Uzakdoğu’nun toplumsal yapısı ve
dönüşümü ile aile politikaları ele alınacak olup sosyal hizmet uygulamaları Çin örneği
üzerinden değerlendirilecektir. Çin’in sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri ile yaşlı ve
engellilere yönelik sosyal politikaları irdelenecektir.
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9.1. Uzakdoğu’nun Toplumsal Yapısı ve Dönüşümü
Uzakdoğu kavramı genellikle Avrupa merkezli bir bakış açısı ile ele alınmakta ve
değerlendirilmektedir. Uzakdoğu, Asya’nın doğusu ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsar.
Çin, Japonya, Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Singapur, Tayland, Kamboçya,
Vietnam, Myanmar, Tayvan, Pakistan, Sri Lanka, Kuzey Kore, Güney Kore ve Moğolistan
ülkeleri Uzakdoğu ülkeleri olarak kabul edilmektedir. Uzakdoğu kavramını İngilizler
Hindistan’daki toprakları için kullanmışlardır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra bölge ülkelerine
verilen genel bir isim olarak kalmıştır.
Uzakdoğu kültürü zengin ve çeşitlidir. Dinler tarihi açısından da bölgenin ayrı bir
önemi vardır. İslam, Budizm, Konfüçyünizm, Taoizm, Şintoizm ve Hristiyanlık bölgede
yaygın dinler arasındadır.
Uzakdoğu’nun en gelişmiş kültürleri Çin, Japonya ve Kore’dir. Çin, Uzakdoğu’nun en
eski kültürü olmakla birlikte tarih boyunca Kore Çin’den, Japonya her ikisinden etkilenmiştir.
Dış dünyaya, özellikle Batı dünyasına karşı kapıların kapalı olduğu uzun bir dönemin
ardından, 19. yy.'ın başlarında Çin'de, 19. yy.'ın ortalarında Japonya ve Kore'de, Batı’nın
yeniliklerine açılıp, gelişim süreçlerine ayak uydurmaya çalışarak çağdaşlaşmaya ve
batılılaşmaya başlanılan modern bir döneme girilmiştir. Hızlı, ekonomik, endüstriyel ve
teknolojik gelişmelerin yaşandığı ve günümüzde halen devam eden bu modern dönemde,
yönetim değişikliklerine bağlı bir yaşam ve kültür gelişimi yaşanmıştır.
19. yy.'ın ilk çeyreğinden sonra, Avrupa etkisinin Çin’de ve Kore'de
kuvvetlenmesiyle, Japonya da, tehlike olarak gördüğü Batı kültürü ile karşı karşıya kalmış ve
sonunda “Doğu ahlakı - Batı Teknolojisi” ya da “Japon ruhu - Batı Eğitimi” gibi sloganlarla,
kendi kültürlerini ve geleneksel ahlakını koruyup, Batı’nın eğitim ve teknolojisinden
faydalanmak gerektiğine kanaat getirmiştir. Bu düşüncelerle, 19. yy’ın ortalarında ticaretle
Batı’ya açılmaya karar verilmesi, ardından güçlenen milliyetçilik akımı ile Shogun’luğun
sona erdirilmesi ve Meiji’nin imparator olmasıyla, sanayi, endüstri, ticaret ve teknoloji
alanında oldukça büyük gelişmeler yaşanmıştır. 20. yy’ın başına kadar süren Meiji
döneminde, başarılı bir yönetimle birçok konuda Batı’nın taklit edildiği, Batı kaynaklı, çağdaş
bir ülke ve toplum yaratılmıştır.
Edo döneminde ilk adımları atılan büyük şirketler geliştirilerek ticaretin yanında
sanayi sektörü kurulmuş, sıradan halk, işçi sınıfı olarak bu fabrikalarda ve sanayi
kuruluşlarında çalışmaya başlamıştır. Sıkı bir disiplin duygusunun yanında, çalışkan bir
yapıya sahip olan Japon insanı, ülkenin kalkınmasında en büyük rolü oynamıştır. Büyük 250
bir hızla gelişen ve batılılaşan bu sanayi toplumunda yer edinemeyen tek sınıf, samuraylar
olmuştur. Artık ihtiyaç duyulmayan samuraylar, ya orduya ya da donanmaya katılarak ortadan
kalkmıştır. Bundan bir süre sonra sınıf sistemi de kaldırılmıştır. İmparator ve ailesi haricinde,
artık, toplumda herkes eşit bir yapıya erişmiştir.
Meiji döneminin sonlarında Japonya, sanayileşme ile oldukça güçlenmiştir. İzlediği
genişleme siyasetiyle, Kore ve Pasifik gibi birçok bölgeyi kendine pazar yapmış, bu tarihten
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sonra Kore, Japon kültürünün etkisi altına girmiştir. Meiji’den sonraki İmparator, Taisho
zamanında da aynı siyaset devam ettirilmiş, tüm Avrupa I. Dünya Savaşı ile meşgulken, bu
fırsattan yararlanılarak, üretilen sanayi ürünleri tüm dünyaya satılmış, ekonomik alanda büyük
güç elde edilmiştir. Aynı dönemlerde Cumhuriyet’in kurulmasıyla yönetimsel bir değişiklik
yaşayan Çin ve Kore’de, bir karışıklık ve kaos söz konusudur. Bu kaos ortamından
faydalanılarak, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, diplomatik ve siyasi alanda da büyük bir güç
elde edilmiştir. Neredeyse 20. yy’a kadar Kore ve Çin etkisinde kültürel bir gelişim yaşayan
Japonya, bu tarihten sonra, Kore ve Çin’in kültürel gelişimini, kendisi etkilemeye başlamıştır.
1926’da iktidara gelen İmparator Showa döneminde, daha yüksek bir endüstrileşme
aşamasına ulaşmak için dış ticarete daha çok önem verilmiştir. Bu haliyle, çevresine iyice
yayılmış olan Japonya, zamanın en güçlü devleti haline gelmiştir. Ta ki; Batı ile arasındaki
gelişme ve endsütrileşme açığını kapattığını sanmanın verdiği özgüvenle, Pearl Harbor’a
saldırıp, karşılığını atom bombası saldırısıyla alana dek. Batı’lı güçlerin koşulsuz teslim
çağrısına uymak zorunda kalan İmparator Showa, “taşınmaz yükü taşımak” ve “dayanılmaza
dayanmak” gerektiğine inanıp halkını da buna inandırarak, ülkesini kurtarmış, kutsal soyunu
da korumuştur. İyi bir siyasetçi olan İmparator’un yanı sıra, deneyimli bir yönetici sınıfı ve
disiplinli, çalışkan, kanaatkâr halkıyla, yok olmuş bir şehirden, ekonomi ve teknoloji devi bir
ülke yaratan Japonların sırrı, kökenini Japon ahlakı ile Budist-Şintoist dinsel inanışlarından
alan geleneklerine olan bağlılıktan geçmektedir.
Bu bölümde Uzakdoğu ülkelerinden Çin ele alınıp, Çin’de sosyal hizmet
uygulamalarına yer verilecektir.

9.1.1. Uzakdoğu’da Aile Politikaları
Uzakdoğu’nun geleneksel yapısı yüzünden aile önemli bir konumdadır. Aile yapısı da
çok önemli değişimler geçirmemiştir. Çocukları koruma da önemli bir düzeydedir.
Belediyelerde Çocuk Danışma Merkezleri yer almaktadır. Bu merkezlerde, 0–18 yaş arası tüm
çocukların tüm sorunlarının çözümüne yönelik hizmet verilmektedir.
Cinsiyet eşitliğini teşvik eden mekanizmalar bulunmaktadır. Bu yapılar cinsiyet
eşitliğine dayanan bir toplum oluşturulması için düzgün ve etkili önlemlerin teşvikini
kolaylaştırmakta görev almaktadır. Cinsiyet eşitliğine dayalı toplumun oluşturulması
teşviklerini oluşturan önlemleri, önemli hususları ve temel politikalar üzerinde çalışması ve
bu politikaları belirlemesini, hükümetin aldığı önlemleri ve bunların etkilerini denetlemesini
sağlamaktadır. Planlama, çalışmaların uygulanması ve araştırma yanında tanıtma ve halkın
farkındalığının arttırılması gibi aktiviteler de yapılmaktadır. Kanunlarda cinsiyet eşitliği
vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, kadınların politika yapma sürecine katılımını arttırmak,
cinsiyet eşitliği algısı üzerinden farkındalığı yükseltmek, kadına karşı her türlü şiddeti yok
etmek, çalışma hayatında kadın ve erkekler arasında eşit muamele ve fırsatlar sağlamak
amaçlanmaktadır.
İşten Ayrılan Kadınların İşe Geri Dönebilmesi İçin Destek Projeleri, çocukların azalıp
yaşlıların artması nedeniyle işten ayrılan kadınların iş hayatına geri dönebilmeleri için
169

destekleme çalışmaları yapılmaktadır. Çünkü bu kadınlar verdikleri ara nedeniyle en son
bilgiye ulaşmakta güçlük çekmektedirler. Bu kadınlar için; işle ilgili eğitim ve kariyer desteği,
kadının oturduğu yerde iş imkanları hakkında bilgi alabilmesi, kendi işini kurmak isteyenlere
destek verilmesi sağlanmaktadır.
Kadına şiddet konusunda belediyeler tarafından “Çiftler arası Şiddet Merkezi’’
hizmeti verilmekte bu sayede danışmanlık alınan vaka sayısında artış sağlama
amaçlanmaktadır.
Uzakdoğu ülkelerinden olan Japonya’da kadınlar 35–39 yaşları arasında doğum
nedeniyle işten ayrılmaktadır. Bu kadınların yeniden çalışmak istemeleri halinde bakanlık
destek vermekte ve bu konuda çalışmalar yürütmektedir. Kadınların bir işte çalışabilmesi için
erkekler nasıl iş buluyorsa kadınların da o şekilde iş bulması ve iş yerinde eşit muamele
yapılması gerekmektedir. Kadınlar, kadın olmaktan, doğum yapmaktan dolayı ayrımcılığa
maruz kalmamalıdır. Hem çalışıp hem ev işlerine bakabilmeyi sağlayan firmalar teşvik
edilmektedir. “Aile Dostu Firma”(Family Friendly Firm) olarak tanımlanan bu firmaların bu
sıfatı hak kazanabilmesi masraflı olmaktadır, firmalar paraya ihtiyaç duymaktadır. Bakanlık
bu noktada bu firmaları maddi olarak desteklemektedir. Bakanlık firmaya, ilk çocuk için
1.000.000 yen, ikinci çocuk için 800.000 yen maddi destek vermektedir. Veya kadın geri
döndüğünde kariyerinin gerilemesini önlemek için firmaya yine maddi destekte
bulunmaktadır. Çocuk için bakıcı parası veya firma içinde kreş varsa masraflarını
karşılamaktadır. Bu masraflar için bakanlıkta özel bir bütçe bulunmaktadır.

9.2. Çin
Çin medeniyeti, yaklaşık 5 bin yıllık yazılı tarihi ile dünyanın en eski
medeniyetlerindendir.
Çin,
aynı
zamanda
dünyanın
en
eski süreklilik
arzeden medeniyetlerindendir. Çin nüfusunun %92'sini etnik Çinliler oluşturmakta olup
hükümet tarafından tanınan 55 etnik grup bulunmaktadır.
Binlerce yıl süren hanedanlar yönetimi, 1912'de milliyetçilerin yönetimi ele geçirmesi
ile son bulmuştur. 1949'da milliyetçileri yenmeyi başaran Komünist Çinliler
(ÇKP) Mao liderliğinde ülke yönetimini ele geçirmiştir. Mao, sosyalist bir devlet kurmak için
çalışmaya başlamıştır. Stalin'in ölümüyle ülkede bir süre daha özgürlükçü bir atmosfer hakim
olmuştur. Ama zamanla eleştirilere kapalı ve birleştirmeyi öngören düzenlemeleri büyük
başarısızlığa uğrayan Mao, politik açıdan zor durumda kalmıştır. Bu başarısızlığı 1960'larda
partinin Maoistler ve pragmatistler olarak ikiye ayrılmasına neden olmuştur. Fakat ülkenin
kurucusu devrimi tamamlamak istemiş ve özellikle ordu tarafından desteklenmiştir. Bu
nedenle "kültürel devrim" adıyla yeni bir dizi çalışmayla politik hayata aktif olarak geri
dönmüştür. Zamanla çevresindeki hemen herkesle arası açılsa da, 1976 yılında ölene kadar
kültürel devrimine devam etmiştir.
20 Eylül 1954 tarihli bir anayasa ile sosyalizm idaresi kurulmuştur; ancak tam bir
sosyalist bir ülke olmamışlardır. Mao döneminin ardından yapılan düzenlemelerle yabancı
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sermaye ithal ettiklerinden gerçek anlamda sosyalist bir ülke değillerdir. İktidara ülkenin tek
siyasi partisi olan Komünist Parti hâkimdir.
Uzun yıllar kapalı bir ekonomi yapısı gösteren Çin, 1980'lerin başlarında,
kollektif tarım uygulamasını durdurmuş ve özel teşebbüse yeniden izin vermiştir. Şu anda Çin
dünyanın en büyük ihracatçılarından ve rekor düzeylerde dış yatırım çekmektedir. Dünya
Ticaret Örgütü'ne katılma hakkı kazanmıştır. Son 10 yılda ticaret hacimlerinde rekorlar
kırılmış, uluslararası doğrudan yatırımların en cazip çekim merkezi Çin olmuştur. Satın alma
paritesine göre hesaplandığında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi durumuna gelmiştir.

9.2.1. Çin’de Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri
Çin sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri iki temel bölümden oluşmaktadır. Birincisi,
emekliler dahil tüm devlet çalışanlarına, sakat kalmış gazilere, lise öğretmenleri ve
öğrencilerine, kar amacı taşımayan çalışanlarına yönelik devlet sigortası; ikincisi emekliler
de içinde bulunmak kaydıyla tüm iktisadi teşekküllerin ve bazı kolektif şirketlerin
çalışanlarına yönelik işçi sigortasıdır. Devlet Sigortası programına dahil olanlar plastik
cerrahi dışında tedavi hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaktadır. Bu sigortadan
yararlananların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sigortadan faydalanmaktadır. İşçi
sigortası programına dahil olanlar da Devlet Sigortası faydalanıcılarının yararlandığı
imkanlardan yararlanmakta birinci dereceden yakınları için sağlık imkanlarının yarısı
karşılanmaktadır. Devlet sigortası yerel idareler tarafından finanse edilip yönetilirken İşçi
Sigortası ise sosyal yardımlaşma sandıkları yoluyla finanse edilmektedir.
Kentlerde sağlık sistemi değerlendirildiğinde; orta ölçekli işletmeler çalışanlarına
tedavi hizmetleri sağlamakta, küçük ölçekli işletmeler de çalışanları ile sigortasız kişilere
tedavi imkanı sunmaktadırlar.
Kırsalda özgün bir sağlık sistemi karşımıza çıkmaktadır. Sağlığın finansmanı
Dayanışmacı Sağlık Sistemi üzerinden hizmet sunumu da “önlüksüz hekimler” tarafından
yürütülmektedir. Köydekiler Dayanışmacı Sağlık Sistemi’ne üye olmakla köy kliniklerinde
ücretsiz muayene ve ücretsiz ilaç imkanlarından yararlanmaktadır.
Hem Dayanışmacı Sağlık Sistemi hem de önlüksüz hekimler, eşitlikçi, tabana yayılan,
merkeziyetçilikten uzak, düşük teknoloji ile yetinen, ekonomik, kültürel açıdan elverişli ve
halkın sağlık alanındaki temel ihtiyaçlarını sağlayan bir sistemdir. Halkın sağlık alanında
temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.
1980 yılında büyüme odaklı politikalar sağlık ve sosyal güvenliği olumsuz etkilemiş
ve kırsal kesimde sağlık sisteminde gerilemeler olmuştur. Dayanışmacı sağlık sistemi de
olumsuz etkilenmiş, önlüksüz hekimler üretken olmayan personel olarak etiketlenmiş ve işten
çıkarılmaya başlanmıştır. Köy kliniklerinin çoğu özel sermayeye geçmiş ve kullanıcının ücret
ödemesine dayalı sağlık sistemi egemen olmaya başlamıştır.
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1990’ların başlarından itibaren, çalışanların aldığı sağlık yardımları, sigortalarından
sorumlu kuruluşların karlılık düzeyine bağlı kılınmıştır. Çalışanlarına sağlık yardımı sunma
zorunluluğu bulunmayan özel şirketler ve yabancı yatırımların artması, işçiler ve ailelerinin
sağlık hizmetlerine erişim olanaklarını tehdit eder hale gelmiştir. 1999’da devlet bir dizi yeni
sigorta planını denemeye girişmiştir. Kentli Çalışanlara Yönelik Temel Sağlık Sigortası
sistemi ortaya çıkmıştır. Finansmanını ise Devlet Sigortası ve İşçi Sigortasında olduğu gibi
yalnızca devlet ya da kuruluşlar değil, çalışanlar ile işverenler oluşturmuştur. Yeni sistemin
iki boyutu bulunmaktadır. Birincisi, emekliler dahil işverenleri kim olursa olsun tüm
çalışanlara katılım zorunluluğu getirilmiştir. İkincisi, her birim için ayrı risk havuzları ortadan
kaldırılmıştır. Bunun yerine, bir idari bölgedeki tüm birimleri kapsayacak şekilde yüksek
maliyetli ağır hastalıkları için sağlık sigortası inşa edilmiştir. Ancak, çalışanların bakmakla
yükümlü olduğu kişiler artık sigorta kapsamına alınmamıştır. Serbest çalışanlar, gayri resmi
sektör çalışanları ve göçmen işçiler de kapsam dışında kalmıştır.

Resim 18. Çin’de sosyal hizmet.
Kaynak: http://phcnews.ca/news/phc-social-work-team-china

Ekonomik reform (1980) öncesinde, ülkedeki toplam sağlık harcamalarının %80’den
fazlası devletin ayırdığı kaynaklar ve sosyal sigortalar üzerinden yapılmıştır. Ekonomik
reform döneminde hem devletin ayırdığı kaynaklar hem de sosyal harcamalarda sert bir düşüş
olmuş 2000’li yıllara gelindiğinde de en alt noktaya inmiştir. 2001’de bütün sağlık
harcamaları içinde devletçe ayrılan kaynakların payı %15.93, sosyal sigortaların payı ise
%24.1 olmuştur. Dolayısıyla, devlet ödeneklerinin ve sosyal sigortaların azalması, insanların
kendi yaptığı sağlık harcamalarında patlama yaşanmasına neden olmuştur. Kaçınılmaz olarak
yoksulların ve yeterli güce sahip olmayanların sistemden faydalanma olanakları kısıtlanmıştır
ve en büyük zararı yoksullar görmüştür.
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Yoksulluk nedeni ile ihmal edilen küçük sağlık sorunları zamanla önemli sorunlara
dönüşmekte ve tedavisi ertelenen büyük sorunlar da kişiyi çalışamaz duruma getirmektedir.
“Yoksulluktan kaynaklanan sağlıksızlık” ve “sağlıksızlıktan kaynaklanan yoksulluk Çin’in
kırsal kesiminde öne çıkan sosyal sorunlardan biri olmuştur.
2002 yılından sonra Çin, Stiglitz’in “ikinci nesil reform” olarak adlandırdığı hareketi
devreye sokmaya başlamıştır. Bu hareket, ekonomik büyüme kadar insanlara sunulacak sosyal
güvence ve sosyal adaleti de ilgilendirmekteydi. Özellikle sağlık hizmetleri alanında iktidar
sosyal güvence olarak daha fazla para harcamaya başlamıştır. Ülkedeki toplam sağlık
harcamaları içinde, bireylerin kendi yaptıkları harcamaların oranı 2001’de %60 iken, 2007’de
%45’e kadar düşmüştür. Yeni Dayanışmacı Sağlık Sistemi devreye sokulmuştur. Çin,
Kırsal Sağlık Çalışmalarını Daha Fazla Destekleme Kararını duyurmuş ve 2010’da tüm
kırsal nüfusu kapsayacak şekilde genişletileceğini açıklamıştır. Kentlerde ise Kentli
Çalışanlara Yönelik Temel Sağlık Sigorta Sistemi’ne katılan çalışanların sayısı artmıştır.
Emekliler de kapsama dahil edilmiştir. 2005’te çalışmayan nüfusa da sağlık hizmeti verilmeye
başlanmıştır. 2007 yılında Kentli Halka Yönelik Temel Sağlık Sigortası uygulaması
başlatılmıştır. Bu sigorta, çocuklar, öğrenciler, yaşlılar ve çalışamayan diğer kentlileri
kapsamı altına almıştır. 2003 ve 2004’te Çin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm
göçmen işçileri sigorta kapsamına alma zorunluluğu getirmiştir. 2009’da sağlık sisteminde
reformlar olmuş ve 5 sağlık programı getirilmiştir. Bunlar, Kentli Çalışanlara Yönelik
Temel Sağlık Sigortası, Kentli Yurttaşlara Yönelik Temel Sağlık Sigortası, Yeni
Dayanışmacı Sağlık Sistemi, Köylü Yurttaşlara Yönelik Tıbbi Yardım ve Kentli
Yurttaşlara Yönelik Tıbbi Yardım programlarıdır.

9.2.2. Çin’de Sosyal Politika
Çin’de sosyal politikalar ile ilgili en önemli gelişme 1978 ekonomik açılımıdır. Çin’de
sosyal politikanın olumlu işlemediği söylenebilir. Çin’de sürdürülmekte olan istihdam
politikası vardır. Bu politikanın merkezini danwei adı verilen çalışma birimleri
oluşturmaktadır. Çin’in serbest piyasa ekonomisine geçmeden önce sosyalist düzen
bağlamında yaratılan danwei, çalışanlarına sağlık, konut, emeklilik ücreti, eğitim gibi
alanlarda hizmet sunmaktaydı. Lee’ye göre sosyal politikanın her alanında olduğu gibi bu
alanda da 1978 sonrası serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte ciddi değişimler
yaşanmıştır. Bu değişimlerin başında da danwei’in kapalı bir refah sistemi olarak
mevcudiyetine son vermek ve sağlık, konut, emeklilik, eğitim gibi alanları bu sistemin
tekelinden çıkarma gelmektedir. Danwei’deki bu değişimle beraber sosyal politikanın her
alanında da değişime gidilmiştir.
Çin’de genel olarak gelir eşitsizliğinden ötürü bir kutuplaşma yaşanmaktadır. Bu da
toplumsal sorunlara neden olmaktadır. Piyasa ekonomisiyle birlikte yaşanan büyük değişimle
birlikte aile refahın günden güne daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Aynı
şekilde danwei sistemi de piyasadaki değişimler neticesinde ciddi sorunlar açığa
çıkarmaktadır.
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Sosyal politikalar içinde işsizlik ve işsizlik sigortası da önemli bir çalışma konusudur.
Çin’de işsizlik sigortası iyi bir sonuç vermekte fakat yine de küresel krizden ötürü artan
işsizliğin ve genç nüfusun iş bulamama sorununun önüne geçmek için işsizlik sigortası
kapsamında daha dikkatli adımlar atılması gerekmektedir. 2008 krizi Çin’in
makroekonomisine darbe vurmuş, işsizlik daha da büyük bir sorun haline gelmiştir.
Çin’de sosyal güvenliğin iktisadi ayaklarından birini dibao adı verilen bir çeşit ‘hayat
sigortası’ oluşturmaktadır. Bölgeden bölgeye değişen dibao, hükümetin belirlediği bir çeşit
asgari ücret niteliğindedir. Dibao sürekli olarak yeni şartlara göre tanımlanmakta ve ekonomik
durum göz önüne alınarak artmaktadır. Çin’de 1991’den sonra sosyal güvenlik sistemi
başlamıştır ancak köylerde bu sistem başarısız olmuştur. Şehirlerdeki köylü işçilerin de sosyal
güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır.
Çin’de sosyal politikaların ayaklarından birini oluşturan aile sağlık sigortası da yavaş
yavaş gelişmektedir. Aile sigortası yapılırken ailede yaşı en büyük olanın isteği önemli bir
faktördür. Çin’de şu anda nüfusu tatmin eden bir emeklilik maaşı sistemi bulunmaktadır.
Şehir bazında emeklilik maaşlarında ciddi artışlar olmaktadır.
Çin Hükümeti dezavantajlıların istihdamına önem vermekte, bu konuda düzenleme ve
çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda;
• Engellilerin istihdamı için özel kanun çıkarılmış olup, bu durumdakilerin istihdamına
kolaylık sağlanmakta
• Aile mensuplarının tümü işsiz ise bu aileye daha fazla destek ve yardım sağlanmakta
• Kâr amacı gütmeyen kurumlarda dezavantajlıların istihdamına öncelik verilmektedir.

9.2.2.1. Çin’de Yaşlı Politikaları
Kültürel etkenler açısından; yaşlılığa verilen değer ve önem kişinin yaşadığı kültüre
göre değişebilmektedir. Çin’de yaşlılar daha saygın görülmekte ve yaşlıların tecrübelerine
daha fazla önem verilmektedir. Çin’de yürürlüğe giren bir yasa ile aile üyeleri ebeveynlerinin
ruhsal ihtiyaçlarını gidermekle yaşlıları sürekli ziyaret etmekle yükümlü kılınmıştır. Yaşlıların
duygularını görmezden gelen ya da onlara soğuk davrananların yargılanması da söz
konusudur. Ayrıca, işverenler çalışanların ailelerindeki yaşlıları ziyaret etmelerine izin
vermekle yükümlü kılınmış ve işçilerin bu hakkı güvence altına alınmıştır. Yeung-Fung,
Çin’de yaşlıların algılanan aile desteğinin arkadaş desteğine kıyasla daha önemli olduğu ve
yaşam doyumunu daha fazla etkilediğini tespit etmiştir. Çocukları ve diğer aile üyeleri ile
arkadaş ilişkilerinde doyuma ulaşan yaşlıların genel anlamda yaşam doyumlarının arttığına
ilişkin pek çok araştırma sonucu mevcuttur. Çin kuşaklararası çatışmayı önlemek ve
kuşaklararası dayanışmayı artırmak için bu şekilde bir çözüm yolu bulmuştur.
Çin'de kent ve kasabalardaki yaşlılara bakım hizmetleri yaygınlaşmaktadır. Mahalle
yönetimlerince üstlenilen yaşlılara bakım hizmetlerinin kapsama oranı kentlerde yüzde 70'e
174

kasabalarda ise yüzde 37'ye ulaşırken, her bin kişiye düşen yatak sayısı ise
25,43'e yükselmiştir. “Yaşlıların Hak ve Çıkarlarını Koruma Yasası” ile ilgili yönetmelik
ve politikaların desteklendiği sistemde sürekli düzeltmelere gidilmiştir.

9.2.2.2. Çin’de Engelli Politikaları
Nüfusunun %80'i kırsal bölgelerde yaşayan Çin’de 83 milyon engelli bulunmaktadır.
Kasım 1983’de kurulmuş olan Çin Engelliler Federasyonu bütün engellileri temsil eden,
onların hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeye çalışan ulusal bir üst örgüttür. Engellilerin
çeşitli konularda zamanlarını değerlendirmeleri için 3000 civarında rekreasyon merkezi
açılmıştır. Çin hükümeti bir yönetmelik yayınlayarak engellilerin üniversitelere kabul
edilmesini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. Eğitim olanaklarından yararlanan özürlülerin
genel ortalaması yüzde 60 olup, ekonomik kalkınma düzeyi iyi olan bölgelerde bu oran yüzde
80’e kadar çıkmaktadır.
1982 yılında Unicef’le işbirliği halinde başlatılan ve uzun yıllar devam eden, toplum
temelli Yerinde Rehabilitasyon Hizmeti kampanyası sonucu, oluşturulan 10400 merkezde 3
milyon 800 bin özürlü rehabilitasyon eğitiminden yararlanmıştır. Toplum temelli Yerinde
Rehabilitasyon Hizmetleri modeli hükümetin ulusal kalkınma planına da dahil edilmiştir.
Rehabilitasyon hizmetleri, 10 yıl içerisinde bütün bölgelere yaygınlaştırılmıştır. Merkezi
kurumlarda yürütülen rehabilitasyon hizmetlerinin özürlülerin ihtiyacına yeteri kadar cevap
veremediği düşüncesiyle “yerinde rehabilitasyon hizmetleri” modelin daha etkin bir çözüm
olduğu kabul edilmiştir. Bu hizmetin amacı, özürlülerin diğer insanlarla eşit olanaklara ve
yaşam standardına ulaşmasını, toplumla kaynaşarak üretici bireyler haline gelmesini
sağlamaktır. Bu hizmetler, 30 ayrı bölgede uygulamaya konulmuş, 1500 danışma merkezi
oluşturulmuş ve engellilerin %75’ine ulaşılabilmiştir.
Engellilere yönelik rehabilitasyon hizmetlerini güvence altına almak üzere Çin’de özel
bir yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir. Çin’in engelliler alanındaki temel rehabilitasyon
politikasını toplum temelli yerinde rehabilitasyon hizmetleri oluşturmaktadır. Söz konusu
modelin uygulanmasında, engelliliği önleme merkezleri, koruyucu sağlık merkezleri, aile
örgütleri ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin etkin bir rolü olmuştur. Bu
hizmetlerin koordinasyonu, Sağlık Bakanlığı ve Çin Engelliler Federasyonu tarafından
yürütülmektedir. Verilen hizmetler; kişisel öz bakım, sosyal uyum ve meslek kazandırma
olarak üç alanda uygulanmakta olup bireylerin fiziksel yönden işlevsel, sosyal yönden
özgüven sahibi, aktif ve üretken olmaları amaçlanmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyetinde engelli hakları konusunda 1990 yılı çok olumlu ve önemli
gelişmelerin başlangıcıdır. 28 Aralık 1990 yılında kabul edilen Çin Engelliler Yasası, oldukça
kapsamlı ve bütünlüklü bir yasa olup 9 bölümden ve 54 maddeden oluşmaktadır.
Rehabilitasyon, eğitim, istihdam, kültürel yaşam, refah, erişim, ayrımcılık gibi konuları
içermektedir.
Engellilerin istihdamıyla ilgili olarak yerel yönetimler kendi yörelerinde farklı kotalar
uygulamakta, bu kotalara uymayan işverenlerden kesilen idari para cezaları ise bir fonda
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toplanarak mesleki eğitim ve istihdam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Engelli çalıştıran
işverenler ve kendi işini kuran engelliler devlet tarafından vergi muafiyeti, mali ve teknolojik
olanaklar gibi yollarla desteklenip teşvik edilmektedir. Çin’de çalışma yaşında olan
engellilerin yüzde 83’ünün iş olanağına sahip olduğu, ancak bu oranın engelli kadınlar
arasında %35 civarında kaldığı belirtilmektedir.
Erişim ve iletişim konusunda engellilerin karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması
yönünde 2000’li yıllardan itibaren yoğun girişimler başlatılmış, yolların, binaların, toplu
ulaşım hizmetlerinin belirlenen standartlara kavuşturulmasını zorunlu hale getiren yasal
düzenlemeler yapılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uzakdoğu’nun toplumsal yapısı ve dönüşümleri ile aile politikaları ele alındı. Sosyal
hizmet uygulamaları Çin örneği üzerinden değerlendirildi. Çin’in sağlık ve sosyal güvenlik
sistemleri ile yaşlı ve engellilere yönelik sosyal politikaları irdelendi.
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Bölüm Soruları
1) Çin sağlık ve sosyal güvenlik sistemi iki temel bölümden oluşmaktadır. Bunlar
hangileridir?
a) Halk sigortası-İşsizlik sigortası
b) Devlet sigortası-Özel sigorta
c) Devlet sigortası-İşçi sigortası
d) Özel sigorta-İşsizlik sigortası
2) Emekliler de içinde bulunmak kaydıyla tüm iktisadi teşekküllerin ve bazı kolektif
şirketlerin çalışanlarına yönelik sigortadır.
Yukarıda sözü edilen Çin’deki hangi tür sigortadır?
a) Halk sigortası
b) İşçi sigortası
c) Devlet sigortası
d) Özel sigorta
3) Çin’de kırsal kesimde karşımıza çıkan ve oldukça özgün olan sağlık sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dayanışmacı Sağlık Sistemi
b) Kolektif Sağlık Sistemi
c) Organik Sağlık Sistemi
d) Mekanik Sağlık Sistemi
4) Çin’de sağlık ve sosyal güvenlik sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Hem Dayanışmacı Sağlık Sistemi hem de önlüksüz hekimler, eşitlikçi, tabana
yayılan, merkeziyetçilikten uzak, düşük teknoloji ile yetinen, ekonomik, kültürel açıdan
elverişli ve halkın sağlık alanındaki temel ihtiyaçlarını sağlayan bir sistemdir.
b) 1980 yılında büyüme odaklı politikalar sağlık ve sosyal güvenliği olumsuz
etkilemiş ve kırsal kesimde sağlık sisteminde gerilemeler olmuştur.
c) 1980’li yıllarda köy kliniklerinin çoğu özel sermayeye geçmiş ve kullanıcının
ücret ödemesine dayalı sağlık sistemi egemen olmaya başlamıştır.
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d) 1980 yılındaki ekonomik reformlar sağlık alanında da önemli atılımların
yapılmasını sağlamıştır.
5) Çin’deki sosyal politikalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Çin’de sürdürülmekte olan istihdam politikası vardır. Bu politikanın merkezini
danwei adı verilen çalışma birimleri oluşturmaktadır.
b) Çin’de sosyal güvenliğin iktisadi ayaklarından birini dibao adı verilen bir çeşit
‘hayat sigortası’ oluşturmaktadır.
c) Çin’de genel olarak gelir eşitsizliğinden ötürü bir kutuplaşma yaşanmaktadır. Bu
da toplumsal sorunlara neden olmaktadır.
d) Çin’de sosyal politikalar genel olarak iyi düzeydedir.
6) Çin’de hükümetin belirlediği bir çeşit asgari ücret niteliğinde olan sigorta
hangisidir?
a) Dibao
b) Şintao
c) Danwei
d) Huwaei
7) Çin’de işsizlik ve işsizlik sigortası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İşsizlik sigortası etkili olmamaktadır.
b) Küresel kriz istihdamı olumlu etkilemiştir.
c) Genç nüfusun iş bulamama sorunu yoktur.
d) 2008 krizi Çin’in makroekonomisine darbe vurmuş, işsizlik daha da büyük bir
sorun haline gelmiştir.
8) Çin’de yaşlılar daha saygın görülmekte ve yaşlıların tecrübelerine daha fazla
önem verilmektedir. Yaşlılar ile ilgili çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşlıların Sorunlarını Azaltma Yasası
b) Yaşlıların Hak ve Çıkarlarını Koruma Yasası
c) Yaşlıları Savunma Yasası
d) Yaşlılara Karşı Ayrımcılığı Önlenme Yasası
9) Çin’de 1982 yılında Unicef’le işbirliği halinde başlatılan ve uzun yıllar devam
eden engelliler ile ilgili kampanya aşağıdakilerden hangisidir?
179

a) Engellilerin Sosyal Dışlanmışlığını Azaltma Projesi
b) Engellilerin Yalnızlığını Azaltma Projesi
c) Yerinde Rehabilitasyon Hizmeti
d) Engelli Aylığı
10) Çin’de 1990 yılında kabul edilen engelliler ile ilgili yasa hangisidir?
a) Çin Engelli Hakları Yasası
b) Çin Engellilere Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Yasası
c) Çin Engelli Bakımı Yasası
d) Çin Engelliler Yasası

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) a, 4) d, 5) d, 6) a, 7) d, 8) b, 9) c, 10) d
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10. AVUSTRALYA’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avustralya’nın toplumsal yapısı ve dönüşümleri ele alınacak olup
Avustralya’nın sosyal hizmet politikaları ve sosyal hizmet uygulamaları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Avustralya’nın literatürde “sosyal hizmetin efendisi” olarak geçmesini refah
devleti uygulamları kapsamında değerlendiriniz
2) Sosyal hizmet disiplinini Avustralya’da gelişmesini hangi sebeplere bağlarsınız?
3) Avustralya’da etnik topluluklara yönelik uygun müdahale stratejileri belirlenirken
ne tip özelliklere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Avustralya’da sosyal hizmet
uygulamaları odağında, engellilere ve
Avustralya’da
sosyal
hizmet yaşlılara yönelik sosyal hizmet
uygulamlarını, sosyal hizmet eğitimini ve
uygulamaları
okul sosyal hizmeti çalışmalarını öğrenir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Tanımlar, metinler, sosyal
hizmet uygulama örnekleri
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal refah



Uygulama standartları



Avustralya sosyal hizmet uygulamaları



Avustralya okul sosyal hizmeti



ANROWS- (Avustralya Kadın Güvenliği Ulusal Araştırma Kuruluşu)
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Giriş
Avustralya çok kültürlülüğün getirdiği çeşitlilik ve özgürlük anlayışı, kişi başına düşen
yüksek milli geliri, istikrarlı politik ortamı, güçlü ekonomisi, kaliteli eğitim imkanları ve
devletin sunduğu yüksek standartlardaki sosyal hizmetler ile günümüzde refah devleti
özelliklerini taşımaktadır. Bu kapsamda ülkedeki sosyal hizmet uygulamalarını incelemek,
diğer refah devleti ülkelerindeki mevcut sistemler ile uygulamalarının karşılaştırılmasına
imkan verecektir. Bu bölümde Avustralya’nın toplumsal yapısı ve dönüşümü ele alınacaktır.
Avustralya’daki sosyal hizmet uygulama örnekleri verilecek olup engellilere ve yaşlılara
yönelik sosyal hizmet uygulamaları anlatılacak ve Avustralya’daki sosyal hizmet eğitimine
değinilerek okul sosyal hizmeti konusu açıklanacaktır.
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10.1. Avustralya’nın Toplumsal Yapısı ve Dönüşümü
Avustralya, güney yarım kürede yer alan bir ada ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük
Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü
kaplar. Ülkenin başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sidney’dir. Sahip olduğu bir trilyon
doların üzerinde gayri safi milli hasılayla Avustralya dünyanın 13. büyük ekonomisidir. Kişi
başına düşen milli gelirin 38,910 Amerikan Doları seviyesinde olması ve bu gelire oranla
ortalama yaşam giderlerinin düşük olması sıradan gündelik-vasıfsız işlerle dahi kişilerin ayda
ortalama minimum 2000 Avustralya Doları kazanabilecekleri bir ekonomik ortam hazırlar.
İşsizlik oranının uzun yıllardır ortalama %5 seviyelerinde seyrediyor olması,
Avustralya’ya göçmen olarak yerleşmek isteyen kişiler için ülke bu anlamda bireylere cazip
gelmektedir. Bir çok sektördeki kalifiye eleman açığını gidermek için başlatılan “Kalifiye
Göçmenlik Programı” kapsamında Avustralya kapılarını meslek sahibi- nitelikli göçmenlere
açmış durumdadır. Bu yüzden Avustralya’da ihtiyaç duyulan meslekler listesinde yer alan
mesleklerden birine sahip bir kişi ülkeye geldikten kısa sure sonra bile rahatça iş bulabilir.
Avustralya ılıman bir iklime sahiptir ve iklime bağlı olarak şekillenen hayat tarzı
ülkede yaşayanlar için her zaman çekici olmuştur. Ülkenin orta kesiminde büyük bir çöl olsa
da bir ada ülkesi olan Avustralya’da sahil şeridindeki yerleşim merkezlerinde ılıman iklim
hakimdir. Örneğin, ülkenin en popüler şehirlerinden Sidney’de yılın 300 günü güneş parlar.
Kış mevsiminde bile gündüz hava 12-14 derecenin altına çoğunlukla düşmez. Güneşli
havaların çokluğu insanlar üzerinde olumlu bir psikolojik etki yaratmakta ve bu sosyal
hayatın her anına yansımaktadır.
2004 yılında Newsweek dergisinin yayınladığı “ hayat kalitesi indeksine” göre
Avustralya Dünya sıralamasında 4. sırada yer alırken Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim
İndeksine göre 2010’da dünya sıralamasında 2. sıraya yerleşmiştir (United Nations Human
Development Index) . "The Economist Intelligence Unit" tarafından hazırlanan ve 2013 yılını
da kapsayan bir araştırmaya göre ülkelerdeki yaşam kalitesi sıralanmış olup ve Avustralya’nın
dünya sıralamasındaki yeri değişmemiştir. The Economist dergisinin dünyanın en yaşanılır
şehirler listesine göre (2011) ise en yaşanılır 10 şehir arasında ilk sırada Melbourne, altıncı
sırada Sidney, sekizinci sırada Perth ve dokuzuncu sırada Adelaide yer almaktadır. Modern
şehircilik anlayışı, toplumun geneline sunulan gelişmiş sağlık desteği ve sosyal hizmetler ile
ülke genelindeki mevcut yüksek hayat standardı sayesinde Avustralya, dünyada en yaşanılası
ülkeler arasında başlarda gelmektedir. Ayrıca yıl boyu düzenlenen festivaller, açık hava
sinemaları, tiyatro etkinlikleri, kitap resim fuarları gibi entelektüel aktivitelerin oldukça fazla
olması kültürlü, bilinçli ve çağı yakalayan bir Avustralya halkının olduğunu açıkça
göstermektedir.
Gelişmiş sosyal refah sistemlerine sahip Avustralya “sosyal hizmetin efendisi” olarak
anılmakta ve hatta bu konuda uluslararası düzeyde yazarlara ve uygulayıcılara kaynak
oluşturmaktadır. Avustralya sosyal hizmet uzmanları multidisipliner çalışmaları Sosyal
Hizmet Derneği bünyesinde birleştirmiş olup sosyal hizmetin uygulama, politika ve eğitim
yönünden gelişimini teşvik etmektedir
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10.2. Avustralya’da Sosyal Hizmet Uygulamaları
Avustralya Hükümeti Ulusal Sosyal Hizmet Birimi, Avustralya’da sosyal hizmeti şu
şekilde tanımlanmıştır:
“Sosyal hizmet; insanlara nasıl yardımcı olunması gerektiğini gösteren, çalışmalarını
bu yönde geliştiren, olayları ve insanları anlamaya çalışan, bağlantılar kurabilen bir
meslek”tir.
Sosyal hizmet uzmanları, sosyal adaleti sağlama konusunda oldukça istikrarlıdır.
İnsanın yaşam kalitesini günden güne daha da arttırmayı amaçlarken bireyin grubun ve
toplumun sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışır. Sosyal hizmet uzmanları bireyi
kendisi ve çevresi olarak değerlendirir. Bunu yaparken insan davranışından ve sosyal sistem
kuramlarından yararlanır.
Sosyal hizmet uzmanları bireyin ve toplumun gelişimi önündeki engelleri yok etmek
amacıyla çalışır. Fakat bunu yaparken bireyi de işin içine alır ve onun da bu süreçte aktif
katılımını sağlar. Birey, grup ve toplum için mevcut kriz ve sıkıntılar ile mücadele ederek
sosyal adaletsizliğin karşısında yer alır. Ayrıca araştırma, politika geliştirme, analiz etme ve
danışmanlık çalışmaları ile de amaçlarını gerçekleştirirler. Sosyal hizmet uzmanları farklı
etnik gruplar ve topluluklarda kültürler, ideolojiler, inançlar, gelenekler ve dinler arasında
saygıyı teşvik eder ve çatışmayı yok etmek üzere insan haklarına uygun şekilde çalışır.
Avustralya’da sosyal hizmet uzmanının görevleri;

çalışmak


İçinde yaşadıkları koşulları değiştirmek için birey, grup ve topluluklar ile
Toplumun dezavantajlı gruplarını savunmak

 Toplumda kaynakların daha adil dağılımını sağlamak ve toplumsal eşitsizliği
ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak
 Sosyal hizmet bilgi tabanı oluşturmak, toplumun taleplerini analiz etmek, sosyal
politikaları geliştirmek ve uygun koşullarda değişim sağlamak


Sosyal politikalar geliştirmek
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Resim 21. Avustralya’da sosyal hizmet
Kaynak: http://ideaspak.org/joint-world-conference-2014/

10.2.1.Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri
Avustralya endüstrileşmiş bir ülkedir ve yaşam beklentisi yüksek olup kişi başına
sağlık harcamaları verimlilik ve etkililik açısından en iyi performansa sahiptir. Kişi başına
düşen sağlık harcaması Türkiye’nin yaklaşık sekiz katı kadardır. Doğumda beklenen yaşam
süresi değerlendirildiğinde dünyada en yüksek değerlere sahip dördüncü ülkesidir.
Avustralya’da ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler rahatsızlıklar ve kanser
gelir. Ağırlıklı olarak kapsayıcı sağlık sistemi kullanılmakta olup sağlık hizmetlerinin sunumu
kamu ağırlıklıdır. Örgüt yapısının başında Sağlık ve Yaşlanma Bakanlığı yer alır. Bakanlık,
eyalet hükümetleri, bölge hükümetleri ve özel sektör tarafından yürütülen sağlık hizmetlerini
desteklemek üzere ödemeler yapar. Eyalet ve yerel yönetim harcamaları da söz konusudur.
Eyalet ve Bölge Hükümetleri, Anayasa’nın getirdiği yükümlülükle, akut hastaneler ile
psikiyatri hastaneleri dahil olmak üzere asıl sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden
sorumludurlar. Toplam harcamaların 2/3’ünü ve hastane harcamalarının %50 sini devlet,
geriye kalanını ise kişiler, kendileri karşılar. Gayrı safi milli hasılanın %6’sı sağlığa
ayrılmıştır ve ayrıca sağlık vergisi alınır.
Zorunlu bir genel sağlık sigorta sistemi bulunmaktadır. Bu sigorta sisteminin
finansmanı toplanan primlerden sağlanır. Bu sistem Medicare denilen bir kurum tarafından
yönetilir. Medicare sistemi kapsamında bütün Avustralyalılar tercih ettikleri takdirde devlet
hastanelerinden de ücretsiz yararlanabilirler.
Sağlık sistemi ile ilgili tüm bu detaylar Avustralya’da sağlıkta sosyal hizmet
anlatılmadan önce bilinmesi gereken detaylarıdır. Çünkü vatandaşların sosyal destek
sistemlerinden nasıl ve ne şartlarda yararlandığı sosyal hizmetin işleyişini ve sınırlarını
düzenleyen durumlara bağlıdır.
Sağlıkta sosyal hizmet uzmanının rolü; sağlığı tehdit eden sosyal, psikolojik, ailevi,
toplumsal ve endüstriyel herhangi bir durum olduğunda sosyal hizmet uzmanı, kamu
kurumlarında ya da hükümet karşıtı sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütür. Sosyal
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hizmet uzmanı, karmaşıklığı göz önünde bulundurarak bütünsel bakış açısı ile olayı farklı
yaklaşımlarla değerlendirmeye çalışır. Sağlık kuruluşlarında birey, grup ve ailelerin çok
boyutlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun ve değerli hizmetler sunar. Ayrıca sağlık sistemi
içinde sosyal hizmet uzmanı, bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve sosyal refah
konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak üzere insan ve sosyal adalet odaklı çalışır.
Sağlık konusunda Avustralya’daki sosyal hizmet uygulama alanları şunlardır;
 Hastaneler
 Toplum Sağlığı Merkezleri
 Temel Sağlık Ağları
 Ruh Sağlığı Hizmetleri
 Evsizler Servisi
 Mülteciler Servisi
 Yerli Hizmetler
 Politika ve Program Geliştirme
 Yönetim ve İdare
 Hükümetin Tüm Seviyeleri
 Sığınmacı ve Göçmen Hizmetleri
 Alkol ve Uyuşturucu Servisi
Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarının durumunu kapsamlı bir şekilde analiz
etmek üzere kuramları, bilgi ve beceriyi, yönetmelikleri kullanır. Bireyin ya da hedef grubun
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını, risk değerlendirmeleri yolu ile öncelik sırasına göre
değerlendirir. Bu değerlendirmeler bireyin sağlığı ve esenliği konuları üzerinde etkili olup
sosyal ve duygusal konuları ele alan ihtiyaca dayalı müdahalelerin temelini oluşturur.
Sosyal hizmetin uygulama içeriği;
1) Kronik üzüntü, engellilik, intihar, ani ve travmatik ölümün psikososyal
sonuçlarını iyileştirmek amacı ile yas, keder, kayıp destek çalışmaları ve grup çalışmaları
yapma
2) Çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet, eşten kaynaklanan şiddet, yaşlı istismarı
ve yaşlılığın kötüye kullanımına ilişkin risk değerlendirmeleri yapma
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3) Sosyo-hukuki sorunlar ile ilgili etik kararlar verme örneğin; yaşam destek
ünitesini sonlandırma, sağlık yönlendirmeleri yapma, organ nakli organizatörlüğünü yapma
ve bu konuda aile bireyleri ile bağlantılar kurma
4) Karışık taburcululuk planlamalarında yer alma. ( örneğin; kimsesiz bireyler)
5) Engellilik teşhisinde ve ruh sağlığını etkileyen diğer travmatik olaylarda teröpatik
müdahaleler geliştirme
6) Ailelere yönelik müdahale ve destek terapileri organize etmek ve uygulama
7)

Hem iç hem dış hasta bakım servislerinde vaka yönetimi yapma, liderlik etme

8) Sağlık hizmetleri alan bireyler için sağlık sonuçlarını iyileştirmek adına
savunuculuk yapma
9) Birinci basamak ve akut sağlık hizmetleri bölümünde hem bireyler (hastalar) hem
de aileler için psikoeğitimler düzenleme
10) Acil servislerde, ani ölüm ve yaralanmaların olduğu travma içeren bölümlerde
krize müdahale birimleri oluşturma ve birim içerisinde psikososyal destek verme
11) Politika geliştirme
Ayrıca sosyal hizmet uzmanları bireyleri çevresi içerisinde değerlendiren çok yönlü
klinik sosyal hizmet sağlar. Klinik Servisinde çalışılan konular;


Çocuk istismarı ve ihmali, yaşlı istismarı ve aile içi şiddet



Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı



Onkoloji ve palyatif bakım

 Engellilik, kayıp ve hastalık teşhisi ile ilgili bireyde oluşan kronik üzüntü ve
depresyon
 Beyin hasarları gibi fiziksel yaralanmalar ile oluşan travmalara yönelik önyargı
karşıtı bireysel ve toplumsal çalışmalar yapmak


Psikogeriatrik konular da dahil olmak üzere yaşlılar ile çalışmak

10.2.2. Kadın Güvenliği Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri
Avustralya Devleti ve tüm Avustralya Hükümeti tarafından kadınlar ve çocukları için
şiddeti azaltmayı öngören ve güvenliklerini sağlamayı içeren 2010-2022 yıllarını kapsayan bir
ulusal plan hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda kar amacı gütmeyen, bağımsız Avustralya
Kadın Güvenliği Ulusal Araştırma Kuruluşu (ANROWS) kurulmuştur. ANROWS, tüm devlet
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yöneticileri tarafından kabul edilmiş olup 16 Mayıs 2014 tarihinde Ulusal Araştırma Kurumu
tarafından kadınlara ve çocuklarına yönelik şiddeti azaltmak amacı ile geliştirilmiştir
Kuruluş, ülke genelinde ilk kez aile içi şiddet ve cinsel tacizi araştırmak ve verileri bir
araya getirmek, annelere ve çocuklarına yönelik şiddetin yaygınlığını ve etkilerini azaltmak
üzere çalışmaktadır. ANROWS kadın hakları ve mağduriyetlerine ilişkin bilgi sunarak, delil
toplayarak ve pratik uygulamalar hakkında bilgi vererek Ulusal Plan’ın uygun şekilde
ilerlemesini sağlar.
Kuruma, politika yapıcılar, akademisyenler ve konu ile ilgili sivil toplum örgütleri
katkı sağlamaktadır. Kadın konulu organizasyonlar:


Kadının Ekonomik Güvenliği



Eşitlik Hakları İttifakı



Avustralya Kadınları Şiddet Karşı İttifakı



Avustralyalı Göçmen ve Mülteci Kadın İttifakı



Ulusal Aborijin ve Torres Strait Adalı Kadın Hakları İttifakı



Ulusal Kırsal Kadın Koalisyonu



Aile içi Şiddet Araştırma Merkezi



Vichealt: Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

 WESNET: Kadına karşı şiddetin önlenmesini konu alan bir internet sevisidir. (
The Woman Services Network)


Avustralyanın Beyaz Kurdeleleri



Avustralya’da Engelli Kadınlar

Yukarıdaki kuruluşların bir kısmı sivil toplum örgütleri olup bir kısmı da Avustralya
hükümet hizmetleri olarak işlev görmektedir. Kadını koruma amacıyla kurulan bu örgütlerde
multidispiliner hizmet verilmekte ve farklı bilim dallarından meslek elemanları ile birlikte
sosyal hizmet uzmanları çalışmaktadır.

10.2.3. Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri
Avustralya’da sosyal hizmet uzmanları, çeşitli bölgelerde ve çeşitli alanlarda engellilik
konusunda çalışmaktadır. Engellinin ve ailesinin ruh sağlığının korunması ile ilgili çalışmalar
da sosyal hizmet bölümleri tarafından yürütülür. Avustralya hükümeti sunulan hizmetler ile
kurum ve kuruluşlar aracılığıyla engellilere ulaşmaktadır. Engelliler için ulusal sigorta sistemi
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kurulmuştur. (NDIS). Aşağıda engellilik ile ilgili yapılan faaliyetler ve açıklamaları
sıralanmıştır:
 Engelliler için Park Şeması : Bu program engelliler için park iznini içerir.
Ayrıca engellilerin uluslararası seyahatlerinde de verilecek resmi tavizler yer alır.
 Engelliler için İşletmeler:
Avustralya Hükümeti engellilerin istihdamını
desteklemek üzere işletmeler açılmasını sağlayarak bireyleri sosyal ve ekonomik açıdan
destekler.
 BSWAT Ücret Değerlendirme Planı: Çalışabilecek durumda olan fakat
entelektüel yetmezliği olan engellilere yapılan bir kerelik ödemedir.
 Engelliler için Yatırım Grubu: Avustralya hükümeti, engelli bireyin ve ailesinin
ekonomik yönden kalkınması ve yenilikçi fikirler üreterek özel sektöre katkı sağlaması için
Engellilik Yatırım Grubunu kurmuştur.
 Engellilik İstihdam ve Danışma: Avustralya Hükümeti, engellilerin çeşitli
işlerde daha fazla çalışmasını istemektedir. Kişilerin engellilik durumunun ekonomik ve
siyasal özgürlüklerini etkilemesine izin vermemektedir. Çalışma yaşında olan 2.2 milyon
engellinin yüzde 52.9’u işgücünde aktif olarak yer almaktadır. Bu orana göre engellilerin
sadece üçte biri istihdam edilmektedir. Avustralya sosyal servisi bu oranın değişmek zorunda
olduğunu belirtmektedir.
 Aile Ruh Sağlığı Destekleme Servisi: Bu hizmet engelli bireyin ve ailesinin ruh
sağlığını korumaya ve çeşitli aktiviteler aracılığıyla aileyi sosyalleştirmeyi amaçlar.
 Otizmli Çocuklara Yardım Birimi: Bu birim Otizm Spektrum Bozukluğu olan
çocuklar için destek hizmetleri vermektedir. Avustralya’nın farklı bölgelerinde ve farklı
kültürlerinde yaşayan otizmli bireyleri ve aileleri bir araya getirerek kaynaştırır.
 Engelliler İçin Erişilebilir Kütüphane : Avustralya’da halk kütüphaneleri
engellilerin ulaşabileceği şekilde konuşlandırılmış ve kütüphanelerin içinde engellilerin kitap
okumasını sağlayacak alanlar oluşturulmuştur.
 Dünya Engelliler Günü : Dünya engelliler günü 3 Aralık tarihinde kutlanmakta
olup engellilerin yetenekleri ve başarıları sergilenmektedir.
 Geleceğin Liderleri: Geleceğin Liderleri engellilerin liderlik kapasitesini
geliştirmeyi amaçlayan yeni bir ulusal programdır.
 Milli Şirket Kartı: Bu kart engelliye ve ona bakım verene ek bir ücret ödemeden
belirli yerlere gitmelerine hak sağlar.
 Ulusal Engellileri Savunma Programı: Engellilerin çeşitli haklardan tam ve eşit
şekilde yararlanması için savunuculuk desteği sağlayan kuruluşlar finanse edilmektedir.
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 Ulusal Sakatlık Sigortası (NDIS) : İnsanların günlük aktivitelerini engelleyen
kalıcı engeli olan bireylere destek sağlar.
 Ulusal Engellilik Konferansı: Her yıl engellilerin de içinde bulunduğu bir devlet
protokolü yapılmaktadır.
 Engelli Çocuklar için Okul Saatleri Dışında Bakım: Bu program 12-18 yaş
arası çocuklar için okul saatleri dışında yapılan aktiviteler bütünüdür ve Avustralya
Hükümeti’nin bir girişimidir.
 Kişisel Yardımcılar ve Danışmanlar: Bu hizmet ağır derecede akıl hastası
engellilerin sosyalleşmesini ve toplumla bütünleşmesini amaçlamaktadır.
 Görme Engelliler için Posta Hizmeti: Görme engelli kişilere gelen postalar
onların anlayabileceği şekilde teslim edilmektedir. Ayrıca gerekli eşya ve materyallerin posta
masrafları da Avustralya Hükümeti tarafından karşılanmaktadır.
 Engelliler için Matbaacılık Hizmetleri: Avustralya hükümeti, çeşitli kitapları ve
yazıları engellilerin anlayabileceği hale getirmek için
alternatif matbaacıları
desteklemektedir.
 İşitme ve Görme Engelli Çocuklar için Cihaz Hizmetleri: Avustralya hükümeti
1 Şubat 2012 tarihinde görme ve işitme engelli çocuklar için 4.9 milyon dolar kaynak
ayırdıklarını açıklamıştır.
 Toplum Ruh Sağlığı Programı: Bu program, akıl hastalığının etkilerini
azaltmak, bireyin, ailenin ve bakım verenin genel refahını arttırmak amacıyla çalışır
 Bakımevinde kalan Genç Engelliler: Avustralya Hükümet Konseyi
bakımevinde kalan genç engellilerin sayısını azaltmak için yeni bir program başlatmışlardır.

10.2.4. Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulama Örnekleri
Avustralya’da gerontolojik sosyal hizmet bölümü, bireyleri aktif ve bağımsız
yaşamaya teşvik etmek üzere çalışmaktadır. Bölüm; yaşlı bakım sektörünün düzenlenmesi,
sanayi yardımı, sübvansiyon, hibe ve eğitimler ile kaliteli ve uygun fiyatlı, erişilebilir yaşlı
bakım ve bakım veren destek hizmetleri sunmak üzere hizmet etmektedir.
 Bir milyondan fazla kişiye yaşlı bakım hizmeti, yarım milyondan fazla kişiye ise
evde bakım ve destek hizmeti verilmektedir.


Aile üyeleri de dahil olmak üzere 2.7 milyon bakıcı vardır.



2100 yaşlı bakım organizasyonuna ve 350.000 yaşlı bakım personeline sahiptir.
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Mevcut yaşlı bakım sistemi Avustralyalılar için mümkün olan en iyi sistemdir. Fakat
sistem sürekli olarak geliştirilmekte reformlar yapılmaktadır. Avustralya’nın nüfusunun hızla
yaşlandığı düşünüldüğünde bu sistemin devamı için profesyonel yetiştirme ihtiyacı giderek
artacaktır.

Resim 22.Avustralya’da sosyal hizmet
Kaynak: http://socialwork.simmons.edu

Yapılan yenilikler yaşlıların hizmete daha kolay erişmesini sağlamak ve onlara daha
iyi bakım vermek amacını taşır. Sunulan hizmetler kademeli olarak uygulanmaktadır.
Hizmetler aşağıdaki birimler tarafından yürütülür:


Benim Yaşlım Programı



Evde Sağlık Destek Programı



Evde Bakım



Yatılı Bakım ( Rehabilitasyon)



Kalite Göstergeleri



Mevzuat



Yaşlı Bakımında Bürokrasinin Azaltılması

Program ve Uygulamalar;
1) Benim Yaşlım Programı: Bu program yaşlı bakım sisteminin ana giriş
noktasıdır. My aged care web sitesi üzerinden yaşlılara, aile üyelerine, bakım verenlere bilgi
verilmekte ve konu ile ilgili 7/24 hizmet veren bir iletişim merkezi bulunmaktadır.
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2) Evde Sağlık Destek Programı : Toplumdan daha bağımsız yaşamak zorunda
olan ve evde kalan yaşlılar için Avustralya Hükümetinin finanse ettiği programdır.
3) Evde Bakım: Evde bakım paketi bir kişinin evde ihtiyaç duyacağı belirli eşyaları
içerir. Yaşlı kendi evinde ikamet eder hizmet sistematik olarak değil ihtiyaç duyulduğunda
sağlanır. Bu servis 1997 yılında yaşlı bakım yasası kapsamında kurulmuştur ve evde bakım
veren tarafından koordine edilmektedir.
4) Yatılı Bakım: evde bakımı mümkün olmayan yaşlılar için bakım hizmeti sunar.
5) Yaşlı Bakım Değerlendirme Programı: Bu program daimi olarak yapılan
hizmetin kalitesini değerlendirir, aksaklıkları tespit eder ve bununla ilgili düzenlemeler yapar.
6) Yaşlı Bakımı Hakkında Şikayet Merkezi: İnsanların bakım ve hizmetlerin
kalitesi hakkında endişelerini ve fark ettikleri aksaklıkları dile getirdikleri birimdir.

10.3. Avustralya’da Sosyal Hizmet Eğitimi
Sosyal hizmet eğitimi, insan davranışını ve karmaşık toplum yapısını analiz etmek
üzere etik kodları ve uygulama standartları kullanılarak verilir.
Avustralya’da sosyal hizmet eğitiminin ilkeleri;
 Sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmet uzmanlarını yerel iş yerlerinde uygulama
yapabilmesi için hazırlar. Bunu yaparken etik kodlara ve uygulama standartlarına bağlı kalır.
 Avustralya sosyal hizmet uzmanları birliği uygulama standartları, sosyal hizmet
eğitimi için minimum gereksinimleri yansıtır.
 Sosyal hizmet uzmanları, sürekli değişen ve artan toplum taleplerini karşılamak
üzere devamlı olarak becerilerini geliştirirler. Sosyal hizmet uzmanları, rehber olarak, sosyal
hizmet uzmanları birliği uygulama standartlarını ve etik kodları kullanır.
 Yansıtıcı ve dönüştürücü uygulama
 Yapısal analiz
 Eleştirel düşünme
 Profesyonel etik davranışları konularını içerir.
Avustralya’da Sosyal Hizmet eğitiminin içeriği;
“bilgiye, beceriye, temel değerlere, ideallere ve inançlara dayanır. Tüm değerlere
uygun mesleki çalışmalar yapmak için öncelikle sosyal adaleti sağlamak gerekir. Bu da
ülkede yaşayan bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılmasıyla ve bireyin, ailenin, grubun ve
toplumun mevcut potansiyellerinin kullanılmasıyla mümkündür. Sosyal hizmet eğitimi
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öncelikli amacı sosyal hizmet öğrencilerinin toplumun değer ve ideallerini önemseyerek
çalışmalar yapmasıdır”.
Avustralya’da sosyal hizmet eğitiminin içeriği Avustralya Sosyal Hizmet Uygulama
Standartlarında yazılı olan etik kodlara dayalı olmalıdır. Bunlar:
1) İnsanın onuru ve değeri,
2) Sosyal adalet
3) İnsanlığa hizmet
4) Bütünlük ve
5) Yetkinlik
Bu noktada sosyal hizmet öğrencilerinden aşağıdaki sosyal hizmet alanlarında ve
konularında çalışmaları beklenmektedir:
 Toplumsal cinsiyet, etnisite, kültürel farklılıklar, ırk, cinsel yönelim, toplumsal
duyarlılık ve yardım.
 Bireylerin, grupların ve toplulukların yerel/ ulusal , bölgesel/ uluslararası
ihtiyaçlarını ve önceliklerini tanımlamak.
 Aborjinler ve Torres Strait adasındaki ( Avustralya’nın kuzeyinde en uç noktada
bulunan adalardır.) toplulukların dezavantajları, tarihi, kültürü yaşayış tarzları ve ihtiyaçları
hakkında bilgi sahibi olmak.
 Diğer disiplinler ile bilgi alışverişi yapmak- özellikle sosyal bilimler ve davranış
bilimlerinden.

10.4. Avustralya’da Okul Sosyal Hizmeti
Avustralya’da sosyal hizmet uzmanları çocuk ve gençlerin başarılı bir ilköğretim ve
ortaöğretim geçirmesinde oldukça etkilidir. Bu yüzden okul sosyal hizmeti profesyonel olarak
işlev görür. Okul sosyal hizmeti uzmanları öğrencinin; kişisel, ailevi ya da toplumda yaşadığı
zorlukları en aza indirmek, gencin odaklanma ve öğrenme kapasitesini arttırmak için okul
idarecileri ve öğretmenleri ile işbirliği içinde çalışır.
Çocukların ve gençlerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak üzere müdüre, öğretmenlere,
diğer okul personeline ve öğrencilerin ailelerine danışmanlık ve destek sağlamak, okul sosyal
hizmetinin odak noktasıdır. Okul sosyal hizmet uzmanları öğrencinin ve ailenin danışma ve
destek sistemlerine vurgu yaparak sosyal çalışma yöntemlerini geniş bir yelpazede kullanır.
Ayrıca ailelere evlerinde ya da farklı ortamlarda rehabilite edici grup çalışmaları düzenler.
Okul sosyal hizmeti uzmanları destekleyici öğrenme ortamları oluşturmak üzere okul ve
toplum kalkınma modelini kullanabilirler. Çeşitli toplum hizmetleri ve ebeveyn toplum
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programları ile irtibat kurarlar. Okul sosyal hizmeti uzmanının önemli rollerinden birisi de;
çocuk koruma, cinsel istismar, ruh sağlığı, zorba davranışlar, kayıp ve keder, aile
parçalanması ve yoksulluk gibi konularda kişisel ve ailevi sorunları çözmek için arabuluculuk
yapmasıdır. Ayrıca öğrencinin öğrenmeye ilişkin yaşadığı zorluklar ile ilgili öğrenci ve
öğretmen arasında bir bağ kurar.
Okul sosyal hizmet uzmanları devamsızlık, okuldan atılma ya da okula kabul
edilmeme, farklı bir okula devredilme (sürgün) gibi durumların öğrenci üzerindeki kişisel ve
örgütsel etkileri hakkında çalışır. Bu bağlamda sosyal hizmet uzmanları mahkemeler de dahil
olmak üzere bakım sistemleri, çocuğun korunması, sağlık ve ruh sağlığı gibi konuları eğitim
sistemi içerisinde değerlendirir ve aileye ve çocuğa yönelik herhangi bir bireysel müdahalede
bulunma hakkını elde eder. Duruma göre sosyal hizmet uzmanları çocuğun okul durumu ile
ilgili yasal role de sahip olabilir.
Okul sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı, akran ile başa çıkma, akran zorbalığı, zor
duygular içerisinde arkadaşlıklar kurma gibi konularda gençler ve aileler için etkinlikler
düzenlemektedir. Bu etkinlikler sınıf ve kişisel güvenliği konu alan küçük grup eğitimleri
şeklinde de belirli zamanlarda yapılır. Öğretmenlere ve idarecilere; öğrenci davranışları,
müfredat değişikliği, öğrenme güçlükleri, bireyselleşmiş destek davranış yönetimi, öğrenci
grupları ve sınıf ortamı gibi konularda tavsiyelerde bulunur ve destek sağlar. Sosyal hizmet
uzmanları; ilkokula ya da ortaokula başlayan ve yüksek öğrenim için mezun olan çocukları
uygun şekilde hazırlar. Zaman zaman öğrencilerin zorlu davranışları olabilir bu durumlarda
sosyal hizmet uzmanları öğrenciler ile olumlu ilişkiler kurar ve krizi yönetir. Anne baba
ayrılığı yaşamış çocukların ve gençlerin bu krizi daha kolay atlatmaları için aile içinde
iletişim, ebeveyn eğitimi ve danışmanlık hizmetleri verir. Okul sosyal hizmeti uzmanları
okuldaki toplulukları etkileyen kritik olaylarda da öncü rol almaktadır.
Son olarak Avustralya’da okul sosyal hizmeti uzmanları okul içerisindeki karmaşık
sorunları çözebilecek uzmanlığa sahiptir. Öğrenci için okul hayatını daha da zorlaştıracak
güçlükleri önler ve proaktif çözümler üreterek süreci hızlandırır. Sorun teşkil eden durumlar
için erken müdahale stratejileri belirler ve uygular.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avustralya’da sosyal hizmet uygulamaları bölümünde önce Avustralya’nın genel
özellikleri hakkında bilgi verildi. Avustralya’da sosyal hizmet uygulamaları bölümüne temel
oluşturmak üzere; Avustralya Hükümeti Ulusal Sosyal Hizmet Birimi’nin verilerine göre
sosyal hizmet tanımlanmış olup uygulama standartları ve etik kodlar belirtildi. Avustralya’da
sosyal hizmet uygulamalarına örnek olarak sağlıkta sosyal hizmet uygulamaları ile kadın
güvenliği ve sosyal hizmet başlıklarına yer verildi. Engellilere yönelik sosyal hizmet ve
yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları irdelenmiş olup Avustralya’da sosyal hizmet
eğitimi ile okul sosyal hizmeti konularına değinildi.
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Bölüm Soruları
1)
2010’da yapılan hayat kalitesini ölçen hangi araştırmaya göre Avustralya
Dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşmiştir?
a)

The Economist Dergisi araştırması

b)

Avustralya Devlet Araştırma Kurumu

c)

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim İndexi

d)

AMERAM

2)
Aşağıdakilerden hangisi Avustralya Hükümeti Ulusal Sosyal Hizmet
Departmanı’nda yer alan maddelere göre sosyal hizmet uzmanının görevleri arasındadır?
a)

Park ve bahçeleri dizayn etmek

b)

Öğrencilere bilimsel dersler vermek

c)

Tıbbi müdahalelerde bulunmak

d)

Toplumun dezavantajlı gruplarını savunmak

3)
Aşağıdaki maddelerden hangisi Avustralya
Standartlarından biri değildir?
a)

Sosyal Güvenlik

b)

İnsan Onuru ve Değeri

c)

Sosyal Adalet

d)

Yetkinlik

Sosyal Hizmet Uygulama

4)
Avustralya Sosyal Hizmet Uygulama Standatlarına göre aşağıdakilerden
hangisi sosyal hizmetin konularından değildir?
a)

Cinsel Yönelim

b)

Toplumsal Duyarlılık

c)

Kültürel Farklılıklar

d)

Peyzaj

5)
Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’da Sağlıkta Sosyal Hizmetin uygulama
alanlarından biri değildir?
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a)

Cildiye Servisi

b)

Alkol ve Uyuşturucu Servisi

c)

Ruh Sağlığı hizmetleri

d)

Toplum Sağlığı Merkezleri

6)
Aşağıdakilerden hangisi Avustralya Sağlıkta Sosyal Hizmet uygulama
konularından biri değildir?
a)

İntihar

b)

Madde Bağımlılığı

c)

Yas danışmanlığı

d)

Doğum

7)

Aşağıdakilerden hangisi ANROWS’un açılımıdır?

a)

Avustralya Kadın Güvenliği Ulusal Araştırma Organizasyonu

b)

Avustralya Kadın Hakları Savunuculuğu Derneği

c)

Avustralya Kadın ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

d)

Avustralya Kadın Güvenliği Ulusal Faaliyetleri

8)

NDIS’nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Milli Şirket Kartı

b)

Görme engelliler için Posta Hizmeti

c)

Ulusal Sakatlık Sigortası

d)

Otizmli Çocuklara Yardım Birimi

9)
Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’da okul sosyal hizmetinin çalıştığı
konulardan biri değildir?
a)

Akran Zorbalığı

b)

Aile İçi İletişim

c)

Ruh Sağlığı

d)

Kılık Kıyafet Yönetmeliği
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10)
Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’da, yaşlılarla sosyal hizmet alanı ile ilgili
kurulan birimlerden biri değildir?
a)

Evde Bakım

b)

Yatılı Bakım ( Rehabilitasyon)

c)

Hastanelerde Bakım

d)

Yaygın Sağlık Evde Destek Programı

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) d, 5) a, 6) d, 7) a, 8) c, 9) d, 10) c
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11. AFRİKA’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Afrika’da sosyal hizmetlerin şekillenmesine neden olan olaylar ve sosyal
hizmet uygulamaları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Afrika’da yaşanan sosyal sorunlar sosyal hizmet uygulamalarını sizce nasıl
şekillendirir?
2)
Afrika’da dezavantajlı gruplar arasında ön sıralarda yer alan kadınlara yönelik
çalışmaların yeterliliğini refah devletlerindeki uygulamaları düşünerek değerlendiriniz?
3)
Afrika ülkelerinde yaygın olan AIDS hastalığı ile mücadelede sosyal hizmet
mesleğinin önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afrika’da sosyal hizmet
uygulamaları

Kazanım
Afrika’da sosyal hizmet
uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler, tanım
ve metinler ile konuların daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.

206

Anahtar Kavramlar


HIV/AIDS



Gıda güvensizliği



Yetersiz beslenme



Sömürgecilik



Yardım
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Giriş
Afrika ülkelerinde sosyal hizmet mesleği sosyal sorunları çözmeye yönelik iyileştirici
ve tedavi edici bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. Suç, fuhuş, yoksulluk, AIDS gibi sosyal
yaralara yönelik önleyici hizmetlerde sosyal hizmet, toplumsal denetim aracı olarak öncelikli
görülmüştür. Bu bölümde Afrika’da sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü sosyal sorun
alanları, sosyal hizmet uygulamaları ele alınacaktır.
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11.1. Afrika’da Yaşanan Sosyal Sorunlar
Afrika’da elliden fazla millet yaşamaktadır. Bu milletler birçok sosyal sorunla karşı
karşıyadır. Yapılan araştırmalar en zengin kıta olma potansiyeline sahip olmasına rağmen,
Afrika’da ana sorunun yoksulluk olduğunu göstermektedir. Afrika nüfusunun büyük
çoğunluğu açlıkla mücadele etmekte ve yetersiz beslenmektedir. Gıda güvensizliği de
özellikle dezavantajlı gruplar için yoksullukla doğrudan ilintili bir durumdur. Güvenilmez
hava koşulları, kötü gıda güvenliği politikaları, gübre ve diğer tarım girdilerinin yüksek
maliyetleri, yasaklayıcı taşıma maliyetleri, çiftçiler ve küresel güçler tarafından oluşturulan
pazarlarda rekabet için kredi imkanları olmaması Afrika'da gıda güvensizliğini arttıran
faktörlerdir.

Resim 23. Afrika’da yoksulluk
Kaynak: www.unicef.org

Afrika ülkelerinin karşılaştığı bir diğer ciddi sorun işsizliktir. Güney Afrika’daki aktif
nüfusun %40 ‘ı işsizdir. Üniversite mezunları dahil birçok kişi istihdam dışıdır. İşsizlik oranı,
mevcut küresel ekonomik kriz göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde artması
muhtemeldir. Bu işsizlik sorunu fuhuş, insan kaçakçılığı, adolesan gebelikler gibi diğer sosyal
yaralara ve Afrika'daki suç oranlarının yükselmesine yol açtığı söylenebilir.
Afrika ülkeleri aralarında ve kendi içlerinde iç savaşlar ve çatışmalarla karşı
karşıyadır. Darfur-Sudan, Uganda ve Çad'da yaşanan uzun soluklu çatışmalar insanlara acı
sonuçlar yaşatmıştır. Bu çatışmalar ve iç savaşlar kadınların ve çocukların istismarına neden
olmuştur. Çocuk askerler artık Afrika'nın yoğun çatışma bölgelerinde yaygın bir olgudur.
Örneğin Ariyo(2005)’nun notları dünyada 300.000 çocuk asker üzerinden, 120.000 in bazı
Afrika ülkelerinden savaşlarda yer alması için işe alınmış veya zorlanmış Afrikalı çocuklar
olduğu tahmin edilmektedir. Uganda’da isyancı bir grup olan “Tanrının Direniş Ordusu”nda
fazlasıyla çocuk askerlerin olduğu bilinmektedir. Kız çocukları da isyancılar tarafından seks
kölesi olarak kullanılmaktadır. Yani, özetle, Afrika'da savaşlar ve çatışmalar, temel insan
haklarını ihlal etmekte ve aile ve toplum dengesini bozmaktadır.
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Afrika dünyada HIV/AIDS salgınından en ciddi etkilenen bölgedir. Sahra-altı Afrika
bölgesinde dünyanın en yüksek enfeksiyon oranlarına sahiptir. 2007 yılında Tahminen 22
milyon yetişkin ve çocuk HIV ile yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Aynı yıl boyunca
tahminen 1,5 milyon Afrikalı AIDS nedeniyle ölmüştür. Salgının yaklaşık 11,6 milyon öksüz
Afrikalı çocuk geride bıraktığı bilinmektedir. HIV ve AIDS’in yaşamın tüm alanlarında büyük
bir etkisi olmuştur. Avert (2009) AIDS'li hasta bir kişinin bakımının hane üyeleri için sadece
duygusal bir zorlanma değil, aynı zamanda ev kaynakları üzerinde büyük bir yük olduğunu
gözlemlemiştir. Gelir kaybı ek bakımla ilgili giderler ve tıbbi giderler aileyi daha da
yoksulluğun derinine sürüklemiştir.
Evsizlik sorunu, çoğu Afrika ülkelerinin, özellikle kentsel alanların önemli diğer
sorunlarından biridir. İnsanların çoğunluğu barınak eksikliği nedeniyle gecekondu
kamplarında ve gecekonduda kalmaktadır. Örneğin, Kenya Nairobi başkenti olan Kibera
dünyanın en büyük gecekondu yerleşim yerine ev sahipliği yapar. Güney Afrika gibi diğer
ülkeler de yoksul insanlar temel sosyal refah hizmetlerine erişimi olmayan barakalarda
kalmaktadır. Sağlıksız konut koşulları engelli, genç kız, dul ve yaşlı kadınlar gibi savunmasız
kişilerde HIV / AIDS'in yayılmasına neden olmaktadır. Genç kızlar genellikle tecavüz ile
erken cinsel ilişki, istenmeyen gebelikler yaşamaktadır. Bu sorunlara çözüm bulmada ön
planda olacak, insanları özgürleştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olacak sosyal hizmet
uzmanları gibi profesyonel meslek mensuplarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.
Afrika’da sosyal hizmet uygulamalarının altında yatan temel kavram “yardım” üzerine
kurulmuştur. Meydana gelen birçok olay Afrika’daki sosyal hizmet eğitimini ve
uygulamalarını etkilemiştir. Afrika büyük bir kıtayı oluşturmaktadır. Önemli değişimlerin
birçoğu son yıllarda meydana gelmiştir. Bu nedenle önemli bölgesel farklılıklar olduğu akılda
tutularak, kıta genelinde sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren olaylar şu şekilde
özetlenebilir:


Sosyal refah ve sosyal güvenlik felsefesi ve uygulaması ile ilgili sömürge mirası



Bağımsızlık hareketleri



Toplum kalkınması ve okuryazarlık hareketleri



Sosyal kalkınmadan kopuk olamayan ekonomik kalkınmanın gelişimi



1980’lerdeki petrol krizi



Doğal afetler



Zorunlu göç



Aile planlaması programları



Yapısal Uyum Programları ve borcun yeniden finanse edilmesi
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Siyasi istikrarsızlık ve siyasi çalkantılar



Güney Afrika’daki ırkçı ayrılmalar



Yoksulluğun tehlikeleri etkileri



Hızlı toplumsal değişme, nüfus artışı ve endüstriyel gelişme

Afrika’daki sosyal hizmet eğitim ve uygulamalarının şekillenmesinde sömürge
mirasının etkisi çok fazladır. En önemlileri İngiliz, Fransız, Portekiz ve Hollandalılar
tarafından olandı. Amerika Birleşik Devletleri bir sömürge gücü olmamasına rağmen, sosyal
hizmet, eğitim ve uygulama üzerinde güçlü bir etkisi oldu.
Sosyal hizmet eğitim ve uygulamalarının biçimlendirilmesinin erken evrelerinde,
özellikle sömürge döneminde, iyileştirici çalışmalar yürütülmekteydi. Bu iyileştirmeler çocuk
kurumları ( denetimli serbestlik evleri ve sanayi okulları) genel ve psikiyatri hastaneleri,
engelliler ile çalışma, çocuk evleri ve okul sistemini içermektedir.
Eski İngiliz kolonileri için uygulanan bu yaklaşım mantığı, Wicker(1958) in
tanımlaması ile özetlenir. Temel ihtiyaçlar ve nüfusun belirli sektörlerin açıklarını kabul
ederken kitleler için devlet sorumluluğunu sınırlamaktır. Bu gerekçe geliştirilen resmi refah
sistemleri ideoloji ve eski sömürge gücünün temel yapılarını yansıtmaktadır.
Afrika'da birçok ülke için temel bir gerçeklik, bağımsızlık öncesi ve sonrasındaki
yoksulluktur. Yoksulluğun türevleri çoktur. Bu türevler Afrika'da sosyal hizmet eğitim ve
uygulama gündemini şekillendiren önemli unsurlar. Afrika bağlamında sosyal hizmet
uzmanlarının çalışması gereken öncelikli konular şu şekilde olmalıdır:


Bilgisizlikle mücadele



Yetersiz beslenme



Yetersiz barınak



Sağlığın kötü olması ve hastalık,



AIDS



Anne-bebek ölümleri



İşsizlik



Zorunlu göç



Sömürü ve eşitsizlikler



Sosyal güvensizlik
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Yetersiz eğitim



Kentsel sürüklenme

11.2. Afrika’da Sosyal Hizmet Uygulamaları
Afrika'daki sosyal hizmet mesleğinin öncelikle yoksullukla mücadele etmesi ve Afrika
kıtasında insanları tehdit eden HIV/AIDS salgını ile ilgili farkındalık yaratması
gerekmektedir.
Geleneksel sosyal yapının modernleşmesi ve ekonomik kalkınmanın doğal bir sonucu
olan genel refahın gelişmesine karşı olan yukarıdaki kavramlardan kaynaklanan acıyı
hafifletmek için politika ve programlar oluşturulmalıdır.
içerir:

Sosyal hizmet, eğitim ve uygulamaların gelecekte yaşayacağı belli zorluklar şunları


Kabile rekabetleri azaltmak için mekanizmaların geliştirilmesi

 Yoksulluk ve hastalıkların ortadan kaldırılması ve her türlü ayrımcılığın
önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği


Gelişim birimi olarak aileyi güçlendirme



Makro pratikte becerilerin geliştirilmesi

 Sosyal hizmet müdahalesi modellerinin kültürel uygunluğunun incelenmesine
devam edilmesi
 Sosyal refah personeli, sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde oynadıkları kritik
roller için fazla halk desteği geliştirilmesi
Pek çok kurum ve bireylerin (sosyal refahın yerli liderleri, yerel politikacılar, Dünya
Sağlık Örgütü, UNICEF(Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), yerel eğitim ve
öğretim kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri (STK), Afrika Sosyal Hizmet
Eğitim Derneği, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği, Afrika Uygulamalı Araştırma ve
Sosyal Gelişim Eğitim Merkezi (ACARTSOD), Uluslararası Çalışma Örgütü, Afrika Birliği
Örgütü, uluslar arası sosyal eğitimciler ve uygulayıcılar.) Afrika’daki sosyal hizmet eğitimi ve
uygulamasının şekillenmesinde önemli katkıları olmasına rağmen, sosyal hizmet mesleği
Afrika’da hala emekleme aşamasındadır. Her toplum gelişimin her aşamasında yetim, engelli,
hasta, yaşlı ve diğer ihtiyacı olanlara hizmet sunmada çeşitli yollar ve araçlar tasarlamıştır.
Birbirlerine yardım etmek için insanların eğilimi tüm toplumların ortak bir özelliği olmuştur.
Bütün toplumlarda her insan aile, topluluk ve ulus devlete belirli görevleri borçludur. Her kişi
bu sosyal grupların üyeliğinden elde ettiği hak, menfaat ve sorumlulukları vardır. Örneğin
geleneksel Afrika’da sosyal sorunlar ve sosyal ihtiyaçlar aileler tarafından ele alınırdı. O
günlerde, yoksulluk, hastalık ya da ölüm gibi sorunları çalışan hiçbir özel kadro yoktu. Bu tür
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sorunlar aile üyeleri veya kabile tarafından ele alınmaktaydı. Yardım, komşuların müdahalesi
ve geniş aile ile sağlanırdı. Açıkçası, aile, modern sosyal refah için temelde önemlidir.
Yukarıda belirtilenlere rağmen, dini örgütler, dünyada olduğu gibi, sosyal refah gelişimine
önemli katkılarda bulunmuştur. Son birkaç senedir kilise ile ilgili gönüllü kuruluşlar, çeşitli
sosyal ihtiyaçları karşılamak için çalışmaktadır. Ancak, zaman içinde, ulus devlet giderek
sosyal hükmün asıl kaynağı olarak büyük bir rol üstlenmiştir. Aile ve kilise hala refah
alanında önemli aktörler olsalar da günümüzde hızlı toplumsal ve teknolojik değişimin bir
sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal sorunları karşılamak için yeterli değildir. Modern
toplum, sosyal refah devlet müdahalesi evrensel bir fenomen haline gelmiştir.
Sayısız sosyal yardım hizmeti ve kurumların sosyal hükümleri önceki duruma göre
arttığı görülmektedir. Hemen hemen her ülkenin ilgili bakanlıkları veya sosyal refah
bölümleri bulunmaktadır. Hükümetler düzeyinde, iyileştirilme ve sosyal refahı artırmaya
yönelik politikalar, plan ve programlarda bir artış olmuştur. Ancak, kısıtlı imkanlar nedeniyle,
hükümetler gönüllü sosyal refah örgütlerini desteklemeye devam etmektedir. Sosyal refah
alanında hükümetlerin sorumlulukları artmasına rağmen, yasal kurumlar, yerel, eyalet ve
uluslar arası düzeyde gönüllü ve özel kuruluşlar ile yakın ortaklık ve işbirliği içinde
çalışmaktadırlar. Dahası, birçok Afrika üniversitesinde, Sosyal Hizmet ve / veya Sosyal İdare
Bölümleri bu alanda mesleki eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Resim 24. Afrika’da sosyal hizmet.
Kaynak: http://ssw.uga.edu

İnsanların sosyal işlevsellikle ilgili sorunlarını çözmeyi, sosyal sorunları azaltmayı ya
da önlemeyi amaçlayan sosyal hizmet uzmanlarının, belirli bilgi ve beceriye sahip olmaları
beklenmektedir. Bugün sosyal hizmet; psikiyatri, klinik psikoloji, tıp, halk sağlığı ve eğitim
gibi insani hizmet veren meslekler gibi temel yardımcı mesleklerden biri olarak
görülmektedir. Engelli, mülteci, madde bağımlısı, çocuk-genç-yaşlı refahı, sağlık, eğitim,
istihdam, barınma, dinlenme, çocuk adalet sistemi, ıslah kurumları, vb. geniş bir yelpazeyi
içeren hizmetler sosyal hizmet kuruluşları aracılığıyla sunulmaktadır.
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Sosyal hizmet uygulamalı bir alandır. Bu uygulamalar aşağıdaki gibi çeşitli örgütsel
ve toplumsal ortamlarda faaliyet gösterir:
- Çocuk Refah Hizmetleri: Ebeveynleri tarafından ihmal ve istismar edilmiş
çocuklara, yetimlere hizmet vermektedir. Sağlanan yardım evlatlık veya koruyucu aile,
yetimhaneler, gündüz bakımevlerini kapsar.
- Aile Refahı Hizmetleri: Bu fiili veya potansiyel anneler ve kötü muameleye
maruz kalmış kadınlar için danışmanlık, sağlık bakımı, korunma ve maddi yardım sağlar.
- Tıbbi ve Psikiyatrik Hizmetler: Bu hizmet hastanelerde ve kliniklerde, fiziksel
veya zihinsel hastaları veya engelli kişileri kapsamaktadır.
- Eğitim Odaklı Sosyal Hizmet: Okul ya da üniversite ortamlarında bulunan
sosyal hizmet uzmanları aileden kaynaklı olanlarda dahil olmak üzere akademik ve kişisel
sorunları olan gençlere destek sağlar. Sunulan hizmetler danışmanlık, mesleki rehberlik ve
finansal destek içerir.
- Koruyucu ve Islah Hizmetleri: Bu kurumsal programlar, denetimli serbestlik ve
danışma hizmetlerinin çeşitli ortamlarda suçlular ya da eski mahkumlara verilmesidir.
- Toplum Hizmetleri: Gençler ve yaşlılar için toplum merkezleri, eğitim ve
eğlence hizmetini içermektedir.
- Kadınlara Yönelik Çalışmalar: Kadınlar, birçok Afrika ülkesinde göz önünde
olmamakla birlikte, çözüm odaklı çalışmalarda ele alınan çalışma gruplarından biridir.
Örneğin; Gana’da % 80’i tarım işlerinde çalışan kadınların hakları genellikle kuzey
bölgelerinde daha geri durumdadır. Zira kuzey bölgelerinde ataerkil yapı daha güçlü
olduğundan miras ve halefiyet erkekler üzerinden devam etmektedir. Geleneklere göre
kadınlar mülkiyet hakkına sahip olamamakla birlikte hayvanlar üzerinde de mülkiyet
kuramamaları nedeniyle ekonomik şartlarını geliştirememişlerdir. Kadınlar kocalarına
ekonomik yönden bağlı kalmak zorundadırlar. Her ne kadar kadınlar üzerinde psikolojik ve
fiziksel sorunlara yol açsa da, kadınların sünnet edilmesi geleneği günümüzde birçok kabile
tarafından devam ettirilmektedir. Kadınlar aile içinde söz sahibi olamayıp, aile içi şiddete
maruz kalmaktadırlar. Bunun yanında bulundukları etnik gruplar içerisinde de kabileye dair
konularda görüş sahibi olamamaktadırlar. Kadınların bu sorunlarının çözülmesi yolunda
hükümetin yanı sıra uluslararası bir örgüt olan Afrika Girişimi önemli çalışmalarda
bulunmaktadır. Bu çalışmaların başında; kabile liderleriyle görüşülüp kadınların topluluk
içindeki durumlarının iyileştirilmesi, kadınların aile planlamasına yöneltilip AIDS gibi
hastalıklardan korunması, kadınların haklarını geliştirmeye yönelik örgütlerin inisiyatif
almasının sağlanması, eğitimin yaygınlaştırılıp halka kadınların hakları konusunda bilgi
verilmesi, kadınların kendi haklarını savunması yönünde bilinçlendirilmeleri, kadınlara yeni
iş imkânları sağlanması ve kadınlara arazi mülkiyeti sağlayacak kanunların çıkartılmasının
sağlanması gelmektedir.
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- Diğer Hizmetler: Yoksul, muhtaç, alkolik / ilaç bağımlısı, mülteciler dahil bazı
gruplara bireysel ya da grup bazında hizmet sunar.
Çalışma alanları dikkate alındığında, sosyal hizmet uzmanları devlet daireleri, sivil
toplum örgütleri, hastaneler, sağlık merkezleri, ıslah kurumları, eğitim kurumları, fiziksel ve
zihinsel engelliler kurumu, sanayi ve işletmeler ve diğer yasal, özel kurumlarda özetle, çeşitli
kurumsal ve toplumsal ortamlarda hizmet vermektedirler. Sivil Toplum Kuruluşları (STK)
tarafından istihdam edilen sosyal hizmet uzmanları, toplum yararına çalışma yöntemini
kullanarak Afrikalı ülkelerin gelişimine çok katkıda bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak
planlamacı, denetleyici, savunucu, danışman, yönetici, araştırmacı, program değerlendiricisi
gibi rollere sahiptir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika’da sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren, tarihsel faktörler ve sosyal
sorunlar anlatıldı. Afrika’da sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü alanlara ve bu
alanlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevlerine değinildi.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da yaşanan başlıca sosyal sorunlardan biri

a)

Yoksulluk

b)

Yetersiz beslenme

c)

HIV/AIDS

d)

Yaşlılık

2)

Afrika’da görülen en yaygın sağlık sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

HIV/AIDS

b)

Kuş gribi

c)

Diyabet

d)

Kanser

3)
Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da sosyal hizmet uygulamalarını şekillendiren
olaylardan biri değildir?
a)

Yoksulluk

b)

Sömürge mirası

c)

Nazi rejimi

d)

Zorunlu göç

4)
Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da sosyal hizmet eğitim ve uygulamasına önemli
katkıları olan kurumlardan biri değildir?
a)

Dünya Sağlık Örgütü

b)

Afrika Sosyal Hizmet Eğitim Derneği

c)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

d)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

5)
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının Afrika bölgesinde çalışması
gereken öncelikli konulardan biri değildir?
a)

Yetersiz beslenme
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b)

Kentleşme

c)

Zorunlu göç

d)

Sosyal güvensizlik

6)

Aşağıdakilerden hangisi Afrika’nın durumu hakkında doğru bir bilgi değildir?

a)
Afrika nüfusunun büyük çoğunluğu açlıkla mücadele etmekte ve yetersiz
beslenmektedir.
b)
karşıyadır.

Afrika ülkeleri aralarında ve kendi içlerinde iç savaşlar ve çatışmalarla karşı

c)

Çocuk askerler Afrika'nın yoğun çatışma bölgelerinde yaygın bir olgudur.

d)

Afrika’daki AIDS sorunu çözüme kavuşmuştur.

7)
Aşağıdakilerden hangisi Afrika’daki sosyal hizmet uygulamalarının altında
yatan temel kavramdır?
a)

Sosyal refah

b)

Yardım

c)

Adalet

d)

Eşitsizlik

8)
Aşağıdakilerden hangisi sömürge gücü olması nedeni ile Afrika’da sosyal
hizmet eğitim ve uygulamalarını etkileyen ülkelerden biri değildir?
a)

Amerika

b)

Fransa

c)

Portekiz

d)

Hollanda

9)
Afrika’da sosyal hizmet uygulamaları gelişmeden önce sosyal ihtiyaçlar
aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanmaktaydı?
a)

Sivil toplum kuruluşları

b)

Okul

c)

Kilise
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d)

Belediye

10) Aşağıdakilerden hangisi Afrika’daki
gerçekleştirildiği öncelikli alanlardan biri değildir?
a)

Çocuk refah hizmetleri

b)

Tıbbi ve psikiyatrik hizmetler

c)

Koruyucu ve ıslah hizmetleri

d)

Afet hizmetleri

sosyal

hizmet

uygulamalarının

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) d, 7) b, 8) a, 9) c, 10) d
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12. ORTADOĞU’DA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Ortadoğu’da sosyal hizmetin şekillenmesine neden olan olaylar, sosyal
refah hizmetlerinin gelişimi ve Ürdün, İsrail ve Suudi Arabistan odağında sosyal hizmet
uygulamaları ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ortadoğu’nun sosyo-politik
şekillendirdiğini değerlendiriniz

koşullarının

sosyal

refah

hizmetlerini

nasıl

2) İslam dini ve sosyal hizmet arasındaki ilişkiyi tartışınız
3) Ortadoğu ülkeleri arasında sosyal hizmet uygulamalarında farklılık var mıdır?
Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ortadoğu’da sosyal
hizmet uygulamaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ortadoğu’da yaşanan sosyal
Konuya ilişkin istatistikler, tanım
sorunlar ile sosyal hizmetin
ve metinler ile konuların daha iyi
gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Ortadoğu



Sosyal hizmet



Ürdün



İsrail



Suudi Arabistan
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Giriş
Ortadoğu’da sosyal hizmetlerin ve refah hizmetlerinin şekillenmesinde tarihsel
faktörler kadar Ortadoğu’nun sosyo-politik konumu ve İslam dini de etkili olmuştur. Bu
bölümde Ortadoğu’da yaşanan sosyal sorunlar irdelenecek olup Ürdün, İsrail ve Suudi
Arabistan odağında sosyal hizmetin gelişimi açıklanacaktır.
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12.1. Ortadoğu’da Yaşanan Sosyal Sorunlar
Ortadoğu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın sorunlu bölgelerinden biri
olarak dikkat çekmektedir. Bölgenin jeopolitik yapısı ve tarihi özellikleri, dünya
politikasındaki yerini ve önemini artırırken, küresel güçlerin egemenlik rekabetinin bir
unsurunu da oluşturmaktadır. Ortadoğu’nun eskiden beri devam eden sorunlarını şu şekilde
özetleyebiliriz.
•

Batı kültürüne yönelik tepki,

•

Petrol ve enerji kaynaklarının varlığı ve paylaşımı,

•

Sosyoekonomik sorunlar,

•

Mevcut politik yapı,

•

Arap-İsrail çatışması,

•

Batılı devletlerin müdahaleleri,

•

Körfez savaşlarının neden olduğu istikrarsızlık,

•

Etnik yapıdan kaynaklanan sorunlar

Resim 25. Ortadoğu’da savaş. Kaynak: http://setav.org/
Yaşanan bu sorunlar Ortadoğu ülkelerinde yoksulluk, açlık, insan hakları yokluğu,
özgürlük sorunu, baskı, haksız ve eşitsiz gelir dağılımı, göç gibi siyasal, sosyal ve ekonomik
anlamda çok ciddi kayıpları beraberinde getirmiştir.
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12.2. Ortadoğu’da Sosyal Hizmetin Gelişimi
Ortadoğu ülkelerinde refah mekanizmalarının kurumsallaşması ve sosyal politikaların
geliştirilmesi, ülkelerin bölgesel özgünlükleri, sosyo-politik geçmişleri ve bunların tarihsel
dönüşümleriyle, özellikler Batı ülkelerinde kurumsallaşan refah devletinden farklılaşarak ayrı
bir başlık altında incelenmeyi gerektirmektedir. Petrol gelirleri, doğalgaz ve su rezervleri
üzerine yaslanan bölge ekonomisinin yanı sıra, 80’li yıllarla birlikte, bölge halklarının farklı
bileşenlerinin çatışması içerisinde refah kurumları yeniden müzakere edilen bir alanı
oluşturmaktadır. Bu noktada, şüphesiz, dini de anmak gerekir. Ortadoğu’da sosyal politika
uygulamalarının kurumsallaşması ve uygulanması sürecinde dinin tarihsel bir rolü vardır.
Bu çerçeve içerisinde Ortadoğu’da refah kurumlarının oluşumu ve sosyal politikaların
geliştirilmesi iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan birincisi 80’li yıllarla birlikte daha çok
kamu sektörünün rol oynadığı, sosyal hizmet ile harcamaların en geniş ve yüksek seviyeye
ulaştığı döneme denk düşmektedir. İkincisi, son yirmi yılda sosyal politikaların aşınmasıyla
birlikte sivil toplum alanında farklı refah mekanizmalarının işletilmeye başlanmasıdır.
Din, özelikle Ortadoğu coğrafyasında toplumsal yaşamın farklı tezahürlerinde farklı
düzeylerde etkisini hissettiren, bu anlamıyla, özel alan içerisinde ruhsal bir inanç pratiği
olmanın ötesine geçerek bölgenin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yaşamında özgün bir
konum alarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamıyla, siyasal ve toplumsal yaşamı içerisinde
sosyal politika alanı ile pratiklerinin yeniden tanımlanması sürecinde dinin önemli bir referans
oluşturduğu belirtilmektedir. Sosyal politika ve sosyal hizmet uygulamalarının gönüllü sektör
tarafından istenilmesi yoluyla, yukarıda sözü edildiği gibi, kamu sektörünün yarattığı
boşluğun doldurulması söz konusudur. Ancak bu süreç içerisinde dini inançlar ve
yükümlülüklere referansla pratik edilen sosyal hizmet uygulamalarının bazı yeni anlamlar
kazanabilmesi de öne sürülebilir. Dolayısıyla bu minvalde sözü edilen sosyal hizmet ve sosyal
politika uygulamalarının klasik sosyal politika yazını içerisinde sınıflandırılmasını yapmak
oldukça güçleşmektedir. Zira mevzu edilen sosyal hizmet uygulamaları toplumsal hareketler,
siyasi yapı, dinsel inanç ve kültürün kesişiminde bir konum almaktadır.
Dünya Ortadoğu’da gelişen yeni bir döneme tanıklık etmektedir. Önemli reformları
talep ederken, Tunus, Mısır, Libya, Suriye ve Yemen dahil, bir dizi ülkedeki insan harekete
geçmektedir. Bu durumun yaşanmasında ihtiyaçlar, yoksulluk, insan hakları, sosyal ve politik
adaletsizlik ele alan rejimlerdeki başarısızlıktır. Yaşanan süreç hükümetleri yeni reformlara
itmeye zorlamıştır.
Ortadoğu’daki birçok ülkede sosyal hizmet, dezavantajlı insanların ele alınmasında
kritik bir rol oynamıştır. Bununla birlikte sosyal hizmetin misyonu ve uygulaması her
ülkedeki siyasi durum tarafından her zaman etkilenmiştir. Bu nedenle, sosyal refah sistemi
içinde sosyal hizmet önemli bir oyuncudur
Ortadoğu’da bu dini, tarihi, ideolojik, kültürel ve coğrafi faktörlerin birleşimi sosyal
hizmetin ortaya çıkmasını etkilediği görülüyor. İslam dini Ortadoğu’daki sosyal hizmet
eğitiminin kabulü için büyük ölçüde katkı sunmuştur. Örneğin, Ortadoğu’daki İslam’ın
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egemen din olması sosyal hizmet değerleri ile eşleşen değerlerin temel bir set sağladığı
söylenebilir.
Meslek Ortadoğu’daki topluluklar için de pedagojinin değişik bir türü olarak
görülmedi. İslam dinini vurgulayan yazarlara göre, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine sadaka
vermek bir seçim uygulamasından ziyade zorunlu bir eylemdir. Toplum içindeki savunmasız
gruplara yardım etme ve yaşam kalitelerini arttırarak yoksulluğun ortadan kaldırılmasına
katkıda bulunan Müslümanlar için bu durum Kuran’ın ayetlerinde açıkça mevcuttur.
Mısır’da 1936 yılında sosyal hizmet okulu açılmıştır. Yıllar içinde sosyal hizmet
eğitimi yayılmış ve binlerce sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet okullarından mezun
olmuştur. Kamu alanı sosyal hizmet uzmanları için başlıca çalışma alanı olmuştur. Sosyal
hizmet uzmanları okullar, sosyal refah örgütleri, tıbbi alan ve hayır kurumları da dahil olmak
üzere bir çok uygulama alanında çalışmaktadır. Ortadoğu’da hizmet veren sosyal hizmet
kurumlarının ortak amaçları şu şekildedir:

Ortak sorunların çözümünü belirlemek ve refahlarını etkileyen karar alma
organlarına katılmak


Haklar ve olanaklar hakkında bilgi vermek ve danışmanlık hizmeti sunmak



Savunuculuk ve organizasyon teknikleri konusunda eğitim vermek


Ortak sorunları çözmek için çeşitli sosyal ve etnik gruplarla birlikte çalışmaya
yönelik toplum katılımını teşvik etmek


Politika ve yasal reformların dezavantajlı gruplar yararına olmasını sağlamak



Dezavantajlı bireylerin ve toplulukların haklarını savunmak

12.2.1. Ürdün
Sosyal desteğe artan ihtiyaca yanıt olarak ortaya çıkan sosyal hizmet 20. yüzyılın
başından beri Ürdün Kraliyet Haşimi Krallığı’nda resmi bir hizmet olarak kabul edilmiştir.
Daha önce Ortadoğu’da toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetler ve sosyal
yardıma muhtaç olanlara destek din örgütleri tarafından sağlanmaktaydı. Sosyal bakım
sorumluluğu sonradan gerek ulusal gerekse uluslararası hükümet bakanlıkları, dini gruplar ve
sivil toplum kuruluşları (STK)’nın bir araya gelmesi ile karşılanmıştır. Sosyal hizmetlerin
gelişimi daha yeni tamamlanmış olup, sanayileşme, kentleşme ve küreselleşmenin etkisi
Ortadoğu’daki sosyal hizmetin şekillenmesini etkilenmiştir.
Ürdün sosyal hizmet eğitiminin ilk resmi programı, 1965 yılında Al Balqa
'Uygulamalı Üniversitesi tarafından sunuldu. Daha sonra 2006 yılında lisans derecesi ile
değiştirildi. 2008 yılında Ürdün Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programı açıldı. Ürdün’de
nitelikli sosyal hizmet uzmanlarına duyulan ihtiyacın artması sosyal hizmet eğitimine verilen
önemi arttırmıştır. Sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesi ve ulusal bir sosyal hizmet yapısı
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kurmak amacıyla İngiltere ile sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar
yapıldı.
2006 yılında Levant'ta Wartorn ülkelerinden gelen mülteci akını ile birlikte Ürdün’de
önemli bir demografik büyüme yaşanmıştır. 2007 yılında nüfus 6 milyona (DOS, 2008)
ulaşmıştır. Göçmenlerin yaşadığı travmalar ve savaş kayıpları nedeniyle oluşan acil ihtiyaçları
geniş bir yelpazede karşılamada sosyal hizmet uzmanları önemli görevler almıştır.
Amman Sweilah Toplum Geliştirme Merkezi haklarına ilişkin kadınlara yönelik yasal,
eğitsel ve güçlendirme programları yürütmektedir. Bireysel ve kolektif haklarını teşvik etmek
için kadınlarla birlikte çalışmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları kadınlarla çalışırken
savunuculuk ve kaynaklara erişim rollerini kullanmaktadır. Başka bir uygulamada, sosyal
hizmet uzmanları barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur.
Sosyoekonomik durumu kötü olan ailelerde genç bir erkekle iki kız kardeşinin aynı odada
uyuması istismar durumunu açık hale getirmektedir. Bu konuda uluslar arası kaynaklara
ulaşılarak 25 özel konut yapılması sağlandı. Sosyal hizmet uzmanları kurumlarla dezavantajlı
kişiler arasında köprü kurarak onları güçlendirmekte ve toplum organizasyonu çalışmalarını
yürütmektedir.

12.2.2. İsrail
İsrail'de sosyal hizmet uzmanlarının çoğunluğu hükümet veya yerel yetkililer
tarafından doğrudan istihdam edilmektedir. Ayrıca gönüllü ya da özel kuruluşlarda da sosyal
hizmet uzmanları çalışmaktadır. Aşağıdaki önemli sosyal hizmet yürüten kurumlar ve hizmet
verdikleri nüfusa ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Sosyal İşler Bakanlığı: İsrail'de sosyal hizmetlerin sağlandığı başlıca kuruluş Sosyal
İşler Bakanlığıdır. Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç çocuk, aile refahı, bakım gibi konularda
çalışılmaktadır.
Ulusal Sigorta Enstitüsü: Ulusal Sigorta Enstitüsü devlet emeklilik ve mali yardım
programlarını yöneten kuruluştur. Dezavantajlı gruplara yönelik uygun sigorta yardımları
dağıtılmaktadır. Burada istihdam eden sosyal hizmet uzmanı yaşlılar için çeşitli mesleki
rehabilitasyon programları ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı: Kronik hastalar ve madde bağımlıları için tedavi programı,
psikiyatri hastalarına yönelik toplum ruh sağlığı hizmetleri uygulanmaktadır. Sosyal hizmet
uzmanları hastanelerde ve toplum sağlığı merkezlerinde bu hasta grupları ile çalışmaktadır.
Savunma Bakanlığı: Askerler ve ailelerine yönelik sosyal hizmet uygulamaları
sunulmaktadır. Bunlar engelli gaziler ve ailelerine danışmanlık, askerlere bireysel
danışmanlık, mali yardım ve ölen askerlerin aileleri için diğer programları ve hizmetleri içerir.
Milli Eğitim Bakanlığı: Sosyal hizmet uzmanı öğrenme güçlüğü olan, bedensel
engelli ve özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklara yönelik uygun eğitim programları sağlamakla
görevlidir.
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İçişleri Bakanlığı: Yeni mahkumlar hakkında sosyal inceleme raporu hazırlamak ve
hapisten çıktıktan sonraki yaşamlarını kolaylaştırmalarına yardım etmek amacıyla cezaevi ve
denetimli serbestlik birimlerinde sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmektedir.
Göç ve Uyum Bakanlığı: Bu Bakanlıkta görevli sosyal hizmet uzmanları, göçmenlerin
ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni bir hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla mali yardım,
danışmanlık ve gerekli sosyal ihtiyaçları karşılamak görevlerini yürütmektedir.
Önemli devlet kurumlarının yanı sıra, sosyal hizmetler çok sayıda kamu ve gönüllü
kuruluşlar tarafından desteklenmektedir. Sosyal hizmet uzmanları, gençlere yönelik toplum
merkezlerinde, hastaların ailelerinin desteklendiği birimlerde görev yapmaktadır. Kar amacı
gütmeyen kuruluşlarda çok sayıda kör, sağır, gelişimsel engelli, şiddet mağduru kadınlar ve
çocuklar, tecavüz mağdurları, kanser hastaları, geniş aileler ve diğer dezavantajlı nüfusa
yardım sağlamaktadır. Sınırlı bir ölçekte, özel sektörde sağlanan sosyal hizmetler vardır.
Bunlar yaşlılar için tedavi merkezleri ve aile terapisi klinikleridir. Sosyal hizmet uzmanları
özel kliniklerde de çalışabilmektedir.

12.2.3. Suudi Arabistan
Albrithen Ortadoğu’daki sosyal hizmetin ortaya çıkmasında yararı olmuş ve Suudi
Arabistan’da iyi yapılanmış bir refah sisteminin görünümünü etkilemiş beş faktör
tanımlamaktadır. Bunlar:
1. Ekonomik kalkınmanın gelişmesi ile petrol kaynaklarının hızla büyümesi
2. Suudi vatandaşlar için insani ve sosyal hizmetler için Suudi hükümeti tarafından
verilen taahhüt
3. Sağlık, sosyal refah, engelli bakımı gibi birçok alanda sosyal hizmetlerin
büyümesine katkıda bulunmuş komşu ülkelerden gelen sosyal hizmet uzmanlarının
deneyimine güven
4. Yükseköğretim sisteminde sosyal hizmet eğitiminin entegrasyonu ve üniversite
sayısının artışı
5. Sosyal hizmet eğitimini geliştirmek adına Suudi Arabistan’da sosyal hizmet yüksek
lisans ve doktora derecelerini açması
Suudi Arabistan’da sosyal hizmetler Sosyal İşler Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir. Bakanlık 6 grupta toplanan ihtiyaç sahiplerine yardım etmektedir. Bu
gruplar:


Yetimler



Dul kadınlar
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Yardım muhtaç göç edenler



Aile reisi cezaevinde olanlar



60 yaş ve üzeri olanlar



Çalışmayacak durumda olanlar

Bu grupları tespit eden birim ve bu farklı gruplara ihtiyaçlarına göre yardım yapan
birimler var. Ülke çapında 700 bin aileye yardım yapılıyor. Yardım programları ise şunlardır:

Okul malzemesi yardımı: ayni yardımlar, okul eşyası yardımı ile her öğrenciye
yıllık 240 riyal yardım

Elektrik faturası yardımı: elektrik faturasının aylık 97 riyale kadar ki kısmı
karşılanmakta, büyük aile ise bu rakam 240 riyale kadar çıkmakta


Gıda yardımı



İş kurma desteği, kurulan fabrikalarda istihdam olanağı



Barınma yardımı, eşya yardımı



Sağlık yardımı

İslam Kalkınma Bankası (İDB) ve Yoksulluk Alanındaki Faaliyetleri: İslam İşbirliği
Teşkilatı’nın (İİT) bir alt örgütü olarak 1973 yılında, tamamı İslam Konferansı Örgütü’ne üye
7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacıyla kurulmuş uluslar arası
bir kuruluştur. Günümüzde tüm İİT üyesi ülkeler Banka’nın da üyesidir. Banka son yıllarda
yoksul İslam ülkelerinin beşeri sermayelerinin geliştirilmesi amacıyla bu ülkelere yönelik
eğitim, sağlık ve istihdam temelli projelere ağırlık vermektedir.
İDB yalnızca İslam ülkelerinde değil, Müslüman toplulukların bulunduğu dünyanın
tüm ülkelerinde faaliyette bulunmakta zengin ülkelerin işbirliği ile yoksul ülkelerdeki
toplumsal kalkınma, yoksullukla mücadele programlarına katkı sağlanması ve yatırım
yapılması amaçlanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ortadoğu’da yaşanan sosyal sorunlar anlatıldı. Ürdün, İsrail ve Suudi Arabistan
odağında sosyal hizmetin gelişimi açıklandı ve sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevlerine
değinildi.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’da yaşanan sosyal sorunlardan biri değildir?

a)

Petrol krizi

b)

Etnik yapı

c)

Nazi rejimi

d)

Körfez savaşları

2)
Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’daki sosyal hizmet uygulamaları için
söylenemez?
a)

Sosyal hizmetin misyonu ve uygulaması ülkedeki siyasi durumdan etkilenmiştir.

b)

Sosyal hizmet uzmanları kamu sektöründe istihdam edememektedir.

c)

Din sosyal hizmet uygulamasında etkili bir kavramdır.

d)

1936 yılında Mısır’da sosyal hizmet okulu açılmıştır.

3)
Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu’da hizmet veren sosyal hizmet kurumlarının
ortak amaçlarından biri değildir?
a)

Haklar ve olanaklar hakkında bilgi vermek ve danışmanlık hizmeti sunmak

b)

Ortak sorunları çözmek için toplum katılımını teşvik etmek

c)

Kreş açmak

d)

Dezavantajlı bireylerin ve toplulukların haklarını savunmak

4)

Ürdün’de sosyal hizmet eğitimi hangi tarihte başlamıştır?

a)

1965

b)

1927

c)

2005

d)

2008

5)
Aşağıdakilerden hangisi Ürdün’de kadınlara yönelik hizmet sunan bir
merkezdir?
a)

Ortadoğu araştırmaları Merkezi
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b)

Amman Sweilah Toplum Geliştirme Merkezi

c)

Özgür Kadın Merkezi

d)

Ürdün Eğitim Merkezi

6)
İsrail’de engelli, yaşlı, bakıma muhtaç çocuk gibi dezavantajlı bireylere yönelik
hizmetler hangi bakanlık tarafından sunulmaktadır?
a)

Ulusal Sigorta Enstitüsü

b)

Sağlık Bakanlığı

c)

Sosyal İşler Bakanlığı

d)

Milli Eğitim Bakanlığı

7)
Aşağıdakilerden hangisi İsrail Savunma Bakanlığı’nda çalışan sosyal hizmet
uzmanının görevlerinden biri değildir?
a)

Asker ve ailelerine yönelik danışmanlık

b)

Mali yardım

c)

Ölen askerlerin ailelerine yönelik hizmetleri sağlama

d)

Askerlerin tedavi planını hazırlama

8)
Aşağıdakilerden hangisi Albrithen’in Suudi Arabistan’daki refah sistemini
etkilediğini savunduğu faktörlerden biri değildir?
a)

Komşu ülkelerden gelen sosyal hizmet uzmanlarının deneyimine güven

b)

Ekonomik kalkınmanın gelişmesi ile petrol kaynaklarının hızla büyümesi

c)
Yükseköğretim sisteminde sosyal hizmet eğitiminin entegrasyonu ve üniversite
sayısının artışı
d)

Sosyal harcamaların kısılması

9)
Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan Sosyal İşler Bakanlığı tarafından
hizmet verilen ihtiyaç sahiplerinden biri değildir?
a)

Madde bağımlıları

b)

Dul kadınlar

c)

Yetimler
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d)

Aile reisi cezaevinde olanlar

10) Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan Sosyal İşler Bakanlığı tarafından
yürütülen yardım programlarından biri değildir?
a)

Okul malzemesi yardımı

b)

Elektrik faturası yardımı

c)

Kişisel bakım yardımı

d)

Sağlık yardımı

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) c, 4) a, 5) b, 6) c, 7) d, 8) d, 9) a, 10) c
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13.TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI

236

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü öncelikli alanlar
ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde
yürütülen sosyal hizmet uygulamaları aile ve çocuk, kadın, yaşlı ve engelli hizmetleri
odağında ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aile ve topluma yönelik uygulamalarını

tartışınız.

2) Kuruluş bakım hizmetlerinden ev tipi bakım modeline geçişin toplumumuzdaki

yansımalarının nasıl olacağını değerlendiriniz.

3) Kadına yönelik şiddet konusunda Bakanlıkların politikalarını sosyal hizmet

yaklaşımıyla değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’de sosyal
hizmet uygulamaları

Kazanım
Türkiye’de sosyal hizmet
uygulamaları konusunda bilgi
sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile konuların
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet uygulamaları



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı



Sağlık Bakanlığı



Adalet Bakanlığı
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Giriş
Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları ağırlıklı olarak Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bünyesinde yürütülmekle birlikte Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi pek çok
kurum ve kuruluşlarda gün geçtikçe artan bir önemle hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu
bölümde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı
bünyesinde yürütülen sosyal hizmet uygulamaları aile ve çocuk, kadın, yaşlı ve engelli
hizmetleri odağında ele alınacaktır.
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13.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Uygulamaları
Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı
kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı
anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek,
uygulamak ve izleme vizyonuna sahip olan, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, 08.06.2011 tarih ve 27958 Mükerrer sayı ile Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulmuştur.

13.1.1. Aileye ve Topluma Yönelik Hizmetler
 Aile Eğitim Programı (AEP)
Aile Eğitim Programı (AEP) ülke genelinde uygulanmak üzere hazırlanmış bir
yetişkin eğitim programıdır. Bu program, aile üyelerinin, çağın gerektirdiği temel aile yaşam
becerilerine yönelik bilgi edinebilmeleri için hazırlanmıştır. Programın temel yaklaşımı
önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile yaşamı eğitimidir. AEP;
sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklıdır. Yetişkinler için hazırlanan bu eğitim,
geliştirici bir nitelik taşımaktadır. AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine
sahip aileler oluşmasında ailelerin;
• Eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha
etkin bir biçimde yararlanmalarına,
• Aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artırılmasına,
• Sahip oldukları her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine,
• Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
 Evlilik Öncesi Eğitim Programı
“Evlilik Öncesi Eğitim” ile aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik
hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi
süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri,
etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri, onlara
evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme’ fırsatı vermeye yöneliktir.
 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)
Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti,
ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması,
gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm
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aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu
suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan ASDEP’in hayata
geçiş süreci çalışmaları devam etmektedir.
 Aile Danışma Merkezi
Aile danışma hizmetleri, aile danışma merkezleri aracılığıyla yürütülmektedir. Aile
danışma merkezleri; toplumun ve ailenin gelişmesi için bireylerin katılımcı, üretken, kendine
yeterli hale gelmesi, ailelerin ekonomik, toplumsal, kültürel ve psikolojik sorunlarla baş
edebilmesi için korunması, desteklenmesi ve güçlenmesi amacıyla oluşturulan merkezlerdir.
Aile danışma merkezlerinde; aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla aile
bireylerinin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda
bulunulması, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, aileyi bir arada tutan
bağların kuvvetlendirilmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi, toplumsal yaşama
uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuklar yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile
aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması
yoluyla aile bütünlüğünün güçlendirilmesi ya da ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların aile
bireylerine verebileceği zararların en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.

13.1.2. Çocuk Hizmetleri
 Kreş Hizmetleri
Bakanlığın koruyucu ve önleyici hizmetlere verdiği önem kapsamında 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince çalışan annebabanın 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek, bu çocuklara temel
değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda
Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmetleri yürütülmektedir.
 Aile Yanında Bakım Hizmeti
Son yıllarda hizmet sunumunda yapılan değişiklikle kuruluş bakım odaklı hizmetler
yerine aile yanında bakım odaklı hizmetlere ağırlık ve öncelik verilmektedir. Çocukların
ailelerinin yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla “Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek
Uygulaması” bulunmaktadır. Bu uygulamanın temel amacı; 1- Ekonomik yoksunluk
nedeniyle Bakanlığımıza müracaat eden ailelerin çocuklarının kurum bakımına alınmaksızın
korunması, bakımı ve yetiştirilmelerine yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi
yaşam ortamlarında verilmesi, 2-Kurum bakımına alınan çocukların ise, öz ailelerinin sosyal
yardım ve sosyal hizmetlerle güçlendirilerek çocuklarını kurum bakımından en kısa zamanda
geri almalarını sağlamaktır.
 Koruyucu Aile Hizmeti
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Korunmaya muhtaç çocukların yetiştirilmesinde en sağlıklı ortamın aile olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle çocukların ruhsal ve sosyal yönden daha sağlıklı, kendine yeterli,
öz güven duygusu gelişmiş olarak yetişmeleri amacıyla koruyucu aile hizmetinin
geliştirilmesine önem verilmektedir. Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları
sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocukların, ebeveyn özelliklerini taşıyan ücretli veya
gönüllü statüdeki uygun aile ya da kişilerin yanında, kısa ya da uzun süreli olarak
Bakanlığımız gözetiminde bakımlarını sağlayan ve sorumluluğu Devlet ile paylaşan kişi ya da
ailelere de “Koruyucu Aile” denilmektedir.
 Evlat Edinme Hizmeti
Bakanlık politikası gereği kendi ailesi ile yaşama şansı kalmamış olan çocuklar için
“Evlat Edinme Hizmeti” en uygun bakım olarak değerlendirilmektedir. Bağlı kuruluşlarda
bulunan korunmaya muhtaç çocuklardan durumu evlat edinme hizmetinden yararlandırılmaya
uygun olanlar, yapılan değerlendirme sonucu haklarında evlat edinmelerine ilişkin olarak
uygun kanaat bildirilen aileler yanına evlat edinme hizmetinden yararlandırılmak üzere
yerleştirilir. Türk Medeni Kanunun 305 inci maddesi gereği bir yıllık geçici bakım sürecinde
yapılan izlemeler sonucu uygun kanaat oluşması halinde ise mahkeme kararı ile evlat edinilen
küçük evlat edinenin nüfus kütüğüne işlenerek soyadını alır ve öz çocuk gibi eşit haklara
sahip olur.
 Kuruluş Bakım Hizmetleri
Geçmiş yıllarda korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklara verilen hizmetlerde
kuruluş bakımı öncelikli iken, son yıllarda kuruluş bakımında bulunan çocukların; öncelikle
ailesi yanına döndürülmesi, evlat edinme, koruyucu aile hizmetinden yararlandırılması, bunun
mümkün olmadığı durumlarda çocuk evine ve sevgi evine yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Halen kuruluş bakımından aile odaklı hizmetlere, koğuş tipi kuruluşlardan çocuk evi ve sevgi
evleri gibi ev tipi bakım modeline geçiş yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
 Çocuk Yuvaları
0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal
gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve
yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Gerekli durumlarda 12 yaşını bitirmiş korunmaya
muhtaç kız çocukları da yuvalarda bakılabilmektedir.
 Sevgi Evleri
0-18 yaş arası, en fazla 12 çocuğun üçer kişilik odalarda kaldığı, çocukların yaşlarına
uygun gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak site içerisinde inşa edilen, müstakil villa tipi
evlerden oluşan aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde hizmet veren yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarıdır.
 Çocuk Evleri
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Her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde,
tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil
dairelerde 0-18 yaş grubu 5-8 çocuğun bir ev ortamı oluşturularak bakıldığı hizmet modelidir.


Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM)

Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile
harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonun
sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.


Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM)

Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi; korunma ihtiyacı olan veya
suça sürüklenen çocuklar hakkında mahkeme kararı alınıncaya ve/veya uygun hizmet modeli
belirleninceye kadar barınma ve temel gereksinimleri karşılanmak üzere hizmet veren
birimlerdir.


Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri

Fiziksel, duygusal ve cinsel ihmal ve istismara uğrayan, kanun ile ihtilafa düşmüş,
suça yönelen/ suçun mağduru çocuklar ile sokakta sosyal risklerle karşı karşıya olan
çocuklarımızın korunması, bakım ve rehabilitasyonlarının sağlanması hizmet önceliklerimizi
oluşturmaktadır. Bu durumdaki çocuklarımıza Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezleri
(KBRM), Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM) ile Çocuk ve Gençlik
Merkezleri (ÇOGEM) aracılığı ile hizmet sunulmaktadır.


Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezleri

Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla
rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının
sağlandığı, bu süreçte aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik
çalışmaların yürütüldüğü 7–18 yaş kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan
yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri

Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğradıkları tespit edilen çocukların
olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/ veya davranış bozukluklarını
giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve
korunmalarının sağlandığı, bu süreçte aile, yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin
düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı
yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Çocuk ve Gençlik Merkezleri Çeşitli
nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan
çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını
sağlamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
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Çocuk Forumları

Ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında; ilk çalışmalardan biri çocuk
forumlarıdır. Çocuk forumları, “Çocuk Hakları Sözleşmesinin 42. maddesi uyarınca taraf
devletler sözleşmenin ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili araçlarla yetişkinler kadar
çocukların da yaygın biçimde öğrenilmesini taahhüt ederler” ifadesini temel alınarak
oluşturulmuştur. Çocuk forumları, İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen çocukların yılda bir
kez toplanmasıyla gerçekleştirilmektedir.


Bazı Projeler

Nar Taneleri Projesi : Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Yetiştirme Yurtlarında
yetişen/yetişmiş olan genç kızların sosyo-ekonomik açıdan güçlenmesi yoluyla Türkiye’nin
kalkınmasına ve kadınların işgücü piyasasına dâhil olmalarına destek vermek amacıyla Nar
Taneleri “Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar” Projesi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Türkiye Temsilciliğinin teknik desteği, Bakanlığımızın İŞKUR’la işbirliği ve Boyner
Holding’in mali desteğinde yürütülmektedir. Projenin hedefleri; genç kızların mesleki ve
güçlendirme eğitimi (Kendini Tanıma, Motivasyon, Olumsuz Duygu ve Stres Yönetimi,
Çatışma Yönetimi, İletişim, Kendini İfade Etme, Dış Görünüş ve Beden Dili, Meslek Seçimi
ve Kariyer Planlama, CV Hazırlama ve Yazma, Uygulamalı Mülakat Teknikleri, İş Kanunu
ve Çalışan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Güç ilişkileri, Kadın Hakları) almaları ve sosyal
içerme aktivitelerine katılımlarının sağlanması, söz konusu eğitimle iş hayatına hazırlanmaları
ve iş hayatı sürecine katkı sağlanması, hedef grupta yer alan genç kızlara yönelik mentörlük
(koç/ablalık) çalışmalarının yapılması ve hedef grupta yer alan genç kadınların %50 sinin özel
sektörde istihdam olanaklarından yararlanmaya başlamaları olarak belirlenmiştir.
Sevgi Zinciri Uygulaması: Çocuk Yuvaları ve Çocuk Evlerinde korunma altında
bulunan 0–6 yaş grubu çocuklarımızın, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile diğer resmi
kuruluşlar bünyesinde bulunan anasınıfı-anaokulu hizmetlerinden
yararlanmaları
sağlanmaktadır. “Sevgi Zinciri Uygulaması” nın, yuva ortamında kalan çocuklarımızın,
sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel, dil gelişimlerine ve aile yanından gelen çocuklarla sosyal
ilişki kurma ve sürdürme becerilerine oldukça yardımcı olduğu görülmektedir.
Gönül Elçileri Projesi: Koruyucu aile hizmeti konusu ile Ankara’da yapılan bir
toplantı ile başlatılmıştır. Vali eşlerinin önderliğinde İl Müdürlükleri tarafından yapılan
çalışmalar ile toplumda istenen ilgi oluşturulmuş ve “Koruyucu Aile Rehber Kitapçıkları”
dağıtılmıştır. Proje kapsamında 1.619 koruyucu aile yanına 2.049 çocuk yerleştirilmiştir.
Proje ile yürütülen Koruyucu Aile’nin yaygınlaştırılması kampanyası çerçevesinde ayrıca
evlat edinme sırasındaki ailelerin koruyucu aile hizmeti hakkında bilgilendirilmeleri
sağlanmıştır. Ankara’da Sayın Bakanımızın da katılımıyla muhtelif illerden 200 aileye
(yaklaşık 400 kişi) yönelik toplantı yapılmıştır. Basının yoğun ilgisi olan toplantıda çeşitli
broşürler dağıtılmıştır.
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13.1.3. Kadına Yönelik Hizmetler
Bakanlık, ulusal kalkınma plan hedefleri, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler, belgeler ve kararların öngördüğü yükümlülükler ve görevler arasında da yer
aldığı üzere, kadına yönelik şiddeti önleme politikalarının geliştirilmesi, yasal önlemlerin
alınması, koruyucu ve destek hizmetlerinin sağlanması gerektiği bilinci ile şiddete uğrayan
veya bu riski taşıyan kadınlara yönelik hizmetlerini ağırlıklı olarak kadın konukevleri ile
vermektedir.
Kadın konukevleri; fiziksel, cinsel, duygusal ve/veya ekonomik şiddete uğrayan ya da
bu riski taşıyan kadınların, çocukları ile birlikte şiddetten uzak, kendilerini güven içinde
hissedebilecekleri, gereksinim duydukları hizmetleri belirlenmiş bir zaman süresince
alabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır Kadın konuk evlerinde yapılan çalışmaların
amacı şu şekildedir:
•Şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik,
suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve özsaygının yeniden
yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik
destek sağlanması
•Barolar ile işbirliği yapılarak hukuksal rehberlik ve danışmanlık sağlanması
•Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin
alınması
• Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda, il müdürlükleri, aile
danışma merkezleri ve toplum merkezleri işbirliği de sağlanarak, ailenin şiddet içermeyen bir
ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile
ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması ve izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi
•Bu çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik sorunlar karşısında dinamik bir
yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması
anlayışıyla sunulmasıdır.
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında 14 pilot ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep,
Samsun, Antalya, Trabzon, Adana, Bursa, Mersin, Denizli) açılan Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri (ŞÖNİM) hizmetlerine devam etmiştir. ŞÖNİM’lerde şiddetin önlenmesi ile
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak, şiddete
uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kadınların başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik
ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici
hizmetler verilmektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı personeli yanı sıra İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma Bakanlıkları personeli ile
barolar, üniversite ve sivil toplum kuruluş temsilcileri görev yapmaktadır.
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13.1.4. Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmetler


Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık,
huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde
rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım
altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade etmektedir.


Yaşlı Hizmet Merkezleri

Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan bulaşıcı hastalığı ile herhangi bir özrü bulunmayan
sosyal fiziksel ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 60 yaş ve üzerindeki yaşlıların merkezdeki
hizmetlerden yararlanmalarında üyeliklerinin kabulü esas alınmaktadır. Merkeze üye olan
yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal, psikolojik
ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık
yapmak, kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam
faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal
faaliyetler düzenlemek ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma
sağlanarak yaşlının yaşam kalitesini artırmak amaçlanmaktadır. Bu merkezlerde yaşamını
evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile demans, alzheimer vb.
hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek, boş zamanlarını değerlendirmek,
sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak, rehberlik ve
mesleki danışmanlık yapmak, kendi imkanlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile
günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek, ilgilerine göre faaliyet grupları
kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle sosyal ilişkilerini zenginleştirmek,
aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve paylaşma
sağlanarak yaşlının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla gündüzlü bakım hizmeti
sunulmaktadır.


Evde Bakım Hizmeti

Evde bakım hizmeti, bakıma muhtaç engelli bireye akrabasının veya vasisinin
ikametgâhında bakma sorumluluğunu üstlenmesi halinde, bakım veren kişiye aylık bir net
asgari ücret tutarında evde bakım ücreti ödenmesini; engelli bireye ve bakım veren kişiye,
aileye yönelik psikososyal destek ve rehberlik hizmetlerinin sunulmasını kapsamaktadır.
Böylece bakıma muhtaç engelli bireylerin büyük çoğunluğunun aile yanında bakımı
sağlanmaktadır. Engelli bireyler, görevli personel tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte;
izleme, değerlendirme ve rehberlik hizmetleri yürütülmektedir.


Engelli Aylığı

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik
yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü
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olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık
bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı
değişmektedir.


Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Ailesi olmayan veya ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engellilerin insan
onuruna yakışır şekilde sürekli bakım hizmetinin verilmesi için açılan sosyal hizmet
kuruluşudur. Bu merkezler kademeli olarak engelsiz yaşam merkezlerine dönüştürülmektedir.


Engelsiz Yaşam Merkezleri

Yatılı bakım hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi için kurum
tarafından “Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” geliştirilmiştir. Bu proje
kapsamında inşa edilen hizmet binaları, tek katlı, müstakil ve bahçeli, 280
metrekarelik, 12 engellinin birlikte yaşayabileceği yaşam evlerinden ve
sosyal rehabilitasyon birimleri olan idari binadan oluşmaktadır.

13.2. Sağlık Bakanlığı Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sağlık Bakanlığı’nın Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi (2011) ’nde tıbbi
sosyal hizmet; “ Ayakta veya yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde
yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve
çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması
amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulaması” olarak tanımlanmıştır. Bu yönerge ile sosyal
hizmet uzmanı bulunan hastanelerde tıbbi sosyal hizmet birimi kurulması zorunlu hale
getirilmiştir.
Sağlık tesislerinde görevli sosyal hizmet uzmanları hastaneden hizmet alan kimsesiz,
terk ve bakıma muhtaç, engelli, yoksul, aile içi şiddet mağduru, ihmal ve istismar edilen,
mülteci, insan ticareti mağduru, yaşlı, dul ve yetim, kronik, alkol ve madde bağımlısı, ruh
sağlığı bozulmuş hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç
duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.


Evde Bakım Hizmetleri

Sosyal Çalışma Uygulamaları Batıda, özellikle 1950’li yıllardan itibaren tercih
edilmeye başlanan evde bakım hizmetleri kısaca, hasta bireylerin bakım gereksiniminin ev
ortamında karşılanmasını ifade etmektedir. Çoğunlukla kronik hastalar, engelliler, yaşlılar
gibi gruplara sunulan bu hizmet, hekim, hemşire, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal
hizmet uzmanı, ev ekonomisti ve bakım destek elemanı gibi farklı meslek ve branş üyelerinin
işbirliği ve eşgüdümü ile sürekli, kapsamlı ve organize bir biçimde sunulan koruyucu ve
tedavi edici hizmetler bütününü ifade etmektedir.
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Evde sağlık hizmetleri ekibinde yer alan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sosyal
çalışmacı, evde sağlık bakım hizmeti verilen kişi ve aile bireylerine müdavi tabip ve sorumlu
tabibin belirlediği tedavi planı doğrultusunda, mesleklerinin gerektirdiği beslenme,
rehabilitasyon hizmetleri ile sosyal ve psikolojik destek hizmetleri verirler.


Palyatif Bakım

Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile
karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm
fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler
yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile arttıran bir yaklaşımdır.
Palyatif bakımda amaç hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal açıdan yaşam kalitesini
artırmak ve hastalığı ile ilişkili semptomları kontrol altına almaktır.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (bilişsel,
yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi ile giden şizofreni ve
benzeri psikotik bozukluklar ve duygudurum bozuklukları gibi kronik ruhsal hastalıklar)
hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde
sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi, sosyal
rehabilitasyonlarının sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na ait yataklı sağlık tesislerine
bağlı olarak faaliyet gösteren merkezlere toplum ruh sağlığı merkezi denir. Toplum Ruh
Sağlığı Merkezlerinin hizmetleri şu şekildedir:


Merkez ile ilgili hasta ve yakınlarına işleyiş ile ilgili bilgi vermek,



Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek,



Grup terapisi yapmak,



Psikososyal beceri eğitimi vermek,


Hastanın durumuna göre uygun olarak resim, el sanatları, müzik gibi uğraşı
tedavileri düzenlemek,


Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek,


Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve
merkezin hastayla bağlantısını oluşturmak,

Merkeze devamı sağlanan hastaların tedavisine düzenli devam edip etmediğini
takip etmek,
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yapmaktır.


Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM)

Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir
şekilde müdahale edilmesi amacıyla, öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların
ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden
oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık
Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM)
kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli
görülmüştür.
Çocuk İzlem Merkezinde görevli sosyal hizmet uzmanları, aile ile ilk görüşme
(gerektiğinde doğrudan mağdurla) yapar ve adli görüşme süreçlerinde aktif rol alarak mağdur
ile ilgili alınacak tedbirler konusunda sosyal inceleme raporu hazırlar. Ayrıca, mağdur
çocuğun yüksek yararı gözetilerek multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen ekip çalışmasına
profesyonelce katkı sağlar.

13.3. Adalet Bakanlığı Sosyal Hizmet Uygulamaları

Çeşitli Bakanlıklarda olduğu gibi Adalet Bakanlığı bünyesinde de istihdam edilen
sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar, aile, çocuk, çocuk ağır ceza mahkemeleri, ceza
infaz kurumları ve denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde görev yapmaktadırlar.
Aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde hüküm öncesi süreçte hazırlanan
sosyal inceleme raporları sayesinde sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacılar mahkemelere,
şüpheli veya sanığın psiko-sosyal ve demografik durumlarını analiz eden belgeler sunarak
hükmün en isabetli şekilde kurulabilmesinde rol oynamaktadırlar. Bu raporlar sayesinde
şüpheli veya sanıkların ihtiyaç duydukları hizmetler mahkemeler tarafından daha
derinlemesine değerlendirilebilecek bir duruma gelecektir. Mahkemeler şüpheli veya sanığın
psiko-sosyal ve ekonomik durumunu, suçu doğuran etkenlerin neler olduğunu herhangi bir
zaman harcamadan duruşma öncesinde hazır olarak bulabilecek ve yargılama süreci doğal
olarak hızlı ve etkili bir hal alacaktır. Çiftlerin boşanma sürecindeki durumlarını mahkeme
önüne sermek, çiftlerin çocuklarının velayetinin hangi tarafta kalmasının çocuk için ideal
olacağı konusunda mahkemeye ek bilgi vermek de görevleri arasındadır.
Bir diğer hüküm sonrası çalışma alanı olan denetimli serbestlik ve yardım
merkezlerinde sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar mahkemeler tarafından hapis
cezasına seçenek yaptırımlarla cezalandırılmış olan şüpheli/sanık ve hükümlülerin suçlu
davranıştan uzak durmalarını sağlamak, suça sürüklenen çocukların toplum içerisindeki
denetimini gerçekleştirmek, koruma kurulları vasıtasıyla ceza infaz kurumlarından salıverilen
hükümlülerin sosyal hayata yeniden adapte olabilmelerini sağlamak, bir iş ve sanat
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edinebilmeleri amacıyla mesleki müdahalelerde bulunmak ve benzeri gibi çalışmalar
yapmaktadırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet
Bakanlığı bünyesinde yürütülen sosyal hizmet uygulamaları aile ve çocuk, kadın, yaşlı ve
engelli hizmetleri odağında mevzuat, politika ve programlar hakkında bilgi verilmiştir. Bu
bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görev ve
sorumluluklarına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kuruluşunu düzenleyen kanun hükmünde
kararnamenin sayısı kaçtır?
a) 553
b) 633
c) 667
d) 696
2) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aile ve topluma
yönelik uygulamalarından biri değildir?
a) Aile Eğitim Programı
b) Aile Sosyal Destek Programı
c) Aile Danışma Merkezi
d) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi
3) 0-18 yaş arası, en fazla 12 çocuğun üçer kişilik odalarda kaldığı, müstakil villa
tipi evlerden oluşan aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde hizmet veren yatılı sosyal
hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sevgi evleri
b) Kuruluş bakımı
c) Çocuk yuvaları
d) Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi
4) Aşağıdakilerden hangisi kadın konukevlerinde yapılan çalışmaların amaçlarından
biri değildir?
a) Şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, utanç, korku gibi duyguların aşılması,
sağlıklı kararlar alınması yönünde psiko-sosyal destek sağlanması
b) Barolar ile işbirliği yapılarak hukuksal rehberlik ve danışmanlık sağlanması
c) Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli
önlemlerin alınması
d) Kronik hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlanması
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5) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ailenin güçlendirilmesi
b) Çocuğa yönelik tedavi hizmetlerinin planlanması
c) İş ve meslek edindirme çalışmaları yürütmesi
d) İstismar mağduru çocukların rehabilitasyonu
6) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engelli ve
yaşlılara yönelik uygulamalarından biri değildir?
a) Huzurevi
b) Engelli aylığı
c) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
d) Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
7) Aşağıdakilerden hangisi hastanede çalışan sosyal hizmet uzmanının müdahalede
bulunduğu hasta grubu içerisinde yer almaz?
a) Engelli
b) Cilt rahatsızlığı olan
c) Alkol ve madde bağımlısı
d) İhmal ve istismar mağduru çocuk
8) Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinde gerekli olan personelden biri
değildir?
a) Sosyal hizmet uzmanı
b) Hekim
c) Polis
d) Hemşire
9) Aşağıdakilerden hangisi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin hizmetlerinden biri
değildir?
a) Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek
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b) Hasta bireyin bakım gereksinimini ev ortamında sağlamak
c) Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek
d) Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak
10) Aşağıdakilerden hangisi denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde çalışan
sosyal hizmet uzmanının görevlerinden biri değildir?
a) İş ve sanat edinebilmeleri amacıyla mesleki müdahalelerde bulunmak
b) Hukuki danışmanlık yapmak
c) Toplum içerisindekini denetimi sağlamak
d) Sosyal hayata adaptasyonu sağlamak

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a, 4) d, 5) a, 6) c, 7) b, 8) c, 9) b, 10) b
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14. KÜRESEL BİR MESLEK OLARAK SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde küresel bir meslek olarak sosyal hizmet kimliği, dünyada sosyal hizmet
karşılaştırmaları, uluslararası alanda sosyal hizmetin durumu ve sosyal hizmet uzmanının
sorumlulukları konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ulsularası sosyal hizmet çalışmayı avantaj ve dezavantaj yönünden tartışınız.
2) Sosyal hizmetin uluslararasılaşmasından ne anlıyorsunuz?
3) Ulsulararası alanda çalışma sosyal hizmet uzmanına ne gibi fayda ve zarar getirir
düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Küresel bir meslek
olarak sosyal hizmet

Kazanım
Uluslararası sosyal hizmet
kavramına ve içeriğine ilişkin
bilgi edinir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Konuya ilişkin istatistikler,
tanım ve metinler ile konuların
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası Sosyal Hizmet



Sosyal hizmet kimliği



Uluslararası sosyal hizmet kuruluşları
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Giriş
Dünyanın her ülkesinden insanlar yoksulluk, mental hastalık, suç, boşanma, aile içi
şiddet, evlilik dışı doğumlar, AIDS, tecavüz, ensest, madde bağımlılığı, yabancılaşma,
uluslararası terörizm, işsizlik, ırkçılık, toplumsal cinsiyetçilik, tıbbi sorunlar, fiziksel ve
bedensel engeller, aşırı nüfus artışı ve çevrenin kötüye kullanımı gibi pek çok sosyal sorunlar
yaşamaktadır. Sosyal hizmet politika yapıcıları ve onların her ülkedeki destekçileri, diğer
ülkelerin bu sorunlarla nasıl mücadele ettiğini araştırarak ve çözümleyerek daha etkin
programları ve hizmet dağıtım sistemlerini belirlemeyi öğrenebilirler. Gerçekten bu sorunların
bazıları işbirliği içinde eşgüdümle çalışılarak uluslararası çaba ile çözümlenebilir.
Bununla beraber, 21. Yüzyıl, bu uzun dönemli sorunlara ilişkin yanıtların tasarlandığı
yeni arayışlara şahitlik etmektedir. Örneğin, 21. yüzyılın ilk yansında hayata geçirilen bir
politika olan koşulsallık, yalnız ebeveynler ve engelli bireyler için gelir güvencesi oluşturmak
ve yoksulluğu önlemek için istihdam arayışını temel strateji haline getirmiştir. Bu yol pek
çokları için en etkili yöntem olabilir fakat hükümetler için de sosyal güvence sağlamak üzere
en ekonomik olanıdır. Sosyal güvence ödeneği istemek zorunda olan hizmet alanlarla çalışan
sosyal hizmet uzmanları, hem politikayı hem sosyal zorunlulukları hem de birlikte çalıştıkları
bireylerin kişisel tepkilerini anlamak zorundadırlar.
Sosyal hizmetin karşılaştığı zorluklar hiçbir zaman iç rahatlatıcı olmadığı halde,
bizlere gelecek hakkında düşünmeyi sağlar. Bu da bazı soruları gündeme getirmektedir:
Sosyal hizmet sağlık ve sosyal bakım alanlarında bir yere sahip olacak mıdır? Sosyal hizmet
yerini başka mesleklere ya da yeni gelişmekte olan kişisel danışmanlar gibi yeni mesleklere
bırakacak mıdır? Sosyal hizmet, ruh sağlığı ve çocuk bakımı gibi özel alanlarda önemini
arttıracak mıdır? Sosyal hizmetin bir sürüklenme sürecini yaşaması ve işlerine devam eden
sosyal hizmet uzmanlarının hayal kırıklıklarının birçok kişideki yansıması, sosyal hizmetin
ruhunu yitirdiği ve mesleğin bir zamanlar sahip olduğu “bakım veren meslek” niteliğini
kaybettiği şeklinde yorumlanmaktadır.
Preston-Shoot (1996), bu konudaki kaygılan şu şekilde ele almaktadır: “Sosyal hizmet
uzmanları giderek verdikleri mesleki hizmetlerden kopmakta ve rutin işlemler içerisinde
boğulmaktadırlar. Çalıştıkları örgütteki vaka yönetimi, sözleşme yapma, satın alma,
bütçeleme gibi prosedürler nedeniyle müracaatçılarla bir arada olmak ve duygusal olarak
sürece dahil olmak için gereken zamanı bulamamaktadırlar. Sosyal hizmet, vizyonu, değerler
sistemi ve ilkeleri, eleştirel değer çerçevesi, bilgi temeli ve temel amacını oluşturan insanlarla
temas içinde olma gibi niteliklerini kaybetme riski taşımaktadır”.
Benzer şekilde Parsloe (1996) da, uygulama yaparken doldurulması gereken formlara
gittikçe daha fazla odaklanıldığından ve uygulamaların mesleki değerlendirmelerden çok idari
kontrol tarafından yönetildiğinden yakınmaktadır. Parsloe'ya göre:” Kontrol, fikirleri
baskılamakta ve mesleki uygulamayı rutin hale sokmaktadır. Sosyal hizmet mesleği, aşın
derecede yönetim baskısı altında tutulan ve gerektiğinden fazla çalıştırılan sosyal hizmet
uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa uzmanlar, öncelikli sorumluluklarının
hizmet verdikleri kişilere, öğrencilerine, müracaatçılarına, kendilerine ve meslektaşlarına
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yönelik olduğunu hissetmelidirler. Bu sorumluluk, çalıştıkları örgüte hesap verme
mecburiyetinden daha ön planda olmalıdır.” Parsloe “işletmecilik” adındaki yönetsel güç
odaklı bu yaklaşımın, sosyal hizmet uzmanlarının
profesyonel kimliklerinden
uzaklaşmalarına, mesleki konumlarının ve kendi kendilerini yönetebilme becerilerinin
azalmasına neden olduğunu vurgulamaktadır.
Sosyal hizmetin temel yönelimlerinde değişimler yaşanmaktadır. Bugün, bürokrasinin,
prosedürleşmenin ve işletmeci görüşün sosyal hizmette daha fazla yer almasının, iyi bir
mesleki uygulama yapmayı zorlaştırdığı pek çok kışı tarafından vurgulanmaktadır. Sosyal
hizmetin miladını doldurduğu, bürokratik form doldurma işlemlerinin sosyal hizmetin yerini
aldığı ve kaynak paylaşımlarının önem sırasına dikkat edilmeden yapıldığı görüşleri sosyal
hizmet uzmanının kendi kendini güçsüzleştirmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda sosyal
hizmet uzmanı olumlu bir fark yaratabilme becerisini bir kenara bırakmakta ve
profesyonellikten uzaklaşmaktadır. Her ne olursa olsun, iyi bir uygulama yapmanın artık
imkânsız olduğunu söylemek de doğru değildir.
Kendi kendini güçsüzleştirme sürecine bir kez girildi mi şu tehlikeler
beklemektedir:
Kayıp ve yas tutma gibi önemli konularda sorunun altında yatan etkenler
doğru biçimde ele alınmadığı için kaynaklar boşa harcanabilecektir. Örneğin, yaşlı bir
müracaatçı için etkili olmayan ya da düşük etkili bir destek hizmeti sunulmaktadır. Bu
destek hizmeti aynı zamanda oldukça maliyetlidir. Müracaatçıya bu destek hizmeti
verilirken, kendisinin yaşadığı kayıplar ve bu kayıpların müracaatçı üzerindeki etkileri
dikkatli bir biçimde ele alınmamaktadır.
•

Uygulamalarda yaratıcı olmak ve hayal gücünü kullanmak zorlaşacaktır. Dar
kapsamlı rutin uygulama yaklaşımları baskın hale gelecektir. En iyi sosyal hizmet
uygulamaları bile bir tür idari prosedürden farksız olacaktır.
•

Mesleki uygulamalarda etkin bir işbirliği kurulabilmesi için katılım, bağlılık
ve güçlendirme temel öğelerdir. Ancak bu öğeler, eleştirel ve düşünsel uygulamalar
gerçekleştirmeyen sosyal hizmet uzmanları nedeniyle zayıflayacak ve etkili bir işbirliği
kurma şansı ortadan kalkacaktır.
•

Kaynaklardaki eksikliklerin fark edilmesi güçleşecektir. Yetersiz kaynaklarla
hizmet verilmeye çalışılacaktır.
•

Yapılan işten doyum sağlamak sınırlı olacaktır. Stres yaşama riski artacaktır.
Öğrenme ve mesleki gelişim fırsatları azalacaktır.
•

•

Sosyal hizmet uzmanlarına dair olumsuz kalıp yargılar pekişecektir.

Sosyal hizmetin miladını doldurduğu ve iyi bir uygulama yapmanın artık mümkün
olmadığı düşüncesi ile mücadele edebilmek için:
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Sosyal hizmetin mesleki rollerine meydan okuyan çeşitli baskıların varlığının
bilincinde olmak, ancak bu baskılara teslim olmamak
•

Sosyal hizmetin değişmeye ve gelişmeye devam ettiğini unutmamak. Buna
karşın mesleki uygulamalarda yüksek standartları tutturmak için çabalamak
•

Sosyal hizmet mesleğinin karşılaştığı durumlara yönelik birçok kişinin
yenilgiyi kabullenmiş tavırlarına karşı direnmek ve bunlara karşı çıkmak
•

Kendini güçsüzleştirmenin olası tehlikelerine karşı tetikte olmak ve bu
durumdan korunmak için hazırlıklı olmak önem taşımaktadır.
•

Sosyal hizmet uzmanları, toplumu geliştirmek için azami katkıda bulunacaklarsa, daha
olumlu bir imaj yaratmalıdırlar. Toplum, sosyal hizmet uzmanlarının işlerinde gerçekten
uzman olduklarını ve kimsenin elde edemediği sonuçlan elde ettiklerini gördüğü zaman, imaj
olumlu yönde değişecektir. Diğer bazı meslekler (örneğin, tıp, mühendislik) ile ilişkili ödüller
ve statü, tembih ile değil; üyeleri uzun ve zorlu bir eğitimi tamamladıkları, kesin bir uzmanlık
kazandıkları ve müracaatçılarına kararlarının ve eylemlerinin sonucu ile ilgili yasal korumalar
sağladıkları için ortaya çıkmıştır.
Bu noktada kamu yararı için sosyal hizmet uzmanlarının belirli kurallara uyması
beklenir:


Mesleğin imajım iyileştirmek için kişisel sorumluluk almak



Rolünü açığa kavuşturmak için sosyal hizmet uzmanı unvanını kullanmak


Halkın çoğunun sosyal hizmetin ayrı bir meslek olduğundan haberdar
olmadığından hareketle mesleği anlatmak


Sosyal hizmet mesleğinden saygı ile bahsetmek


Kamuoyunu sosyal hizmet konusunda eğitmeyi amaçlayan bir medya ve halkla
ilişkiler kampanyasını planlamak ve uygulamak ve diğer sosyal hizmet uzmanları ve
profesyonel birlikler (örneğin, Yerel NASW bölümü) ile işbirliği yapmak

Sosyal hizmet veya sosyal hizmet uzmanı teriminin bir haberde hatalı şekilde
kullanıldığı zaman gazeteye, dergiye, radyo veya televizyon kanalına hatayı açıklayan bir
mektup veya e-posta yollamak
Sosyal hizmet uzmanları gelecekte sosyal sorunları çözümlemede ve bu sorunlarla
mücadele etmede uluslararası bir bakış açısına ihtiyaç duyacaklardır. Bu bölümde sosyal
hizmet kimliği, dünyada sosyal hizmet karşılaştırmaları ve uluslararası alanda sosyal hizmetin
durumu ile sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları konuları irdelenecektir.
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14.1. Sosyal Hizmet Kimliği
Sosyal hizmet kimliği tarihsel, siyasi ve ekonomik bağlamda oluşturulur. Bu
uygulandığı toplumlarda “neler olduğunun yanıtı”nı içerir. Eğer sosyal hizmet kimliği sosyal
olarak yapılandırılırsa, bu onun yeniden inşa edilebileceği anlamına gelir. Sosyal hizmet
dünyada farklı kültür ve siyasi sistemler içinde kurulmuştur. Sosyal hizmetin sosyal olarak
yapılandırılması tanımının ya hala ağırlıklı olarak Batı toplumlarından etkilendiğinin ya da
sosyal hizmetin durağan ve evrensel olarak düşünüldüğünün göstergesidir. Tartışmalar devam
etmekte olup “sosyal hizmet nedir”, “sosyal hizmet uzmanları ne yapar” ve “sosyal hizmet
eğitimini ne oluşturur” soruları sorulmaktadır. İnsanların bireysel güçlenmeden daha fazlasına
ihtiyaç duyduğu yapısal değişim ve politik aktivizm özellikle tanımda belirtilmemiştir. Bu
kapsamda sosyal hizmet uzmanlarının müdahalesi ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır.
Tanımda, paylaşılan kültüre katkı sağlayan basılı ya da görsel medya, ortak dil, tarih, din,
eğitim ve yasal sistemler gibi varsayımlar ele alınmamıştır.
Afrika, Asya ve Ortadoğu temelde Batı toplumlarının kültürlerine benzemez. Ancak
sosyal hizmetin tanımı, sosyal hizmet eğitim-öğretiminin standartları sosyal hizmet ve
eğitiminde evrensel bileşenlerin olduğunu varsayar. Çeşitlilik göz ardı edildiği takdirde
kavram, Batı toplumlarında yaşanan kültürel, etnik ve cinsiyet farklılıklarına dayandırılır. Bu
durumda insan hakları, eşitlik, sosyal değişim ve güçlendirme olarak tanımlanan, yorumlanan
ve uygulanan kavramlardaki farklılıklar göz ardı edilir. Örneğin; Budizm, Hinduizm,
Konfüsyüsçülük, İslam tarafından etkilenen geleneksel Asya kültürleri bireysellik yerine
kolektifliği/ortaklığı, kişisel haklar yerine sorumluluğu, eşitlik yerine sosyal normları ve
düzeni, sosyal değişim yerine aile sistemlerini ve güvenliği vurgulamaktadır. Bu yüzden
çatışmanın yerine uyum alır. Batı kültürleri, farklı bir yaklaşımla zihin, beden, ruh ve çevreyi
bileşenlerini parçalayarak kullanır. Oysa ki pek çok Afrika, Asya ve Batı toplumlarındaki
yerli kültürlerde zihin ile beden ve insan ile doğa bütündür. İşte bu noktada, Asya’daki sosyal
hizmet uygulamalarının ve eğitiminin Batıdaki sosyal hizmetten farklı olarak tasarlanmasına
gerek vardır. Böylece Batılı bir sosyal hizmet uzmanı, meslektaşları ve danışanları ile Asya
modeline göre sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirir.
Sosyal hizmet, Avrupa merkezli ve Amerikan sosyal çalışma modelleri üzerine
kurulmuş ve Asya, Afrika ve Karayip ülkelerinde bir sömürge faaliyeti olarak başlamıştır. Bu
durum, yerel kimliğin gelişmesinde bir başarısızlığa yol açmıştır. Batının bilgi, beceri ve
değerleri, Afrika yerelinde her zaman yarar sağlamamıştır. Örneğin; sosyal hizmet uzmanı
sorunu, toplumsal düzey yerine bireysel bağlamda ele almak zorunda kalmıştır. Sonuçta
sosyal hizmet, yerel halka ve yerel sosyal hizmet uzmanına yabancı hale gelmiştir. Amerikan
ve İngiliz modelleri Ermenistan, Japonya, Polonya, Tayvan, Finlandiya ve Norveç gibi
ülkelerde ödünç şeklinde kalmıştır. Amerikan literatürü, geleneksel olarak İngiliz sosyal
hizmetinden etkilenmiştir. Norveç sosyal hizmeti, refah devleti uygulamaları ile bağlantılıdır
ve Anglo-Amerikan tedavi modelleri üzerine eğitim alan uygulamacıların görevlerini
“gerçek” sosyal hizmet olarak tanımlamakta zorlandıklarını belirtmişlerdir.
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14.2. Dünyada Sosyal Hizmet Karşılaştırması
Sosyal hizmet şemsiyesi altında ülkeden ülkeye neler değişmektedir? Healy (2001)
Danimarka, Jameika, Maritus, Ermenistan, Arjantin ve Japonya’da sosyal hizmet
uygulamalarını karşılaştırmış ve birbirine benzemeyen bu altı ülkede kavramsallıkta,
kurumsallıkta ve uygulamada bezerlikler ve farklılıklar tespit etmiştir.

Sosyal hizmetin, rolleri ve içerikleri büyük ölçüde değişmektedir. Sosyal
refaha, tamamlayıcı mesleklere ve sosyal kurumların yapısına ilişkin hükümet politikası
sosyal hizmetin nasıl tanımlandığını etkiler. Örneğin; Jamaika’da ekonomik durgunluk ve
işsizlik nedeniyle göç yoğundur. Çocuklar geri planda kalmıştır ve pek çok sosyal hizmet
uzmanı öncelikle çocuklara odaklanan sivil toplum örgütlerinde çalışmaktadır. Japonya’da
sosyal hizmet uzmanlarının çoğu, Batı toplumlarında paralı bir iş olan yatılı bakım alanında
çalışmaktadır. Polis memurluğu ve çocuk müfettişliği gibi tamamlayıcı meslekler Zambiya’da
çocuk korumasını üstlenmektedir.

Sosyal hizmet uzmanı, sosyal değişime bağlılığı ve insanların değişme
yeteneğine olan iyimser inançları paylaşırken bunu işlevselleştirmesi oldukça güçtür. Çünkü
bu durumun kurumsal ve siyasi koşulları bulunmaktadır. Örneğin; Arjantin’in baskıcı
hükümeti sosyal hizmet uzmanlarına ideolojik köktenci bağlılıklarını takip ettirmeyi
başaramamıştır.

Sosyal hizmet uzmanı, her yerdeki yoksul insan ile çalışır; ancak yoksulluk
değişebilir. Aynı zamanda çocuk ve aile, kültürel çeşitlilik, çatışma ve sosyal dışlanma
konularında endişe duyar. Amaç ve ciddiyet değişir.

Sosyal hizmet uzmanı, ayrımcılığa karşı ve eşit muamele için insan onuru ve
kıymeti ile ilgili değerleri paylaşır. Sosyal hizmet uzmanı, katılımı ve kendi kaderini tayin
etmeyi destekler. Ancak bireysel ya da kolektif toplumlar arasında uygulamalarda farklılıklar
olabilir.

Resim 26. 18 Mart Dünya Sosyal Hizmet Günü. Kaynak: www.ifsw.org
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14.3. Uluslararası Alanda Sosyal Hizmetin Durumu
Sosyal hizmet alandan alana ve ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu durum
sosyal hizmet uzmanlarının kimliklerini de etkiler. Amerika’da sosyal hizmet çoğu Avrupa
ülkesine göre daha yüksek statüye sahiptir. Bu durumun nedenleri şunlar olabilir:

Amerika’da sosyal hizmet akademik bir disiplin olarak kurulmuştur. Bağımsız
araştırmalar yürütülmektedir. Avrupa’da sosyal hizmette araştırmacılar ve akademisyenler
sosyal hizmet uzmanlarından ziyade çoğunlukla sosyolog ve psikologdan oluşmakta idi. Bu
durum sosyal hizmetin içeriğini ve statüsünü etkilemiştir

Kuzey Amerika’da sosyal hizmet uzmanları, başka yerlere göre daha fazla
terapi yapmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının %39.0’ı mental sağlıkta çalışırken sadece
%11.0’ı yetişkin hizmetleri ,yaşlılık, bağımlılık, uluslararası hizmetlerde çalışmaktadır.
Terapötik sosyal hizmet, yoksulların refahı için çalışan sosyal hizmet uzmanından daha
yüksek statüdedir. Psikoterapiyi kullanan insanlar sıklıkla orta sosyo-ekonomik sınıftandır.
Buna ilaveten psikiyatrist ve psikolog gibi ekibin yüksek statülü diğer üyeleri sosyal hizmet
uzmanının statüsüne renk katmaktadır. Çoğu sosyal hizmet literatürü, terapötik yaklaşıma
dayanır. Bu durum, refah alanında çalışan sosyal hizmet uzmanının kendisinin “gerçek”
sosyal hizmet yapmadığını düşündürebilir.

Sosyal hizmetin statüsünde cinsiyetin belirleyici bir rolü vardır. Sosyal hizmet
uzmanlarının sayısıyla kıyaslandığında erkekler araştırmada, yayıncılık alanında ve lider
pozisyonlarda daha fazla görülmektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde sosyal hizmet uzmanları,
düşük statü ve ücretle çalışan kadınlardan oluşmaktadır.
Sosyal hizmet ile diğer meslek ve disiplinler arasında net bir ayrımın olmaması sosyal
hizmetin kimliğinde belirsizliğe neden olmaktadır. Denetimli serbestlik alanında çalışan
memurlar, İskoçya ya da İskandinav ülkelerinde sosyal hizmet uzmanlarından oluşurken
İngiltere’de ayrı bir eğitim programı bulunmaktadır. Gençlik çalışmaları çoğu Avrupa
ülkesinde ve Amerika’da sosyal hizmet olarak düşünülürken İngiltere’de kendine ait eğitim
ve meslek yapısı olan ayrı bir uzmanlık alanıdır. Aynı şekilde, sosyal refah çalışanlar
Avustralya Sosyal Hizmet Birliği’nin üyesi değilken bunların çoğu çocuk bakımı ve sosyal
hizmet kuruluşlarında çalışmaktadır. Eğitimleri sosyal hizmet eğitimi ile benzer olmakla
birlikte daha kısa sürelidir. Sosyal refah çalışanları Norveç’te yeni bir meslek grubudur. 2006
yılında sosyal güvenlik ve istihdam kuruluşlarıyla birleşerek Sosyal Servis şeklini almışlardır.
Sosyal hizmet disiplini ve mesleği uluslararasıdır ve bir dizi farklı etkinlikleri ifade
eder. Bunlar:
 Güney ülkelerdeki kalkınma ajanslarıyla çalışma: Örneğin; Çocuk Koruma (Save
the Children), Katolik Kilisesi’nin misyon ve değerlerini yansıtan uluslararası bir insani
yardım örgütü olan Caritas, Sınır Tanımayan Doktorlar (Médicin Sans Frontiéres) gibi
kalkınma ajansları örnek olabilir. Pek çok kişi Güney ülkelerdeki bu tür uluslararası
ajanslarda kariyer yapmaktadır ya da gençlik veya emeklilik gibi yaşamlarının bir döneminde
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kendilerini bu kuruluşlara adamıştır. Bazı ülkelerde kabul edildiğinin aksine Güney’deki
gelişme çabaları, sosyal hizmet olarak düşünülmez.
 Resmi uluslararası ajanslarda çalışma: Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa
Komisyonu ya da devletlerin yardım birimlerini içeren uluslararası kuruluşlar örnek olabilir.
Kalkınma ajanslarında olduğu gibi ülkelere göre de farklılıklar görülebilir. Örneğin; İngiltere
ve İrlanda’da bu tür kuruluşlarda çalışma, sosyal hizmet olarak görülmez.
 Çapraz ulusal (cross-national)konuları ele alan ajanslarda çalışma: Aile
uyuşmazlığında çocuğun kaçırılması gibi aile konularını uluslararası ele alan kuruluşlar örnek
olabilir. Engelli ya da mental rahatsızlığı olanlar için çalışan bazı hizmet kullanıcısı
kuruluşlar, uluslararası düzeyde çalışan personele sahiptir.
 Uluslararası sosyal hizmet kuruluşları için çalışma: Uluslararası Sosyal Hizmet
Uzmanları Federasyonu (IFSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW)
veya projelerde ya da bu tür organizasyonlarla bağlantılı çalışan ülkelerde istihdam edilen
insanlar örnek olabilir.
 Uluslararası
programlarına katılma.

konferanslara, eğitim ve iş ziyaretlerine, değişim ve araştırma



Kendine yabancı gelen bir ülkede sosyal hizmet uzmanı olarak çalışma.



Kendi ülkesinde göçmen ve mülteciler ile çalışma sayılabilir.

Burada dikkati çekecek önemli ayrıntı, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki
sosyal hizmet uzmanının, kendi toplumunda küreselleşmenin etkisinden kaynaklanan sosyal
ve kişisel sorunlar ile doğrudan yoksulluk, eşitsizlik gibi konularla ilgilenirken Batıdaki
meslektaşlarının çoğunlukla küreselleşmenin yerel sonuçlarını ortaya çıkarmak için günlük
uygulamalara ağırlık vermesidir: uluslararası göç, iltica ve mülteci sorunu gibi. Aynı zamanda
küreselleşmenin sosyal eğilimleri olan zorla evlilik, kültürel çatışma ve terörizme ilişkin
endişe yaşayabilirler. Bir başka örnek; Afrika’da sosyal hizmet kitlesel yoksulluk, HIV/AIDS,
sosyo-ekonomik alt yapı yoksunluğu, çatışmalar, siyasi güvensizlik, insan hakları ve sosyal
adalet eksikliği konularını ele alırken sosyal hizmet uygulamaları bu yüzden Batıdan farklı
olabilir.
Sosyal hizmet uzmanı için uluslararası düzeyde iş bulma fırsatı vardır. Birleşmiş
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF) göçmen çalışması yapan görev pozisyonlarında sosyal hizmet
uzmanı çalışabilir. Diğer ülkelerdeki bazı devlet birimleri ve özel kurumlar danışmanlık
yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) sosyal hizmet uzmanları ile anlaşma
imzalamaktadırlar. “Katolik Hayırseverlik Kurumu” (Catholic Charities), “Dünya Çapında
Uyum Kurumu” (Worldwide Adoptions), “Kızılhaç” (Red Cross) gibi bazı özel ulusal veya
uluslararası kurumlar, uluslararası programlarda sosyal hizmet uzmanlarını görevlendirir.
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14.4. Uluslararası Alanda Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanının
Sorumlulukları
Sosyal hizmet uzmanı bireysel olarak ya da kurum ve kuruluşlar aracılığı ile dünyada
sosyal hizmet mesleğine ilişkin bilgi ve tecrübe gerektiren uluslararası faaliyetlerde yer alır.
Küreselleşme, sosyal hizmet disiplini ve mesleği için uluslararası düzeyde sorumluluk
alanı oluşturmakla birlikte yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu fırsatlar, sosyal hizmet çalışma
ortamını dört farklı yolla yeniden şekillendirir.
 Çoğunluğu dramatik nüfus hareketliliğini içeren uluslararası sosyal güçler ve
sosyal etkiler, ABD gibi pek çok ülkede sosyal kurumların iş yükünü değiştirmiş ve yerel
uygulamaları etkilemiştir. Çoğu ülke, sosyal hizmet uygulamalarında sosyal sorunlar ve
koşullarla başa çıkmak üzere yeni bilgi ve yeterliliklere ihtiyaç duymaktadır.
 Sosyal sorunlar, ekonomisi düşük veya yüksek ülkelerde önceki yıllara göre daha
fazla çalışmayla ve karşılıklı değişim yapmayla paylaşılmaktadır. Çoğu ülke, evsizler ve
sokak çocukları, yaşlı nüfusundaki artış, aile modellerindeki değişimler, işsizlik ve diğer
sosyal problemler ile uğraşmaktadır. Küresel sorunları anlama, insan hakları ve sosyal adalet
ile ilgili olarak sosyal hizmetin temel değerlerine yeniden odaklanılmasına katkı sağlayabilir.
 Bir ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal eylemleri doğrudan ya da dolaylı olarak
diğer ülkelerin ekonomik ve sosyal refahlarını ve hepsinin üstünde gezegenin sağlığını
etkilemektedir. Bu yüzden milletler, kendi sosyal sorunlarını ve diğer milletlerin refahını
doğrudan etkileyen herhangi bir milletin faaliyetini paylaşmalıdır. 1986 yılında Ukrayna’da
meydana gelen Çernobil nükleer kazası radyoaktif maddelerin Avrupa’nın çoğuna
yayılmasına neden olmuştur. Benzer şekilde, 2001’deki NewYork ve Washington D.C.’ye
yönelik 11 Eylül terorist saldırısı Karayiplerin turizm gelirini düşürmüştür. Gerçekçi
düşünüldüğünde, hiçbir ülke ya da meslek grubu tek başına bu tür sorunları çözemez.

Son olarak; haberleşme gibi hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler,
uluslararası paylaşıma ve değişime yönelik fırsatlar yaratmaktadır. Bilgisayar ve video
paylaşımları iletişimi/haberleşmeyi belirgin bir şekilde değiştirmiştir.
Dünyada sosyal hizmet mesleği ve bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanı için uygun
hedefler, bu eğilimlerin dışında büyür. Bu nedenle sosyal hizmet uzmanının,
 Kendi yerel uygulamalarında ortaya çıkan ilgili toplumsal sorunları ve durumları
uluslararası düzeyde ele alması,


Küresel sosyal sorunların çözümüne karşılıklı katkıda bulunması

 Diğer ülkelerin ve insanların refahı üzerinde kendi ulusal politikalarının etkisini
gözlemlemesi oldukça önemlidir.
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Buna ilaveten belirtilen bu amaçların gerçekleştirilmesini desteklemek için uluslararası
diyalogla değişime katkıda bulunmaya ve yararlanma kapasitesini değiştirmeye ihtiyaç vardır.
Bu amaçların her biri mesleki farkındalığın ötesinde yeni bilgi ve tutumları gerektirir. Bu
bakımdan farklındalık, uluslararası faaliyetlerin başlangıç noktası olabilir. Sosyal hizmet
uygulamalı bir meslektir. Bu nedenle uluslararası alanda çalışacak sosyal hizmet uzmanının
 benzerlikleri ve farklılıkları
fonksiyonları, amaçları ve tarihi bilgisine,

tartışabileceği

dünyadaki

sosyal

hizmetin

 mesleki kurumlar aracılığı ile uluslararası faaliyetleri organize edebilecek mesleki
bilgi edinme yollarına,
 uluslararası sosyal hizmeti, sosyal refah ile fonksiyonlarını içeren temel kurum
bilgisine (örneğin; BM’in sosyal refah sorumluluğu bilgisi gibi.),
 küreselleşme, büyüme, insan hakları ve milliyetçilik ötesi/transnasyonalizm
kavram ve kuramları bilgisine,
 uluslararası yardımda ve büyümede sosyal hizmet için fırsat ve rollerin
farkındalığına,
 yerel sosyal hizmet ve sosyal refah uygulamalarının uluslararası boyutuna ilişkin
farkındalığa,
 uluslararası sosyal refah politikaları için standart oluşturmada Birleşmiş
Milletler’in rolü bilgisine,
 diğer ülkelerde sosyal refah koşulları üzerinde ulusal politikaların etkisine ilişkin
farkındalığa,
 sosyal hizmette ulusal ve küresel veri kaynakları bilgisine,
 uluslararası sosyal hizmette etik ikilemleri inceleme isteğine,
sahip olması gerekmektedir.

14.4.1. Sosyal Refah Politikalarını Etkileyen Uluslararası Sosyal
Hizmet Kuruluşları
Sosyal refah politikalarını etkileyen uluslararası sosyal hizmet kuruluşları, sosyal
hizmeti ve uluslararası gelişmeyi desteklemek ve yükseltmek amacıyla çalışan sosyal hizmet
derneklerini, sivil toplum kuruluşlarını, araştırma enstitülerini içermektedir.


Singapur Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Japonya Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
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İrlanda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Yeni İskoçya Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Hong Kong Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Danimarka Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Kanada Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



İngiliz Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Aotearaz Yeni Zelanda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği



Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu



Uluslararası Sosyal Refah Konseyi



Uluslararası Sosyal Gelişim Konsorsiyumu



Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği



Norveç Sosyal Eğitimciler ve Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği



Ulusal Sosyal Eğitimciler Federasyonu (Danimarka)



Sosyal Hizmet Uzmanları Ulusal Birliği (NASW)



Fransız Sosyal Hizmet Eğitimi ve Araştırma Kuruluşları Derneği



Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Derneği



Toplum Kuruluşu ve Sosyal Yönetim Derneği



Avustralya Sosyal Hizmet ve Refah Eğitimi Derneği
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küresel bir meslek olarak sosyal hizmet kimliği anlatılarak dünyada
sosyal hizmet karşılaştırmalarına yer verildi. Uluslararası alanda sosyal hizmetin durumu
irdelenmiş olup sosyal hizmet uzmanlarının sorumlulukları belirtildi. Uluslararası sosyal
hizmet kuruluşları sıralandı.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal hizmet uzmanlarının giderek rutin işler içerisinde boğulduğunu ifade eden
bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Parsons
b) Douglas
c) Preston-Shoot
d) Parsloe
2) Aşağıdakilerden hangisi kendi kendini güçsüzleştirme sürecindeki tehlikerlden
biridir?
a) Kaynak verimliliği
b) Yaratıcı hayal gücü kullanımı
c) Ayrılık ve bağımsızlık odağı
d) Kaynaklardaki eksikliğin fark edilmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinin mevcut durumuna ilişkin görüşü
yansıtmamaktadır?
a) Farklı meslek gruplarının işi yürütmesi
b) Kaynak paylaşımındaki özensizlik
c) Form doldurma işlemlerinin artması
d) Miladını doldurduğu düşüncesi
4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleki uygulamalarında etkin bir
işbirliğinin kurulabilmesi için gerekli ögedir?
a) İşten ayrılma
b) Örgütsel vatandaşlık
c) Örgütsel sinizm
d) Bağlılık
5) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının mesleğin gelişimindeki
mücadelesini yansıtmaktadır?
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a) Kabulleniş
b) Olumlu imaj
c) İşten ayrılma niyeti
d) Verimsizlik
6) “Sosyal hizmet ……… tarihsel, siyasi ve ekonomik bağlamda oluşturulur” boş
bırakılan yere uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uzmanlık
b) Meslek
c) Kimlik
d) Örgüt
7) Aşağıdakilerden hangisi Asya’daki sosyal hizmet çalışmalarında dikkat edilmesi
gereken farklılıktır?
a) Bireyselcilik
b) Kollektivizm
c) Kişisel haklar
d) Eşitlik
8) Sosyal hizmetin kurulduğu modelin menşei aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amerika
b) Avrupa
c) Asya
d) Karayip
9) Sosyal hizmet uzmanlarının çoğunun Batıdaki gibi paralı bir iş olan yatılı bakım
alanında çalıştığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zambiya
b) Japonya
c) Maritus
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d) Ermenistan
10) Amerika’da hangi alanda çalışan sosyal hizmet uzmanı diğer uygulama alanlarına
göre yüksek statüye sahiptir?
a) Adli sosyal hizmet
b) Gerontolojik sosyal hizmet
c) Terapötik sosyal hizmet
d) Okul sosyal hizmeti

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) d, 5) b, 6) c, 7) b, 8) a, 9 ) b, 10) c
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