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ÖNSÖZ
Mevzuat günlük yaşantımızda adeta hareket alanımızı belirler. Ulaşabileceğimiz
sınırlar yanında bu alanın emredici, yönlendirici, sevk edici boyutunu da ifade eder. Mevzuat
aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarını belirtir. Kurumların
yol haritasını oluşturmaya öncülük eder. Ayrıca mevzuat kişilerin ya da kurumların kayıtsız
kalamayacağı kadar önem arz etmesinin yanında zorunluluğu da ifade eder.
Sosyal hizmetin uygulama alanı genişledikçe bu alanın mevzuatı da bir o kadar önemli
hâle gelmektedir. Sosyal hizmet alanı hem boyut olarak genişleyip büyümekte hem de bir o
kadar karmaşık hâle gelmektedir. Bundan dolayı da mevzuatın sade, anlaşılır bir şekilde
işlenmesi önem arz ederken sosyal hizmet mevzuatının sınırlarının, kapsamının, kurumlarının
amacının, görevlerinin ve yetkilerinin de bilinmesi gerekir.

Doç. Dr. Bedrettin Kesgin
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YAZAR NOTU
Sosyal hizmetin kolay, sade ve anlaşılır bir çerçeveyle anlatılması amaçlanmıştır.
Öğrencilerin mevzuatı öğrenmelerinin bir boyutu da mevzuatı, kurumlarla ilişkilendirmeleri
ve günlük hayattaki yansımalarından hareket etmeleridir.
Bu durum öğrenmeyi
kolaylaştıracak diğer taraftan dersi zevkli bir hâle getirecektir. Bahse konu olan amaçlara
hizmet etmesi ve yararlı olmasını temenni ederim.
Doç. Dr. Bedrettin Kesgin
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1. MEVZUATIN ÖNEMİ VE ESKİ SOSYAL HİZMET MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde mevzuat neyi ifade ediyor, Osmanlıdan alınan miras, II. Abdulhamit
uygulamaları , geleneksel refah rejimi konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mevzuatın hayatımızdaki yeri neden önemlidir?

2)

Osmanlıda geleneksel sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?

3)

Osmanlı Modern Dönemde II. Abdülhamit’in uygulamaları neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Mevzuat Neyi İfade Ediyor?

Osmanlıdan Alınan Miras

II.Abdulhamit Uygulamaları

Geleneksel Refah Rejimi

Kazanım
Mevzuatın hayatımızdaki
yerini kavrayabilmektir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video

Osmanlıdan alınan miras
daha sonra etkisini
gösterdiği için sosyal
hizmetin tarihsel kökeni
hakkında bilgi verir.

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video

II. Abdulhamit dönemi
uygulamaları da
göstermektedir ki bu yıllar
devletin sosyal hizmet
alanında ciddi anlamda
eğildiği dönemdir.

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video

Osmanlı geleneksel refah
rejimini tartışarak
öğrenmektir.

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Mevzuat



Refah Rejimi



Osmanlıda Sosyal Hizmet



Sosyal Hizmette Kurumsallaşma

5

Giriş
Sosyal hizmetin anlaşılması ve sosyal hizmetin sürdürülmesinde sosyal hizmet
mevzuatının bilinmesinin gereği ortadadır. Sosyal hizmet mevzuatının öğrenilmesinin yolu
yalnızca mevzuatın bölümlerinin ya da maddelerinin bilinmesinden geçmez. Aynı zamanda
mevzuatın tarihsel süreçte geçirdiği evrim, tarihsel gelişimi, felsefi arka planı ve kurumları
ortaya çıkaran zihniyeti de bir o kadar önemlidir. Bu açıdan tarihsel miras olarak
görebileceğimiz ve günümüz Türkiyesinin mevzuat alt yapısını etkilemesi nedeniyle
geleneksel Osmanlı sosyal hizmet mevzuatına değinilecektir.
Osmanlı Dönemi daha çok geleneksel sosyal hizmet açısından geleneksel ve modern
dönem olarak tasnif edilmektedir. Geleneksel dönem kuruluş zamanından Osmanlının
Batılılaşma tarihine ya da Tanzimat Dönemi’ne kadar olan zamanı kapsar. Modern dönem ise
Batılılaşma döneminden Cumhuriyete kadar olan yılları ifade eder. Dolayısıyla çalışmada
temel ayrım olarak alınan bu dönemlerde sosyal hizmet açısından bariz uygulama farklılıkları
da görülecektir.
Modern dönemde II. Abdülhamit’in uygulamaları göze çarpmaktadır. II. Abdülhamit
dönemi aynı zamanda merkezî yönetimin sosyal hizmete eğildiği ve daha da önemlisi
kurumlarını oluşturduğu bir dönem olması nedeniyle de önemine binaen incelenmiştir. Bu
dönem incelenirken Osmanlının refah rejimi de açıklanacaktır.
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1.1. Mevzuat Neyi İfade Ediyor?
Mevzuat başlığı altında tüm hukuki metinler yerine sosyal hizmetin önemli mevzuat
başlıkları kastedilecektir. Aksi takdirde mevzuatın başlangıcı ve sonu takip edilemez.
Ayrıntıya girilmesi de konuyu zorlaştırır. Bundan dolayı bu başlık altında daha önce de
değinildiği gibi sosyal hizmetin öneminden bahsedilecek, daha sonraki mevzuat
çalışmalarında ise önemli hukuki metinlerden bu metinlerin hem felsefi arka planı hem de
içeriğinden bahsedilecektir.

Foto1: Resmi Gazete
Mevzuat kelimesi; Arapça bir kelime olup vaaz edilenler, vaaz etmek, kuralı ortaya
koymak gibi anlamlara gelmektedir. Sosyal himzet mevzuatı da sosyal hizmetle ilgili ortaya
konulan soyut kuralları ve kaideleri ifade eder. Yaptırımı olan, emredici olarak görülebilecek,
yerine getirilmediği zaman çeşitli yaptırımları olan kurallar bütünüdür. Mevzuatın kaynağı
kurumlar ve kuruluşlar olabilmektedir. Yasama faaliyetininin yeri olan parlamento ya da
TBMM en önemli mevzuat kaynağıdır. Özellikle Anayasa ve yasalarla, KHK’lere (Kanun
Hükmünde Kararname) kaynaklık teşkil etmektedir. Aynı şekilde usulünce onaylanış uluslar
arası sözleşmelerin onay makamıdır.

Foto 2: TBMM
Bu bağlamda normların en üstününü teşkil eden Anayasa, yasa ve uluslararası
antlaşmalar da tek yetkili mercii parlanmentodur. Bununla birlikte mevzuat denilince yalnızca
bu hukuk metinleri akla gelmemelidir. Diğer hukuk metinleri de bir hiyerarşi içinde
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değerlendirilebilir. Hukuki metinlerin belli üst-ast ya da belli düzen içinde sıralanmasına
normlar hiyerarşisi denir. Bu normlar farklı kademelerde yer almakta, normlar arasında altlık
ve üstlük ilişkisi söz konusu olmaktadır. Alttaki norm, geçerliliğini üstteki normdan
almaktadır. 1982 Anayasası doğrudan normlar hiyerarşisine değinmemekle birlikte normlar
hiyerarşisini ima etmektedir. Bir alttaki hukuki düzenleme yetkisini üst normdan almaktadır.

Şekil 1: Normlar Hiyerarşisi
Burada kanunla, KHK ve uluslararası sözleşmeler birlikte de değerlendirilebilir.
Çünkü KHK zaten kanun hükmündedir. Anayasaya aykırı olamaz. Uluslararası sözleşmeler
ise kanun hükmündedir lakin Anayasa’ya aykırılıktan dava edilmeyeceği için de (Anayasa 90
md.) kanuna göre bir nevi üstünlük kazanmaktadır. Bununla birlikte Anayasa en üst hukuk
normudur.
Mevzuat, ülkedeki yürülükte olan anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge gibi
yazılı hukuk metinlerini ve kuralları tanımlar. Farklı çeşitleri vardır. Bunlar sırasıyla, anayasa,
uluslararası antlaşma ya da sözleşmeler (uluslararası mevzuat), yasa, kanun hükmünde
kararname, içtihat, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzerleridir.
Anayasa:
Temel metin anayasadır. Anayasa’nın 11’inci maddesinde yer alan Anayasa
hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz
ifadesi anayasanın üstünlüğünü ve diğer tüm normların ona uygun olma zorunluluğunu ifade
etmiştir. Anayasa üst norm olmasına rağmen anayasalar daha çok soyut, genel ve ilkesel
temelde bir hukuki metindir. Ülkenin değerlerini, rejimini, sistemini, ilke ve işleyişini, temel
hak ve ödevlerini, vatandaşların ilişkilerinin temel ilkesini belirler. Anayasaların oluşturulma
yeri parlamentolardır. Bunun nasıllığı ile ilgili düzenlemeler anayasalarda belirtilmiştir.
Anayasa temel metin olduğu için ve normlar hiyerarşisinin en üsünde olduğu için ihlali ciddi
yaptırımlara uğrar. Anayasa temel bir metin olduğu için sosyal konular da da temel
yaklaşımını içinde barındırır. Aşağıda bazı sosyal, ekonomik ve eğitim haklarından
bahsedilmiştir.
Anayasa 2. Madde ……sosyal bir hukuk devletinden bahseder. Yine ekonomik ve
sosyal haklar ve ödevler başlığında:
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I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve
eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile
planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma,
yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve
sürdürme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları
koruyucu tedbirleri alır.
II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve
eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim
ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasa’ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında
parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek
istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.:
2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile) Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli
yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı
kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile
ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana
dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı
diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla
düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.
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MADDE49- Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,
çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek,
işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için
gerekli tedbirleri alır.
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
MADDE 50- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından
özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla
düzenlenir.
Uluslararası antlaşma:
İki ya da daha fazla devletin aralarındaki sözleşmeye dayanır. Devletlerin üst
mercilerinin bu sözleşmeleri onaylaması gerekir. Yazıya geçip usulunce onaylanan
uluslararası sözleşmeler karşılılık ilkesine göre, yetki ve sorumluluğu ifade eder. 5170 S.
Kanun’un 7’nci maddesiyle getirilen düzenleme ile usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla, ulusal kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma
hükümlerinin esas alınacağı belirtilmektedir. Türkiye açısından uluslar arası antlaşma ve
sözleşmeler iç hukuk açısından da bağlayıcıdır ve yasa değerindedir (Anayasa, Md. 90). İhlali
de yaptırımı gerektirir. Sosyal hizmet alanıyla iligil özellikle BM, AB, UNİCEF gibi
kurumlarla birçok antlaşma yapılmış ve onaylanmıştır.
Yasa (Kanun):
Yasa, anayasaya uygun olarak çıkarılan devletin işleyişi, toplumsal düzenin
sürdürülmesi için genel kuralları ifade eder. Yasama organı tarafından oluşturulan hukuk
kurallarıdır. Kanun ifadesi de yaygın olarak kullanılır. Yasalar anayasaya aykırı olamaz ve
onunla çelişmez. Anayasa’nın 11’inci maddesinde kanunların Anayasa’ya aykırı olamayacağı
açıkça hüküm altına alınmaktadır. Sosyal hizmetle ilgili olarak SHÇEK Kanunu, 2022 S.
Kanun Çocuk Koruma gibi birçok kanun bulunmaktadır. Bunlara zamanı gelince değinileceği
için burada sadece bahsedilmiş oldu.
KHK (Yasa Gücünde Kararname ya da Kanun Hükmünde Kararname):
KHK hükumetin Bakanlar Kurulu eliyle çıkardığı bir mevzuatır. İsminden de
anlaşılacağı gibi kanun gibidir. Kararname TBMM’ye getirilir ve oylanır. Bakanlar Kurulu bu
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yetkiyi Anayasa’dan alır ve daha sonra yasama organının denetimine tabi olan ve normlar
hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemdir. Bakanlar Kurulu genellikle
çıkartılmasında aciliyet gerektiren, tartışılmasını istemediği zaman kaybının da istenilmediği
durumlarda başvurulur. Demokratik rejimlerde bu yetki yasanın yerini almamalıdır. KHK ile
anayasa hükmü ya da bir yetki kanunu ile Bakanlar Kuruluna yasa yapma yetkisi
verilmektedir. TC Anayasasının (1982) 87. maddesi ile, Bakanlar Kuruluna belli
konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek, TBMM'nin görev ve
yetkileri arasında sayılmıştır. Anayasanın 91. maddesinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Ancak
sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklıkalmak üzere, Anayasanın ikinci kısmının birinci
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü
bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması da KHK ile olmuştur.
Tüzük:
Tüzük kelimesine Nizamname de denilir. Anayasa’nın 115’inci maddesi ile Bakanlar
Kuruluna kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere,
kanunlara aykırı olmamak ve danıştayın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzük çıkarma
yetkisi verilmiştir. Aynı madde ile çıkarılacak tüzüklerin cumhurbaşkanınca imzalanması ve
kanunlar gibi yayımlanması esası da getirilmektedir. Tüzüklerin kanunlara aykırı olmaması
gerekmektedir. Yasalarda ayrıntı olmadığı için bu durum tüzükle çözülmeye çalışılmıştır.
Tüzükle kanunların bazı maddeleri ya da hükümleri biraz daha ayrıntılı düzenlenir. Bakanlık
tarafından hazırlanan tüzük, danıştayın incelenmesine sunulur. Bu incelemeden olumlu sonuç
çıkarsa tüzük taslağı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe girer. Sosyal hizmet alanında
örnek olarak Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Ve Spor Tüzüğü verilebilir.
Yönetmelik (Talimatname):
Yönetmelik daha ayrıntılıdır ve işleyişi gösterir. Kurumlar, bakanlıklar, başbakan ve
tüzel kişilikler yönemelik çıkartabilirler. Anayasa Madde124- Başbakanlık, bakanlıklar ve
kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını
sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Hangi
yönetmeliklerin Resmî Gazetede yayımlanacağı kanunda belirtilir. Sosyal hizmet alanında
birçok yönetmelik bulunmaktadır. Her kanunun ya da KHK ve tüzüğün uygulanmasını
göstermek için yönetmelik çıkartılmaktadır.
Yönerge (Talimat, Direktif):
Yönerge normlar hiyerarşinin altındadır. Bazı yazarlara göre yönetmelik altındaki
diğer adsız düzenleyici işlemler yönerge olarak tanımlanabilir. Üst makamların belirlediği
usul, yol, yöntem, çalışma şartları vb. belirtir. Konular yönetmelikle daha da ayrıntılandırılır.
Üst makam tarafından ya da yönetim kurulu tarafından onaylanınca yürürlüğe girer.
İlgili yasa, tüzük ve yönetmelikle çelişir bir yönerge olamaz.
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Genelge (Tamim, Sirküler):
Belli bir konuda düzenlemenin nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiğini belirtir.
Açık olmayan ve anlaşılamayan noktaları açıklar. İlgili kamu kurumu tarafından o kamu
kurumunun görüşlerine uymalarını sağlamak için alt makam ve memurlara iletilmek üzere
hazırlanır. Genelgeyle tüzük, yönetmeliklere daha fazla açıklık getirilmiş olur.
Normlar hiyerarşisi hukuk metninin konumunu belirtir. Sosyal hizmetin yapısı,
işleyişi, kurumsallaşması, kurumların ve kişilerin yetkilerini, görevlerini ve sorumluluklarını
belirtir. Tüm bunlardan dolayı da mevzuatı bilmemek mazeret sayılmaz. Herkesi bağlar ve
mevzuatın çerçevesinin dışına çıkılmaması gerekir. Mevzuat resmî gazetede yayınlar ve
Başbakanlığa bağlı elektronik mevzaut herkesin ulaşıma açıktır. Elektronik mevzuatla güncel
mevzuat takip edilebilir.

Şekil 2: E Mezuat remzi

1.2. Osmanlıdan Alınan Miras
Sosyal politika Türkiye’de kendi mecrasında gelişerek, kendine özgü bir nitelik
göstermiştir. Batı toplumlardaki sürecin, mücadelelerin ve kazanımların yansımaları da kısmi
olarak görülmüştür. Bu ve benzeri nedenler sosyal uygulamaların özgüllüğünü ortaya
koymaktadır. Sosyal yardım da benzer şekilde kapsamı, hedef kitlesi ve uygulama düşüncesi
itibariyle yine diğer ülkelerden farklılık göstermiştir.
Ekonominin güçsüzlüğü, şehirleşmenin yetersizliği, temel alt yapı ve üst yapının bile
olmadığı bir ülke, uzun yıllar sosyal sorunlara yönelik çabalar içinde olamayacaktır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kâğıt üstünde bir takım sosyal uygulama ibareleri yer almakla
beraber bunların ne ölçüde uygulamaya konulduğu şüphelidir.
Osmanlıdan günümüze devlet ve onun siyasi, sivil bürokratik elitleri devlet toplum
ilişkilerinin niteliği kadar, sosyal güvenlik ve sosyal politikalar konusunda da belirleyici
olmuştur. Sosyal yardımlar konusunda temel aktör olarak genelde yönetici kesimin iradesi
belirleyici olmuştur. Yönetici sınıfın soruna yaklaşımı ve çözüm iradesi sosyal hizmetin ve
sosyal yardımın kapsamını, miktarını, dönemini de belirlemiştir. Toplumsal ve ekonomik
çeşitlenmenin ve sivil toplumun ortaya çıktığı günümüzde dahi sosyal uygulamaları büyük
oranda üst yönetici kesimlerin talepleri/kararları belirlemektedir.
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Geçmişte özellikle sosyal yardım işleri bir devlet hizmeti sayılmış ve 1912 de
(16/Şubat/1328) Dahiliye Nezaretine bağlı olmak üzere Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi
kurulmuştur. Daha sonra bu genel müdürlük, ihtiyaçlar karşısında genişletilmiş ve Dahiliye
Nezareti’nden ayrılarak bir bakanlık hâline getirilmiştir. İlk zamanlar yalnız sağlık ve
koruyucu hekimlik işleriyle uğraşan bu yeni teşkilat bir müddet sonra sosyal yardım işleri ile
de ilgilenmiş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekâleti) adını almıştır. 9/Haziran/1936 tarihli teşkilat kanunu ile amaç şöyle tanımlanmıştır:
Memleketin sıhhî şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimaî sıhhatine zarar veren
âmillerle mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı sıhhî
ve içtimaî muavenete ulaştırmak ve iskân işlerini görmek için kanunlarla kendine
verilen vazifeleri yapmakla görevlendirilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı iki ayrı
daire hâlinde örgütlenmiştir. Hıfzıssıhha İşleri Dairesi, Şehir, köy, göçmen hıfzıssıhhası,
spor hıfzıssıhhası ve diğer umumî, içtimaî hıfzıssıhhaya müteallik bütün işler ile iştigal
ve bunları takip ve murakabe eder. Bu daireye salgın hastalıklarla mücadele edilmesi
görevi verilmiştir.
Sağlık Bakanlığının İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi ise gerekli çalışmaları
yapamamıştır. Amaçta belirtilen halkı tıbbî ve içtimaî muavenete mazhar eylemek amacı
ile görevlendirilmiş olan bu Bakanlığın sosyal yardım alanında başarması gereken görevleri
vardı. Yardıma muhtaç olan bütün yurttaşlara devletin el uzatması, çok fazla zengin olmayan
hazineyi altından kalkamayacağı derecede ağır bir yük altında bırakabilirdi. Hazineye yüksek
gelir sağlayan zengin yurttaşların sayısı nispeten az ve yardıma muhtaç olanların miktarı
oldukça fazla olduğu için devletin sosyal yardım işlerini gerçekleştirmesi oldukça zor
görüldü. Bu imkânsızlık içinde devlet bu görevi belediyelere bırakmıştır. Bakanlık sosyal
yardım alanında daha çok bir yol göstericiliği yapmakta ve asıl sosyal hizmetlerin
başarılmasını mahallî idarelere ve belediyelere bırakmaktaydı.1
Devlet bütçesinden düşkün ve fakirlere gerektiği kadar yardım yapmak imkân
dâhilinde olacak bir görev olduğu için, sosyal yardım işlerine daha çok mahallî bir
mahiyet verilmiştir. Bu sebeple Hıfzıssıhha Kanununun 20. maddesi, belediyeleri şehir
ve kasabaların genel sağlık durumlarını iyileştirmeğe çalışmaktan başka, hastane,
dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis
ve idaresi gibi çeşitli sosyal hizmetleri sağlamakla da sorumlu tutmuştur. (Dicleli, 1946:
108-124)
Cumhuriyetin ilk yıllarında savaş koşulları yanında sanayileşmeyi
sağlayamaması, ekonomik büyümeye sahip olamaması, devletin vergi ve gelirlerinin çok
az olması, sosyal yardıma ve sosyal hizmetlere yönelik kamu harcamalarını yetersiz
kılmıştı. Bu yıllarda yoksul, köyündeki köylü olarak görülüyordu. (Buğra, 2010) Köylü
ise âdeta kendi kaderine terk edilmiş bir şekilde kendi üreten, tükettiği kadarını üreten ve
Nitekim Hıfzıssıhha Kanunu’nun 4. Maddesi’nde bu hususta şu hüküm vardır: Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar,
köyler hıfzıssıhha veya tıbbî ve içtimaî muavenete müteallik işlerin ifası belediyelere, idarei hususiyelere ve mahallî
idarelere tevdi edilir. Vekâlet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde numune tesisatı vücude
getirir.
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yoksuluna kendi içinde çare oluşturmaya çalışan kesimi ifade ediyordu. Buna göre yoksul,
köyde yaşayan köylüdür ve elitler tarafından da köyde yoksulların tecrit edilmesi gereği
dillendirilmişti.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yine hayırseverlik vurgusu yanında memurların
kendilerine ve ailelerine yönelik sosyal refah uygulamaları göze çarpar. Yoğun bir kırsal
nüfus ve sosyal politikanın kendilerine ulaşmadığı büyük bir kırsal nüfus o dönemdeki yapıyı
ifade eder.
HEC’in kuruluşunda şehit, dul ve yetimlere yardım sorumluluğu devlete
bırakılmaması, bu yardımı sivil toplum ve hayırseverlerin yapması fikri egemen olmuştu.
Temel üretim biçiminin tarım olduğu ülkede savaşın getirdiği yıkımı tamir etme,
Cumhuriyetin ideolojik temellerini tesis etme mücadelesi vardı. Yoksulun köylüyle
özdeşleştiği bu yıllarda yalnızca vergi ve askerlik boyutuyla bu insanlara ilgi vardı. Burada
geçimlik ekonomi, geleneksel aile ve akrabalık dayanışması vardı.
1930 tarihli 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yoksulları gözetmek için birçok
kuruma görev verilmi2 bu yasa yoksulların ücretsiz sağlık hizmeti almasının yolunu açmıştır.
1926 yılında çıkarılan Medeni Kanun ile ailenin muhtaç üyesine yardım, nafaka mükellefiyeti
çerçevesinde aile içi sorumluluğun gereği sayılmıştır.
1959 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak Sosyal Hizmetler
Enstitüsü kurulmuştur. Bu birimin görevleri:

Yoksulluğun nedenleri ve bunlara sunulacak sosyal hizmetin biçim ve çeşidini
araştırmak; bireylerin sosyal uyumsuzluklarını gidererek toplum kalkınmasına yönlendirmek,

Çocukların bakılmasına, korunmasına ve yetiştirilmesine ilişkin sosyal hizmet
programlarını yapmak ve ilgili kamu kuruluşlarıyla hayır derneklerine bildirmek,

Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin, sağlık bakımı, tedavi ve korunmalarıyla
ilgili olan sosyal, psikolojik, pedagojik ve ekonomik konulara ait bilgi ve görüşlerini ilgili
makam, kuruluş ve işletmelere bildirmek,

Kamu ve özel rehabilitasyon kurumlarını denetlemek ve çalışma programlarını
hazırlamalarına ve işbirliği yapmalarına yardımcı olmak,

araştırmak,

Bu alanda çalışan kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirme olanaklarını

Yasa Madde 75 – “Kuduz olan veya kudurmuş olduğundan şüphe edilen hayvanlar tarafından ısırılmış olanların vakit
kaybetmeden en yakın kuduz tedavi müessesesine izam olunmaları mecburidir. Bunlardan fakir olanların yol masrafları
belediye veya köy sandıklarınca ve bu sandıklar veremedikleri takdirde idarei hususiyetlerce tediye olunur ve bunlar Devlete
ait umumi nakil vasıtalarından meccanen istifade ederler” Madde 154 - Hükümet ve belediye tabipleri ve ebeleri fakir
kadınların doğurmasından meccanen yardıma mecburdurlar.
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Hayır ve yardım derneklerinin sosyal hizmetler alanındaki çalışmaları arasında
eşgüdümü, işbirliğini, uyumlu çalışmayı sağlamak; bütçelerinin verimli kullanılması için
görüş bildirmek,

Ülkemizde ve yabancı ülkelerde sosyal hizmetler konusunda mevzuatın
incelenmesi, bilgi toplamak, araştırmalar yapmak yoluyla ülkemizde bir sosyal hizmet
mevzuatı hazırlanmasının dayanaklarını oluşturmak olarak tespit edilmiştir.
25 Nisan 1963 yılında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 3017 sayılı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Personel Yasası'na eklenen bir maddeyle,
Genel Müdürlük, şöyle tanımlanmıştır: Her türlü sosyal yardım ve sosyal güvenlik
hizmetlerini düzenlemek, korumaya muhtaç çocuklarla sakatlar ve ihtiyarların, bakım,
yetiştirilme ve rehabilitasyonunu ve çalışma gücünden yoksun fakir kimselerin sosyal
güvenliğini sağlamak ve Sosyal Hizmetler Enstitüsünün idari ve bilimsel işlerini
kovalama ve denetimini yapmakla görevlidir. Gerek Enstitünün ve gerekse Genel
Müdürlüğün kuruluşları, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi düşüncesinin oluştuğu ve
uygulamaya konulduğu dönemi kapsamaktadır. Bu yaklaşımın temelini, Dünya Sağlık Örgütü
ile Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (6 Ocak 1961 / 224) tarafından
öngörülen sağlık tanımı oluşturmaktadır.3
Cumhuriyet döneminde emek piyasasında da bir kısım gelişmeler yaşandı. Türkiye
1932 yılında ILO’ya üye oldu. Bu sözleşmenin gereği olarak 1936 yılında ilk ciddi girişim
olarak İş Kanunu çıkartılmıştır. İş Kanunu’na göre merkezî hükümetin müdahalesi çalışma
hayatında kabul edilmiş, bu koşulların toplum yararına olacağı benimsenmiştir. Bu
düzenlemeyle İktisat Kongresi ile hedeflenen liberal açılımların çok fazla uzun ömürlü
olmamıştır.
1961 Anayasasında devlette sosyal vurgu yapılmıştır. Sosyal haklara yönelik vurgu da
anayasa metnine girmiştir. Böylece Türkiye’de kendi çapında sosyal uygulamaları devlet
sorumluluğu olarak kabul etmiştir. Bu yıllarda bir kısım sosyolojik ve siyasi dönüşümler de
olmuştur. Köylülerin akın akın şehirlere göç ettikleri ve dolayısıyla bu yıllarda köyündeki
yoksulun kenti mesken tuttuğu bir gerçeklik göze çarpmıştır.
Siyasi değişimlere bağlı olarak çok partili hayata geçişle birlikte, yoksul ve köylü
kesim artık seçmen kategorisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Bir boyutuyla seçmen
olarak talepleri siyasilerin gündemine gelmekte diğer taraftan bu yıllar, siyasi
manipülasyonlara açık bir şekilde kayırmacılığın, popülizmin de önem kazandığı yıllar
olmuştur. Bu yıllarda sınırlı bir etkiye sahip, dar bir kesime hitap eden ve çalışanları kategorik
ayrımlara tabi tutan sosyal güvenlik kurumları devreye girmiştir.
Sağlık alanında 1955 yılında Hastaneler Talimatnamesi, tedavi hizmetlerine
ulaşmanın sigortalı kesim için bir hak olduğunu kabul ederken, yoksullara sağlık
hizmetlerini yoksul kâğıdına (fakrühal) koşul olarak bağlamıştı. Ellerinde yoksul
Tanım şöyledir: Sağlık, yalnızca hastalık ve maluliyetin yokluğu olmayıp, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam
iyilik hâlidir.
3

15

olduklarına dair bir belge olmayanlara karşı başhekime, parasız hizmet verebilme
yetkisi verilmişti. (Buğra, 2010: 168)
1956 tarihli Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun da afet dolayısıyla oluşacak mağdurluğa çare olmak
için getirilen düzenlemeleri içerir. Bu konuda yine devlete sorumluluklar yüklenmiştir.
Bu dönemim de etkisi uzun süreli devam edememiştir. Bir yandan ekonomik ve sosyal
sorunlar, diğer taraftan toplumsal çatışmalar yaşanırken kazanımlar da teker teker budanmaya,
daha sonra 1982 Anayasası ile bu kazanımları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba
olmuştur. 1960 ile 1980 yılları arasındaki uygulamalar devleti sosyal devlet değil, sosyal vaat
devleti yaptığı şekliyle haklı olarak eleştirilmiş ve bu vaatlerin dahi gittikçe ortadan
kaldırıldığı belirtilmiştir. (Koray, 2005: 178)
Türkiye Cumhuriyeti diğer ulus-devletler gibi homojenliğe ve vatandaşların
ekonomik, sosyal/siyasal eşitliğine vurgu yaparak, eşitlik temelli yurttaşlar yaratmayı
hedefledi. Devlet bunun için müdahale etmesine rağmen bu hedef hiçbir zaman
tutturulamamış, bundan sürekli uzaklaşılmıştır. Millî burjuvazi yaratma planının
oluşturulduğu yıllar, devletin ekonomik alana müdahalesi ile birlikte yürütüldüğü yıllar olup
bu döneme devletçi dönem denilebilir. Ekonomik gelişme devlet tarafından
desteklenmekte hatta yürütülmekteydi. Yeni bir idari ve siyasal sistem altında
hedeflenen ulusal ekonomi ve toplumun yaratılması (Eraydın, 2001- 2004) olmuştur.
Cumhuriyet döneminde eğitime özel bir önem verilmiştir. Eğitimde gelişen yeniliklere
paralel olarak zorunlu eğitim kapsamında herkese eğitimin yolu açılmıştır. Bütçede eğitimin
payı arttırılmış, eğitim merkezî yönetimin temel görevleri arasında kabul görerek parasız
yürütülegelmiştir.
Çalışanların durumlarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler çok sonraları ortaya
çıkmıştır. Sanayileşme çabalarına özel önem verilmesine rağmen işçi-köylü ve diğer
toplum kesimleri sosyal güvenlikten mahrum oldular (Timur, 1993: 90). Boratav, 1923’te
Cumhuriyetin ilanı ile Osmanlı ekonomisinden kopma yaşandığını ama bunun devrimci
nitelikte bir kopma olmadığını belirtir (Boratav, 1999: 71). 1923 tarihli İzmir İktisat
Kongresi de daha çok liberal açılımlar getirmiştir. Bu Kongre’de sanayileşmenin teşvik
edilmesinin sağlanması, kredi imkânlarının oluşturulması, gerekli-vasıflı eleman yetiştirilmesi
ve ulaşımın iyileştirilmesi kararlaştırılmıştır. 1924 Anayasası sosyal alanda önemli bir
düzenleme getirmemiştir. Ama 1929 krizi ile birlikte liberalizm, tüm dünyada sorgulanmaya
başlanmış ve daha sonraki yıllarda bir dizi yeni düzenleme getirilmiştir. 1923–1929’lu yıllar
devletçiliğin hâkim olduğu dönem olup devletçilik ilkesi merkezî hükümet için devlet
eliyle zengin yaratmayı ifade eder. (Sönmez, 1998: 1)
Sosyal güvenlik alanında ilk düzenleme 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunudur.
Bu kanuna göre, emekli, dul ve yetim aylıklarının hazineden ödenmesi kararlaştırılmasına
rağmen bu kesim çok dar tutulmuştur. Bu kanun kısmen de sağlık hizmetlerini kapsamıştır.
1950 yılında işçiler için hastalık sigortası yapılmış, 1957 yılında Yaşlılık Sigorta Kanunu ile
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işçi konutları yapımı için primlerden kesinti yapılmaya başlanmıştır. Yine 1957 yılında sosyal
güvenlikte merkezi hükümete büyük görev yükleyen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Gül ve Sallan Gül, 2004; Keyder, 1987; Dilik,
1992). 1960 döneminde bir yandan serbestleşmeye geçiş hızlanırken diğer taraftan da işçileri,
yaşlıları ve yetimleri korumaya dönük düzenlemeler yapılmıştır.
1960’lı yıllarda sosyal korumaya ve sosyal olana vurgu artmış, 1961 Anayasası ile bu
durum tescillenmiştir. 1961 Anayasası 4 devlet-yurttaş ilişkilerinde liberal-sosyal devletçi,
ılımlı dayanışmacı-korporatist bir anlayışı yansıtır. 1960 Anayasasında devlete verilen sosyal
içerikli görevler ağırlıklı olarak merkezî hükümete verilmiştir. Devletten de kastedilen
merkezî yönetimlerdir. Merkezî yönetimlerin kalkınmadaki konumları kalkınma planları ve
DPT ile planlı şekilde yürütülmeye çalışılmıştır. 1961 Anayasası 41. Maddesi ile kalkınma
görevi devlete verilmiş, 129. Madde ile DPT kurulmuştur. Benzer şekilde 1982 Anayasasında
da benzer hükümlerle bu durum pekiştirilmiştir.

1.3. II. Abdülhamit Dönemi Uygulamaları
II. Abdülhamit, Osmanlı Dönemi’nde sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında sembol
bir padişah olması nedeniyle o dönemden kısaca bahsetmekte yarar vardır. Bu dönemde en
çok İstanbul’da oturanlar bundan faydalansa da sosyal hizmet niteliğinde birçok hizmet diğer
vilayetlerde de yapılmıştır. Özellikle toplum sağlığı, çocuklara yönelik hizmetler ile sosyal
yardım alanında artan bir oranda hizmet sunulduğu görülmektedir. (Özbek, 2002: 196)
Bu kurumların başında Darülacezeler gelmektedir. Bu kurum Osmanlının ilk
modern sosyal refah kurumu olarak kabul edilir (Özbek, 2002: 199). 1896 yılında
tamamlanarak bin kişiye hizmet eden bu kurum hizmet etmek amaçlı açılmış ve başkentin ilk
sosyal refah kurumu padişahın da en önemli sosyal nitelikli hizmeti olarak görülmüştür.
Abdülhamit bu kurumla özellikle ilgilenmiştir. Kurum zamanla etkinliğini arttırmış 1911
yılında kuruma 320 erkek, 245 kadın, 154 çocuk kabul edilmiştir.1909 yılında kurumda
1002 kişi kalmaktaydı. (Özbek, 2002: 208) Darülaceze Irzahanesi içinde de bebek bakımı,
kreş hizmetleri sunulmuştur. Modern tesislerle ve tekniklerle planlanmıştır. Çocuk sağlığı ve
çocuk refahına verilen önemi göstermesi açısından bu kurum manidardır. Irzahane, 4 yaş altı
ve kimsesiz, terk edilmiş çocukları ve bebekleri içinde barındırmıştır. (Özbek, 2002: 210)
1899 yılında Hamidiye Etfal Hastanesi çocuklara hizmet etmesi için açılmış ve
özellikle başkente gelen muhacir ve kimsesiz çocukların barınmasını hedeflemiştir. Etfal
hastanesi Abdülhamit’in saadete, refaha ve sıhhata verdiği önemi göstermekteydi.
(Özbek, 2002)

1961 Anayasasının 41. Maddesi: “İktisadi ve sosyal hayat, adalet, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla
gerçekleştirmek, bu maksatla, milli tasarrufu, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma
planlarını yapmak devletin ödevidir”. 48 Maddesi ile sosyal güvenlik hakkını sağlamak için devletin sosyal sigortalar ve
sosyal yardım teşkilatı kurmak ve kurdurmanın devletin görevleri arasında olduğu açıklanmaktadır.
53. maddesi ise, “devlet…..iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödevini ancak iktisadi gelişme ve mali kaynakların yeterliliği
ölçüsünde yerine getirir” ifadesi yer almıştır.
4
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1903 yılında ise üç yüz yetime hizmet sunması amacıyla Darülhayr-ı Ali hizmete
girmiştir. Darülhayr-ı Ali, önceleri işsiz güçsüz serseri dolaşan haneberduş gençlerle
korunmaya muhtaç çocuklar için düşünülmüştür. Sanayi mekteplerine de hazırlık olarak
tasarlanmıştı. Darülhayr-ı Ali'de bakılan çocuk sayısı zamanla 400’e kadar ulaşmıştır. Kurum
22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır. Meşrutiyet döneminde Dar’ül-Eytamlar açılmış ve bu
kurum ilk mektep olması yanında, kimsesiz Müslüman sokak çocuklar için de bir tür
yetimhane görevini görmüştür. Kimsesiz ve yetim çocuklar için sanayi mektepleri de bu
dönemde açılmıştır (Özbek, 2002: 195- 196- 237). Modern anlamda ve kurumsal boyutuyla
sosyal refah kurumları da II. Abdülhamit döneminde yapılmaya başlanmıştır. Bebek sağlığı
için Darülaceze Irzahane’si açılmıştır. Bununla dört yaş altındaki kimsesiz çocuklara hizmet
edilmesi hedeflenmiştir. Osmanlının son dönemlerinde ise 1911 tarihinde Hilal-i Ahmer
cemiyeti kurularak yaralı askerlere yardım etmek ve bu kurumun sağlık konusunda askerlere
yardımcı olmak gibi amaçları vardı. Savaş ortamında sosyal yardım ve sosyal hizmet
vatanseverlik ve milliyetçi duygularla desteklenmiştir.
Osmanlıda sosyal hizmetler çocuklar, sahipsiz ve yetimlerle muhacirlere yönelik
uygularken, sosyal yardım daha çok çalışamayacak kadar, zayıf, güçsüz, kimsesiz ve
yetimlere yönelik olarak uygulama alanı bulmuştur. Diğer çalışabilecek miskin ve fakirlerin
istihdam edilmeleri salık verilmiş, dilenmeleri de yasaklanmıştır. Çalışabilecek güçte olan
üretken nüfusun dilenmesi yasaklanarak, üretime ve çalışmaya vurgu yapılmıştır.
Osmanlı Devleti’nde sanayileşme hareketleri ve işçi sınıfının doğuşu Avrupa’ya
oranla çok geç başladığından Osmanlılar modern anlamda bir sosyal güvenlik sistemine
oldukça geç kavuşmuşlardır. 19. yüzyılda Darülaceze (düşkünler yurdu), Darüşşafaka
(yoksul, öksüz ve yetimler için okul) gibi kurumların kurulmaya başlamasıyla birlikte
Loncaların yardımlaşma sandıkları yıkılmaya yüz tutmuş, yine de yüzyılın sonuna kadar bu
sandıkların varlıkları sürdürülmüştür.
Osmanlıda tekaüt (emekli) ve teavün (yardımlaşma) sandıkları ile Tanzimat
sonrasında işçilerle ilgili sınırlı kapsamda sosyal politika düzenlemelerinin yer aldığı 1865
tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi sosyal güvenlik alanında oluşturulan önemli
düzenlemelerdendir. Ayrıca, 1866 tarihinde Askeri Tekaüt Sandığı ve 1881 tarihinde Sivil
Memurlar Emekli Sandığı kurulmuştur.5 Diğer taraftan, 1876 tarihli Kanun-i Esasi ve 1908’de
tekrar yürürlüğe giren Kanun-i Esasi’nin getirmiş olduğu en önemli yenilik ve düzenlemeler
temel hak ve hürriyetlere ilişkin olmuş, anılan kanunlarda ekonomik ve sosyal haklara ise
değinilmemiştir.
1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesi’nin Hukukuna Müteallik Kanun ile
kurulan Amele Birliği, ülkemizin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal
güvenlik kuruluşudur. Yeni devletin ilk Anayasası olan 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu
devletin içinde bulunduğu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi durumu nedeniyle hak ve
özgürlüklere yer verememiştir. 1924 Anayasasında ise temel hak ve hürriyetlerden kişinin hak

5

http://www.ssk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/tarihce erişim tarihi; 12.04.2012
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ve özgürlükleri sıralanmış olup, diğer ekonomik ve sosyal hak ve özgürlükler ile siyasi hak ve
özgürlüklerden bahsedilmemiştir.
II. Abdülhamit, 1882 yılında ağır geçen kış koşullarında yoksullara kömür dağıtmıştır.
Borç içinde olmalarından dolayı hapiste olan mahkûmlara yardım yapılması da bu
dönemde söz konusu olmuştur (Özbek, 2002: 171- 172). Vakıflarla ayrıca yoksullara
yemek verilmesi, yolcular için barınma ve yiyeceklerinin karşılandığı kervansaraylar, hac
yolunda kalanlara konaklama ve para yardımı, yaşlı kimsesizlerle, öksüz yetim çocuklara ve
kimsesiz yoksullara yiyecek, gıda yardımları yapılmıştır.
Osmanlı da son dönemlerde iane6 adı altında vergi toplama, felaket durumlarında iane
kampanyaları, yoksullara yönelik iane faaliyetlerine rastlanmaktadır. Bu faaliyetler,
yoksullara, felaketzedelere yardım, kamu hizmet kurumları için bağış kampanyaları,
yaralı ya da şehit ailelerine yardım, asker aile ve çocuklarına yardım gibi gönüllü
kampanyaları ve faaliyetleri de içerir (Özbek, 2002: 256). II. Abdülhamit Dönemi’nde
Müslimlere ve gayri Müslimlere kadar padişah “atiyye”leri (hediyeleri) yoksullara dağıtılmak
üzere verildi. Özbek, II. Abdülhamit dönemini sivil girişimler ve hayır faaliyetleri
açısından son derece canlı bir dönem olarak görmektedir. (Özbek, 2002: 271)

1.4. Geleneksel Refah Rejimi
Osmanlı Dönemi’nde refah sağlayan kurumlar aile, meslek kuruluşları (Ahilik,
Loncalar vb.) ve vakıflar olmuştur. Devlet yerine bu kuruluşların görev aldığı sosyal refah
alanında özellikle vakıfların rolü olmuştur. Burada ailevi ve mesleki dayanışma devletin
olmadığı yerde etkinlik kazanmıştır. Bu meslek gurupları zor durumda kalan üyelerinin
ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal yardımlaşmayı mümkün kılmıştır. Vakıflar ise muhtaç
insanların ihtiyaçlarına odaklanarak onlara temel gıdadan barınmaya ve sağlığa kadar hizmet
sundular. Yine kimsesiz yaşlılar ve sahipsiz çocuklara kadar birçok temel hizmetleri vakıflar
sağladı.
Osmanlıda sosyal uygulamalar, merkezîleşmenin ve Batılılaşmanın başladığı tarihlere
kadar (geleneksel dönem) yerel nitelikte görüldü. Yine bu dönemde hizmetler merkez ya da
yerel yönetim eliyle olmaktan ziyade sivil insiyatiflerle yürütülmekteydi. Vakıf sistemi,
Lonca ve Ahilik teşkilatı ile İmaretler başlıca sosyal nitelikli hizmet sunan birimlerin başında
gelmekteydi. Vakıf, özellikle varlıklı ve yönetici kişileri hayr yapmaya iten bir gerçekliğe
sahipti. Vakıf hizmetleri ile birçok sosyal içerikli hizmet topluma sunuluyordu.
Merkezî yönetimin sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamaları ise özellikle II.
Abdülhamit Dönemi’ne denk gelmiştir. Bunda biraz yoksulların kontrol ve denetim altına
alınması7 fakat daha çok geleneksel uygulamaların bozulmasının etkisi vardır. Bu dönemde
Özbek ianeyi; yardım, imdat akçesi, akçe ile muavenet yanında bir fiili hayır için ya genel bir iş için ya da muhtaç
için yapılan çalışmalar olarak görür. (Özbek, 2002: 256)
7 Tarihçilerin bahsettiği gibi II. Abdülhamit çok kuşkucu bir padişahtı. Bunun yanında Osmanlı topraklarının birçok
komplonun ve güç-iktidar paylaşımının merkezinde olması nedeniyle yoksulların manipülasyona uğramaması ve bu kesimin
kullanılmaması için sosyal önlemler alınmıştı.
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vakıf sistemi yanında, Lonca teşkilatı ve Ahilik gibi sosyal ve mesleki dayanışma etkisini
kaybetmeye başlamıştı.
Osmanlının son yıllarında savaş sonucu esirler, muhacirler ve kimsesizler Osmanlı
topraklarında gözle görülür bir şekilde artmıştı. Bu ve benzeri durumlara karşı merkezî
hükümetin bir dizi önlemi yürürlüğe girdi. Osmanlı yönetimi sosyal yardıma ve sosyal
hizmete muhatap olarak en alttaki yoksulları gördü. Yoksulları ve sosyal hizmete muhtaç
olanları Osmanlı hak edenler ve hak etmeyenler şeklinde bir tasnife tabi tutmuştu.
Çalışabilecek olanların sosyal yardımı hak etmediği Osmanlıda genel kabul gördü. Toplumda
özellikle çalışabilecek olanların dilenmeleri ve boş dolaşmaları hoş karşılanmazdı. Daha çok
çalışamayacak olanlar, çocuklar ve kimsesiz kadınların dilenmeleri ve sosyal yardım
almalarına olumlu bakılırdı.
Cumhuriyet Dönemi’ne kadar sosyal yardım ve sosyal hizmet, geleneksel ilişkilerle
sürdürülmüş vakıf, cemaat, aile, meslek birlikteliği ve mahalle içinde yoksullara yardımla
yoksulluk sorunu çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu yapının çözülmesi Osmanlıda
Batılılaşma hareketleri ile başlamış, II. Abdülhamit Dönemi’nde ise modern merkezî
kurumlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Sosyal güvenlik temelinin atıldığı bu yıllarda sosyal
yardım yine geleneksel ilişki ağlarıyla yürütülüyordu. Çalışanlara dönük sosyal güvenliğin
aksine, formel yapının dışında olup da çalışmayanlara/çalışamayacak olanlara da geleneksel
sosyal yardım uygulamaları yapılmıştır ve bu yapı uzun yıllar varlığını korumuştur.
Türkiye’de yoksullara yönelik sosyal hizmete ve yardıma yaklaşım modern devlet
uygulamaları devreye girmeden önce, ilk etapta ailenin sorumluluğunda görülür ve aile
dayanışması ile yardımlaşması temelinde soruna çözüm üretilirdi. Aile yetersiz kaldığı
noktalarda akrabalık ya da buna benzer bağlarla sorun çözülmeye ya da hafifletilmeye
çalışılmıştır. Komşuluk ilişkilerini de burada ifade etmek gerekmektedir. Osmanlı’da
komşuluk ilişkilerinin örgütlenmesi olarak görülebilecek mahalle örgütlenmesi vardı. Bu
örgütlenme zamanla kurumsallaşmış ve yoksulluk sorununa çözüm, mahalle üzerinden
yürütülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla sosyal hizmet ve sosyal yardım önce mahalle sorunu
olarak algılanıyordu. Bu yüzden öncü kurumlardan birisi de mahalle olmuştur.
Osmanlı klasik döneminden son dönemlere kadar korunmaya muhtaç kişiler, özellikle
ailesiz yani sahipsiz kişi ve gruplarla özdeşleştirilmiştir. Bunlar babası ölmüş ya da hasta,
yaşlı ve engelli olanlara yönelik kişi/gruplar olarak ortaya çıkmıştır. Bu destek ve koruma
sahipsiz çocuklara, yetimlere ve öksüzlere yönelik olmuştur bu çocuklar daha çok akraba,
komşu ve mahalle korumasına alınmıştır.
Belediyelerin ise bu alanda ilk düzenlemesi 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye
Nizamnamesi ile olmuştur. Buna göre belde dâhilindeki yoksulların koruması görevinin
şehremanetinde olduğu kabul edildi. Yetimlere, körlere, dilsizlere, muhtaçlara, fukaralara
yardım ederek onların dilenmekten kurtarılması görevleri 1877 tarihli Dersaadet
Belediye Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu’nda da tekrar edilmiştir (Ergin’den
aktaran Özbek, 2002: 60). Yine bu yıllarda aceze maaşı, muhtaçların ihtiyaçlarının
karşılanması için ihtiyaç parası, taşralıların memleketlerine sevk için para verilmesi,
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asker ailelerine iane verilmesi de kararlaştırılmıştır (Özbek, 2002: 62- 293). Belediyeler,
kendi muhitinde yoksulun korunmasından ve ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu olmuş,
yine belediyeler şefkat pazarlarının kurulması, yoksullara yardım ve onların eğitimleri için
düzenlenen kermeslerin de denetimi görevlerini sürdürmüştür. Yapılan iane faaliyetlerinde
sıkı bir denetim vardı.
Osmanlıda sosyal hizmetin ve yardımın yerel olarak düşünülmesinin pratik
faydaları da vardı (Özbek, 2002: 63). Özbek, on dokuzuncu yüzyılda sosyal yardımın yerel
karakter göstermesi, bir yandan merkezî yönetim açısından yoksulların korunmasının
getireceği mali külfetin bir kısmının taşraya havale edilerek bunun Maliye Hazinesi’ne
getireceği yükten kurtulma amacını da içerdiğini belirtir. Diğer yandan yoksullara yardım
sorununu yerinde çözülerek, İstanbul’a ve büyük kentlere göç eğilimini ortadan kaldırmaya
hizmet etmesi için yardımın ve hizmetin yerel olarak düşünüldüğünü açıklar. Böylece,
sorunların yerinde çözülerek özellikle sorunlu bireylerin yani yoksulların büyük kentlere
gelmesinin önü kapanmak istenmiştir. Bununla birlikte on dokuzuncu yüzyıl boyunca modern
devletin sosyal alana nüfuz etmesinin taşrada da görülmeye başladığı söylenebilir. Modern
devlet, bu yıllarda sosyal yardımı gündemine alarak temel sosyal sorumluluk yetkisine sahip
birimlerden olmuştu. Uygulamanın yetersizliği ve insanilik boyutu bir başka tartışma konusu
olup burada devletin rolünün kabul edilmesi önemli bir gelişme olarak görülmelidir.
Osmanlı, uygulamalarında, çalışabilecek gücü kuvveti yerinde olan çalışma çağındaki
insanların dilenmelerini yasaklayarak- kimsesiz, sahipsiz, yaşlı ve engellilere ise göz
yumularak- bu kimselerin dilenmelerine karşı ciddi tedbirler alınmıştır. çalışabilecek durumda
olup dilenenler ise kürek ve kırbaç cezalarına çarptırılmıştır. Böylece çalışabilecek kişilere
sosyal yardımın yapılması da kabul edilmemiştir.
Osmanlı klasik döneminden itibaren vakıf sistemi yoksullara, sahipsizlere, miskinlere
sosyal yardım ve sosyal hizmet yapmakla görevlendirildiğini daha önce belirtmiştik. Vakfın,
kamu ve özel hizmetin birleşimini ifade etmesi açısından manidar bir yapısı da vardır. Burada
özel kaynaklarla kamu kaynaklarının birbirini desteklemesi ve bu kaynakların birlikte
değerlendirilmesi söz konusudur. Hayır işi yapmak vakıf kurmaktan geçmekteydi. Daha sonra
merkezi yönetimin bu alanda faaliyetlerini genişlettiğini görmekteyiz.
Burada Osmanlının bazı iç sorunları yanında İmparatorluğun tüm coğrafyasına
ulaşamamasının etkisinden de bahsetmek gerekir. Geniş bir coğrafyada bu faaliyetler
yürütülemeyeceği için toplumsal hareketlilik ve sosyal sorunların fazlalılığı bu alanda
merkezi yönetimi sınırlı bir şekilde yardım faaliyetine zorlarken, sivil ve cemaat merkezli
yardım faaliyetleri ise oldukça yoğun bir şekilde uygulama alanı bulmuştur.
Özbek, Osmanlının son dönemini -gerek yönetimin gerekse onunla paralellik arz
eden sivil girişimcilerin yaptıkları, genelde sosyal uygulamaları özelde ise sosyal
yardımı- önceki klasik döneme göre daha gelişmiş kabul eder. (Özbek, 2002: 325-326)
Bu faaliyetleri de üç ana unsur bağlamında değerlendirir.
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Bunlardan birincisi, sosyal refah olgunun gittikçe artan bir oranda merkezî
devletin görevleri arasına girmiş olmasıdır.



İkinci unsur, nüfusun üretken kapasitesinin geliştirilmesinin devletin gündemine
yerleşmiş bulunmasıdır. Burada sosyal refah ve halk sağlığı kavramlarını birlikte
düşünmek gerekmektedir.



Son unsur, sosyal refah uygulamalarının modern devlet için önemli bir meşruiyet
kaynağı niteliği kazanmaya başlamasıdır.

Bu üç unsur modern refah uygulamalarının başlamasının tarihsel boyutunu ve arka
planını ifade eder. Her ne kadar bu üç unsurun gelişimi aynı önemde olmasa da birbirlerini
tamamlayan özelliği olmuştur.
Osmanlının son dönemlerinde de düzenlemeler çalışanlara yönelikti. 19. yüzyılın
sonuna doğru devlette çalışanlara yönelik 1866 tarihli kanunla kurulan Subay, Dul ve
Yetimleri Emekli Sandığı daha sonra 1880 tarihli Mülki Memurlarla Dul ve Yetimleri
Emekli Sandığı gibi uygulamalar yapılmıştır. Bu sandıklar ekonomik risklere karşı
koruma sağlıyordu. (Koşar, 2000: 15)
18. yüzyılda sosyal yardım amaçlı vergiler toplanmaya başlanmıştır. Öşür vergisi ve
medreselerden toplanan vergiler bu amaç için ayrılmıştır. Sosyal hizmet ilk kez 1808 tarihli
Sened-i İttifak’ta yer almıştır. Bir bakıma padişah ile ayanın ve hükümetin yetkilerini
düzenleyen belgenin 7. Maddesi’nde Yoksulların ve Müslüman olmayan halkın
gözetilmeleri ve korunmaları asıldır hükmü yer almıştı.
Ahilik
Osmanlıda, çalışanların ya da çalışabilecek yaştakilerin ihtiyaçları, eğitimleri ve
mesleki eğitim almalarında Ahilik teşkilatının büyük etkisi olmuştur. Bu eğitim yalnızca çırak
eğitimi şeklinde örgütlenmeyip, aynı zamanda ahilik temel ahlaki ve toplumsal değerleri de
yeni nesile aktaran bir misyona sahip olmuştur. Toplumda yaygın olarak karşılık bulan ve
Osmanlının kuruluşundan itibaren etkisi olan bu meslek kuruluşları toplumsal yardımlaşma ve
dayanışma işlevlerini de yerine getirmiştir.
Osmanlıda meslek erbabının muhtaç olanlarına yönelik sosyal yardımda bulunmak
için kurulan Ahi Sandıkları devreye girerek bu muhtaçlara yönelik yardımda bulunurdu. Ahi
birliğine bağlı olanlar paralarının bir kısmını birliğin başkanına getirerek bunlarla meyve,
yemek alınır, zaviyelerde kullanılan başka gerekli şeyler için bu paralar kullanılırdı.
Sonrasında bu ihtiyaç malzemeleri ihtiyaç sahiplerine verilirdi (Çağatay, 1981: 103).
Böylece bu sandıklarla muhtaç Ahiye, hastalara, yolda kalmışlara, borçlulara, felakete maruz
kalanlara, ölenlerin yakınlarına yönelik yardım yapma gibi yardımlaşma ve dayanışmada
devreye sokulurdu.
Ahi birlikleri, üyelerine eğitim verirken, çıraklık eğitimi sonrasında bir yandan iş
kurmalarına destek olunurken diğer taraftan maddi yardımda da bulunmuşlardır. Ölüm
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anlarında desteklerini gösteren Ahi birlikleri, üyelerinin yine olumsuz koşullar altında olduğu
zamanlarda barınma ihtiyaçlarına da destek olmuştur. Ekonomik, sosyal ve politik çözülmeler
başlayınca Ahilik kurumu da bu süreçten olumsuz etkilenmiştir.
İmaret ve Kervansaraylar
Osmanlı devletinin sınırları genişledikçe müesseselerin sayıları da artış gösterdi.
Yoksulun karnını doyurma amacıyla Osmanlının ilk dönemden itibaren imaret yapılmıştır.
İmaret, ilk defa medreselerde okuyan öğrencilere, muhtaçlara ve kimsesizlere şefkat
gösterilerek oluşturuldu. Bu amaçla Orhan Gazi İznik’te medreseyle beraber imaret de
yaptırdı. İmaretin açılış töreni geleneğe uygun olarak padişah tarafından çorba dağıtımıyla
sürdürüldü. Padişahlar yanında, şehzadeler, vezir ve beyler ile valide sultanlar hem mektepte
okuyan çocuklara yönelik olarak hem de yoksulların iaşelerini sağlamaya yönelik olarak bu
hizmetler sunuldu.
İmaretlerde verilen yemekler imareti yapanın koyduğu vakıf şartına, vakfın bütçesinin
zengin ya da fakir olanına göre değişmekle birlikte buralarda her gün yemek verilirdi.
İmaretlerin yol üstünde, şehir ya da kasabada olmasına göre iaşe ve müstahdem için ayrılan
tahsisat değişirdi. Zamanla hastanelerde de hastalar için yemek pişirmek üzere imaretler
yapıldı (Koşar, 2000: 14). Bu medreselerde, medrese öğrencileri yanında, fakir halka her gün
sabah ve akşam yemek verilirdi. Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Fatih Cami’nin yanındaki
imaret meşhurdur.
Tüm yolculara yönelik olarak Osmanlıda kervansarayların da kurulduğu da
görülmektedir. Yol üzerine ve bekleme noktalarına yapılan kervansaraylar ile hanlarda
yolcular üç gün boyunca yer içer, yatar ve bunlar için para ödemezlerdi.
(Uzunçarşılı’dan aktaran Koşar, 2000: 15)
Sosyal Yardım Akçeleri
Geleneksel yapılarda dinî kurumlardan ya da onların kurumsallaşmış
müdahalelerinden de bahsetmek gerekmektedir. Bu kurumlarda sosyal yardımlar bir hayır
çalışması ve hayırseverlik faaliyeti olarak görülürdü. Bu hayır anlayışı da zamanla
kurumsallaşmış ve Sadaka Taşı, Fukara Sandıkları gibi yapılar ortaya çıkmıştı. Bu yardımlar,
sandıklar yolu ile daha çok gizli bazen açık bir şekilde sürdürülürdü. Ayrıca sosyal yardımlar
bazen vasıtalı bazen de vasıtasız bir şekilde muhtaçlara ulaştırılırdı.
Vakıflar bünyesinde oluşturulan ve mahalle halkı tarafından biriktirilmeyle oluşturulan
Avarız Akçeleri, mahalle içinde en yetkili kişi olan mahalle imamına verilirdi. Bu akçeyle bir
nevi yardımlaşma sandığı vasıtasıyla mahallede bulunan hasta ve muhtaçlara yardım
edilirdi. (Kazıcı, 2003)
Yetim çocukların korunması amacıyla uygulamaya konulan Dar’ul Eytamlara bağlı
olarak çıkarılan İnfak-ı Muhtacin-i Eytam ve Eramil-i İlmiye Nizamnamesi ile yardım
talep edenlerin öncelikle talepleri incelemeye alınmıştır. Bu inceleme sonucunda herhangi
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bir emlak veya diğer gelir getirici bir eşya olmadığında maaş bağlanması gerekiyorsa
maaş tahsis edilmekteydi. (Ka’la, 1994: 32)
Hayır vakıfları; köprü, yol, cami medrese gibi yapıların yapılmasının yanı sıra
fakirlere yemek yedirilmesi, kurban kesilmesi gibi hizmetleri yürütmekteydi. Avarız Vakıfları
ise düşük gelirli köylü ve mahallelinin muhtaç olduklarında, ihtiyaçlarının karşılanması ve
tedavilerinin yapılması amacını taşımaktaydı.
Sosyal politika geleneksel olarak Türkiye’de kendi mecrasında gelişerek kendine özgü
bir nitelik göstermiştir. Batı toplumlardaki sürecin, mücadelelerin ve kazanımların
yansımaları da az çok görülmüştür. Bu ve benzeri nedenler sosyal uygulamaların
“özgüllüğünü” ortaya koymaktadır. Sosyal yardım da benzer şekilde geleneksel olarak
kapsamı, hedef kitlesi ve uygulama düşüncesi itibariyle yine diğer ülkelerden değişiklik
göstermiştir.
Ekonominin güçsüzlüğü, şehirleşmenin yetersizliği, temel alt yapı ve üst yapının bile
olmadığı bir ülke, uzun yıllar sosyal sorunlara yönelik çabalar içinde olamayacaktır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kâğıt üstünde bir takım sosyal uygulama ibareleri yer almakla
beraber bunların ne ölçüde uygulamaya konulduğu şüphelidir.
Osmanlıdan günümüze devlet ve onun siyasi, sivil bürokratik elitleri devlet toplum
ilişkilerinin niteliği kadar, sosyal güvenlik ve sosyal politikalar konusunda da belirleyici
olmuştur. Sosyal yardımlar konusunda temel aktör olarak genelde yönetici kesimin iradesi
belirleyici olmuştur. Yönetici sınıfın soruna yaklaşımı ve çözüm iradesi sosyal yardımın
kapsamını, miktarını, dönemini de belirlemiştir. Toplumsal ve ekonomik çeşitlenmenin
olduğu ve sivil toplumun ortaya çıktığı günümüzde dahi sosyal uygulamaları büyük oranda
üst yönetici kesimlerin talepleri/kararları belirlemektedir.
Osmanlıda, sosyal yardım işleri bir devlet hizmeti sayılmış ve 1912 de
(16/Şubat/1328) Dahiliye Nezareti’ne bağlı olmak üzere Sıhhiye Müdüriyeti Umumiyesi
kurulmuştur. Daha sonra bu genel müdürlük, ihtiyaçlar karşısında genişletilmiş ve Dâhiliye
Nezaretinden ayrılarak bir bakanlık haline getirilmiştir. İlk zamanlar yalnız sağlık ve
koruyucu hekimlik işleriyle uğraşan bu yeni teşkilât bir müddet sonra sosyal yardım işleri ile
de ilgilenmiş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı (Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekâleti) adını almıştır. 9/Haziran/1936 tarihli Teşkilat Kanunu ile amaç şöyle tanımlanmıştır
memleketin sıhhî şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimaî sıhhatine zarar veren
âmillerle mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı sıhhî
ve içtimaî muavenete ulaştırmak ve iskân işlerini görmek için kanunlarla kendine
verilen vazifeleri yapmakla görevlendirilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı iki ayrı
daire halinde örgütlenmiştir. Hıfzıssıhha İşleri Dairesi Şehir, köy, göçmen hıfzıssıhhası,
spor hıfzıssıhhası ve diğer umumî, içtimaî hıfzıssıhhaya müteallik bütün işler ile iştigal
ve bunları takip ve murakabe eder. Bu daireye salgın hastalıklarla mücadele edilmesi
görevi verilmiştir.
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Sağlık Bakanlığının İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi ise gerekli çalışmaları
yapamamıştır. Amaçta belirtilen, halkı tıbbî ve içtimaî muavenete mazhar eylemek amacı
ile görevlendirilmiş olan bu bakanlığın sosyal yardım alanında başarması gereken görevleri
vardı. Yardıma muhtaç olan bütün yurttaşlara devletin el uzatması, çok fazla zengin olmayan
hazineyi altından kalkamayacağı derecede ağır bir yük altında bırakabilirdi. Hazineye yüksek
gelir sağlayan zengin yurttaşların sayısı nispeten az ve yardıma muhtaç olanların miktarı
oldukça fazla olduğu için devletin sosyal yardım işlerini gerçekleştirmesi oldukça zor
görüldü. Bu imkânsızlık içinde devlet bu görevi belediyelere bırakmıştır. Bakanlık sosyal
yardım alanında daha çok bir yol göstericiliği yapmakta ve asıl sosyal hizmetlerin
başarılmasını mahallî idarelere ve belediyelere bırakmaktaydı.
Devlet bütçesinden düşkün ve fakirlere gerektiği kadar yardım yapmak imkân
dâhilinde olacak bir görev olduğu için, sosyal yardım işlerine daha çok mahallî bir mahiyet
verilmiştir. Bu sebeple Hıfzıssıhha Kanununun 20. Maddesi; belediyeleri, şehir ve
kasabaların genel sağlık durumlarını iyileştirmeğe çalışmaktan başka, hastane,
dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis
ve idaresi gibi çeşitli sosyal hizmetleri sağlamakla da sorumlu tutmuştur. (Dicleli, 1946:
108-124)
Daha sonra 19. yüzyılda artan Batılılaşma ve merkezileşme ile birlikte merkezî
yönetimin sosyal uygulamaları devreye girdi (Özbek, 2002). Bu yıllarda devletin merkezî
yönetimi, özellikle vakıfların bir kısım hizmetlerini yerine getirmeye başladı. Devletin
yetersiz ve sınırlı müdahalesi Cumhuriyet yıllarında da devam etti. Geleneksel yapıdan
modern devlet uygulamalarına geçene kadar bu yapı varlığını sürdürmüştür.
Cumhuriyetin ilk zamanlarında, Belediye Kanunu Çocuk Esirgeme Kurumu ve
Hıfzısıhha Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gibi uygulamalar ve çabalar
görülmektedir. Bir yandan merkezi yönetim bu alanda sınırlı bir şekilde yetkilendirilirken
diğer yandan yerel yönetimler kendi görev alanlarında sınırlı sorumluluklar almaya başladı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında mahrumiyet ve zorluklar içinde olan devletin bu sınırlılıkları,
sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında da görüldü. Yine de merkezî yönetim ve yerel
yönetimlerin bu alanda birlikte sorumlulukları günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
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Uygulamalar


Ahilik



Loncalar



Kervansaraylar ve aşevleri



Darulhayri Ali



Darul eytamlar



Darulaceze



Sosyal Yardım Enstitüsü kuruluşu ve faaliyetleri
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Uygulama Soruları
1)

Osmanlının geleneksel uygulamaları nasıldı?

2)

Abdülhamit sosyal hizmet açısından neden önemli padişahtır?

3)

Darulhayri Ali ile Darul Eytamların işlevi neydi?

4)

Cumhuriyetin ilk yıllarında ne tür uygulamalar yapıldı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sosyal hizmet mevzuatının tarihsel sürecinde yaşadığı önemli dönemler işlenmiştir.
Özellikle Osmanlının geleneksel döneminde yapılan faaliyetler, Abdülhamit döneminde
yapılan uygulamaların kapsamı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına bunların nasıl aktarıldığı
açıklandı.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı geleneksel dönemi uygulamalarından

a)

Kervansaraylar

b)

Darulhayri Ali

c)

Ahilik teşkilatı

d)

Loncalar

e)

Aşevleri

2)

Aşağıdakilerden hangisinin II. Abdülhamit uygulamasından değildir?

a)

Daruşşafaka

b)

Darul aceze

c)

Irzahane

d)

Darul eytam

e)

Sadaka taşı

3)
Aşağıdakilerden hangisinde 4 yaş altı çocuklara ve bebeklere hizmet için
oluşturulmuştur?
a)

Daruşşafaka

b)

Darulaceze

c)

Irzahane

d)

Darul eytam

e)

Darul etfal

4)

İmarethanelerde ne tür faaliyet yapılırdı?

a)

Fakirlere üç öğün yemek

b)

Eğitim faaliyetleri

c)

Müzik ve sanat faaliyetleri

d)

Savaş eğitimi
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e)

Yaşlı bakımı yapılırdı

5)

Loncalar hangi kesime yönelik hizmet sunardı?

a)

Kadınlara

b)

Yaşlılara

c)

Engellilere

d)

Esnafa

e)

Cenaze faaliyetlerine

Cevaplar: 1)b, 2)e, 3)c, 4)a, 5)d
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2. SHÇEK’in Gelişimi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Himaye-i Etfal Cemiyeti, SHÇEK Kanunu, SHÇEK’in Kurumları
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

HEC Kimler tarafından hangi şartlarda kurulmuştur?

2)
Neden çocuklarla ilgili düzenleme Osmanlının son yıllarında ve Cumhuriyetin
ilk yıllarında daha önemli görülmüştür?
3)

SHÇEK Kanunu sosyal hizmetler için ne ifade ediyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitap, PowerPoint, video

Himaye-i Etfal Cemiyeti

Himayei etfal cemiyetinin
amacı, kuruluşu ve felsefesi
öğrenilecektir.

SHÇEK Kanunu

SHÇEK Kanununu
öğrenmektir

Kitap, PowerPoint, video

SHÇEK’in Kurumları

SHÇEK kurumlarını
öğrenmektir

Kitap, PowerPoint, video
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Anahtar Kavramlar


HEC



SHÇEK

35

Giriş
HEC, Osmanlının son yıllarında sivil inisiyatifle kurulmuş bir cemiyettir. Bununla
birlikte hükümete yakın olan önemli kişilerin öncülüğünde kurulmuştur. Sivil ve siyasi alanın
muğalıklığına bir örneklik teşkil ettiği gibi daha önemlisi HEC kuruluşu, faaliyetleri, çocuk
alanında toplumun, sivillerin ve siyasilerin hassasiyetini anlama açısından manidardır.
SHÇEK sosyal hizmetlerin en önemli kurumlarından birisi olmuştur. Bu kurumun
tarihsel tecrübesi yanında SHÇEK Yasasının felsefi, düşüncel ve içeri ile işlenmesi sosyal
hizmet mevzuatının daha iyi anlaşılmasına yol açacaktır.
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2.1. Himaye-i Etfal Cemiyeti
SHÇEK (Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Cumhuriyet’in ilk yıllarından
yakın zamana kadar, önce sivil sonra resmi kimliği ile devletin en önemli sosyal nitelikli
hizmet sunan kurumlarının başında varlık göstermiştir. Özellikle çocuklara ve yaşlılara
yönelik hizmet sunumunda önemli aktör olan SHÇEK, uzmanlaşmasını sağlayarak tüm
Türkiye’de kısa sürede örgütlenmiştir. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu başlangıçta gönüllü
bir örgütlenmeydi.
Daha önce bahsedildiği gibi çocuklara yönelik olarak kurulan Darülhayr-ı Ali 1903
tarihinde oluşturulmuştu. Daha sonra Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkinin
destekleriyle kimsesiz çocuklar sorununa çözüm amacıyla Darüleytam merkezleri açılmıştır.
Bu iki kurumun da yetersizlikleri nedeniyle kapanmaları sonucunda yeni arayışlara girilmiş
ve 1917 tarihli İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti (HEC) meydana getirilmiştir.
Osmanlının, son dönemlerindeki savaşlar sonrasında erkek nüfusu hızla azalmış,
parçalı aileler artmış, işsizlik ve ekonomik nedenli sorunlarla korunmaya muhtaç çocuk
sorunu da kendini daha fazla hissettirmişti. Öncelikle bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla
HEC oluşturulmuştu.8
Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i Esasisi'nde kurumun faaliyetleri
olarak fakir ve hasta çocukların tedavi edilmelerinin sağlanması, çocukların zararlı
maddelerden korunması, onlara eziyet edilmemesi, okul tatil zamanı boş vakitlerinin
değerlendirilmesinin sağlanması, hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi
yine bu çocuklara kütüphane kurulması ve oyun alanları ihdas edilmesi gibi hükümler
getirildi. Tüm bu görevlerinden dolayı kurum kamuya yararlı bir dernek niteliği kazandı.
Daha sonra çocuklara açılan yurtta bakım ve koruma hizmeti verilerek, beceri ve nitelik
kazandırma amacıyla kurslar açılıp dersler verildi.

Foto 3: HEC’e Bağış
I. Dünya Savaşı’nın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde 28 Kasım 1917’de savaş
bölgesinden toplanan çocuklar için Firuz Ağa’da Çocuk Misafirhanesi açılmış, 100
kapasiteli olarak açılan misafirhaneye çok sayıda çocuk gelmesi üzerine evlatlık, çıkarlık,
uygulamaları yapılmıştır. Ailelerin yanına öğrenci yerleştirmelerine de başlanmıştı.
Misafirhanede 1917-1922 yılları arasında ise 2.027 çocuğa bakım ve koruma hizmeti
verilmişti. Himaye-i Etfal Cemiyeti, çocukları çiftçilik ve hayvancılığa yönlendirmek
8

Bkz. Okay, Cüneyd (1999). Belgelerle Himaye-i Etfal Cemiyeti 1917-1923. İstanbul: Şule Yayınları ve www.shcek.gov.tr.
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amacıyla Kalender’de Ziraat Yurdu açmıştı. Açılan bu yurtta çocuklara, yatak yapmak,
yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, genel temizlik, hayvan yemlemek, tımar etmek, saman
çekmek, gübre kaldırmak, çift sürmek, harman dövmek, meyve budamak, tohum atmak, yağ
yapmak gibi işler öğretildi.
1923 tarihinde Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulup güçlenmesi nedeniyle
İstanbul HEC çalışmalarına son verdi. İstanbul dışını da hitap edecek bir kurum olarak
Himayeyi Etfal cemiyeti hedeflenmişti. İstanbul HEC’le paralellik arz eden görevleri yeniden
oluşturulmuştu. Böylece Cemiyetin görevleri:


Çocuklara eziyet edilmemesi,


Anne ve babaları dâhil, hiç kimse tarafından, çocukların bedeni ve ruhsal
durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetlerin gördürülmemesi,


Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması,



Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması,


Okulların tatil
gönderilmesinin sağlanması,

zamanlarında

fakir

çocukların

kırlara



Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi,



Himaye-i Etfal'e ilişkin kütüphane kurulması,

ve

yazlıklara


Anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkûm olan çocuklar
için ıslahhaneler kurulması,

Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirtmeleri için oyun alanlarının kurulması,
zikredilmiştir.
Hedef olarak Himaye-i Etfal ile uğraşan uluslararası kuruluşlarla bağlantı olarak
Cemiyetin kurulması belirlenmişti. Kurum, ikinci çalışmasını anne-çocuk sağlığına yönelik
olarak başlatmıştı. Şehzadebaşı, Kadıköy, Bakırköy ve daha sonra Üsküdar semtlerinde açılan
Dispanserler ile hastaları muayene ederek, ücretsiz ilaç dağıtımına başlanmıştı. İstanbul
Himaye-i Etfal Cemiyeti çalışmalarını yürütürken, 30 Haziran 1921 tarihinde, Büyük Millet
Meclisi’nin bazı üyelerinin de girişimiyle Ankara’da yeni bir Himaye-i Etfal Cemiyeti
kurulur. 1917 yılında İstanbul’da kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti 1923 yılındaki genel
kurulundan sonra, yeni bir genel kurul yapmayarak tarihe karışmıştır.
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Resim 3: Kitap
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2.2. SEHÇEK
Korunmaya muhtaç çocukların korunup bakılması ve yetiştirilmesine yönelik 1949
yılında çıkarılan özel bir kanunla bu görev Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî
Eğitim Bakanlığı arasında pay edilmiştir. 1957 yılında ise yürürlüğe giren 6972 Sayılı
Kanunla bu sistem değiştirilmiş, korunmaya muhtaç çocukların korunması, bakılması ve
yetiştirilmesi görevi illerde kurulan ve yerel nitelikli olan Korunmaya Muhtaç Çocukları
Koruma Birliklerine verilmiş, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığının bu birliklere personel ve parasal açıdan yardımda bulunması öngörülmüştür.
1959 yılında ise 7355 Sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunla tüm
alanlarda sosyal hizmetlere öneriler getirmek, bu alanda eğitim ve araştırma yapmak amacıyla
Sosyal Hizmet Enstitüsü kurulmuştur. Bu kanunla sosyal hizmetler alanında profesyonel
elemanlar yetiştirmek üzere 1961 yılında bugün Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler
Yüksekokulu olarak işlevini sürdüren Sosyal Hizmetler Akademisi açılmış ve sosyal hizmet
eğitimi verilmeye başlanmıştı.
1963 yılında 225 Sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde her
türlü sosyal yardım ve sosyal hizmetleri düzenlemek ve yürütmek amacıyla Sosyal Hizmetler
Genel Müdürlüğü kurulmuştu. Cemiyet, 1980 darbe dönemine kadar çalışmalarını sürdürmüş,
fakat bu darbeden sonra tüm şubeleri kapatılmıştır.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 27 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe
giren 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile kurulmuştur.
SHÇEK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, illerdeki
Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri, Sosyal Hizmetler Enstitüsü ile Türkiye
Çocuk Esirgeme Kurumunun birleştirilmesiyle meydana gelmiştir. Amaç korunmaya, bakıma
veya yardıma muhtaç aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlerle
ve bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile
faaliyet ve gelirlerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Foto 4: SHÇEK
1983 tarihinde 2828 S. Yasa ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu kabul edilerek, kurumun amacı olarak korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç
aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetleri yürütmek olarak
belirlendi. Yine bu yasanın, teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile faaliyet ve
gelirlerine ait esas ve usulleri düzenleyeceği belirtildi (Madde1). Ayrıca sosyal hizmetlerle
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları için bu düzenlemenin bağlayıcı olduğu beyan edildi.
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2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 9. Maddesi ile
SHÇEK’e yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en
düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere, kaynakların yeterliliği
ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları
geliştirmek ve uygulamak görevi verilmiştir. SHÇEK bu hükme dayanarak 1986 tarihinde
yürürlüğe giren Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar doğrultusunda,
muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım yapmaktadır.
Ayni ve nakdi yardımlarla ilgili işlemler günümüzde Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Burada SHÇEK Kanununda da belirtildiği gibi sosyal
yardımlarla ilgili temel kavramlar zikredilmiştir. Bunlara kısaca değinmekte fayda vardır:
Nakdi yardım: Parasal olarak yapılan yardımdır ve geçici ve süreli olmak üzere iki
şekilde verilmektedir.
Geçici nakdi yardım: Sosyal ve ekonomik bir sorunun çözümünde yardımcı
olabilmek amacıyla bir, en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımı; süreli nakdi
yardım ise, muhtaç kişilere karşılaştıkları hayat güçlüklerini gidermek amacıyla Kurum’un
bütçe imkânları ölçüsünde yapılan yardımı ifade etmektedir.
Yardım miktarı: En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 40’ıdır.
Ayni yardım: Ekonomik ve sosyal durumları nedeniyle yardıma muhtaç olan kişilere,
karşılıksız yapılan ve parasal olmayan yardımlardır. Başka bir deyişle yiyecek, giyecek,
yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi,
müracaatçının ihtiyacına göre verilen mal ve malzeme yardımıdır. Ayni yardım, bir defaya
mahsus olmak üzere geçici olarak yapılmaktadır.
Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği uyarınca, SHÇEK’in ayni ve nakdi yardım
hizmetlerinden yararlanacak kişiler,
 Muhtaçlık nedeniyle haklarında koruma kararı aldırılarak sosyal hizmet
kuruluşlarının himayesine bırakılan çocuklarını yanlarına alabilecek özellikleri taşıyan aile,
anne veya baba, anne veya babası yoksa akrabaları,
 Korunmaya muhtaç oldukları tespit edilerek haklarında korunma kararı çıkarılmış,
ancak çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları veya bakım ve rehabilitasyon merkezlerine
yerleştirme imkânı bulunamadığı için sıraya alınmış olan çocuklar,
 Muhtaçlık nedeniyle haklarında korunma kararı alınarak Kurum’a ait bir sosyal
hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi talep edilen ve kendilerine ekonomik destek sağlanamaması
durumunda Kurum’a ait sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi zorunlu görülen, ancak
korunma kararı alınmaksızın nakdî yardımla ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek
çocuklar,
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 Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek
kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
 Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve
geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak
durumda olanlar,
 Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile
ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç yaşlılar,
 Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle yetiştirme
yurtlarından ayrılan çocuklar ve korunma kararı olmamakla birlikte maddi sorunlarla
karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ilköğretim ve ortaöğretimdeki
öğrencilerdir.
Ayni ve nakdi yardım yapılmasında yardımların amacına ulaşıp ulaşmadığının
araştırılabilmesi ve gerekli rehberliğin yapılabilmesi bakımından mahallinde yardım
yapılmasına öncelik verilmekte ve ikamet şartına dikkat edilmektedir. Ancak ikamet edilen il
dışında hastalık, kaza veya herhangi bir olağan dışı durum nedeniyle yardım alma
ihtiyacındaki kişilere de durumlarına uygun şartlarda ve imkânlar ölçüsünde yardım
yapılabilmektedir. Bu yardımlardan faydalanan kişiler hakkında ikamet ettikleri il ve ilçe
müdürlüklerine bilgi verilmektedir.
Kurulduğu günden günümüze kadar bu kurum çocuklara, muhtaçlara, yoksullara,
engellilere ve yaşlılara yönelik kurumsal anlamda birçok uygulama içinde olmuştur. SHÇEK
düzenlemesiyle çocuklara yönelik sosyal hizmette merkezi devletin tekçi bir anlayışla bu
alana hâkim olması ise sürekli eleştirilmişti. Buna rağmen SHÇEK önemli aktör olmaya
devam etmiştir. Zamanla çocuklara hizmetin niteliğinde bir artış olmuş ve bu alanda yeni
uygulama alanları oluşturulmuştur. Sevgi evleri, çocuk evleri yanında diğer alternatifler de
üretilmeye başlanmıştır. Daha sonra ayrıntılı olarak bahsedilecek olan bu yeniliklerden kısaca
bahsetmek gerekirse:
Sevgi evleri, korunmaya muhtaç çocuğu aile içinde kalmasını hedefleyerek onları
korumaya çalışmaktadır. Çocuklar öncelikli olarak ayni ve maddi yardımlarla, koruyucu aile
ve evlat edinme gibi koruma alternatifleri ile hareket eder. Tüm bu tedbirler işe yaramazsa
kurum devreye girmektedir. Türkiye’de ilk koruyucu aile uygulaması 1949 yılında
yapılmıştır. Hizmetin geniş olarak uygulanmasına ise 1952 yılında başlanılmıştır. Çeşitli
nedenlerle öz ailesi yanında bakılamayan çocukların, kısa veya uzun süreli olarak bakımlarını
üstlenen aile ya da kişilerin yanında, devlet denetiminde yetiştirilmeleri olarak
tanımlanmaktadır. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde, çocuğun öncelikle ailesi yanında bu
mümkün olmadığı takdirde uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi
hakkına özel bir yer verilmektedir.
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Foto 5: Sevgi Evi
Bununla birlikte çocuklar için düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu esasında
çocukları korumaktan uzaktır. Çünkü bu kanun çocukları koruma odaklı olmak yerine ergen
odaklı ve cezayı merkeze almaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti, Koruyucu Aile Yönetmeliği ile sürdürülmektedir. Korumaya
muhtaç çocuklar İl Müdürlüğünde oluşturulan Koruyucu Aile Komisyonunca uygun görülen
çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilir. Madde7 ile kuruluşların, her ay koruyucu aileye
yerleştirilebilecek çocukların ad ve soyadını, doğum yeri, doğum tarihleri ve korunma
kararları nedenlerini kapsayan liste ile birlikte sağlık durumu, psiko-sosyal ve fiziksel
gelişmelerini gösteren sosyal inceleme raporunu İl Müdürlüğüne göndermeleri zorunludur.
Koruyucu Ailenin Seçimi Madde 8 ile düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olup, Türkiye’de sürekli ikamet eden, en az ilkokul mezunu, 25-50 yaş arasındaki
kişiler, evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere il müdürlüklerine
başvurabilirler. Çocuğun velayet sorumluluğunu taşıyan kişiler, aynı çocuğun koruyucu ailesi
olamazlar. Daha sonra bu konu ayrıntılı olarak incelenektir.
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2.3. SHÇEK’in Kurumları

Foto 6: Çocuk Yuvası
2828 S. Kanun’a göre kurumları oluşturulan SHÇEK’in kurum olarak görevleri madde
9’a göre sıralanmıştır. Kurumun görevleri şunlardır:
a) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve
hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak
ve bu konuda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
adına Koordinasyon ve işbirliği sağlamak.
b) (Değişik: 30.5.1997 - KHK - 572/8 md.) Öncelikle çocuğun aile içinde
yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla
güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, engelli ve yaşlıların tespiti,
bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli
hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için 3 üncü maddede sayılan sosyal hizmet kuruluşlarını 4
üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek.
c) Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki işçilerin çocuklarının bakımını ve
korunmasını sağlamak amacıyla imkânları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak
ve işletmek.
d) Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını
en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği
ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları
geliştirmek ve uygulamak.
e) Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın
gönüllü katılımını sağlamak ve organize etmek, toplumun örf, adet, inançlarına göre yapacağı
yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla
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ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda
bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek.
f) Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek,
bunların bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
g) (Değişik: 1/7/2005-5378/28 md.) Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak
sosyal hizmet kuruluşlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere
açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini
tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini
durdurmak.
h) Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma
faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek,
değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
ı) Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek,
eğitmek, yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda
görevlendirmek;
j) (Değişik: 30.5.1997 - KHK - 572/8 md.) Toplumun değişen ihtiyaçlarına
göre engelliler ve diğer sosyal hizmet alanlarında, Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine
getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde
kurmak ve işletmek,
k) (Ek: 24/1/1989 - KHK - 356/2 md.; Mülga: 6/12/1989 - KHK - 396/28 md.;
Ek: 14/3/1991 - 3703/2 md.) (1) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin
korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve
sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde
bulunmak.
l) (Ek: 21.1.2000 - KHK - 594/3 md.) Doğal afetler nedeniyle ortaya
çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin
ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici
veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü
sosyal hizmeti gerçekleştirmek.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu madde 3 ile temel tanımlar yapılmıştır.
Madde 3 – Kanunda geçen:
Sosyal Hizmetler
Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında
oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının
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karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve
hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı
hizmetler bütününü,
Korunmaya Muhtaç Çocuk
Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri
veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara
karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu;
Engelli
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; korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan kişiyi, (daha sonra engelli olarak
değiştirilmiştir) (Değişik: 30/5/1997 - KHK - 572/5 md.)
Bakıma Muhtaç Engelli
Engellilik sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu
belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine
getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek
derecede düşkün olan kişiyi (Ek: 1.7.2005-5378/26 md.)
Muhtaç Yaşlı
Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma
muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi,
Sosyal hizmet kuruluşları bu kanunun amacına ve belirtilen esaslara uygun faaliyette
bulunan kuruluşlar olup bunlardan;
Çocuk Yuvaları: 0 - 12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12
yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir
kişilik veya iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal
hizmet kuruluşlarını,
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Yetiştirme Yurtları: 13 - 18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak,
bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerini
sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,
Kreş ve Gündüz Bakımevleri: 0 - 6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını
gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek ve bu çocuklara
temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulan (...) ve yatılı olmayan sosyal
hizmet kuruluşlarını,
Huzurevleri: Muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve
psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını,

Foto 7: Yaşlılar ve Darulaceze
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri: Bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle
normal yaşamın gereklerine uymama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını
gidermek ve toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak
veya bu becerileri kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet
kuruluşlarını,
Çocuk ve Gençlik Merkezleri: Eşler arası anlaşmazlık, ihmal, hastalık, kötü
alışkanlık, yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı
karşıya kalan veya sokakta çalışan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve
topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal
hizmet kuruluşlarını, (Ek: 30.5.1997 - KHK - 572/5 md.)
Kadın veya Erkek Konukevleri: Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara
uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi
sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre
kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, (Ek:30.5.1997- KHK - 572/5 md.)
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Toplum veya Aile Danışma Merkezleri: Toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin
katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici,
geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle
işbirliği içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, (Ek:
30/5/1997 - KHK - 572/5 md.)
Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri: Engelli çocukları kendi kendine yeterli
düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyumu sağlamak amacıyla engelli
çocuklara ve ailelerine hizmet sunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını, (Ek: 30/5/1997 KHK - 572/5 md.)
Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları: Aynı yerleşkede ve/veya binada, birden
çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına
imkan tanıyan sosyal hizmet kuruluşlarını, (Ek : 21/1/2000 - KHK - 594/1 md.)
Çocuk evleri: 0-18 yaşlar arasındaki korunmaya muhtaç çocukların kaldığı ev
birimlerini, (Ek: 1/7/2005-5378/26 md
Yaşlı Hizmet Merkezi: Yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması amacıyla
gündüzlü bakım ve evde bakım hizmeti sunmak üzere açılan ve faaliyet gösteren yaşlı hizmet
merkezini, (Ek: 1/2/2007-5579/1 md.)
Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi: Suça yöneldikleri tespit edilen
çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya
kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde 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 kuruluşlarını, (Ek:
1/2/2007-5579/1 md.)
Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi: Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel
istismara uğramış çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma ve/veya
davranış bozukluklarını giderme amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici
süre bakım ve korunmalarının sağlandığı bu süre içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ile
ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız ve erkek çocuklara yönelik
ayrı ayrı yapılandırılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını, (Ek: 1/2/2007-5579/1 md
Bu kanunun adı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu iken
3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı KHK’nin 35’inci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir. Sosyal Hizmetler Kurumu olarak belirlenmiştir.
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Uygulamalar


HEC



SHÇEK Kurumları



Sevgi Evleri



Çocuk Evleri



Rehabilitasyon Merkezleri



Gündüz Bakım Evi ve Kreş



Huzurevi
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Uygulama Soruları
1)

SHÇEK’in önemli kurumları nelerdir?

2)

Çocuk evlerini tanımlayınız?

3)

Yetiştirme yurtlarını tanıtınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde HEC, SHÇEK Kanunu ve SHÇEK Kanunu kapsamında oluşturulmuş
kurumların mevzuatları tanıtılmıştır. HEC’in ve SHÇEK’in zamanla dönüşümünden ve
tarihsel evriminden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

HEC ne zaman kurulmuştur?

a)

1915

b)

1923

c)

1917

d)

1930

2)
Aşağıdakilerden hangisi, Himaye-i Etfal Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i
Esasisi'nde öne çıkan görevlerden birisi değildir?
a)

Fakir ve hasta çocukların tedavi edilmelerinin sağlanması,

b)

Çocukların zararlı maddelerden korunması

c)

Çocuklara eziyet edilmemesi,

d)

Okula gitmelerini teşvik için yatılı okullar açmak

3)

İstanbul Himayei Etfal Cemiyeti neden kapatıldı?

a)

Zamanla zararlı faaliyet yaptı

b)

Yeni başkent olarak Ankara belirlendi ve merkez Ankara’ya taşındı

c)

Görevini yerine getiremedi

d)

Yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle kapatıldı

4)

SHÇEK kimlere hizmet eder?

a)

Yalnızca çocuklara

b)

Çocuklara ve kadınlara

c)

Özellikle muhtaç aile, çocuk, muhtaç yaşlılara, engellilere

d)

Engelli çocuklara

5)

SHÇEK’in açılımı nedir?

a)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu

b)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Koruma Kurumu
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c)

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

d)

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)b, 4)c, 5)d
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3. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde neden aile ve sosyal politikalar, bakanlığın kuruluşuyla hangi kurumlar
kapatılmıştır konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Aile ve sosyal politikalar ismi içinde geçen aile neden tercih edilmiştir?

2)

Muhafazakar gelenek için aile neden önemlidir?

3)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı neden KHK ile kurulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitap, PowerPoint sunumu,
video

Neden Aile ve Sosyal
Politikalar

Aile ve sosyal politikalar
kavramlarının düşünsel ve
felsefi tartışması
öğrenilecektir.

Neden Aile ve Sosyal
Politikalar

Muhafazakar gelenek için
ailenin önemi öğrenilecektir.

Kitap, PowerPoint sunumu,
video

Hangi Kurumlar
Kapatılmıştır?

Aile ve Sosyal Politikalar
bazı kurumların
birleştirilmesi, bazılarının
kapatılması ile kurulmuştur.
Bunların hangi kurumlar
olduğu öğrenilecektir.

Kitap, PowerPoint sunumu,
video
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Anahtar Kavramlar


Aile



Sosyal politikalar



KHK
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Giriş
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulması şüphesiz son on yıllarda sosyal
politika ve sosyal hizmet alanında en önemli gelişmedir. Bununal birlikte aile ve sosyal
politikalar kavramlarını tercih etmek tesadüfen, kendiliğinden oluşmuş değildir. Aile kavramı
muhafazakar sosyal politika ve refah rejimleri için vazgeçilmez bir birimdir.
Bu bölümde bu açıdan öncelikli olarak aile kavramının muhafazakar gelenek için
taşıdığı önemden bahsedilekcektir. Sosyal politikaların özellikle aile üzerinden
vurgulanmasından bahsedilecektir. Muhafazakar refah rejiminden bahsederken diğer refah
rejimlerinden de kısaca bahsedilecektir.
Bakanlığın kurulması çok önemli bir gelişme olarak görülmesi gerekirken, bu alanda
tartışmaların olmadığı da düşünülmemelidir. Özellikle kadın isminin olmaması ve
düzenlemenin KHK ile yapılması tartışmalara eşlik etmiştir.
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3.1. Neden Aile ve Sosyal Politikalar?
Öncelikli olarak kısaca muhafazakâr geleneğin nasıl oluştuğuna bakmak gerekir.
Arkasından Akdeniz ülkeleri için ailenin sosyal politikada yeri ve önemi ile diğer kurumların
sosyal sorunları çözmedeki rolüne değinilecektir.
Muhafazakârlar, geleneksel toplumda mevcut olan kurumları diriltmeye çalışmıştı.
Bunlar, lonca teşkilatları, cemaat yapıları ve dayanışmacı örgütlenmelerin yeniden ihya
edilmesini istiyordu. Geçmişte ilk muhafazakârlar için Orta Çağ kurumlarının yüceltilmesi
söz konusudur. Örfler, adetler, gelenekler toplum içinde önemlidir ve bunlar yüzyıllar süren
bir tarihsel süreçte üretildikleri için değerlidir. Devlet organik ve manevi bir bütünlük arz
eder. Tarihsel gelişim sürecinde üretilen şeyler değerlidir. Yine de en kadim değer ailedir.
Ailenin ayrı bir değeri vardır ve insanlık bu açıdan aile etrafında şekillenmelidir.
Devletin ekonomideki rolünü en asgariye indirmeyi hedefleyen muhafazakârlar,
devletin sosyal refah programlarına katılmasına karşı çıkarlar ve bu tür programların devlet
eliyle yürütülmesinin halkı tembelliğe ve devlete bağımlılığa alıştırdığına ve ekonomik
etkinliği öldürdüğüne inanırlar. Bunun sonucunda onlarda gelir adaletine ve sosyal adalete
olan vurgu yerini piyasa dengesine bırakmıştır.
Muhafazakâr anlayış, devlete sosyal politika anlamında çok sınırlı ve dar görevler
yükleyerek, çalışabilir ve ailesi olan kesimi sosyal uygulamalara layık görmez. Dolayısıyla
sosyal uygulamaları aile, akraba, komşu ve hemşeri ilişki ağlarına havale eder.
Muhafazakâr düşüncede, devlet otoritesi ile bireyin özgürlüğü arasında bir yapıya ya
da kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Devlete yüklenen anlam daha çok bireyin özgürlüğünü
kısıtlayabileceği düşüncesi ile olumsuz karşılanmış, bireylerin aşırı bencillik ve
vurdumduymazlığı karşısında dengeleyici unsur olarak aile vurgulanmıştır. Aile, devletin ve
bireyin olumsuzluk durumlarına karşı ara bir kurum olarak desteklenmiştir.
Muhafazakârlık, kendi kendine yeten bir birey düşlerken, bireyin bunda
başarısız olması durumunda, devletten beklemeden sivil toplumdan ya da çevre ve
komşularından yararlanmayı öğütler. Zenginleri de sadaka vererek ruhlarının
selâmetini kurtarmaya yöneltir. Bu anlayışın yoksulun toplumsal konumunu
sağlamlaştırdığı ve kalıcılaştırdığı ifade edilebilir (Buğra, 2004: 2). Burada biraz da yoksul,
yoksulluğundan ötürü suçlanır, içinde bulunduğu durumun kabahati yoksula yüklenir.
Suçlama olmazsa devreye inkâr girer ve yoksulluğun, ya da diğer ekonomik sorunların
aslında çok da önemli bir sorun olmadığı, belirli durumlara mahsus olduğu, toplumun
bütününü de çok ilgilendirmediği söylenir. Burada, refah da yoksulluk da bireyseldir.
İstihdamdan konuta, sosyal güvenlikten sosyal hizmet alanına kadar, resmi kurumların
yetersiz kalmasıyla bu alanları enformel ekonomik yapılar, aile ve akrabalık bağları ile
hemşericilik gibi enformel kanallar doldurmaktadır. Muhafazakâr ülkelerde sosyal hakları
koruyan sosyal devlet olmadığı için insanlar alternatif kanallara yönelmiştir. Bu ilişkiler,
bağımlılığı da güvenliği de pekiştirmiştir.
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Aile kurumu enformel istihdamın yanında enformel sosyal dayanışma ve sosyal
güvenlik için de önemli bir birimdir. Aile, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından temel
alındığı için ailesizlik yardıma muhtaçlık için referans oluşturmakta, ayrıca sosyal
yardımlaşma ve dayanışma aileye yüklenmekte olup, formel kurumlar da ailesizleri korumaya
dönük olarak yapılandırılmıştır. Bununla birlikte sosyal sorumluluk işlevini sürdüren
ailenin yorulduğu, çözülmeye başladığı ve artık işlevini eskisi gibi sürdüremediği (Işık ve
Pınarcıoğlu, 2001) açıktır. Yine de dayanışma ağları enformel olarak formel hayatın dışına
itilmiş kesime can simidi olmaya devam etmektedir.
Yalnız devlet merkezli bakış açıları Akdeniz ülkeleri bakımından yetersizdir.
Çünkü bu ülkelerde aile ve yerel cemaatler ile dinsel kuruluşlar da temel refah
sağlayıcıdır (Moreno, 2006: 375). Sosyal devlet uygulamaları için ana tamamlayıcı zaten bu
yerel enformel kesimdir. Küreselleşmenin yarattığı anlayış sosyal politikalara dönük baskıyı
arttırdıkça, bu ilişkiler daha fazla sosyal hizmet sağlamaktadır. Erder, kentleşme sürecinde
yoksulların, gerek göç sırasında gerekse göçten sonra iş temini, günlük sorunlara çözüm
bulma, ayakta tutunabilme amacıyla aile, akrabalık ve hemşerilik gibi kökene dayalı
ilişkilere girmeye başladığını ifade etmektedir. (Erder, 1998: 110), Gerçekten enformel
ağlar, bir yandan devletin etkin olamamasından kaynaklanan boşlukları doldurmakta, diğer
yandan sorunları çözmede devletin de yükünü hafifletme işlevi görmektedir. Dolayısıyla
devlet enformel ilişki ağlarını sürdürmeye ve desteklemeye çoğu zaman istekli
görünmektedir.
Oysa aile sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Ailedeki değişimler birçok sonucu
beraberinde getirmektedir. Akdeniz refah uygulamaları için önemli olan aile ve akrabalık
ilişkileri artık eskisi gibi refah sağlama konusunda başarılı değildir. Ayrıca aile, genç nüfusun
meslek edinmesi ve çalışmasının desteklenmesi konusunda da yetersiz kalmaktadır.
Demografik yapıdaki değişimler de aynı şekilde aile, refah ve bakımı etkilemektedir. Nüfusun
yaşlanması bağımlılığı arttırırken, geçmiş yıllarda bakımı üstlenen kadının daha fazla
istihdam piyasasında yer almasıyla yaşlının aile içinde bakımı sorun oluşturmaktadır. Aynı
şekilde doğurganlık oranının azalması ve yaşlı nüfusun artması çalışan kesimin üzerinde yaşlı
refahının yük olması durumunu kaçınılmaz olarak arttırmaktadır. Ailedeki kırılganlık arttıkça
devletin sorumluluğu daha da artmaktadır. Oysa boşanma, fiili ailenin yayılması, evlilik dışı
doğumlar ve akrabalıktan yalıtılma, ailedeki dönüşümü göstermektedir.
Bu ülkelerde yoksulluğun artışı birçok unsura bağlanabilir. Bunların kökenlerine
inmek ve kapsamlı analiz etmek bu çalışmanın sınırlarını aşar. Bununla birlikte bazı yazarlar,
bireysel yoksulluğun artışını, ailenin kendisine yüklenen aşırı yüklemeye yönelik verdiği
karşılık olarak görmektedir. (Benassi ve Mingione, 2007: 281) Aileler artık yoksulluğu
yenmede eskisi kadar güçlü değildir ve süreç içinde yorulmuştur. Benassi ve Mingione, bunun
başka olumsuzluklara da yol açtığını savunur. Aileye aşırı vurgunun olduğu bu ülkelerde
devlet sosyal uygulamalar konusunda daha fazla cimrileşir ve bu alanda yapmayı planladığı
reformları ve kurumsal düzenlemeleri de ertelemiş olur. Devlet, aile ve hayır kurumlarına bu
sorumluluklarını bırakmak isterken, işsizlere iş bulmayı da enformel ilişki ağlarına bırakmayı
yeğler. Bunun sonucunda, zayıf devlet, aile-akraba ve cemaat üzerindeki bakım ve
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koruma sorumluluğunun ağır yükü birleşince, sosyal politikanın krize girmesinin de
kaçınılmaz olacağını belirtir. (Benassi ve Mingione, 2007: 282)
Gough, Akdeniz ülkelerinde yaşanan sanayi kapitalizmini ve modernleşmeyi Kuzey
Avrupa’ya göre geç işleyen süreç olarak işlemekte buna rağmen Akdeniz refahını açıklamada
tek başına geç modernleşmenin açıklayıcı olamayacağını ya da bunu açıklamada yetersiz
kalacağını belirtir. ( Gough 2006: 148-249) Güneyli ailenin doğası ve rolünün diğer
ülkelerden farklılık arz etmekte; Kuzey ülkelerinde görülen evlilik öncesi birlikte yaşama,
evlilik dışı doğumlar, boşanmaların sıklığı, tek ebeveynli aileler gibi durumların Akdeniz
ailesi için biraz daha seyrek görülen sorunlardandır. Ama hızlı bir şekilde bu etkiler ve
sonuçlar bu ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.
Akdeniz ülkelerinde yaşlı, daha fazla aile yanında barınabilmekte ve çalışan annelerin
çocuklarına Kuzey Avrupa’ya göre daha fazla babaanneler ve anneanneler bakabilmektedir.
Bakım sorumluluğunun genç anne babalardan bu ninelere kayması da bir yandan kadının
çalışma hayatına girmesini kolaylaştırırken, diğer taraftan aile dayanışmasını
pekiştirmektedir. Yaşlıların böyle bir desteği de yaşlının kurum yerine aile içinde başka amaç
için kalmasını kolaylaştırması da Akdeniz aile ve yaşlı bakımını destekleyen bir unsur
olmaktadır.
Ailenin, bu yapısı içinde sosyal yardım başta olmak üzere sosyal refah sağlama aracı
olduğu daha önce belirtilmişti. Akdeniz ülkelerinde görülen aile dayanışması ve ailenin
niteliği diğer Avrupa ülkelerinden farklılık göstermektedir. Fakat ailenin bu rolü süreç içinde
değişiklik göstermekte olduğu ve eskisi kadar refah uygulaması sağlayamadığı da sıklıkla dile
getirilmektedir.
Ailedeki yapısal değişiklik yanında ailenin gücünü aşan refah talebi de aileyi
zorlamaktadır. Artan ve karşılanamayan refah talebi aile ilişkilerini zedelerken, ailenin yapısal
dönüşümü de sosyal refahın sağlanmasını zora sokmaktadır. Yani birbirini olumsuz etkileyen
bir kısır döngü halinde süreç devam etmektedir. Sorunlar aile, cemaat ve enformel sektörün
de devreye girmesiyle çözülmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte ailenin yapısı hızlı bir
şekilde değişiklik göstermektedir. Doğurganlık azalmakta, çekirdek aile eğilimi güçlü bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. ( Sosyal yardım çekirdek aileyi muhatap alır. Özellikle kategorik
yardımlarda kimsesi yok mantığı ile bu durum desteklenir. ) Yaşlıların kurumlara gönderilme
sıklığı artmakta ve kurumlara yerleştirme artış göstermektedir. Yaşlı nüfusun artması ve
doğum oranlarının artık eskisi kadar yüksek olmadığı görüldüğü için yaşlı bakımı, aileleri
daha da zorlamaktadır. Buna bir de değişen aileyi ve bireyselleşmeyi dâhil ettiğimizde
kurumların daha fazla devreye girmek zorunda kaldığı görülecektir. Yaşlıların sosyal
emeklilik ihtiyaçlarının da belirginleşmesiyle birlikte daha önce aile bakımına bırakılan yaşlı
bakımı da aileye fazladan bir yük getirmektedir.
Türkiye’de yapılacak uygulamalarda da aile hesaba katılmaktadır. Çünkü aile
değerlerinin bu süreçte olumsuz etkilenmemesi istenmektedir. Ailede vuku bulan değişimlerin
daha büyük sonuçlara yol açacağı açıktır.
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Akdeniz ülkelerinde sosyal yardımda refah karması açık bir şekilde kendini
göstermektedir. Merkezi yönetimin sosyal yardım uygulamaları yanında yerel yönetimlerin,
özel sektörün ve sivil toplumun yardımları da vardır. Bununla birlikte görülmeyen ama ciddi
anlamda hissedilen enformel sektör yardımları da belirgindir. Bunların başında aile, akrabalar,
komşular ve mahalleli dayanışması olabilmektedir ( Burada mahalle ile kast edilen idari
anlamda mahalle değildir. Komşuluk ilişkilerinin biraz geniş olarak değerlendirilmesi söz
konudur ).
Bu ülkelerde yine farklı dezavantajlı gruplar farklı uygulamalara sahip olmaktadır.
Engelliler, yaşlılar, eşi vefat etmiş kadınlar, eğitime devam eden çocuklara kadar bir dizi
değişkene göre sosyal yardım da değişiklik göstermektedir. Bu gruplardan muhtaç yaşlı ve
muhtaç engelli ile kocası vefat etmiş kadınlara yönelik sağlanan sosyal yardım şartları
taşıdıkları zaman, bu kesim standart sosyal yardıma muhatap olurken, bunlardan yoksullar ise
aile yapısı yanında kendi durumuna göre ve bir dizi değişkene göre sosyal yardım
alabilmektedir. Merkezi yönetim yanında yerel yönetimler de seçici nitelikli sosyal
yardımları sağlarken, devletler de gittikçe artan oranda sıkı tedbirleri ve kontrolleri devreye
sokmaktadır. Bu denetimlerin boyutu sosyal yardımlarda istismarları engellemeyi
hedeflemektedir.
Yine bu yardımlar kısa süreliğine verilmekte, bazı durumlarda bu süre
tekrarlanmaktadır. Yapılan sosyal yardımla, yoksulun yaşadığı sorunlar haliyle
çözülemeyince genellikle süreler uzatılmaktadır. Bu yardımların tekrarlanmasında yoksul
yeniden incelemeye tabi tutulmaktadır. Yoksulu istihdam sistemine entegre etmesine
sağladığı katkı oranında bu sosyal yardımlar anlamlı olarak kabul görmektedir. Aksi takdirde
verimsizlik olarak görülmekte ve eleştirilmektedir.
Ülke

Genel yardım

Yunanistan

İtalya

Portekiz

Yerel nakit yardımı

Kategorik yardım

Bağlı yardım

Korunmaya muhtaç
çocuklar programı,
anneliği koruma
programı, hiçbir
sosyal güvencesi
olmayan yaşlılar
programı

Hiçbir sosyal
güvencesi olmayan
yaşlılar için konut
yardımı

Asker emekli
maaşları

Yerel yardım
hizmetleri
(belediyeler)

Aile yardımı, ek
yardımlar, doğum
yardımı, yetimlere
maaş, sosyal
maluliyet yardımı,
soysal yaşlılık
yardımı, gençlerin
topluma

Konut yardımı
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entegrasyonuna
yönelik yardım,
dullara yardım
İspanya

İngreso minimo de
Yaşlılara ve
insersion (asgari gelir engellilere ihtiyaç
tespitine dayalı
desteği)
emekli maaşı, işsizlik
yardımı

Türkiye

SYDTF

Yaşlılık yardımı ve
malullük yardımı

Yeşil Kart ile sağlık
yardımı

Tablo 1: İhtiyaç ve Gelir Tespitine Dayalı Ulusal Programlarının Sınıflandırılması
Kaynak: Eardlye ve diğerleri (1996) (Aktaran Gough 2006: 236)
Devletin yeniden dağıtım ilkesinin aktif olmaması ve piyasanın da yeteri kadar güçlü
ve formel bir şekilde işleyen bir çerçeveye sahip olmaması nedeniyle karşılıklı bağımlılık,
yardımlaşma ve dayanışmanın devreye girmesiyle bireyleri, minnet duygusu alır ve burada
bireylerin özerkliklerinden bahsedilemez. Artık karşılık ilkesinin devreye girmesiyle
bağımlılık oluşmuştur.
Bunlarla birlikte sosyal yardım alanı kayırmacılığın, yandaşlığın ve partizanca
tutumların daha rahat görülebildiği ya da bu konuda halkta bu şekilde kanaat oluştuğu bir
alandır. Yine patrimonyal ilişkiyle sosyal yardım arasında bir bağ kurulması mümkün
olmaktadır. Patrimonyalizmin en önemli özelliği yöneticinin kurallardan ziyade keyfi olarak
davranmasına zemin hazırlamasıdır. Burada devlet yardımları, patronaj ilişkilerini ve keyfiliği
gizleyen bir maske niteliği kazanabilir.
Akdeniz refah uygulamaları içinde Türkiye’de kamu yardımlarının dağıtımı da tikelci
ve klientalist bir nitelik göstermektedi. 9 Sosyal yardımlar, partizan baskılara ve
manipülasyonlara açık bir görünüm arz etmektedir (Ferrera ve Buğra-Keyder, 2006: 209).
İktidar partisine verilen oy desteği bu kişilerin refaha ulaşmalarını kolaylaştırabilmektedir. Oy
verme menfaat karşılığında işleyen bir süreçle işlerlik kazanabilmektedir. Sosyal yardım bu
yüzden refah amaçları yanında siyasi oy devşirme amacına da hizmet edebilmektedir. Refahın
seçmen taleplerini gerçekleştirme ve seçmene mesaj verme misyonu da göz ardı
edilmemelidir. Evrenselci ve kapsayıcı refah uygulamaları olmayınca bu yardımlar seçici,
sınırlı ve siyasi manipülasyona açık işlemektedir.
Türkiye’de genç nesil orta yaşa kadar olsa da aile yanında kalabilmekte ve iş
piyasasında girmese de yoksul olarak değerlendirilmemektedir. Burada ailenin bu sorunu
ötelediği ve bir yere kadar kendi içinde çözdüğü bir gerçekliği ifade etmektedir.
Türkiye’de de çalışan yoksulluğunun çok önemli bir sorun olduğu açıktır. Ülkede
asgari ücretle çalışanların sayısı sürekli artmasına rağmen, asgari ücretin yoksulluk
Klientelist politikalar, siyasi otoritenin sosyal politika anlayışını ortaya koyar. İhtiyaç analizine dayanan tespitlerle,
genellikle en muhtaç kesimlere yönelik sosyal yardımlar klientelist politikaların bir aracı hâline gelebilmektedir.

9
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sınırlarının altında kalmasına rağmen, asgari ücretin düşük tutulduğu görülmektedir. Asgari
ücret ile çalışanların, tamamen işsiz kalmaktansa düşük de olsa asgari ücretle çalışmaları
mutlak yoksulluktan koruyan bir unsurdur. Bu yüzden bir çalışmamızda (Kesgin, 2012)
özellikle yoksul mahalleler ya da semtlerde çok çocuklu ailelerin çocuklarını enformel
piyasada ya da asgari ücretle çalıştırarak, yoksullukla mücadele stratejilerini geliştirdikleri
görülmektedir.

3.2. Bakanlığın Kuruluşuyla Hangi Kurumlar Kapatılmıştır?
Haziran 2011 tarihinde yayınlanan KHK ile Aile ve Sosyal Politika Bakanlığının
kurulması kararlaştırılmış. Böylece Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı, Bakanlar
Kurulu listesinden çıkarılmıştır. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında hizmet sunan
kurum ve kuruluşların dağınık oluşu, parçacı nitelik göstermesi ve bu kurumlar arasında
koordinasyon eksikliği ile hizmet standartlarının olmayışı her zaman eleştirilmişti. İcracı
bakanlığın kurulması bu eksikliği ve boşluğu doldurma amacına hizmet etmesi için
düşünülmüştür.
KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
kapatılmıştır. Kurumun işlevlerinin, önceki yapıda mevcut olan daire başkanlıklarının genel
müdürlük olarak yeniden yapılandırılmasıyla Bakanlığa bağlanarak sürdürülmesi
öngörülmüştür. Kurumun ana hizmet alanlarından sadece Gençlik Hizmetleri yeni
düzenlemede yer almayarak Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır. Gençlik
hizmetlerinden sosyal boyutlu olanlar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
yürütülmektedir.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kapatılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına
bağlı bir genel müdürlük olarak tekrar kurulmuştur. Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu
kapatılarak, kanunu ortadan kaldırılmış, işlevlerini kurulan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün yerine getirmesi öngörülmüştür. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel
Müdürlüğü kapatılarak, işlevlerini yeni kurulan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün
yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. Engelliler İdaresi Başkanlığı kapatılarak, kanunu ortadan
kaldırılmış, kapatılan SHÇEK’e bağlı Engelliler ve Yaşlılar Daire başkanlıklarıyla
birleştirilerek, işlevlerini yeni kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
yerine getirmesi öngörülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Primsiz Ödemeler Genel
Müdürlüğü kapatılmış, personeli SGK’da kalmıştır. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi
Başkanlığı kurularak Bakanlığa bağlanmıştır.
Bakanlık bünyesinde merkez teşkilatında 14 hizmet birimi kurulmuştur. Bunlardan 5’i
doğrudan sosyal hizmet ve sosyal yardımlarla ilgili olup genel müdürlük düzeyindedir: Aile
ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğü. Şehit ve Gazi yakınları ile ilgili çalışmaları yürütecek olan birim Daire
Başkanlığı olarak kurulacaktır (Madde6). Bu icracı genel müdürlükler görevlerinin yerine
getirirken, Sosyal Yardımla Bilgi Sistemi Veri Tabanından yararlanması ifade bulmuştur.
Böylece yıllarca yoksulun neye göre tespit edildiği eleştirilerine karşı ya da bu tespitte
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kayırmacı bir durumun ortaya çıktığına yönelik eleştirileri ortadan kaldırılmayı hedefleyen bir
düzenleme yapılmıştır. Böylece yoksulun ya da hizmet talep edenin gerçek durumu tespit
etme bilimsel ve teknik veriler eşliğinde gerçekleştirilecektir.
Bakanlık görevlerini tanımlarken aileyi merkeze almıştır. 10 Toplumda artan aile
sorunlarına, aile parçalanmaları ve dağılmalarına karşı bir önlem olarak aileyi bütün olarak
değerlendirmiştir. Dana önce Kadın ve Aileden sorumlu olan Devlet Bakanlığı, yeni
Bakanlıkta aileyi merkeze alarak sorunlara yaklaşmış çocuk, kadın, yaşlı, engellileri de bu
kapsamda değerlendirmiştir. Bu durum eleştirilere konu olmuşsa da sosyal hizmete bütüncül
ve aile temelli yaklaşım kendini göstermiştir.11 Böylece bu düzenlemeyle tek tek bu bireylere
yaklaşmak yerine ailenin bir parçası olarak yaklaşılmıştır. Bu da muhafazakâr anlayış için
tutarlı bir durumdur.
Bu düzenlemeyle de oraya çıkan ve önemli bir vurgu haline gelen aile değerlerine
vurgu boşuna değildir. Muhafazakâr anlayışın sosyal politikalar açısından en önemli
vurgulardan bir tanesi de aileye dönük olanıdır. Zaten daha önce kısmen bahsedilen
güney/Akdeniz refah uygulamalarında aile geleneksel olarak sosyal yardım ve sosyal hizmet
sunan birimlerden en önemlisi olarak görülmüştür.
Geçmişte sosyal nitelikli hizmetler ya Başbakanlığa ya da devlet bakanlığına bağlı
şekilde sürdürülmekteydi. Bu hizmetlerden sorumlu olan devlet bakanlığı da zaten Başbakana
yardım etmek amacıyla oluşturulmuştu. Mevzuata göre devlet bakanlıkları, bakanlar
kurulunda koordinasyon görevini yerine getirmek ve önemli konularda tecrübelerinden ve
bilgilerinden istifade edilmek amacıyla oluşturulmuştu. 12 Böylece devlet bakanlıkları
Başbakanlığa bağlı olup, ilgili statüdeki kuruluşların da yönetimi ve koordinasyonundan
sorumlu olmuştu (Eryılmaz, 2002: 90). Son düzenleme yapılmadan önce bir kısım sosyal
nitelikli hizmetler devlet bakanlığının altında yürütülürken diğerleri Başbakanlığı bağlı genel
müdürlük olarak sürdürülmekteydi. Engelliler İdaresi, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü gibi birimler müstakil
icracı bir bakanlık yerine Başbakanlığa bağlı birim olarak görevlerini yürütmekteydi.
Yaşlılar, engelliler, yoksullar, özellikle sosyal yardım ve sosyal hizmete muhtaç
kadınlarla çocuklar toplumun hatırı sayılır bir kesimini ifade etmektedir. Bu kadar geniş bir
10
KHK, 2/b ile Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere
sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile
bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. g) Öncelikle çocuğun
aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek;
korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi
ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet
kuruluşları kurmak ve işletmek.
ğ) Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her
türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
11
Sosyal demokratlar sorunları kadın üzerinden tanımlama önemli görülürken, muhafazakârlar sorunları büyük oranda aile
üzerinden tanımlamaktadır.
12 643 S. Kararname 3046 sayılı bakanlık örgütlenme yasasını değiştirmekte ve 633-642 sayılı kararnamelerin uygulama
esaslarını belirlemektedir. İcracı olmayan ya da sandalyesiz bakanlık uygulaması olarak bilinen devlet bakanlığına bu
düzenleme ile son verilmiştir. Devlet Bakanlığı ilk olarak 1947’de oluşturuldu. Son dönemde sayısı en çok yirmi olabilen
devlet bakanlıkları, 61. hükümet döneminde ise kaldırılmış oldu.
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kesimi ifade eden bu gruplara yönelik icracı bir bakanlığın olmaması da ciddi anlamda sorun
olarak görülüyordu. Bu duruma son vermek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
(ASPB) oluşturularak bu birimler tek çatı altında toplanmıştır. Dolayısıyla sosyal politika
konusunda bu bakanlık en önemli birim haline gelerek, bu hizmetlerin tek bir icracı
bakanlığın altında birleştirilerek yürütülmesi yoluna gidilmiştir.
633 S. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ASPB sorumluluğunda sosyal hizmet
birimleri beş adet genel müdürlük olarak oluşturulurken, diğer yandan bakanlıkta istihdam
edilecek personelin nitelikleri de belirlenmiştir. Ayrıca yeni bir düzenlemeyle bakanlıkların
hiyerarşisinde önemli bir değişiklik yapılarak bakan yardımcılığı ihdas edilmiştir. Aynı
bakanlar gibi sadece hükümetin seçim takvimi içinde görevde bulunan, istenildiği zaman
görevine son verilen bakan yardımcılığı bakanlık hiyerarşisi içinde bakandan sonra gelen en
önemli kişi konumunda olmuştur. Haziran 2011 tarihinde yayınlanan KHK ile ASPB’nin
kurulması kararlaştırılmış; böylece Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı bakanlar
kurulu listesinden çıkarılmıştır. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında hizmet sunan
kurum ve kuruluşların dağınık oluşu, parçacı nitelik göstermesi ve bu kurumlar arasında
koordinasyon eksikliği ile hizmet standartlarının olmayışı geçmişte sürekli eleştirilmişti.
2011 düzenlemesiyle en dikkati çeken durum, eşgüdüm ve koordinasyon görevidir.
Ayrıca sosyal nitelikli hizmetleri uygulama boyutuyla özel sektöre de gördürebilmektedir.
Bakanlık böylece temel hizmet sunan birim yerine, hizmet sunulmasını sağlayan birim haline
gelmekte; diğer alanlarda görülen hizmetin taşere edilmesi, özel sektöre gördürülmesi gibi
eğilimden sosyal hizmet ve yardım alanı da etkilenmektedir. Bu durum hizmet sunumunu
yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar, gerçek kişiler, tüzel kişilere bırakabilme imkânını
ifade etmektedir. Gönüllü kuruluşlar ile şirketler, yani piyasada işlev gören bu birimleri
belirleme ve denetleme işlevine sahipken aynı zamanda bu birimler kamu içinde önemli
görevleri yerine getirebilecektir. Bu düzenlemeyle Bakanlık hizmet sunumunda hâkim bir
birim olmaktan çıkabilecektir. Bakanlık genel ve ulusal politikaları belirleme, kontrol ve
koordinasyon, ulusal stratejiler belirleme, rehberlik çalışması gibi uygulamaları yapmakla
görevlendirilmiştir.
KHK ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
kapatılmıştır. Kurumun işlevleri de, önceki yapıda mevcut olan daire başkanlıklarının, genel
müdürlük olarak yeniden yapılandırılmasıyla bakanlığa bağlanarak sürdürülmesi
öngörülmüştür. Ana hizmet alanlarından sadece gençlik hizmetleri yeni düzenlemede yer
almayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmıştır. Gençlik hizmetlerinden sosyal boyutlu
olanlarının ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülmesi
kararlaştırılmıştır. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kapatılarak, yeni bakanlığa bağlı bir
genel müdürlük olarak tekrar kurulurken, Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu kapatılarak,
işlevlerini yeni kurulan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne ve Engelliler İdaresi
Başkanlığı kapatılan SHÇEK’e bağlı Engelliler ve Yaşlılar Daire başkanlıklarıyla
birleştirilerek, işlevlerini yeni kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
devretmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü
67

kapatılmış, personeli SGK’nda kalmıştır. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
kurularak Bakanlığa bağlanmıştır. Böylece Bakanlık bünyesinde merkez teşkilatı olarak
14 adet hizmet birimi kurulmuştur. Bunlardan 5 adedi doğrudan sosyal hizmet ve sosyal
yardımlarla ilgili olup genel müdürlük düzeyindedir (Madde6). (Kesgin, 2012a)
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Uygulamalar


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kurulması
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Uygulama Soruları
1)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oluşturulurken neden aile ve sosyal
politikalar ismi tercih edilmiştir?
2)

Bakanlığın kurulmasıyla kurumlar açısından ne amaçlanmıştır?

70

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Aile ve Sosyal Poitikalar Bakanlığının kurulmasının önemi üzerinde
duruldu. Ayrıca neden bu ismin tercih ediliğinden de bahsedilmiş oldu.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi muhafazakar toplum için en önemli kurumdur?

a)

Aile

b)

Devlet

c)

Piyasa

d)

Sendikalar

2)
Muhafazakârlarda sosyal politikalar aşağıdakilerden en çok hangisine
devredilmiştir?
a)

Piyasa

b)

Din

c)

Gelenek

d)

Aile

3)

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz refah rejiminde daha az önemlidir?

a)

Enformel sektör

b)

Enformel refah

c)

Devlet

d)

Tarımın ağırlığı

4)

Aile ve Sosyal Politikalar ismi neden tercih edilmiştir?

a)

Liberal anlayıştan dolayı

b)

Muhafazakâr anlayıştan dolayı

c)

Sosyal demokrat düşünce gereği

d)

Anglosakson değerlerinden dolayı

5)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatın hangi hukuk normuyla
oluşturuldu?
a)

KHK

b)

Kanun
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c)

Anayasa Maddesi

d)

Yönetmelik

Cevaplar: 1)a, 2)d, 3)c, 4)b, 5)a
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4. ASPB GENEL MÜDÜRLÜKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının varlık kazanmasıyla hangi genel
müdürlükler oluşturulmuştur?
2)

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma alanı nedir?

3)

Çocuk alanında hizmet sunan genel müdürlük hangisidir?

4)

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı nedir?

5)

Yoksullara yönelik ayni ve nakdi yardımları hangi genel müdürlük ifa eder?

6)

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne tür faaliyetleri yerine getirir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
PowerPoint, kitap bölümü,
video

Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Ailenin toplum içnde yeri ve
önemi genel müdürlüğün
mevzuatı başlığında
incelenmiş olacaktır.

Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü

Çocuk hizmetleri alanında
PowerPoint, kitap bölümü,
ne tür faaliyetler yapıldığı ya video
da yapılabileceği
öğrenilecektir.

Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü

Kadınlara yönelik hizmetler
ve genel müdürlüğün bu
alanda ne tür çaba içinde
olduğu işlenecektir.

PowerPoint, kitap bölümü,
video

Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü

Yoksullara yönelik sosyal
yardım faaliyetleri
öğrenilecektir.

PowerPoint, kitap bölümü,
video

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Engelli ve yaşlıların hizmet
alanında yapılan faaliyetler
ve mevzuatın emredici
hükümleri işlenecektir.

PowerPoint, kitap bölümü,
video
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Anahtar Kavramlar


Aile



Çocuk



Kadın



Sosyal Yardım



Engelli ve Yaşlı
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Giriş
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oluşturularak dağınık, bölük pörçük yapının tek
bir bakanlığın yetkisinde toplandığını daha önce ifade etmiştik. Bakanlık ise icracı genel
müdürlükler olarak örgütlenmiştir.
Sosyal hizmetin temel alanları olan kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, yoksulluk gibi
alanlarda genel müdürlükler oluşturulmuştur. Her bir genel müdürlüğün kendi faaliyeti
alanında uzmanlaştığını görmekteyiz. Bakanlığın mevzuatının 3.bölümünde hizmet
birimlerinin görevleri teker teker sayılmıştır. Bu bölümde bu hizmet birimlerinin görevlerinin
neler olduğunu, sorumluluklarını belirterek ifade edeceğiz.
Mevzuatta genel müdürlüklere faaliyetlerinde kendi alanıyla ilgili tüm çalışmaları
yapma yetkisi ve görevi verilmektedir. Bu bölüm altında herbir genel müdürlük bir başlık
altında işlenecektir. Genel müdürlüklerin faaliyetleri ayrıntılı olarak düzlenmiştir. Dolayısıyla
genel müdürlüklerin faaliyetlerini bilmek aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını
da ayrıntılı bilmeyi ifade eder. Şimdi sırasıyla bu genel müdürlükleri inceleyebiliriz.
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4.1. Aile ve Toplum Hizmetleri ve Genel Müdürlüğü
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki ifadede görüldüğü gibi aileye
vurgu yapılmaktadır. Ailenin toplumun temel taşı olması ve özellikle muhafazakar gelenekte
ailenin önemli olması nedeniyle aile vurgusu yapılmıştır. Aynı şekilde aile toplumun temel
taşı olarak görülerek, toplum hizmetleri de aile merkezli olarak tasarlanmıştır denilebilir. Aile
ve toplum hizmetleri oluşturulurken mevzuatta öncelikli olarak genel hatlarıyla aile ve toplum
hizmetlerinden bahsedilmiş, daha sonraki maddelerde ise bunun ayrıntılarına inilmiştir.

Foto 8: Aile ve Toplum Hizmetleri G.M.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasını düzenleyen 633. KHK ile Aile ve
Toplum Hizmetlerinin görevleri de belirlenmiştir. Madde 2. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının görevlerini belirtmiştir. Madde 2’de (b) bendinde Sosyal ve kültürel dokudaki
aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı
biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini
koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik
sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak olarak
görevi belirtilmiştir.
Bu maddeden de anlaşılacağı gibi öncelikli olarak ailenin sosyal ve kültürel dokudan
kaynaklı aşınmalara karşı korunması hedeflenmiştir. Ailenin ve değerlerinin olumsuz olarak
kabul edilen bu gelişmeye karşı korunması amaç edinilmiştir. Aile günümüz toplumlarında en
büyük değişim ve dönüşümleri kendinde hissettiren bir kurum olmaktadır. Aynı şekilde aile
toplumun temel taşı olduğu için ailede değişim ve dönüşümün çok yönlü etkisi olmaktadır.
Aile yalnızca birkaç fertten oluşan mekanik bir yapı değildir. Aile aynı zamanda yardımlaşma
ve dayanışma boyutuyla sosyal güvenlik gibi, çalışan nüfusun ve emeğin, girişimin yeniden
üretildiği bir yapıyı ifade eder. Aynı zamanda duygusal ve psikolojik tatmini de içerir. Bu
açılardan en önemli sosyal hizmet kurumlarından kabul edilebilir.
Mevzuat aynı şekilde aile değerlerlerini aşınmalara karşı korurken, aynı zamanda
sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarma görevini de bakanlığa vermiştir. Bunun için
ulusal çapta stratejilerin belirlenmesini, politikaların koordine edilmesini ifade eder. Aynı
şekilde sosyal hizmet alanında, aile sorunlarına karşı aile bütünlüğünü korumak, aile refahını
arttırmak ve sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek görevi aileye
yüklenmiştir. Bahse konu edilen faaliyetlerde temel koordinasyon görevi bu birime vererek,
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kamu kurum ve kuruluşları yanında gönüllü kuruluşlarla da işbirliği imkanının oluşturmasını
belirtir.

Foto 9: Aile ve Toplum Hizmetleri G.M. Faaliyeti Tanıtımı
Madde 2’nin (ğ) bendine Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin
korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî
ve sosyal destek sağlamak, bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim
faaliyetlerinde bulunmak görevi verilmiştir. Yine aile bütünlüğünü korumak, parçalanmış
ailelerin özellikle çocuklarına sahip çıkmayı destek görevi olarak belirtmiştir.
Bakanlığın mevzuatının 3. bölümünde ise hizmet birimlerinin görevleri teker teker
sayılmıştır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri üçüncü bölüm 7.
madde ile belirtilmiştir.
Madde7- (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri
şunlardır:
a) Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici,
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
b) Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal
refahının artırılması için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını
koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
değerlendirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
aile ve topluma yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları
belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.
ç) Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunları ve bu sorunlara yol açan
faktörleri tespit etmek, bu sorunlara karşı toplumsal duyarlılığı geliştirici faaliyet ve
projeler yürütmek, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda eğitim programları
hazırlamak ve uygulamak.
d) Aile içi şiddet ve istismar, töre cinayetleri, intihar ve benzeri sorunları
nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların önlenmesine ve
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sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar hazırlamak ve
uygulamak.
e) Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık ve bağımlılık
sorunlarını, nedenleri ve sonuçları bakımından incelemek, araştırmak, bunların
önlenmesine ve sorunların çözümüne yönelik, aileyi destekleyici ve eğitici programlar
hazırlamak ve uygulamak.
f) Ailelerin maddî refahının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu
konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli eğitim
programları ve projeler hazırlamak ve uygulamak.
g)Ailedeki yapısal değişimleri, nedenleri ve sonuçları bakımından araştırmak,
değerlendirmek ve aile değerlerinin sağlıklı biçimde korunması ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak.
ğ) Nüfus yapısındaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini izlemek, sorun
alanlarını tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikanın geliştirilmesine yardımcı
olmak.
h)Ailenin ve aileyi oluşturan bireylerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin
kamuoyundaki eğilim ve beklentileri tespit etmek amacıyla çalışmalar yapmak.
ı) Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak.
Burada özellikle dikkat çeken birkaç hususa değinmekte fayda vardır. Hizmetlerde
temel ilkelerden ve faaliyetlerden bahsedilmiştir. Öncelikli olarak hizmetler sunulurken,
yapılması gereken ve öncelenmesi gereken koruyucu, önleyici hizmetlerdir. Mevzuatta ile
bendde bundan bahsedilmektedir. Ayrıca eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici
boyutuna değinmiştir. Aile ve Toplum Hizmetlerine ailenin huzurunu tehdit eden kötü
alışkanlık ve madde bağımlılığına karşı çalışma yapma görevi vermiştir. Sorunları tespit
etmek, tartışmak, çözüm önerilerini ortaya koyma görevlerini bu birime vermiştir. Bunun için
aileyi destekleyici, eğitici programlardan da bahsedilmiştir.

Foto 9: Aile ve Toplum Hizmetleri G.M. program tanıtımı
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Yine toplumda önemli sorun alanını oluşturan ve infiallere neden olan şiddet, istismar,
töre cinayetleri ve intihar gibi sorunlara karşı da bir dizi faaliyet ve çalışma yapılmasını ifade
etmiştir. Bu sorunları incelemek, araştırmak, çözümüne yönelik olarak da aileyi desteklemek,
toplumu korumak mevzuatta vurgulanmıştır. Genel müdürlük bunun için zaman zaman
sempozyumlar, araştırmalar, raporlar ve diğer akademik, bilimsel faaliyetler yapmaktadır.
Ülkelerde ve toplumlarda nüfus sorunu çok boyutlu incelenmesi gereken bir
durumdur. Nüfusun üretildiği mekan ve yapı olarak da aile görüldüğü için nüfus
projeksiyonları, değişimleri, sorunları yine aile üzerinden değerlendirilmektedir. Bu konular
da da kapsamlı, yeterli, katılımcı çalışmalar yapılmasını vaz eder.

4.2. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Foto 10: Çocuk Hizmetleri G.M.
Çocuk alanı da sosyal hizmetlerin tarihsel süreçte en önemli alanlarından birisini
oluşturmaktadır. Hatırlanacağı gibi Osmanlıda da Cumhuriyetin ilk yıllarında da çocuk
sorunu temel teşkil etmiştir. II. Abdülhamit Dönemi’nde bu alanda önemli kurumsallaşmanın
olduğunu görmüştük. Bu başlık altında ASPB çocuk hizmetleri alanındaki temel mevzuat
hükümlerini incelemiş olacağız.
Bakanlığın görevlerinin belirtildiği madde 2 (c) bendinde Çocukların her türlü ihmal
ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve
stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak çocuklarla ilgili karşılaşılan en
temel sorunlara değinilmiştir. Çocuk ihmali ve susitismaline karşı çocukları korumayı ifade
eder. Bu amaçla ulusal çapta politika ve stratejileri belirlemede koordinasyon görevi
bakanlığa verilmiştir. Aynı şekilde bu madde sosyal yardım ve sosyal hizmetleri yerine
getirirken, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyon görevini bakanlığa vermiştir.
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Şekil 4: Çocukların Dünyası
633 S. KHK 6. maddesinin b bendindeki hizmet birimi olarak Çocuk Hizmetleri Genel
müdürlüğü belirtilmiştir. Aynı KHK 8. maddesi ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
görevlerini belirtmiştir.
Madde 8- (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik
ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
b) Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler
belirlenmesine ilişkin çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
çocuklara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları
belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.
ç) Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için
gerekli önleyici ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.
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d) Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek
yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma
hizmeti sunmak.
e) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz
denetimleri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksaklıklara ve
yetersizliklere karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak.
f) Özel surette korunması gereken çocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini
teminen, fiziki altyapı, nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı gibi hususlarda her
türlü önlemi almak.
g) Özel surette korunması gereken çocukların ilgili mevzuat uyarınca işe
yerleştirilmesi işlemlerinde koordinasyonu sağlamak.
ğ) Özel surette korunması gereken çocuklara yönelik hizmetler konusunda kamu
kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, bu alandaki gönüllü girişimleri teşvik edici mekanizmaları geliştirmek ve
uygulamak.
h) Özel surette korunması gereken çocuklar sorununda toplumsal duyarlılığı ve
dayanışmayı güçlendirici faaliyet, proje ve kampanyalar düzenlemek.
ı) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.
i) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri yürütmek ve
koordinasyonunu sağlamak.
Çocuk alanıyla ilgili önleyici, koruyucu hizmetlerin mevzuatla öncelendiğini
görmekteyiz. Başta önleyici, koruyucu, eğitici, geliştirici, rehabilite edici hizmetler olmak
üzere tüm hizmetleri yürütmek, koordine etmek görevi çocuk hizmetleri genel müdürlüğüne
verilmiştir. Çocuklara yönelik yapılan hizmetlerin ususl ve esasları ile ilke ve stadartlarını
belirleme görevi yine genel müdülüğe verilmiştir.
Özellikle ailesiz çocuklara ya da aile yanında olmaması çocuğun yüksek yararına olan
çocuklara ise kurum hizmet sunar. Burada çocuğun bakımının aile merkezli olarak
düşünüldüğü, kurum bakımının ise istisna olarak kabul ediliğini ifade edebiliriz. Nitekim daha
sonra değineceğimiz çocuk hizmet alanında yapılan bir çok faaliyette, evlat edindirme,
koruyucu aile gibi durumlarda, aile sıcaklığını hissettirme temel olarak hedeflenmektedir.
Çeşitli nedenlerden ötürü özel olarak korunması gereken çocuklara yönelik önemli
maddeler yer almaktadır. Bu çocukların bakımı, eğitimi yanında işe yerleştirmelerine de
vurgu yapılmıştır. Bunun için toplumsal duyarlılığın ve dayanışmanın da arttırılması görevi
genel müdürlüğe verilmiştir.
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Ayrıca Çocuk Koruma Kanununda verilen görevleri yapmak, genel müdürlüğe evlat
edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini yerine getirme görevi verilmiştir. Genel müdürlük,
çocuklara yönelik hizmetleri sunarken, aile değerini korumak ve toplumsal farkındalıkla,
bilinci arttırmak da en önemli görevleri arasındadır.

4.3. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Kadın sorununun dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerle, gelişmemiş ülkelerde
daha büyük sorun olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte gelişmiş kapitalist
ülkelerde kadın sorunları farklı boyutlarıyla gündeme gelmekte ve çeşitlenmektedir. Bu
bağlamda dünyanın her yerinde kadın sorunları temel sorun alanı olmaya devam etmektedir.
İstihdamdan, eğitime, haklardan, siyasal katılıma kadar tüm söylemlere rağmen tüm dünya
ülkeleri kadın hakları konusunda istenilenin çok gerisindedir.
Bunun için bakanlık mevzuatı öncelikli olarak kadın haklarına vurgu yapmıştır.
Madde 2(ç) bendi Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak
ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan
eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini
yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Kadına karşı ayrımcılığı engellemek ve önlemek
temel amaç olarak belirlenmiştir. Ayrımcılık engellenirken, kadın haklarının korunması
gereği üzerinde durulmuştur. Toplumsal hayata tam ve eşit olarak katılmaları önündeki tüm
engelleri kaldırarak, kadınların da eşit bir şekilde yararlanmasını görev olarak bakanlığa verir.
Bunun için ulusal politika, strateji belirlenmesini koordine etmesini, kadınlara yönelik sosyal
yardım ve hizmeti yerine getirmesini, bunun için başta kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil
toplumun koordine edilmesi ve katılımlarının sağlanmasını görev olarak bakanlığa verir.
633 S. KHK 6 (c) bendinde Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü hizmet birimi
olarak ifade bulmuştur. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün görevleri ise Madde9 ile
belirtilmiştir. Buna göre:
a) Bakanlığın kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik
ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
b) Kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadının insan haklarının ve toplumsal
statüsünün korunması ve geliştirilmesi, kadının toplumsal hayatın tüm alanlarında etkin
hâle getirilmesine yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını
koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
değerlendirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
kadınlara yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usul ve standartları
belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.
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ç) Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını
geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara
destek vermek.
d) Kadının insan hakları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmak
suretiyle toplumsal bilinçlenmeyi geliştirmek.
e) Kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismarın
önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan
sorunlarının çözümüne destek oluşturmak.
f) Sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün
alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı
çalışmalarda bulunmak.

Foto 11: Kadına Şiddete Son Afişi
Kadın alanında da koruyucu, önleyici hizmetlerin öncelikli olarak ilgili
maddede yer aldığın görmekteyiz. Kadına karşı hayatın tüm alanlarında yapılan ayrımcılığın
kaldırılması ve bununla mücadele edilmesi gereği üzerinde durmaktadır. Bunun için
çalışmalar, raporlar, projeler gibi birçok çabaya ve çalışmaya destek olunacağı, faaliyetler
ortaya konulacağı belirtilmiştir.
Kadına karşı yapılan istismar, şiddet, töre ve namus cinayeti gibi çok temel sorunlarda
çalışma yapma görevi Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Kadının bu
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sorunlarının çözülmesinde kadına destek vermek yine genel müdürlüğün görevleri arasında
sayılmıştır. Kadının sorunlarını ortadan kaldırma, çözüm üretme, kadının sosyo-ekonomik ve
siyasal yaşama katılmasında toplumsal bilinci arttırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek görevi
de verilmiştir.

4.5. Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Foto 12: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri G.M.
Toplum içinde en dezavantajlı kesimlerinden olan engelliler ve yaşlılar bakanlık
mevzuatıyla tek elde toplanmıştır. Daha önce iki farklı müdürlük olarak yapılanmış bu
birimler birbirleriyle güçlü irtibatları yüzünden olsa gerek tek bir genel müdürlük altında
birleştirilmiştir.
Engelliler günümüz dünyasında hatırı sayılır bir miktarı ve oranı oluşturmaktadır.
Aynı şekilde gelişmiş ülkeler yanında, gelişmekte olan ülkelerde elbette bunlar içinde
Türkiye’de aynı şekilde yaşlılık sorunuyla gelecek de daha fazla yüzleşmek zorunda
kalacaktır. Çünkü yaşlılar hem sayı olarak hem de oran olarak toplam nüfus içinde önemli bir
miktarı oluşturmaktadır. Engelliler ve yaşlılar sosyal hizmetin en kadim ve köklü alanlarından
birisidir. Engellilerin ve yaşlıların her toplumda bakıma muhtaç olduğu, bir kısım pozitif
uygulamaları hak ettikleri, daha doğru bir ifadeyle sosyal hizmetin ve yardımların muhatabı
olduğu kabul edilmiştir.
633 S. KHK madde 2 (d) bendi ile engelli ve yaşlı hizmetleriyle bakanlığa önemli
görevler verilmiştir. Buna göre Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve
dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde
katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine
etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek,
bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak gibi görevleri tanımlanmıştır. Ayrıca 25.4.2013 tarihli ve 6462
sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan özürlülerin ve özürlülere ibareleri
sırasıyla Engellilerin ve engellilere şeklinde değiştirilmiştir. 25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı
Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan özürlü ibaresi “engelli” şeklinde
değiştirilmiştir.
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Yaşlıların ve engellilerin hayatta karşılaştıkları sorunlarla baş etmelerine yardımcı
olmak amacıyla oluşturulmuş mevzuat, onların her türlü engele, ihmale, dışlanmaya ve
ayrımcılığa karşı mücadele ederek, hayata katılmalarını sağlamak, bu konuda işbirliği ve
katılım sağlamak temel olarak genel müdürlüğün amacını oluşturmuştur.
Madde 6 (ç) bendi ile de genel müdürlüğün hizmet birimlerinden olduğunu
belirtmiştir. Böylece Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü engelli ve yaşlı alanların
bütünleştirilerek oluşturulmuştur.
Madde 10 ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri belirtilmiştir.
Buna göre:
a) Bakanlığın engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici,
geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine
etmek.
b) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu,
ayrımcılığa uğramadan insan haklarından yararlanarak toplumsal hayata katılmaları
ve diğer konularda ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını
koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
değerlendirmek.
c) Engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda
uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak.
ç) Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler
hazırlamak ve uygulamak.
d)
Münhasıran engellilere tanınan haklar ve sunulan hizmetlerden
yararlanmada kullanılmak üzere hazırlanan engelli kimlik kartlarına ilişkin işleri
yürütmek.
e) Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
f) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek.
g) Yaşlıların ve bakıma muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal
çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli
mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve
denetlemek.
ğ) Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına,
işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin
mekanizmalar oluşturmak.
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h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
engellilere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve
standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.

Şekil 5: Engelsiz Türkiye
Engelliler için koruyucu ve önleyici hizmetleri sunma görevi genel müdürlüğe
verilmiştir. Engel durumu oluştuktan sonrasında ise buna karşı topluma katılımları, istihdam
edilmeleri, sosyal ve ekonomik haklar edinmeleri için gerekli düzenlemeyi yapmak görevi
verilmiştir. Mevzuatta pasif engelliden ziyade aktif engelli vurgulanmıştır.
Engellilik önlenebilir bir sorunken, yaşlılık bu imkândan mahrumdur. Bununla birlikte
genel müdürlüğün yaşlıların da aktif bir yaşlanma geçirmeleri için çalışmalar yapmasını
benimsemiştir. Yaşlılar için anahtar kavram niteliğinde aile ortamlarında ve sosyal
çevrelerinden koparılmadan desteklenmesi, aynı şekilde yaşlılıkla beraber kayba uğrayan
statü, rollerinin arttırılması, yeniden kazanılması ve işlevlerinin arttırılması görevleri genel
müdürlüğe verilmiştir. Yaşlıların boş zamanlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesi de
hedeflenmiştir. Ayrıca uygun yaşlı modelleri gerçekleştirilerek bahse konu edilen hizmetlerin
yerine getirilmesi amaçlanmıştır.
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4.5. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Şekil 6: SYDGM
Yoksulluk, toplumdan topluma, dönemden döneme, kişiden kişiye farklılık arz etse de
yoksulluk bir olgu olarak her zaman var olagelmiştir. Aynı şekilde farklı sistemler ve
yönetimler yoksullukla mücadeleyi kazanmayı, yoksulluğu ortadan kaldırmayı vaat etse de,
yoksulluk sona erdirilememiş, hatta daha da keskinleşerek ve derinleşerek varlığını günümüze
kadar sürdürmüştür. Yoksulluk, bugün itibari ile insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan
biri olarak karşımızda durmaktadır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile yoksullar için
önem arz eden sosyal yardımlar tek çatı altında toplanmaya çalışılmıştır. Bunun tek istisnası
hâlihazırda illerde valiler, ilçelerde kaymakamlıkların yetki alanında olan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının, genel müdürlüğün yetki alanına geçmemesi
gösterilebilir.
633 S. KHK Madde 2 (f) bendi Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç
duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek;
yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine
etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ifadesiyle muhtaçlara, yoksullara sosyal yardım
faaliyetlerini yürütme görevi verilmiştir. Mevzuat ayrıca sosyal yardımların etkin ve düzenli
yapılmasını da belirtmiştir. Politika ve stratejilerine yoksullukla mücadeleyi koyarak,
bakanlığa ve ilgili genel müdürlüğe bu alanda kamu kurum ve kuruluşların yanında gönüllü
kuruluşlarla da koordinasyon ve işbirliği görevini vermiştir.
Yine aynı maddenin;
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(i) bendinde Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara
ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek,
kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında
değerlendirmek.
(j) bendinde Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve
faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak
üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve
anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak ifadeleriyle merkezi bir sistemde
veri tabanı oluşturulmasını, bunu kontrol etmeyi, izlemeyi ve geliştirmeyi görev olarak
vermiştir. Aynı şekilde bu alanda uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek yoksulluk
alanında işbirliği, uluslararası tecrübeden yararlanma, katkı, katılım gibi faaliyetleri
gerçekleştirme görevi genel müdürlüğe verilmiştir.
633 S. KHK 6. maddesinin d bendinde hizmet birimi olarak Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğünden bahsederken, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün görevleri madde 11 ile
belirtilmiştir:
a)
Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde
uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek,
belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
b) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun
amaçlarını gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak için gerekli idarî ve malî
tedbirleri almak.
c) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun gelirlerini zamanında
toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamanında ve ihtiyaçlara göre kullanılmasını
sağlamak.
ç) 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıfların harcamalarını, iş ve
işlemlerini araştırmak, incelemek, izlemek ve denetlemek, görülen aksaklıklarla ilgili
gerekli tedbirleri almak, vakıfların çalışma usul ve esasları ile sosyal yardım
programlarının ölçütlerini belirlemek.
d) Mevzuatta kamu kaynaklarıyla yardım yapılması öngörülen kişilere aylık,
tazminat, ücret, yardım veya başka bir ad altında yapılacak her türlü sosyal yardımın
ödenmesi ve anılan yardım ve ödemelerin veri tabanına işlenerek izlenmesi ile ilgili işleri
diğer birimler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yerine getirmek;
diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta olan her türlü sosyal yardım
ve ödemelerin veri tabanında izlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
e) Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer
konulara ilişkin olarak araştırma ve incelemeler yapmak, proje hazırlamak ve
uygulamak.
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f) Yoksullukla mücadele alanında uluslararası gelişme ve uygulamaları izlemek,
değerlendirmek, ülkemiz açısından yararlı görülen modelleri uygulamaya koymak.
g) Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi ile ilgili işleri yürütmek.
ğ) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü körleştirici çalışmalar yapmak,
geniş kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını koordine etmek ve desteklemek.
h) (Ek: 11.10.2011-KHK-662/2 md.) Sosyal yardıma hak kazanılmasında ve
genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usul ve
esasları belirlemek, bu testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla işbirliği
yaparak uygulamak.

Foto 12: Elbirliği
Sosyal yardımlarla ilgili olarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
Yoksulluk dünyanın sorunu olarak karşımıza çıktığından dolayı yoksulluk tecrübesi ve
uygulanan politikalar da bir o kadar farklılık ve zenginlik oluşturmaktadır. Genel müdürlüğe
yoksullukla mücadele konusunda uluslararası tecrübelerin izlenmesi, değerlendirilmesi görevi
verilmiş, uygun modellerin ise alınarak, yürürlüğe konulması ifade edilmiştir.
Yoksullukla ilgili en önemli sorun alanlarında birisi olan yoksulun tespiti, yapılan
yardımların takibi, mükerrerliğin engellenmesi gibi durumlara karşı da Sosyal Yardımlar
Bilgi Sisteminin devreye konulması emredilmiştir. Bahse konu edilen sistemden daha sonra
ayrıntılı olarak bahsedilecektir.
Yine sosyal yardımlarla ilgili olarak topluma misyon yüklemiştir. Bunun için sosyal
yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kökleştirmek ve onu yaygınlaştırma görevi verilmiştir.
Müdürlüğün geniş kitleleri kapsayan yardım faaliyetlerinde de koordinasyon ve destek görevi
vardır. Genel Sağlık Sigortasının tespitinde ve gelir testinde usul ve esasları belirleme görevi
genel müdürlüğe verilmiştir.
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Uygulamalar


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü



Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
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1)
2)
yapıyordu?
3)

 Uygulama Soruları
Aile ve Toplum Hizmetleri ne tür faaliyetler yapar?
Engelli ve yaşlı hizmetleri eskiden de birlikte aynı müdürlükte mi görev
Sosyal yardımlar ne tür yardımları yapabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sosyal hizmet alanlarında yetkili genel müdürlükleri öğrendik.
Bakanlığın altında yer alan genel müdürlüklerin mevzuatla belirlenen yetki, görev ve
sorumluluklarını öğrendik. Genel müdürlüklerin bazı sorumluluklarının ise ne anlama geldiği
ayrıca vurgulandı.
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Bölüm Soruları
1)

Gelir testinin hangi genel müdürlük yapar?

a)

Sosyal hizmetler

b)

Aile ve toplum

c)

Sosyal yardımlar

d)

Çocuk hizmetleri

2)

Boşanma sorununa karşı hangi genel müdürlük yetkilidir?

a)

Kadının statüsü

b)

Aile ve toplum hizmetleri

c)

Sosyal yardımlar

d)

Sosyal hizmetler

3)
hangisidir?

Nüfus yapısındaki değişimleri dikkate alıp çalışma yapan genel müdürlük

a)

Kadın ve topluma hizmet

b)

Kadının statüsü

c)

Aile ve toplum hizmetleri

d)

Sosyal yardımlar

4)

Aşağıdakilerden hangisi koruyucu aile hizmetlerini yerine getirir?

a)

Aile ve topluma hizmet

b)

Kadının statüsü

c)

Engelli ve yaşlı hizmetleri

d)

Çocuk hizmetleri

5)

Töre ve namus cinayetlerinin araştıran, tartışan ve önlem alan birim hangisidir?

a)

Kadının statüsü

b)

Engelli ve yaşlı hizmetleri
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c)

Aile ve toplum hizmetleri

d)

Çocuk hizmetleri

Cevaplar: 1)c, 2)b, 3)c, 4)d, 5)c
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5. SAĞLIK MEVZUATI
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Şekil 7: Sağlık Bakanlığı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri ilişkisi, Sağlık Bakanlığını tanımak,
yeşil kart, evde bakım, hastanelerde sosyal çalışmacı, hasta hakları ve sosyal hizmet, genel
sağlık sigortası konuları öğrenilecektir.
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Foto 13: Yeşil Kart
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Foto 15: Evde Sağlık Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sağlık mevzuatıyla sosyal hizmet mevzuatı arasında ne tür bir ilişki vardır?

2)

Sosyal çalışmacıların hastanelerde hasta hakları birimiyle ne tür iletişimleri

3)

Sosyal çalışmacı hastanelerde sosyal hizmet biriminde ne tür hizmetler sunar?

4)

Yeşil Kart neden uygulamaya konulmuştur?

5)

Genel Sağlık Sigortasının kapsamı nedir?

6)

Evde bakım hizmetlerinin kapsamı nedir?

vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar

Sosyal hizmet ve sağlık
hizmetleri ilişkisi

Sosyal hizmet ve sağlık
hizmetleri ilişkisine vurgu
yapılacaktır.

Sağlık bakanlığını tanımak

Sağlık Bakanlığı sağlık
hizmetlerinde en önemli
kurumdur

Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar

Yeşil Kart

Yeşil Kart uygulamaları
doğrudan yoksulları
hedefleyen kapsamlı ilk
sağlık uygulamasıdır

Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar

Genel Sağlık Sigortası

Genel Sağlık Sigortasının
kapsamı değerlendirilecektir

Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar

Hasta hakları ve sosyal
hizmet

Günümüzde gelişen değer
olarak hasta haklarıyla
sosyal hizmet ilişkisi
vurgulanacaktır

Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar

Evde sağlık hizmetleri

Evde bakım hizmetleri
hastaneye ulaşmada güçlük
çeken insanlara yönelik ileri
bir uygulamadır

Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar

Hastanelerde sosyal
çalışmacı

Sosyal çalışmacıların
istihdam edildiği
hastanelerde ne tür hizmet
sundukları mevzuat
çerçevesinden anlatılacaktır

Kitaptan bölüm, PowerPoint
sunumları, videolar
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Anahtar Kavramlar


Hasta hakları



Yeşil Kart



Evde bakım



Sağlık hizmetleri



Genel Sağlık Sigortası
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Giriş
Sağlık hizmetleri geçmişte sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle birlikte düşünülmüştü.
Bakanlığın ismi de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak tespit edilmişti. Bu durum dahi
tek başına sosyal hizmetle sağlık hizmetlerinin arasındaki bağı göstermesi açısından önemli
bir göstergedir.
Anayasal bir hak olan sağlık hakkı insanların kendilerini ruhi ve bedeni olarak iyi
hissetmeleri için elzem olarak görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında yeni
metotlar ve yaklaşımlar gelişmekte, teknolojinin de gelişmesiyle ilerleme kaydetmektedir.
Evde bakım hizmetleri ya da evde sağlık hizmetleri bunlardan birisidir. Evde sağlık
hizmetlerinin özellikle hastanelere ulaşmada zorluk çeken kesim için büyük avantajlar
sağladığı tartışılmazdır.
Aynı şekilde sağlık hizmetlerinin ilerlemesinde hasta haklarının farkındalığının da
katkısı vardır. Hasta haklarının geliştirilmesinde sosyal çalışmacılara önemli roller
düşmektedir. Sosyal çalışmacıların hastanelerde sağlık hizmetleri sunulurken sevk etme,
aracılık, yönledirme gibi misyonları vardır.
Türkiye açısından önceleri Yeşil Kart sonrasında ise Genel Sağlık Sigortası sağlık
hizmetleri açısından önemli kilometre taşıdır. Özellikle dezavantajlı kesimler için bu
hizmetlerden bahsedilecektir.
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5.1. Sosyal Hizmet ve Sağlık Hizmetleri İlişkisi
Sağlık, sosyal faktörlerin yanında politika alanını da ilgilendiren bir meseledir. T.C
Anayasasının 56. maddesi uyarınca Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde
sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak,
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet
vermesini düzenler denilmektedir. Nitekim ülke çapında sağlık politikalarını geliştirmek,
uygulamak ve sağlık hizmetlerini sunmak resmi olarak Sağlık Bakanlığının görevidir.
Sağlık bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir. Bu bedeni ve ruhi iyilik halini
geliştirmek sosyal hizmetin de en önemli amaçlarındandır. Toplumun iyilik halini oluşturma,
onu koruma ve geliştirme konularında sosyal çalışmacı toplumda hizmet görür. İyilik hali için
sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri bu anlamda işbirliği yapar.
Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerinin birlikteliğini ve aralarındaki yakınlığını
göstermesi açısından Sağlık Bakanlığının eski mevzuatına bakmakta yarar vardır. Sağlık
bakanlığının adı geçmişte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak belirlenmişti. Bu
birliktelikte de açık bir şekilde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler birbirlerini
tamamlamakta, desteklemekte ve etkilemektedir.
Sosyal çalışmacının özellikle temel hekimlik olan ve gittikçe daha önemli hale gelen
koruyucu hekimlik konusunda topluma yönelik hizmet sunabileceği görülmektedir. Sosyal
çalışmacı, bireysel ya da toplum olarak hastalıkların ortaya çıkmasını ya da ağırlaşmasını
engelleyici önlemler üzerinde çalışan hekimlik dalına önemli katkılar sunabilmektedir.
Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin bir arada olduğu koruyucu
hekimliğe sosyal çalışmacı da toplumu ve bireyi bilinçlendirerek, yönlendirerek ve tanıtıcı
faaliyet yaparak katkı sağlayabilir. Koruyucu hekimlik olmadan yalnızca tedavi edici
hizmetlerin olması, bu hizmetlerden biri olmadan diğerlerinin varlığı ve sadece hasta olanların
tedavi edilmesi yeterli değildir. İnsanların hasta olmalarını engellemek hem daha insancıl hem
de daha ekonomik olandır. Bireyin bedeni ve psikolojik sorunlar yaşanmaması için bireye
destek verilmesi gerekir. Bu desteğin yeniden yaşam koşullarına uyum sağlayabilecek duruma
getirene kadar sürdürülmesi gereklidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sağlık
hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğu anlaşılmaktadır.
Sağlık hizmetleri sadece tedavi edici hekimlik olarak ele alındığında doğal olarak
hizmeti alanlar da sadece hastalar olmaktadır. Böylece söz konusu ilişki sadece “hekim –
hasta ilişkisi” şekline dönmektedir. Oysa işin içine hasta hakları, önleyici-koruyucu hizmetler,
hekim-hasta ve hekim-hasta yakınları bağlamında yaklaştığımızda sağlık ve sosyal
hizmetlerin ilişkisi daha güçlü kurulmuş olur.
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5.2. Sağlık Bakanlığını Tanımak
Sağlık Bakanlığı temel sağlık hizmetlerini sunan en önemli kurumdur. Sağlık
Bakanlığı toplumun iyilik hali için zorunlu bir birim olması yanında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile birlikte hizmet yakınlığı olan birimdir.
Sağlık Bakanlığı, Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli
içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla örgütlenmiştir. 2011 tarihli Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile aşağıdaki görevler verilmiştir.
a) Bu kapsamda halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin
azaltılması ve önlenmesi,
b) Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,
c) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
ç) Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi,
d) Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole
tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî
cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasada bulunması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının
belirlenmesi,
e) İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık
insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında
işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun
sağlanması,
f) Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık
kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması ile ilgili olarak sağlık sistemini
yönetir ve politikaları belirler.
(3) Bakanlık bu amaçla;
a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar.
b) Uluslararası ve sektörler arası işbirliği yapar.
c) Rehberlik, izleme, değerlendirme, teşvik, yönlendirme ve denetleme yapar,
müeyyide uygular.
ç) Acil durum ve afet hallerinde sağlık hizmetlerini planlar ve yürütür.
d) Bölgesel farklılıkları gidermeye ve herkesin sağlık hizmetine erişimini sağlamaya
yönelik tedbirler alır.
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Dünya Aile Hekimleri Birliği hastalar, toplumdaki birinci basamak sağlık
merkezlerine kolayca ulaşabildiği zaman, daha zor ve pahalı olan hastane hizmetlerini
daha az arayacaklardır (Dünya Aile Hekimliği Birliği: 36). Ayrıca 2007 yılı itibariyle Aile
Sağlığı merkezleri ve Toplum sağlığı merkezleri açılmış, Sağlık Ocakları da 2010 yılı
itibariyle bu kurumlara devredilmiştir. Toplum sağlığı ve aile hekimlerinin görevleri Toplum
Sağlığı Merkezi Yönergesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Söz konusu yönergeye göre;
Toplum Sağlığı Merkezi: Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık
hizmetlerini organize eden, toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak
sağlık hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü
sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezidir.
Aile Hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her
kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde
gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya
Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
Aile Sağlığı Merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca
aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu, ifade eder.
Madde5 Her il ve ilçede bir Toplum Sağlığı Merkezi kurulur ve sorumluluk
bölgesi mülki sınırlarıdır. 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa tabi illerde,
Büyükşehir belediyesine bağlı her ilçede Toplum Sağlığı Merkezi kurulur. Nüfusu 100 binden
fazla olan il merkezlerinde her 100 bin kişiye bir Toplum Sağlığı Merkezi oluşturulur. İl
merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezleri müdürlüğe doğrudan bağlı olarak görev yaparlar.
İlçelerde Toplum Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi aynı zamanda grup başkanıdır.
Toplum sağlığı merkezlerinde;
1.

Çevre Sağlığı Hizmetleri:

2.

Afet Organizasyonu

3.

Kronik hastalıklara yönelik olarak:

4.

Adli hekimlik hizmetleri:

5.

Acil Sağlık Hizmetleri

6.

Okul Sağlığı Hizmetleri

7.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri

8.

Sağlık Eğitimi Hizmetleri
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9.

Bulaşıcı Hastalıklar ve Kronik Hastalıkları İzleme ve Mücadele Hizmetleri

verilir.
Sağlıkta dönüşüm projesi sigara bıraktırma projesi ile birlikte düşünüldüğünde sağlık
politikasında önleyici hizmetlere yönelme olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
günümüzde Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti üretmek yerine sektörü düzenleyici ve
politika belirleyici görev üstlenme eğilimindedir. Ancak Bakanlık, yürürlükteki yasalar
uyarınca halen sağlık hizmeti sunmakta ve bu görevi ulusal düzeydeki hastane, klinik,
sağlık merkezi ve dispanserlerden oluşan bir ağda, yetersiz bir düzeyde
gerçekleştirmektedir. Aynı sistem içinde koruyucu, poliklinik ve yataklı hizmetler de
verilmektedir (Sargutan, 2006: 162).

5.3. Yeşil Kart
Yeşil Kart uygulaması ortaya çıkmadan önce hastahane ücretlerini ödemeyen bazı
vatandaşlar hastahanelerde rehin kalmaya başlamışlardı. Bu kanunla kamuoyunda rahatsızlık
oluşturan bu duruma çözüm amaçlı “ödeme gücü olmayan” yoksul vatandaşların sağlık
giderlerinin devlet tarafından ödenmesi sağlandı. Sosyal güvencesi olmayan ve sosyal
güvenlik kurumlarında kaydı olmayan vatandaşlar kapsam altına alındı. Ayrıca bu
vatandaşların gelirlerinin asgari ücretin 1/3’ünden az olması şarta bağlandı.
1992 Yılında 3816 S. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin
Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında” Kanunla yoksullara
Yeşil Kart verilerek tedavileri devlet tarafından sağlanmıştı. Bu Kanunun amacı, hiç bir
sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini
karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin devlet
tarafından karşılanması esası getirtilmiştir ( Madde1)
Kapsam
Madde 2 – Bu Kanun 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine
göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay
içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar hariç hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi
altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aile
içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen
brüt asgari ücretin 1/3 ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının; 5510
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sağlanacak sağlık yardımlarını kapsar.
Yeşil Kart almaya hak kazananlara 18 yaşını doldurmamış çocuklar da dâhil başvuru
tarihi esas alınarak Yeşil Kart düzenlenir. Ancak bu kişilerin Yeşil Kart veren birimlere
başvuru tarihinden önceki bir tarihte acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna
başvurması halinde, Yeşil Kart veren birimlere başvuru tarihinden önceki doksan günü
geçmemesi kaydıyla sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarih itibariyle Yeşil Kart
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düzenlenir. Ancak herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık
hizmetlerinden yararlanması gerekenler, silâhaltında bulunanlar bu kanun kapsamı dışındadır.
Ayrıca, hane halkı arasında genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi
kapsamında olmayan birisinin bulunması halinde, bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar
çerçevesinde belirlenecek aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı dikkate
alınarak bu kanun kapsamında değerlendirilir.
Birinci fıkradaki miktarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu
nedenle 5510 S. Kanunun 106. maddesinin son fıkrası ve geçici 12. maddesi gereğince Yeşil
Kart uygulamasının sona ermesi, bu kapsamdakiler de dâhil herkesin Genel Sağlık Sigortası
kapsamına alınması öngörülmüştü. 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve artık
bunların da sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu karşılayacak. Bu yasa en yoksula
dönük sağlık uygulamasıdır. İlk zaman bu uygulama geçici olarak tasarlandı. İhtiyaç
tespitine dayanan bu uygulama ile o güne kadar hastanelerde yoksulluk belgesi ile
uğraşan yoksul kesim formel nitelikli ve önceki uygulamaya göre hak kavramına daha
yakın bir uygulamayı devreye sokmuştu. (Buğra: 2010, 215)
Daha önce yoksul hastaların kapı kapı dolaşarak kişisel ilişkileri ya da yakın
kimselerin devreye girmesi ile hastanelerde rehin olmakta kurtuluyor ya da yoksul kâğıdı
almak durumunda kalıyordu. Yeşil Kart uygulaması gerçekte yoksullara yönelik gelir
transferi olması yanında devletin yoksulu resmi yolla tescillediği bir durum oluşturmuştu.
Bundan dolayı da zengin ve yoksul ayrımında Yeşil Kart önemli bir gösterge olarak kabul
edilmişti. Sistem, yoksulların dışlanmasına yol açması ve sürdürülebilir görülmemesi
açılarından ciddi eleştiriler de almıştı. Toplumda özellikle medyada suistimal haberlerinin
ortaya çıkmasıyla toplumda Yeşil Karta karşı olumsuz bir algı oluşmaya başlamıştı. Yeşil
Kartın bu ve benzeri nedenlerle tarihe karışması savunulmuştu.
Daha sonra çıkartılan 5510 S. kanun ile Yeşil Kart tarihe karışmıştır. Yeşil Kart
kapsamında kurumdan hizmet alanlar yeni düzenlemeyle Genel Sağlık Sigortalısı olarak
hizmet almaya devam edeceklerdir.

5.4. Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Bakım
2006 tarihli Bakıma Muhtaç engellinin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe göre,
c) (Değişik:RG-23.10.2007-26679) Bakıma Muhtaç Engelli: Bu Yönetmeliğin
uygulanmasında, engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden;
günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle
hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün
olduğu, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle;
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama
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aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım
raporu ile tespit edilenleri tanımlar.
Aynı yönetmeliğin Bakım hizmetlerinin kapsamı
Madde 9 (1) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç engellinin bakımına yönelik olarak
kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.
(2) Bakıma muhtaç engellinin özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım
hizmetleri sunulur.
a) Kişisel bakım hizmetleri:
1) Banyo yaptırılması,
2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,
3) Tırnaklarının kesilmesi,
4) Saçlarının taranması,
5) Dişlerinin temizlenmesi,
6) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,
7) El, yüz ve ayak temizliği,
8) Sakal tıraşının yapılması,
9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,
10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,
11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,
12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,
13) Odasının temizlenmesi,
14) Çamaşırlarının yıkanması,
15) (Ek: RG-23/10/2007-26679) Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi gibi
hizmetleri içerir.
b) Psiko-sosyal destek hizmetleri:
1) Bakıma muhtaç engelli ailesinin, engelliye ve engelli durumunu kabullenmesine,
bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
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2) Bakıma muhtaç engellinin engelini, mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı
kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik kişisel ve
grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
3) Engelli ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına yönelik
kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,
4) Engellinin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür etkinliklere katılabilmesi için
refakat hizmetleri,
5) Engellinin terk edilme, reddedilme, özür durumunu kabullenememe, ümitsizlik,
intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik ve benzeri olumsuz duygulardan kurtarılmasına ve
depresyon, stres ve benzeri durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik kişisel veya
grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri gibi psiko-sosyal destek hizmetleri içerir.
2005 tarihli Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğe göre amaç
madde 1 ile belirtilmiştir. Buna göre,
Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, evde
bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile bunları
işleten kurum ve kuruluşların, özel hukuk tüzel kişilerinin ve gerçek kişilerin uyması gereken
usul ve esasları düzenlemektir.
Madde4 d) Evde Bakım Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere,
aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik
tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin
sunulmasını,
Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, ameliyat sonrası bakım gereksinimi olanlardan uzun
süreli bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaşlılara, yeni doğum yapan annelerden tedavisi evde de
sürdürülebilecek hastalara, kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyanlardan,
aşılama ve laboratuvar tetkikleri gibi hizmetleri evinde veya işyerinde almak isteyenlere kadar
çok geniş bir yelpazede ihtiyaç sahiplerine hitap etmektedir. Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri
alanlar arasında en büyük çoğunluğu oluşturan gruplar aşağıda sıralanmıştır.
Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olanlar
Ortopedi ve Travmatoloji hastaları
Kalp, Damar ve Hipertansiyon hastaları
Hemipleji (Felçli) hastaları
Onkoloji (Kanser) hastaları
Akciğer ve Solunum hastaları
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Diabet hastaları
Nöroloji hastaları
Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar
Yeni doğum yapan anne ve bebekleri
Bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler
Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç
duyanlar
Laboratuar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar
Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar

5.5. Hastanelerde Sosyal Çalışmacı
Hastanelerde hasta hakları birimi ve sosyal hizmet birimlerinin açılması ve işlevsel
hale getirilmesiyle birlikte sosyal çalışmacılara hastanelerde görevler düşmektedir. Sosyal
çalışmacı özellikle hastanelerde sorun çözme, yönlendirme, sevk etme, bilgilendirme gibi
birçok hizmeti sunabilmektedir. Sosyal çalışmacı özellikle dezavantajlı gruplara karşı bu
hizmetleri sunarken, mevzuat bilgisini de sunabilmekteler. Bu da bireylerin haklarının
farkındalığına katkı sağlamaktadır. İleri tıp uygulamalarında ve anlayışında hasta hakları ve
sağlık hakları daha gelişmektedir. Geleneksel tıbbi bakımda:


Hastalıkların tedavisi söz konusudur.



Hastaya hizmet verilir.



Belirli sorunlara ağırlık verilir.



Hekim ağırlıklı hizmet anlayışı vardır.



Uzman hekim kullanımına ağırlık verilir.



Toplum pasif konumdadır.



Yalnızca sağlık sektörü söz konusudur.

Oysa modern tıp koruyucu, engelleyici hizmetleri de öncelemektedir. Hasta haklarına
saygılı, hastayı süreçte merkeze alan bir anlayış gelişmektedir.
Sosyal çalışmacı da bu sorunların ortaya çıkmaması için çalışma içinde olur. Birçok
hastalık, sağlıklı iken karşılaşılan koşullarla ilişkilidir. Pek çok hastalık; bozuk bir çevrede
yaşamak, ekonomik yetersizlikler, iyi beslenememe, eğitim yetersizliği, yanlış inanışlar ve
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sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama gibi birçok sosyal, psikolojik ve ekonomik
faktörlerden kaynaklanmaktadır. O halde sağlıklı iken karşılaşılan ve önlenebilir nedenlerin
ortadan kaldırılması, tümü olmasa da bazı hastalıkların ortaya çıkmasına engel olacaktır.
Günümüzde zaten temel sağlık hizmetleri de; herkese sürekli hizmet, geniş boyutlu sağlık
hizmeti, ekip anlayışı, genel hekimlik uygulamalarına ağırlık verme, toplumun katılımı,
sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sektörler arası işbirliği gibi durum ve gerçekleri
önermektedir. Bu durumda sosyal çalışmacıya rol düşmektedir.
Hastanelerde zaman zaman gerek doktorla hasta arasında gerekse doktorla hasta yakını
arasında sorunlar çıkabilmektedir. Sosyal çalışmacı burada sorun çözücü olarak devreye
girebilir, temel uzlaşı sağlayabilir. Aynı şekilde gelen hastalardan tedavi giderlerini
karşılayamayanlara yol göstericilik ve yönlendirme yapabilir. Bunun gibi birçok durumda
sosyal çalışmacı önemli misyon yüklenebilir.

5.6. Hasta Hakları ve Sosyal Hizmet
Hasta hakları her geçen gün gelişme göstermekte ve bu alanda önemli bir ivme
kazanmaktadır. Yine toplum bilinçlenmesi de farkındalığı da arttırmaktadır. Temel sağlık
hizmetleri kavramı içinde yer alan sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve toplum katılımı
kavramları da hasta hakları kapsamında değerlendirilebilir.
Geçmişte, hasta haklarında birey katılımı olmadığında hekim – hasta İlişkisi
tamamen hekim odaklı olurken, birey katılımı ile bu durum hasta odaklı ilişki haline
dönmektedir. Hasta haklarında birey katılımının boyutları; planlama, düzenleme,
organizasyon ve uygulama aşamalarındadır.
2002 yılında Roma’da kabul edilen Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü Ana
Sözleşmesi’nde Aktif Vatandaşlık Hakları başlığı altında “Hastaların hak ettikleri hizmeti
alabilmek üzere etkin konuma gelmelerinin teşvik edilmesi gerektiği” belirtilmektedir.
Buna göre Aktif Vatandaşlık Hakları:
1. Genel ilgi faaliyetlerinde bulunma hakkı:
Vatandaşlar ister bireysel olarak isterse bir kurum üyesi olarak sağlık haklarının
korunması için genel ilgi faaliyetlerinde bulunma hakkına sahiptir ve bu faaliyetleri onaylayıp
destekleyen tüm ilgili kişiler ve kurumların üzerinde ortak bir görev vardır.
2. Savunma Faaliyetlerinde Bulunma Hakkı: Sağlık alanında hakların korunması için
vatandaşların faaliyetlerde bulunma hakkı vardır.
3. Sağlık Alanında Politika Oluşumuna Katılım Hakkı: Vatandaşlar 1belirtilen ilkeler
doğrultusunda sağlık tedavi haklarının korunmasına ilişkin kamu politikalarını tanımlama,
uygulama ve değerlendirme hakkına sahiptir.
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Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge’nin üçüncü
bölümde tanımlanan Hastane Hasta Hakları Kurulunda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve
sendika temsilcisinin yer alacağı ifade edilmektedir. Toplumun sağlık hizmetlerine katılımı ile
sağlayacağı yararlar şöyle özetlenebilir. Buna göre;


Daha fazla kişi hizmetten yararlanacaktır



Hizmetler daha ucuza mal olacaktır



Hizmet gelişecektir



Hizmetler hızlanacaktır



Katılımın sağlayacağı yararlar



Sorumluluk duygusu gelişecektir



Hizmet sunumu gerçek gereksinimlere dayanacaktır



Toplumsal haz duyusu tatmin edilecektir



Katılımın sağlayacağı yararlar



Yerel bilgiler ve deneyimler değerlendirilecektir



Meslek gruplarına bağımlılıktan kurtarılması sağlanacaktır.

5.7. Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortası, ileri bir sağlık ve sosyal güvence olarak kabul edilebilir. Sağlık
hizmetleri kapsamının tüm vatandaşlara yönelik olması sağlık açısından umut vericidir. Genel
Sağlık Sigortasıyla, Yeşil Kart kaldırılmış onun yerine Genel Sağlık Sigorta sistemine
geçilmiştir. Buna göre 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
getirilmiştir. Buna göre:
Madde1 Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası bakımından
kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak
hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini
belirlemek; sosyal sigortaların ve Genel Sağlık Sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam ise Madde2 ile belirtilmiştir. Buna göre sosyal sigortalar ile Genel Sağlık
Sigortasından yararlanacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, bu
Kanunun uygulanması bakımından gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel
kişilerini ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşları kapsar. Kanuna göre genel
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sağlık sigortalısı sayılanlar, madde 60- (Değişik: 17.4.2008-5754/38 md.) ikametgâhı
Türkiye'de olan kişilerden c bendine göre:
1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak,
kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri
kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,
2) Vatansızlar ve sığınmacılar,
3) 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz
Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
4) 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı
alan kişiler,
5) 28.5.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması
Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
6) 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler,
7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz
faydalanan kişiler,
8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık
alanlar,
9) 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına
göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16’ncı maddesine göre aylık alan kişiler,
10) 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu
Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine
göre aylık alan kişiler,
d) Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke
vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler,
e) 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları
gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler,
f) Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına
göre gelir veya aylık alan kişiler,
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g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından
yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, genel sağlık sigortalısı sayılır” hükmü
çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına dâhil edildiler.
SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’un SGK altında toplanarak birleştirilmesi sosyal
güvenlik içinde çok başlılığa da bir son verme olarak görülebilir. Yine bu düzenleme ile
yoksulların ihtiyaç durumları belirlendikten sonra sosyal güvenlik şemsiyesi altına dâhil
edilerek genel sağlığın uygulama alanı bulması son derece olumlu bir gelişmedir. Genel
sağlıkla ebeveynlerin katkı payına bakılmaksızın 18 yaşında nüfusun kapsam altına alınması
da çocuk sağlık güvencesi için çok önemli bir adımdır. Bu durum genç nüfusa sahip ülke
içinde çocuk yoksulluğuna yönelik olumlu bir gelişmedir.
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Uygulamalar


Genel Sağlık Sigortası



Evde bakım/sağlık hizmetleri



Hasta hakları uygulamaları
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Uygulama Soruları
1)

Genel Sağlık Sigortası kapsamı nedir?

2)

Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanır?

3)

Hasta hakları uygulamaları nasıldır?

4)

Sosyal çalışması hasta hakları ile ilgili ne tür faaliyetler yapabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık mevzuatıyla ilgili temel hükümler ve metinler işlenmiştir. Sağlık
mevzuatında Sağlık Bakanlığının Temel Kanunu yanında, Yeşil Kart, Genel Sağlık Sigortası,
evde bakım gibi mevzuatlar da işlenmiştir.
Ayrıca sosyal çalışmacıların hastane ortamında neler yapabileceği tartışılmıştır.
Hastane ortamında bilgilendirme, yönlendirme, sevk ve uzaştırma misyonlarından
bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi sağlığın doğru tanımıdır?

a)

Sağlık bedenen ve ruhen tam bir iyilik halidir.

b)

Sağlık, psikolojik olarak insanın kendisini iyi hissetmesidir.

c)

Sağlık, genel iyilik halidir.

d)

Sağlık, insanın kendisini normal olarak hissettirmesidir.

2)

Toplum sağlığı ve merkezi yönergesinde hangi birimler tanımlanmamıştır?

a)

Toplum sağlığı merkezi

b)

ÇOGEM

c)

Aile hekimliği

d)

Aile sağlığı merkezleri

3)

Toplum sağlığı merkezlerinde hangi hizmet verilmez?

a)

Adli hekimlik hizmetleri

b)

Acil sağlık hizmetleri

c)

Kanser tedavisi

d)

Okul sağlığı hizmetleri

4)

Yeşil Kart hangi tarihte ve hangi mevzuatla belirtilmiştir?

a)

1993 tarihli 3216 S. kanun

b)

2005 tarihli 5393 S. kanun

c)

1994 tarihli 5216 S. kanunu

d)

1992 tarihli 3816 S. kanun

5)

Genel Sağlık Sigortası hangi yıl ve tarihte oluşturulmuştur?

a) 2006 tarihli 5510 S. kanun
b) 1985 tarihli 6210 S. kanun
c) 2002 tarihli 2022 S. kanun
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d) 1984 tarihli 5150 S. kanun
Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)c, 4)d, 5)a
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6. ÇALIŞMA MEVZAUTI

Foto 16: ÇSGB Remzi
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Foto 17: İŞKUR Remzi
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde istihdam, asgari ücret, yoksulluk, yeni yoksulluk, ÇSGB, İŞKUR, çalışma
izinleri ve çalışma yasakları, enformel sektör konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

ÇSGB amacı nedir?

2)

İŞKUR neden kurulmuştur?

3)

İstihdam, çalışma hayatı ve yoksulluk bağlantısını nasıl kurabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kitaptan
ilgili
bölüm,
PowerPoint, video

İŞKUR

Kurum olarak İŞKUR’un
faaliyetleri öğrenilecektir

ÇSGB görevleri

Bakanlığın temel faaliyetleri, Kitaptan
ilgili
görev ve sorumlulukları
PowerPoint, video
işlenecektir

bölüm,

Enformel sektör, enformel
istihdam ve enformel sosyal
hizmet

Çalışma hayatında temel
Kitaptan
ilgili
kavramlar ve sosyal hizmetle PowerPoint, video
ilişkisi incelenecektir

bölüm,

Çalışma izinleri ve Çalışma
Yasakları

Çalışma hayatında sosyal
haklardan izinler ve yasaklar
işlenecektir

bölüm,

Kitaptan
ilgili
PowerPoint, video
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Anahtar Kavramlar


İŞKUR



Enformel Sektör



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı



İstihdam ve Yoksulluk
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Giriş
Çalışma hayatı, insanın refahı, toplumsal huzur ve sosyal hizmetlerin işlevleri gibi bir
çok durumu ve gerçekliği belirlemektedir. Günümüzde çalışma hayatı bireyin önemli bir
zaman dilimini alması yanında, onun toplumsal statüsünü, rolünü ve konumunu da
belirlemektedir. Teknolojinin ve refah anlayışının değişmesi çalışma yaşamını doğrudan
etkilemektedir. Teknoloji geliştikçe bazı meslek dalları demode olurken, bazıları da
tekonolojiye bağlı meslek dalı olmaktadır. Bununla birlikte geçmiş yılllarda yoksulluk daha
çok işsiz olmayla ve istihdam piyasasına girememekle ilişkilendirilirken, günümüzde çalışma
hayatına girmek tek başına yoksulluktan uzaklaşmanın garantisi olamamaktadır.
Bu bölümde istihdam, yoksulluk, işsizlik gibi kavramsal çerçeveden başlayarak,
istihdam için önemli olan kurumlardan Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR incelenektir. Buradaki
yoksulluktan ve diğer kavramlardan kısaca bahsedilecektir. Daha geniş ve ayrıntılı açıklama
ise yoksulluk bölümünde mümkün olacaktır. Ayrıca günümüzün gerçeği olarak enformel
sektör ve enformel refah arasındaki ilişkiden bahsedilecektir.
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6.1. İstihdam, Asgari Ücret ve Yoksulluk
Günümüzde çalışma ilişkilerini belirleyen ve kavramsal çerçeveyi tanımlayan en
önemli olguların başında küreselleşme gelmektedir. Küreselleşme süreci olayları algılamada
ve anlamlandırmada köklü değişlikler yaratmıştır. Bu sürecin değişim-dönüşüm gücü ve
etkisinden dolayı üzerinde önemle durulması çalışmanın konusu açısından önemlidir.
Yaşadığımız zamanı ve devam eden bir süreci ifade etmesi yanında aynı zamanda
küreselleşmenin etkilerinin uzun yıllara yayılacağını da belirtebiliriz. Küreselleşme süreci
adından da anlaşılabileceği gibi küresel etkiyi de beraberinde getirmektedir. Dünyanın
herhangi bir yerinde meydana gelen olayın diğer tüm birey, toplum ve devletleri etkilediği
görülmektedir. Artık küresel etkiden uzak durmak, korunaklı mevziler oluşturmak mümkün
görülmemektedir.
Küreselleşme, bir yandan artan yoksulları korumak için daha fazla sosyal güvenlik ve
sosyal korumaya ihtiyaç hissettirirken, diğer yandan da bu politikaların uygulanabilmesini ve
bunları finanse etme kabiliyetini zorlaştırmaktadır. Yatırımı çekmek için rekabet etmenin
zorunlu görüldüğü ve daha az vergi geliri elde etme gibi nedenlerle devletin sosyal
harcamalarının azaltılması gerektiği yönündeki baskının artacağı gerçeğinden hareketle,
yoksul kesime dönük sosyal uygulamaların sorunsallaşacağı görülmektedir. Küreselleşmenin
etkisi ile ortaya çıkan bu yeni durum yeni yoksullukla tanımlanmaktadır. Yeni yoksulluk,
küreselleşme ile birlikte bireyselleşen, yalnızlaşan, devingenlik içinde olan, göçen, istihdam
piyasası içine dâhil olsa da geçinemeyen ve kazanamayan kişileri tanımlama gibi birçok
olumsuz durumla ilişkilendirilmektedir. Yeni yoksullar, enformel ve formel ağların dışına
çıkan, sahipsiz kalan, çoğu kere sosyal güvenliğe giremeyen, köyden göçmüş ama köyle
iletişimi kalmayan topraksız ve bağlantısız kesimi de anlatmaktadır. Emek piyasasına
girmelerine rağmen yoksulluktan kurtulamayan bu kesim, hayattan umudunu kesmekte, içine
kapanmaktadır. Yoksulluk özellikle sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, bakım
aylığı mevzuatıyla ve benzer mevzuatlarla belirlenmiştir. Daha önce bahsedildiği bunların
ayrıntıları yoksulluk ve sosyal hizmet başlığı altında işlenmiştir.
İstihdam piyasasında iş rekabetleri asgari ücrete yönelik baskıyı arttırmaktadır. 2004
tarihli Asgari Ücret Yönetmeliği asgari ücreti tanımlamaktadır. Buna göre Asgari ücret:
İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık,
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde
karşılamaya yetecek ücreti ifade eder. Bu asgari ücreti ve işçilerinin günün fiyatları
üzerinden asgari düzeyde karşılayacak ücreti madde 8’e belirler. Buna göre Bakanlığın tespit
edeceği üyelerden birinin başkanlığında;
a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı,
b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı,
c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı,
(İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
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d) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi,
e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya
yetki vereceği bir görevli,
f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için
seçeceği beş temsilci,
g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için
seçeceği beş temsilciden, kurulur. Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve
Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.
Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir.
Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde,
Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı
kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.
Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi
ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.
Madde9 ile de: Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu
kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren
kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca komisyon, gerektiğinde
uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.
Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve
raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla
öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.
Alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.

6.2. ÇSGB
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma hayatında en önemli kurumdur
denilebilir. Bakanlığa, mevzuat birçok yetki, görev, sorumluluk ve imtiyaz vermiştir. Burada
en dikkat çekici olan ise Bakanlığın istihdam görevidir.
İstihdam ülkelerin en önemli politikalarındandır. Geleneksel toplumdan farklı olarak
çalışmayan bir insan doğrudan yoksulluk, dışlanma başta olmak üzere birçok sorunla muhatap
olmaktadır. İstihdam olanağı tek başına yine de bu sorunların üstesinden gelmeye
yetmemektedir.
ÇSGB Görevi: Çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini
düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak
ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini
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korumak ve geliştirmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak,
teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Bakanlığın;


Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde koruyucu tedbirler

almak,

araştırmak,

Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel sorunları ve çözüm yollarını


Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri
araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,


İstihdam yaratmak,


Çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak, Sosyal adalet ve
sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,


sağlamak,


üretmek,

Sigorta hizmetlerini uygulamak,
Sosyal güvenlik imkânını sağlamak, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini
İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri


Yabancı ülkelerde çalışan işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili
meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,


Çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,



İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak, görevleri vardır.

6.3. İŞKUR
İş bulma kurumu olarak bilinen İŞKUR devletin, işsizlik sorununu çözme ve istihdam
oluşturma görevinin göstergesidir. İŞKUR’un görevleri şu şekildedir:
Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına,
geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, işsizlik sigortası
işlemlerini yürütmek.
İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, işgücünün istihdam
edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme,
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Mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki
işgücüne eğitim seminerleri düzenlemek,
Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların işgücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin
olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun
görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak.
Özellikle kriz dönemlerde önemli aktör olmaktadır. İŞKUR bu işsizlik dönemlerinde
işsiz kalan çalışanlara bir müddet ödeme yapmaktadır. Bu ödemenin en önemli amaçlarından
birisi de kısa sürede iş buluncaya kadar kendini ve ailesini geçindirecek bir destekte
bulunmaktır.

Resim : Ekonomik Kriz Ortamı
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ulusal istihdam politikalarının
oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak, İşgücü talebi
ve iş aramanın düzene bağlanması ile istihdamda özel politika gerektiren grupların
istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, işgücünün yurtiçinde ve
yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile işgücü talepleri için elverişli işçiler
bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, işverenlere yönelik
hizmetleri sunmak, 1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesine göre işyerinde
haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azalmasının veya işyerinde faaliyetin
tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasının tespitini yapmak veya yaptırmak, Tarım
aracıları ve özel istihdam bürolarına ilişkin görevleri yerine getirmek, işsizliğin yoğun olduğu
dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği sağlanması amacıyla toplum yararına
program ve projeler uygulamak, Bakanlığın taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerini
koordine etmek.
Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme kursları düzenlemek, istihdamda özel
politika gerektiren grupların istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki
rehabilitasyon hizmetleri vermek veya verdirmek, diğer işgücü yetiştirme ve uyum
programlarını uygulamak.
İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı
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Kuruma kayıtlı iş arayanlara ve işverenlere iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri
vermek, Öğrencilere ve iş arayanlara mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, iş ve meslek
danışmanlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.
İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanlığı
İşgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak
ve yayınlamak, yerel düzeyde yapılan işgücü piyasası araştırma ve analizlerini koordine
etmek ve bu konuda standardizasyon sağlamak, kurum hizmetlerinin performans ölçümlerine
ilişkin işlemleri yapmak, kurum istatistiklerini derlemek ve diğer hizmet birimlerinin
kullanımına sunmak, işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturmak, İşgücü Piyasası Bilgi
Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek.
Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarda ve bunlara yönelik mevzuat ve uyum
çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Kurum, hizmetlerinin
süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü
sağlamak, uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla kurumun görev alanına giren
konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek ve gerekli
irtibat ve eşgüdümü sağlamak, kurumun görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer
uluslararası kuruluşların mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar
yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak, bunlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek projeleri
hazırlamak ve yürütmek, kurum faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetler ve
kurumdan yurtdışına gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yurtdışı ilişkilerle
ilgili protokol işlerini yürütmek.
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı
İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde, işsizlik sigortası ödeneğine, kısa
çalışma ödeneğine ve ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine ilişkin
çalışmaları yapmak, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine
göre iş kaybı tazminatına ilişkin işlemleri yapmak.
İşsizlik Sigortası
4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesinde bu konu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan
işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından
büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini
geçemez. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli
çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
180 gün,
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b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı
işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik
ödeneği ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşsizlik
ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. İşsizlik ödeneği,
nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Sigortalının
kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Ölen
sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilmez.
Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve
işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu kanunun öngördüğü şartları yerine
getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya
kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek
suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre
kadar işsizlik ödeneği ödenir.
İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine
ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak işe alınması kaydıyla 5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinde sayılan ve 82’nci
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli
sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile Genel
Sağlık Sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır.
1) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 13’üncü maddesi veya 20/4/1967
tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 16’ncı maddesi ya da 13/6/1952 tarihli ve 5953
sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi
Hakkında Kanunun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen bildirim önellerine uygun
olarak hizmet akdi işveren tarafından sona erdirilmiş olmak.
2) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim
önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16’ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı
bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı
bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7’nci maddesi ile 11’inci maddesinin birinci
fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak.
3) Hizmet akdi, süresi belli olsun veya olmasın süresinin bitiminden önce veya
bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesinin (I) ve (III)
numaralı bentlerine veya 854 sayılı Deniz İş Kanununun 14’üncü maddesinin (III) numaralı
bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki
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Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 12’inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren
tarafından feshedilmiş olmak.
4) Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle işsiz
kalmak, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 7’nci maddesinin (II) numaralı bendinde belirtilen
hizmet akdinin belirli bir sefer için yapılmış olması nedeniyle sefer sonunda işsiz kalmak.
5) İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin
veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak, 854 sayılı Deniz İş
Kanununun 14 üncü maddesinin (IV) numaralı bendindeki nedenlerle işsiz kalmak.
6) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
21’inci maddesi kapsamında işsiz kalmak.
7) Yukarıdaki bentlerde belirtilen iş kanunları kapsamına girmeyen sigortalılardan
hizmet akitleri, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve
Lokavt Kanunu kapsamında yapılmış olan toplu iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesi
bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu Hükümleri doğrultusunda (1), (2), (3), (4) ve (5) inci
maddelerdeki
hükümlere
paralel
olarak
sona
ermiş
olmak.
Ancak, işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için hizmet akdinin başvuru sırasında grev,
lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmamış olması gerekmektedir.
İşsizlik ödeneği almakta iken aşağıdaki şartlara uymayan işsizlerin ödenekleri kesilir.
1) Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma
koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir
nedene dayanmaksızın reddetmek.
2) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilmek.
3) Türkiye İş Kurumu tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme
eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmemek.
4) Haklı bir nedene dayanmaksızın Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan çağrıları
zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermemek.
Ancak (3) ve (4) üncü maddelerde öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin
ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Şu kadarki bu suretle
yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu
geçemez.
Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silahaltına alınanlarla hastalık ve
analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik
ödeneklerinin ödenmesi, bu durumların devamı süresince durdurulur.
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6.4. Çalışma İzinleri ve Çalışma Yasakları
İş Kanunu çalışan işçilere yönelik belli yasakları ve belli hakları ifade etmektedir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve
doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır.
Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre
eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse
doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.
Ayrıca 8 haftadan sonra günlük 1.5 saat süt izni var. Bu izni istediği zaman
kullanabilir
Memurlar Kanununa göre (657 S. Kanun)
Hastalık ve Refakat İzni: Madde 105-(Yeniden düzenlenen madde: 25/02/2011 tarihli
Mükerrer Resmi Gazete - 6111/107 md.) Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek
raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise on
iki aya kadar izin verilir.
Mazeret izni:
Madde 104- (Yeniden düzenlenen madde: 25.02.2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete 6111/106 md.)
a) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz
haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta
öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen
kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu
durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık
izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin
kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya
doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan
babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
b) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni;
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana,
baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
c) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde
vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin
muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara
on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün
daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
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d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim
tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni
verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın
memurun tercihi esastır.
e) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç
malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
Aylıksız izin:
Madde 108- (Yeniden düzenlenen madde: 25.02.2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete 6111/108 md.) A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden
itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya
kadar aylıksız izin verilebilir.
b) Doğum yapan memura, 104’üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni
süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine
yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan
eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin
verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat
edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık
süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
d) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin
verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay
süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına
tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri
ile 77’nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi
içinde aylıksız izin verilebilir.
e) Memura yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış
olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam
bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata
müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72’nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak
üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde
bu fıkra hükmü uygulanmaz.
f) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan
kalkması hâlinde on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin
bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler,
memuriyetten çekilmiş sayılır.
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g) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak
aylıksız izinli sayılır.

6.5. Enformel Sektör ve Enformel Refah
Enformel kanal resmi olmayan, kaçak, kayıt dışı gibi isimlerle ifade edilir. Daha çok
yoksul kesimin çalışma hayatını ifade eden enformel sektör dünya çapında yaygınlık
göstermektedir.
Enformel ilişkileri kullanan yoksullara paralel olarak bunu da kullanamayan yoksul
kesim için hayatın daha da zor olacağı görülmektedir. Bu yaşam kanallarının da ortadan
kalkmasıyla kent yoksullarının tutunacakları hiçbir dal kalmamaktadır. Bu tür yoksulların
zihinlerini ve yaşamlarını umutsuzluk, dışlanma, yalnızlık ve belirsizlik belirler. Yoksullar
için enformel kanalların alternatifler sunmasına rağmen yoksul kesimin içine düştükleri
durumdan kurtulmaları tek başına enformel ilişkilerle mümkün olmaktan çıkmıştır. Yoksul
kesimin ekonomik, sosyal ve siyasi yaşama katılmasının zorlaşmasına paralel olarak,
enformel yapılara ve enformel güvenlik ağlarına, aile-akrabalık ilişkilerine girememesiyle
tamamen bir dışlanması söz konusu olur.
Enformel sektör 1980’li yıllara kadar gelişmekte olan ülkelerle özdeşleştiriliyordu.13
Yalnızca “üçüncü dünya” ile özdeşleştirilen enformel sektör, yoksulluk ve geri kalmış
ülkelerde görülen, yoksul kırsal kesimin kente göçü ile hayatta kalmak ve yaşamlarını
sürdürmek için başvurdukları bir yol olarak görülmüştür. Geçici, arızi olarak görülen
enformel sektörün yerini formel olana bırakacağı da ifade edilmişti. Oysa 1980’lerden sonra
gelişmiş ülkelerin metropollerinde de enformel sektörün varlığı görülerek geçici bir durumu
ifade etmediği anlaşıldı.
Formel anlamda sosyal güvenliğin, sosyal korumanın yokluğu ya da yetersizliği
nedeniyle bu yükü enformel sektör 14 ve güvenlik ağı taşır. İstihdamdan konuta, sosyal
Gerçekte formel-enformel ayrımı katı bir olmayıp, birbirine eklemlenmiş ve kendi içinde iç içeliği de ifade etmektedir.
Enformel sektör tamamen olmasa da büyük oranda yoksulların istihdam edildiği, kullandıkları bir piyasadır. Enformel
piyasayı Demir’in kavramsallaştırmasına uygun olarak geçim stratejisi ve birikim stratejisi bağlamında değerlendireceğiz.
Yoksullar için enformel piyasa geçim stratejisi ya da yaşam stratejisidir. Boratav benzer etkinliği savunma ve uyum
mekanizması olarak tanımlar. Birikim stratejisinde, etkin olan sermaye kesiminin ve şirket yöneticilerinin inisiyatifi vardır
(Demir; 1993, 39). Şirketler kârlarını arttırmak, riskleri azaltmak, sendikalarla muhatap olmamak ve dünya piyasasında
rekabet etmek amaçlı kullanılır. Castells ve Portes’de enformel sektörü, örgütlü işgücünün baltalanması, örgütlü işgücü ile
enformel sektörde çalışan kesim arasında ideolojik uçurumun ortaya çıkarılması, devletin düzenleyici rolünün ve işlevinin
aşınması ve sömüren sömürülen ilişkisinin sürdürülmesi olarak görür (Aktaran, Demir, 1993: 40). Hayatta kalma ve yaşam
stratejisi olarak da, yoksul ailelerin yaşamlarını devam ettirmek ve hayatta tutunmak için başvurdukları bir sektördür.
Kadınlar evde parça başı işlerle, erkekler işportacılık ve seyyar satıcılık yaparak ailelerini geçindirmeye çalışırlar. Bu da daha
çok fason bağlantılarla sağlanır. Burada söz konusu olan hayata tutunmak ve temel ihtiyaçları karşılamaktır. Dolayısıyla bu
piyasanın düşük gelirli ve vasıfsız kesim tarafından kullanılmasına rağmen inisiyatif tamamen kendilerinin dışındadır.
14
İlk defa Keith Hart tarafından 1973 yılında kullanılan enformel sektör, Hart’a göre, kendi adına çalışmakla bağlantılı idi.
Formel sektör ise, ücretli çalışma ile ilişkilendiriliyordu. Daha sonra kapsam genişledi. İLO’ya göre, enformel sektörün
özellikleri; enformel sektörde giriş kolaydır, yerli kaynaklara dayanır, aile mülkiyeti yaygındır, küçük ölçeklidir, emek
yoğundur, uyarlanmış teknoloji kullanılır, bilgi ve beceriler formel sistem dışında verilir, düzensiz ve rekabete dayalı pazar
vardır. Formel sektör de ise; giriş zordur, ithal kaynaklara dayanır, şirketlerin mülkiyeti vardır, büyük ölçeklidir, sermaye
yoğundur, bilgi ve beceriler formel yolla alınır, pazarda kota vardır. Enformel kesim, aile temeline dayalı üretim, mikro
işletmecilik, düşük vasıf gereksinimi, yasal düzenin dışında olmakla tanımlanır. Daha sonra Bromley, iki sektör arasında
kesin bir ayrım yapmanın zor olduğunu, her iki sektörde birlikçe çalışan aileler olduğunu, enformel sektörün yoksullarla
özdeşleştirilmesini eleştirdi. Bkz. Demir (1993, 36).

13
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güvenlikten sosyal hizmet alanına kadar, resmi kurumların yetersiz kalmasıyla bu alanları
enformel ekonomik yapılar, aile ve akrabalık bağları ile hemşericilik gibi enformel kanallar
doldurmaktadır. Sosyal hakları koruyan sosyal devlet olmadığı için insanlar alternatif
kanallara yönelmiştir. Bu ilişkiler, bağımlılığı da güvenliği de pekiştirmiştir. Yalnız devlet
merkezli bakış açıları Akdeniz ülkeleri bakımında yetersizdir. Çünkü bu ülkelerde aile ve
yerel cemaatler ile dinsel kuruluşlar da temel refah sağlayıcıdır (Moreno, 2006: 375).
Sosyal devlet uygulamaları için ana tamamlayıcı zaten bu yerel enformel kesimdir.
Küreselleşmenin yarattığı anlayış sosyal politikalara dönük baskıyı arttırdıkça, bu ilişkiler
daha fazla sosyal hizmet sağlamaktadır. Erder, kentleşme sürecinde yoksulların gerek göç
sırasında gerekse göçten sonra iş temini, günlük sorunlara çözüm bulma, ayakta
tutunabilme amacıyla aile, akrabalık ve hemşehrilik gibi kökene dayalı ilişkilere
girmeye başladığını ifade etmektedir (Erder, 1998: 110). Gerçekten enformel ağlar, bir
yandan devletin etkin olamamasından kaynaklanan boşlukları doldurmakta, diğer yandan
sorunları çözmede devletin de yükünü hafifletme işlevi görmektedir. Dolayısıyla devlet şekli
olmayan ilişki ağlarını sürdürmeye ve desteklemeye çoğu zaman istekli görünmektedir.
Komşuluk, akrabalık, etnik ve dini cemaat aidiyetleri yoksulluğu hafifletmede
kolaylıklar sağlamakla birlikte, bu bağlar çözülmekte ve gittikçe kırılganlaşmaktadır. Bu
ilişkiler önemini korumasına rağmen eskiye göre gücünü yitirmiştir. Bu tür dayanışmacı
ilişkiler geçici kriz dönemleri ile arızi durumlarda yoksulluğu hafifletici etkiye sahip olmakla
beraber yoksulluk kalıcılaşmış ve aile dayanışması zayıflamıştır. Aileler yoksulluğu
taşıyamamakta ve çekirdek aileye geçiş yaşanması nedeniyle yoksullar geçmişteki gibi bunun
avantajlarından yararlanamamaktadır. Sosyal politikalar açısından dayanışma ve yardımlaşma
ağlarına giremeyenler tam dışlanmışları oluşturmaktadır. Yine de enformel güvenlik ağları
muhafazakar anlayışta koruyucu kollayıcı bir işlev görür.
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Uygulamalar


İŞKUR



İşsizlik ödeneği
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Uygulama Soruları
1)

İŞKUR’un amacı nedir?

2)

İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatıyla konu
anlatılmaya başlandı. Bakanlığın ve İŞKUR’un temel görevleri ve işsizliği ödeneği hakkından
bahsedildi. Çalışma hakkı sosyal devletin önemli göstergelerinden bir tanesidir. Buna rağmen
isithdam tüm teknolojik gelişmelere ve eğitim standartlarının yükselmesine rağmen istenilen
düzeyde değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR’un temel görevlerinden
bir tanesi de istihdam sorununu çözmeye katkıdır.
Çalışma hayatında özellikle asgari ücretin niteliğinden, komisyon üyelerinden ve
görevlerinden aynı şekilde yeni yoksulluktan kısaca bahsedildi. Enformek sektör ve enformel
istihdamın da iç içeliğinden özet olarak bahsedilmiş oldu.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi enformel sektörü tarif eder?

a)

Enformel sektör, gelişmiş ülkelerde çok yaygındır. Kayıt dışılığı ifade eder.

b)

Gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Kayıtlı ekonomidir.

c)

Gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Kayıt dışı ekonomidir.

d)

Gelişmiş ülkelerde yaygın değildir. Kayıtlı ekonomidir.

2)

Aşagıdakilerden hangisi enfomel rehafı ifade etmez?

a)

Komşuluk yardımları

b)

Akraba ve aile yardımları

c)

Hemşeri yardımlaşması

d)

Devletin yaptığı uygulamalar

3)

Aşağıdaki ülkelerden hangisi enformel refahın yaygın olduğu ülkedir?

a)

İsveç

b)

İtalya

c)

Finlandiya

d)

Norveç

4)

Mazaret izinleri için hangisi yanlıştır?

a)

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni

verilir.
b)
Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin
veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
c)
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak
üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir.
d)
Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine üç
hafta eklenir.
5)

Aylıksız izin için hangisi yanlıştır?
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a)
Doğum yapan memura analık izin bitiminden itibaren istekleri üzere 24 aya
kadar aylıksız izin verilir.
b)

Eşi doğum yapan memura ise bu izin 20 aya kadar verilir.

c)

Askerlik süreci aylıksız izinden sayılır.

d)
Sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek şartıyla kanser, akıl sağlığı vb.
durumlarda istekleri halinde 18 aya kadar izin verilebilir.
Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)b, 4)d, 5)b
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7. ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde BM ve Kalkınma Programı, İLO, Dünya Bankası, UNİCEF, AB ve sosyal
şartı konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Birlişmiş milletlerin çalışma hayatıyla ilgili konularda yetkinlik kazanmış
birimleri nelerdir?
2)

UNİCEF hangi alanda hizmet sunar?

3)

BM bin yıl hedefleri nelerdir?

4)

AB sosyal politikası neyi ifade eder?

5)

Dünya Bankası’nın yoksulluk için anlamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kitaptan
ilgili
bölüm,
PowerPoint, Vidolar

BM ve Kalkınma Programı

BM Kalkınma programı ve
Binyıl Hedefleri ülkelere
ufuk vermektedir. Ayrıca
işbirliği imkanını
sunmaktadır. BM sosyal
konularda içeriğine
bakılacaktır

İLO

Çalışma hayatıyla ilgili
hayatımıza katkısını
işlenecektir

Kitaptan
ilgili
bölüm,
PowerPoint, Vidolar

Dünya Bankası

Dünya Bankasının kredi,
hibe imkanlarından
bahsedilecektir

Kitaptan
ilgili
bölüm,
PowerPoint, Vidolar

UNİCEF

UNİCEF, çalışma şartları ve
hizmetleri merkezli bir
okuma yapılacaktır

Kitaptan
ilgili
bölüm,
PowerPoint, Vidolar

AB ve Sosyal Şartı

AB sosyal şartının içeriğine
değinilecek, AB üye ülkeleri
için bunun ne anlama
geleceğinden bahsedilmiş
olacaktır

Kitaptan
ilgili
bölüm,
PowerPoint, Vidolar
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Anahtar Kavramlar


AB



İLO



UNİCEF



BM



Dünya Bankası
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Giriş
Dünyanın küreselleşmesinin artmasına bağlı olarak uluslar arası sosyal mevzuat da
önemli hale gelmektedir. Bu kurumların bağlayıcılığı yanında uluslar arası müdahale
yöntemleri de onlara önemli tecrübeler kazandırmaktadır. Gelecek yıllarda uluslar arası
kurumların ya da ulus üstü kurumların etkinliklerinin daha önemli bir durum arz etmesi
kaçınılmaz gibi durmaktadır.
Uluslararası bir şöhrete sahip olmasına rağmen bu kurumlara eleştiriler de gün yüzüne
çıkmaktadır. Bazen kurumlar asli fonksiyonlarını yerine getirmeyebilmektedir. Bu yüzden
çalışmada yer yer bu kurumlara getirilen eleştirilerden de bahsedilecektir.
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7.1. BM ve Kalkınma Programı

Bu başlık altında yalnızca BM Binyıl hedeflerinden bahsedilecektir. Binyıl hedefi,
Birleşmiş Milletlere (BM) üye olan 192 ülke tarafından 2015’e kadar yerine getirilmesi
planlanan 8 hedeftir. 2000 yılında New York Binyıl Zirvesi’nde resmileştirildi.
BM’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri;
1. Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi
2. Evrensel ilköğretimin sağlanması
3. Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların güçlendirilmesi
4. Çocuk ölüm oranlarının azaltılması
5. Anne sağlığının iyileştirilmesi
6. HIV/AİDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele etmek
7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
8. Kalkınmaya yönelik küresel işbirliğinin geliştirilmesi
Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, günde bir dolardan az bir parayla
geçinmek zorunda bulunan nüfusun yarı yarıya azaltılması, açlık çeken nüfusun yarı yarıya
azaltılması belirlenmiştir.
Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi, tüm kız ve erkek çocukların ilköğretimlerini
eksiksiz tamamlamaları, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun
güçlendirilmesi, ilköğretim ve orta öğretimde kız-erkek öğrenci dengesizliğinin tercihen 2005
yılına kadar ve her düzeyde giderilmesi, çocuk ölümlerinin azaltılması, beş yaşından küçük
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çocuklar arasındaki ölüm oranının üçte iki azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, anne
ölüm oranının dörtte üç azaltılması amaçlanmıştır.
HIV/AIDS, sıtma ve öteki Hastalıklarla mücadele edilmesi, HIV/AIDS’in
yayılmasının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması, sıtma ve öteki önemli
hastalıkların görülme sıklığının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması gibi hedefler
ortaya koymuştur.
Yine çevresel sürdürülebilirliğin Sağlanması, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin ulusal
politika ve programlarla bütünleştirilmesi; çevresel kaynakları kaybının kazanıma
dönüştürülmesi, sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaşamayan nüfusun yarı yarıya
azaltılması hedeflenmiştir.
2020 yılına kadar en az 100 milyon gecekondu sakininin yaşamının önemli ölçüde
iyileştirilmesi, kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi, kurallara bağlı, öngörülebilir
ve ayrımcılıktan arınmış açık bir ticari ve mali sistem geliştirilmesi. Ulusal ve uluslararası
düzeyde iyi yönetişim, kalkınma ve yoksullukla mücadele taahhüdü de buna dâhil edilmiştir.
En az gelişmiş ülkelerin özel ihtiyaçlarının ele alınması, bu ülkelerin ihracatına
gümrük vergisi ve kota bağışıklığı sağlanması; ağır borçlu yoksul ülkelere ödeme kolaylığı
sağlanması; resmi iki taraflı borçların iptal edilmesi ve yoksullukla mücadele eden ülkelere
daha eli açık resmi kalkınma yardımı yapılması denize çıkışı olmayan gelişmekte olan
ülkelerle gelişmekte olan ada devletçiklerinin özel ihtiyaçlarının ele alınması, borcun uzun
vadede sürdürülebilir kılınmasına yönelik ulusal ve uluslararası önlemler aracılığıyla
gelişmekte olan ülkelerin borç sorununun kapsamlı biçimde ele alınması, gelişmekte olan
ülkelerle işbirliği içinde, gençlik için düzgün ve üretken iş olanakları sağlanması
amaçlanmıştır.
İlaç şirketleri ile işbirliği içinde, gelişmekte olan ülkelerde zorunlu ilaçlara makul
fiyatlarla ulaşılabilmesinin sağlanması, özel sektör ile işbirliği içinde, yeni teknolojilerin,
özellikle enformasyon ve iletişim teknolojilerinin yararlarının yaygınlaştırılması
hedeflenmiştir.
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7.2. İLO

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 1919 yılında kurulmuş olup 1946 yılında
BM’nin uzmanlık kuruluşu olmuştur. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir. Sosyal adalet
ilkeleri ve çalışma haklarının korunması temelinde kurulmuştur. ILO, çalışmalarını
sözleşmeler ve tavsiyeler yoluyla ifade etmektedir. Bu sözleşme ve tavsiyeler;
Temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık ve diğer konularla ilgili asgari
şartları oluşturmaktadır.
Aynı zamanda ILO;
•

Mesleki eğitimler

•

Çalışma politikası

•

Emek yönetimi

•

Çalışma hukuku

•

Çalışma koşulları

•

İşletme gelişimi

•

Sosyal güvenlik

•

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında teknik yardım sunmaktadır.

İLO’nun temel amacı;
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İstihdam olanakları için teşvik, sosyal korumayı geliştirmek, iş haklarını geliştirmektir.
185 üye devlet vardır. ILO anayasasının giriş cümlesi evrensel ve kalıcı bir barışın sosyal
adalet ile sağlanabileceğini vurgular. Emek bir mal değildir. Dernek kurma ve ifade özgürlüğü
desteklenen bir ilerlemenin vazgeçilmez şartıdır. Yoksulluk, bulunduğu yerlerde, herkesin
refahına yönelik bir tehlike oluşturur. ILO temel olarak; insan haklarına saygı, yeterli yaşam
standartları İnsanca çalışma koşulları, istihdam olanakları, ekonomik güvence olarak
belirtilmiştir.
1973 tarih ve 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi çocuk işçiliğinin ortadan kaldırmayı
öngörmektedir. Bu konuda Uluslararası Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Programı (IPEC) ile
birlikte çalışmaktadır.
Kadın erkek eşitliği;
ILO’nun konuyla ilgili politikaları aşağıdaki çalışmalarla somutlaştırılmıştır.
•
•
programı.

Kadınlara daha fazla ve daha iyi iş sağlama programı.
Kadın-Erkek eşitliği, yoksulluk ve istihdam alanlarında kapasite geliştirme

BM içinde ILO, eşit katılımlı işçi ve işveren örgütleri ve hükümet organları ile birlikte
üçlü bir yapı oluşturmaktadır.
Uluslararası Çalışma Konferansı:
Her yıl haziran ayında Cenevre’de üye devletler toplanır. 2 hükümet delegesi,1 işveren
1’de çalışanları temsilen her bir ülkenin 4 delegesi vardır.
Yönetim Kurulu:
Kurul 28 üye ülke, 14 işveren, 14 işçi üye kuruluştan oluşur. Yılda 3 kere toplanır.
ILO politikaları hakkında karar alır.
Uluslararası Çalışma Bürosu:
ILO’nun daimi sekretaryasını oluşturur. Tüm faaliyetlerinin merkezidir. Merkezinde
yaklaşık 1900, dünya genelinde 600 uzmanı istihdam etmektedir.
Ayrıca İLO
Temel çalışma hakları, örgütlenme hakkı, toplu pazarlık ve diğer konularla ilgili asgari
şartları oluşturmaktadır.
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7.3. Dünya Bankası

1945 yılında ‘Uluslararası Yeniden yapılanma ve Kalkınma Bankası’ adı ile kurulmuş,
1947 yılında BM’nin uzman kuruluşlarından biri olmuştur. Hâlihazırda 188 üye devlet vardır,
Üye ülkelerden 11’i sermayenin %55’ine sahiptir. Banka, bazı çevreler tarafından özellikle
yoksul ülkeler için uluslararası yardım kuruluşu gibi algılanmaktadır. Buna karşılık başka bir
anlayış bankayı, faaliyetleriyle tüm dünyanın neo-liberal ideolojinin isteklerine göre
şekillenmesine katkıda bulunduğunu savunmaktadır.
Dünya Bankasının nihai yönetimi üye ülkelerin elindedir. Kararlar üye ülkelerin
Maliye Bakanları veya Merkez Bankası başkanlarından teşkil edilen Hükümet Kurulu
tarafından alınır. Ülke temsilcilerinin kullandıkları oylar eşit olmayıp, ilgili ülkelerin oy
verme güçlerine bağlıdır. Oy verme gücü de Banka’ya ödedikleri aidatla bağlantılıdır. Dünya
Bankasına üye olan ülkeler aynı zamanda Uluslararası Para Fonu (IMF) üyesidir. Her iki
kuruluşun toplantıları genellikle birlikte yapılır.
Dünya Bankası üç tip kredi açar. Bunlar; proje kredileri, program kredileri ve milli
para kredileridir. Bankanın temel kredi politikası proje kredilerine dayanır. Diğerleri
istisnaidir. Dünya Bankası proje kredisi açma kararı verirken, teklif edilen projeleri
ekonomik, mali yapı ve teknik yönlerden analize tabi tutar. Banka’nın yapmış olduğu
incelemeler sadece projeyle kayıtlı değildir; bu arada ülkenin uyguladığı genel ekonomik ve
mal politikalar da gözden geçirilir. Banka’nın herhangi bir ülke hakkındaki değerlendirmeleri
sadece kendi vereceği krediler açısından değil, öteki finansman çevreleri, yani sanayileşmiş
ülkeler, özel tüccar bankalar, kalkınma bankaları bakımından da büyük ehemmiyet taşır.
Dünya Bankasının Görevleri


Fakir ülkelerde yoksulluğun azaltılması



Sürdürülebilir büyüme sağlanması (özellikle Afrika)



Savaş geçirmiş ülkelerin kırılgan ekonomilerinin tedavi edilmesi
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Orta gelir grubu ülkelerde hizmet verilmesi


İklim değişikliği, salgınlar kredi krizleri ve ticaret gibi konularda yerel ve
küresel sorunlara çare aranması

Küresel kalkınmayı destekleyecek küresel bilgi birikiminden herkesin
faydalanmasının sağlanması
Az gelişmiş ülkelerin kalkınmalarına yardım etmek amacı doğrultusunda faaliyet
gösteren Dünya Bankası'nın dünyanın ekonomik ve siyasal hayatında önemli bir yere sahip
olduğu ve dünya ülkeleri için vazgeçilmez bir kurum olduğu geniş ölçüde kabul gören
görüşlerdendir. Fakat karşıt düşünceler de mevcuttur.
Bazılarına göre, Dünya Bankası emperyalist amaçlı bir kurumdur. ABD ve diğer
büyük devletler Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki müstemlekelerini kaybettikten sonra
söz konusu ülkeleri ekonomik yönden kendi denetimleri altında tutmak için bu kuruluşu
oluşturmuşlardır. Banka tüm azgelişmiş ülkelere kendisi belirlediği yönde krediler açarak bu
ülkelerin ekonomilerini büyük devletlerin amaçları doğrultusunda yönetmektedir.
Banka'nın genel faaliyetlerine yapılan bir başka eleştiri ise söz konusu kurumun
kuruluş amacına uygun faaliyet gösterememesi yönündedir. Az gelişmiş ülkelere yardım
etmek ve onların kalkınmalarını desteklemekle görevli olan Banka, görevini doğru şekilde
yerine getirememektedir. Banka'nın 50 yıllık faaliyet döneminde halen herhangi bir az
gelişmiş ülkenin Banka yardımı ile gelişme gösterdiği görülmemiştir. Banka'nın genel
faaliyetlerine yapılan eleştirilerin yanı sıra bu kurumun ayrı ayrı ülkelerdeki faaliyetlerine de
söz konusu ülkelerin çeşitli kesimleri tarafından yapılan eleştiriler de vardır.

7.4. UNİCEF
UNICEF (United National Children Fond), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş
Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan
hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir.
UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinde de
öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir.
Küresel düzeyde, UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise
çocukların refahını artırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma
olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır. UNICEF’in çalışmalarının büyük bir
kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili olsa da, kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa
sahiptir.
UNICEF tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Kurumun
finansmanının üçte ikisi hükümetlerden, kalanıysa UNICEF Millî Komiteleri tarafından özel
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gruplardan ve bireylerden toplanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 36 UNICEF Millî Komitesi
bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları çocuk haklarını destekler, ortaklıklar kurar,
bağışlar toplar ve UNICEF kartpostallarını ve ürünlerini satar.
UNICEF’in çalışmaları, hükümet temsilcilerinden oluşan 36 üyelik bir İcra Kurulu
tarafından denetlenir. Bu kurul politikalar geliştirir, programları onaylar ve idari ve mali plan
ve bütçelere karar verir. Kurulun üyeleri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
tarafından seçilir.
UNICEF’in küresel öncelikleri şunlardır:
Tüm bebeklerin hayatta kalmasını ve tüm çocukların sağlık bakımı, beslenme ve
duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen bir ortam dâhil olmak üzere uygun erken
çocukluk bakımını almalarını sağlamak;
Çocukların haklarını hayata geçirmek, toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin
temellerini atmak ve geleceğin çocuklarının eğitimli annelere sahip olmasını sağlamak üzere
kız çocukları da dâhil olmak üzere tüm çocukların ilköğretimi tamamlamalarını sağlamak;
Herkesi çocuklar için koruyucu bir ortam yaratma çabalarına dâhil ederek tüm
çocukları ve ergenleri şiddet, sömürü ve istismarın tüm biçimlerinden korumak;
HIV/AİDS’in gençler arasında yayılmasını önlemek ve HIV/AİDS’ten etkilenen
çocuklara ve ailelerine yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için yardımcı olmak;
Çocuk hakları için ikna edici kanıtlar oluşturmak, kaynak yaratmak ve ortaklıklar
kurmak ve kız ve erkek çocuklarına yaşamlarını etkileyen kararlara katılmaları ve seslerini
duyurmaları için azami olanak sağlamak.
Bu genel çerçeve içinde UNICEF’in öncelikleri ve belirlediği hedeflere ulaşmak için
kullandığı stratejiler, çocukların karşı karşıya oldukları sorunlara ve mevcut kaynaklara bağlı
olarak ülkeden ülkeye değişebilmektedir.
Tüm ülkelerde, UNICEF, ayrımcılık veya sosyal dışlanma ile karşı karşıya olan
çocuklar da dâhil olmak üzere en korunmasız sosyal gruplara mensup olan veya kendilerini
çok zor koşullarda bulan çocuklarla özellikle ilgilenmektedir.

7.5. AB ve Sosyal Şartı
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1992 yılında Avrupa Birliği antlaşması olarak bilinen Maastricht Antlaşmasının
yürürlüğe girmesi sonucu var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yeni görev ve
sorumlulukların yüklenmesi ile kurulmuştur. Halihazırda 28 üye ülkesi vardır. AB, üye ülke
sınırları dahilinde ortak Pazar geliştirmiştir (emek ve sermaye dolaşımı rahattır.)
Avrupa Topluluğu İnsani Yardım Bürosu (ECHO) AB’den gelişmekte olan ülkelere
yardım sağlar. Ancak yapılan yardımların birliğin ekonomik çıkarlarına hizmet ettiği
gerekçesiyle eliştirilere konu olmuştur.
Avrupa Birliğinin sosyal politikasının temellerini oluşturur:


Her türlü ayrimcılıkla mücadele ,



Beşeri sermaye yatırımına önem vermek,



Bilgi ekonomisine geçişi hızlandırma,



Ekonomi ve istihdam arasındaki ilişki,
Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi:

Bölüm l - Akit Taraflar, ulusal ve uluslararası tüm uygun yolları izleyerek aşağıdaki
hak ve ilkelerin etkin biçimde gerçekleşebileceği koşullara ulaşmayı politikalarının amacı
sayar:
1. Herkesin, özgürce edinebildiği bir işle yaşamını sağlama fırsatı olacaktır.
2. Tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
3. Tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.
4. Tüm çalışanların, kendileri ve ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak için adil bir
ücret alma hakkı vardır.
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5. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak amacıyla ulusal
ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde örgütlenme özgürlüğüne sahiptir.
6. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar, toplu pazarlık hakkına sahiptir.
7. Çocuklar ve gençler uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel korunma
hakkına sahiptir.
8. Çalışan kadınlar analık durumunda ve öteki çalışan kadınlar gerektiğinde, çalışırken
özel korunma hakkına sahiptir.
9. Herkes kişisel ilgi ve yetenekleri uyarınca bir mesleği seçmesine yardımcı olacak uygun
meslekî yönlendirme imkânları hakkına sahiptir.
10. Herkes mesleki eğitim için uygun imkânlar hakkına sahiptir.
11. Herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yararlanmasını mümkün kılan her
türlü önlemlerden faydalanma hakkına sahiptir.
12. Tüm çalışanlar ve geçimini temin ettikleri kişiler sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve
sağlık yardımı hakkına sahiptir.
14. Herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.
15. Engelli kimseler, özürlerinin nedeni ve niteliği ne olursa olsun, mesleki eğitim,
rehabilitasyon ve topluma yeniden intibak hakkına sahiptir.
16. Toplumun temel birimi olarak aile, tam gelişmesini sağlamaya yönelik uygun sosyal,
yasal ve ekonomik korunma hakkına sahiptir.
17. Medeni hallerine ve aile ilişkilerine bakılmaksızın, analar ve çocuklar uygun sosyal ve
ekonomik korunma hakkına sahiptir.
18. Herhangi bir Akit Tarafın vatandaşları, inandırıcı, ekonomik veya sosyal nedenlere
dayalı kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, diğer bir Akit Taraf ülkesinde, o ülke vatandaşları
ile eşit koşullar altında kazanç getirici herhangi bir merkezi işte çalışma hakkına sahiptir.
19. Bir Akit Taraf göçmen işçiler ve aileleri herhangi bir başka Akit Tarafın ülkesinde
korunma ve yardim hakkına sahiptir.
Avrupa Kentsel Şartı
Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinleri şu haklara sahiptir:
1. İSTİHDAM: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay
alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması;
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2. KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağlıklı, satın alınabilir,
yeterli konut stokunun sağlanması;
3. SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çevrenin ve koşulların
sağlanması;
4. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile
çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması.
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Uygulamalar


UNICEF



ILO



BM Kalkınma ve Binyıl Hedefleri


AB
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Uygulama Soruları
1)

UNICEF ne tür hizmetleri sunmaktadır?

2)

ILO’nun amacı nedir?

3)

AB sosyal Şartı neyi amaçlamaktadır?

4)

Dünya Bankasının hedefi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, uluslar arası sosyal hizmet mevzuatı denilebilecek kurumların
mevzuatları, işlevleri, amaç ve hedefleri işlenmiştir. Burada sosyal hizmetle ilgili mevzuatla
ilgili olan kurumlar tercih edilmiştir. Gerek çocuk, kadın, yaşlı, engelli gerekse yoksul ve
diğer sosyal sorunlara odaklanan ya da bu alanda faaliyet gösteren kurumlar odaklı olarak
konu işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

BM’in kalkınma hedeflerinde şimdi kaç yıl hedeflenir?

a)

Bin yıl

b)

Yüz yıl

c)

On yıl

d)

Elli yıl

2)

BM’in kalkınma hedefleri ne zaman somutlaştırılmıştır?

a)

2000 yılı New York zirvesinde

b)

2010 yılında Cenevre’de

c)

1995 İstanbul’da

d)

2002 Paris’te

3)

BM’in Kalkınma hedeflerinde hangisi yoktur?

a)

Aşırı yoksulluğun ve açlığın yok edilmesi

b)

Çocuk ölüm oranlarının azaltılması

c)

Evrensel ilköğretimin sağlanması

d)

Tüm ülke vatandaşlarına temiz su sağlanması

4)

Aşağıdakilerden hangisinde ILO’nun temel amacı verilmiştir?

a)

İstihdam olanakları için teşvik

b)

Sosyal korumayı geliştirmek

c)

İş haklarını geliştirmektir.

d)

Hepsi

5)

Dünya Bankası’nın amacı nedir?

a)

Yoksulluğu ortadan kaldırmak.

b)

Savaş geçirmiş ülkelerin kırılgan ekonomilerinin tedavi edilmesi.

c)

Gelişmiş ülkelere kredi vermek.
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d)

Yoksul ülkelere yüksek faizli kredi vermek.

Cevaplar: 1)a, 2)a, 3)d, 4)d, 5)b

168

8. YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL HİZMET MEVZUATI
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Foto 18: TBB
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde belediyeler, il özel idareleri, köyler konuları işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Belediyeler neden sosyal hizmet faaliyetleri yapmaktadır?

2)

BŞB ile ilçe belediyesi hangi tür sosyal hizmetleri yerine getirir?
3)

İl özel idarelerinin sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmaları var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Belediyeler

Büyükşehir ve diğer
belediyelerin sosyal hizmet
alanındaki görev ve
sorumlulukları ncelenecektir

İl Özel İdareleri

İl özel idarelerinin sosyal
faaliyetli ve sorumlulukları
incelenecektir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Köyler

Köylerin sosyal alanda
faaliyetleri işlenecektir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video
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Anahtar Kavramlar


Belediyeler



Büyükşehir belediyeleri



İl özel idaresi



Köyler
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Giriş
Özelde belediyeler genelde ise tüm yerel yönetimler yetki, görev ve sorumluluklarını
arttırmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yerelleşme de at başı devam etmektedir.
Yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetleri de artış göstermektedir.
Türkiye açısında yerel yönetimlerin bu alanda yetkinlik kazandıkları kabul edilmelidir. Son
dönem yerel yönetim yasaları da açıkça yerel yönetimlere sosyal alanda önemli
sorumluluklar, görevler vermektedir.
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8.1. Belediyeler
Belediyelerin geçmişten günümüze, merkezî yönetime göre ikincil konumda oldukları
ve bu birimlere önem verilmediği, bu yüzden demokrasinin de gelişme gösteremediği gibi
vurgularla özetlenen belediyecilikte birçok sıkıntı ve sorundan bahsedilmiştir. Günümüzde ise
bu sorunların en azından bir kısmı devre dışı kalmıştır.
Belediyelerin sosyal alanda ilk düzenlemesi 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye
Nizamnamesi ile olmuştur. Buna göre, belde dâhilindeki yoksulların korunması görevinin
şehremanetinde olduğu kabul edildi. Yetimlere, körlere, dilsizlere, muhtaçlara, fukaralara
yardım ederek onların dilenmekten kurtarılması görevleri 1877 tarihli Dersaadet
Belediye Kanununda yer almış ve Vilayet Belediye Kanunu’nda da bu durum tekrar
edilmiştir (Ergin’den aktaran Özbek, 2002: 60). Yine bu yıllarda aceze maaşı, 15 bunların
ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç parası, taşralıların memleketlerine sevk için para
verilmesi, asker ailelerine iane verilmesi de kararlaştırılmıştır. (Özbek, 2002: 62- 293).
Belediyeler, kendi muhitinde yoksulun korunması ve ihtiyaçlarının karşılanmasından sorumlu
olmuş, yine belediyeler şefkat pazarlarının kurulması, yoksullara yardım ve onların eğitimleri
için düzenlenen kermeslerin de denetimi görevlerini sürdürmüştür. Yapılan iane
faaliyetlerinde ise sıkı bir denetim vardı.
Son dönem yasaları ise gerçekten belediyeler ve yerel yönetimler merkezi
hükümete göre ikincil görülmekten biraz uzaklaşmışlardır. Hatta yerel yönetimlerin bu
yasa ile temel oldukları merkezi yönetimin ikincil olduğu belirtilmiştir (Keleş, 2006:
488). Bu yasalara ruhunu veren anlayış yeni liberalleşme olup kamu hizmetleri kavramına
olan vurgunun yerini daha çok taşeronlaşma, özelleştirme, özel sektörle işbirliği, şirketlerin
hâkimiyeti, yerel hizmetlerin özel sektöre devredilmesi gibi “yeni yerel kamu işletmeciliği”
kavramı almaktadır. 1980 sonrası gelişen liberal anlayış yerel yönetim mevzuatında
konumunu pekiştirmiştir. Bu süreçte kamu yatırımları özel sektörün spekülatif amaçlı
yatırımlarına hizmet eden bir aygıt haline düşürülme tehdidini ve tehlikesini taşımaktadır.
Serbest pazar ekonomisinin belirlediği bu kentleşme modelinde ve yeni yasalarda kamu
tarafından kentsel gelişmeyi yönlendirecek, kamu yararı gözeten bir belediyecilik
anlayışından uzaklaşılması mümkün olabilecektir. Yasa yorumlayıcılarının ve
uygulayıcılarının yeni yasaları bu şekilde anlamaları önünde bir engel yoktur. Merkezin
elindeki yetkilerin önce yerel yönetimlere ardından da piyasa ilişkilerine devredileceği
kaygıları yerini gerçeklere bırakmıştır.
Yerel yönetimlerin yoksulluğa dönük politika alternatifleri de son dönem yasalarda
güçlenerek artmıştır. Yerel yönetimler için uzun yıllar boyunca temel yasa niteliğinde olan
Meşrutiyet Döneminde muhtacın maaşı uygulamasının belli bir düzen içerisinde yürütülmesi amacıyla 1910 yılında
Muhtacın Maaşı Hakkında Nizamname yürürlüğe girmiş ve Osmanlı İmparatorluğu tebaasından olan, hiçbir geçim aracı ve
geçimini sağlamakla yükümlü yakını veya akrabası bulunmayan ve kazanç elde edemeyecek kadar yaşlı ve malul ya da yetim
olan kişilere muhtacın maaşı bağlanabilmesi öngörülmüştür. Tanzimat döneminde sosyal yardım alanında ayrıca, taşrada
valilerin yetkisinde bulunan Kapualtı Hasılatından da yoksullar için çeşitli harcamalar yapılmıştır. Vilayetlerde yoksullara
Kapualtı Hasılatından ödenen maaşlar daha sonra mal sandıklarına kaydırılmıştır.
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1930 tarihli 1580 sayılı Yasa ile daha sonra büyükşehir için oluşturulmuş 3030 sayılı Yasada
bazı sosyal amaçlı hizmetler belirtilmiştir. 16 1580 sayılı Yasa hükümlerine göre belediye
yönetimleri sosyal faaliyette bulunurken tedirginlik içinde bulunuyordu. Çünkü yasa da açık
bir şekilde sosyal belediyecilik faaliyetleri anılmamıştı. Yeni yasalarda ise belediyelere sosyal
belediyecilik faaliyetleri görev ve sorumluluk olarak yüklenmiştir. Eski yasalarla belediyeler
daha çok kentsel altyapı ve üstyapı ile ilgilenirken yeni yasalarla belediyelerin sosyal alanda
belediyecilik yapması görevleri arasında zikredilmiştir. Bu yasalarla belediyelerin kentin
sosyal ve kültürel boyutu ile artan oranda ilgilenmesinin önü açılmıştır. Bu durum yeni
yasalarla doğrulandığı gibi sosyal belediyecilik uygulamaları her geçen gün alanını
genişletmektedir.
Son dönem oluşturulan yasalar, artan ihtiyaç ve beklentiler sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Yeni yasalarla birlikte, yerel yönetimlerde desantralizasyon, yerelleşme katılım ve
yönetişim kavramları ön plana çıktı. Yine de yerel yönetim tekniği açısından bu yasalar
modern dünyanın konseptine uygun olarak belediyelere yeni anlamlar ve işlevler
yüklemiştir. Ayrıca bu yasalar yerel yönetimleri merkezi yönetimin tasallutundan, kuşatıcı ve
belirleyici otoriter yapısından büyük oranda kurtarmaya dönük bir adım olarak tanımlanabilir.
Yeni yasalarda Avrupa Yerel Özerklik Şartı’nın çok etkisi vardır.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10.07.2004 tarihinde kabul edilmiş ve
25531 sayılı resmi gazete ile 23.07.2004 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’de belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yardım alanındaki hizmetlerinden
yararlananlar arasında, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çocuklar, gençler, yoksullar ve
toplumdaki diğer kesimler yer almaktadır. Kanunun 7. maddesi 1. fıkrasının v bendiyle
Büyükşehir belediyeleri:

Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve işlettirmek; bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,

Bu kapsamda 1580 sayılı Kanunda belediyelere birçok sorumluluklar yüklenmiştir. Bırakılmış ve bulunmuş çocukları,
delileri, kazaya ve afete uğrayanları koruyup gözetmek. Öksüz, fakir, kimsesiz çocuklara para, hekim, ilaç, yeme, içme,
giyecek, barınma, tahsil, terbiye cihetlerinden yardım etmek. Fakir hastalara bakmak, ilaç vermek, fakir cenazelerini
meccanin kaldırmak, alil, işten aciz olup da bakacak kimsesi olmayanlara bakmak. Yetimhane yapmak. Yersiz, yurtsuzlara iş
bulmak, bunlardan garip olup çalışamayacakları memleketlerine göndermek, kimsesiz kadın ve çocukları korumak. Ucuz
belediye meskenleri yapmak. Fakirler için yatı evleri yapmak ve idare etmek. Muhtaçlar için iane sandıkları tesis ve idare
etmek. Engellilerin ulaşım ile sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygulamak,
belediyeye ait ve belediye tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi işyerlerinin engelliler tarafından
işletilmesi konusunda kolaylık sağlamak. Halk için kütüphane ve okuma salonları açmak. Gençler için mahallin ihtiyacıyla
mütenasip stadyumlar tesis etmek ve işletmek. Belediye tiyatrosu, sineması, halk müzeleri, hayvanat ve bitki bahçeleri
yapmak ve idame etmek ve yaptırıp işletmek. Genç ve yetişkin engelliler için meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim
merkezleri açmak. 1580 sayılı Belediye Kanunu sosyal hizmetler alanında sıralamış olduğu bu görevlerin yanı sıra 70.
maddesinin 16. fıkrasında bir genelleme yaparak meclisten alınacak bir kararla belediyelere daha geniş yetki tanımıştır. Bu
maddeye istinaden belediyeler belde halkının mahallî mahiyette müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim için çeşitli
çalışmalar yapabilirler. Bu çalışmalarının kapsamını meclislerinden çıkarabilecekleri bir yönetmelikle düzenleme hakkına
sahiptirler.
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7. maddenin 2. fıkrasının d bendiyle de, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe
belediyelerine; Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; …yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak;
mesleki eğitim ve beceri kursları açmak… görev, yetki ve sorumluluğu verilmiştir.
Büyükşehir belediyelerinin sosyal hizmet ve yardım nitelikli görevleri de maddenin

7. madde (n) bendinde Gerektiğinde mabet17, sağlık, eğitim ve kültür
hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu
hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve
gerekli malzeme desteğini sağlamak,

Kanun’un 24. maddesinin (j) fıkrasında dar gelirli, yoksul, muhtaç ve
kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar belediye
bütçesinden yapılacak giderler arasında sayılmıştır.

5216 Sayılı Kanunun İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev ve
yetkilerinin sayıldığı kısımda Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden 775 sayılı
Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor,
dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim
ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım
ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin
hizmetler yapmak 18 (5216/7/c,v,d). İfadesi yer almaktadır

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.
(5216/18/m) da Büyükşehir Belediye başkanının görevleri arasında sayılmıştır. Ek
Madde 1- (Ek:1/7/2005-5378/40 md.)
Büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme,
yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli
hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş
vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler.
Belediye Kanunu, belediyelerin yerel halkın ihtiyacı olan hizmetlerin ya belediye
tarafından yapılmasını ya da yapılmasının sağlanmasını düzenlediği görülmektedir. Bu arada
hizmetlerin yerine getirilmesinde önceliğin belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirleneceği yasada vurgulanmaktadır.
(3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan Gerektiğinde ibaresinden sonra gelmek
üzere mabetler ile ibaresi eklenmiştir.
18 (1) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, “belirtilen hizmetlerden” ibaresinden sonra
gelmek üzere 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, ibaresi eklenmiş ve metne
işlenmiştir.
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Bu düzenleme ile 1580 sayılı yasada sadece “liste ilkesi” uygulanırken, yeni
düzenleme ile belediyelerin görevlerinin belirlenmesinde genel yetki ilkesinden
yararlanılabilecektir19 (Eryılmaz, 2002: 136-137). Ayrıca hizmet sunumunda da engelli, yaşlı,
düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanacağı da yasa da
belirtilmektedir.
5216 sayılı Kanundaki bu düzenleme Büyükşehir belediyelerine özellikle çocuklara,
gençlere, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamalarında
aktif rol oynamalarına imkân vermiştir. Bu yasa, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında
merkezi hükümet dışında da Büyükşehir belediyelerini ciddi bir uygulayıcı haline getirmiştir.
Belediyeler bu amaçları gerçekleştirmek için birçok hizmeti devreye sokmuştur. Büyükşehir
belediyeleri çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere, yoksullara ve risk gruplarına
karşı birçok hizmeti sunmaktadır. Kreşler, yuvalar, yaygın eğitim hizmetleri, gençlik
merkezleri, meslek edindirme kursları, eğitim ve danışmalık hizmetleri, koruyucu hekimlik
eğitimi ve hizmetleri, kadın sığınma evleri, güçsüzler yurdu, huzur evleri, engelliler için temel
eğitim de dâhil olmak üzere eğitim faaliyetleri, meslek edindirme ve beceri kazandırma
çalışmaları, hobi ve eğlence faaliyetleri, engelliler merkezî, risk altında olan gruplara yöneliktinerci çocuklar, sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklar- psikolojik destek ve meslek
edindirme kursları vb. birçok faaliyet ve birim oluşturmak belediyelerin sosyal nitelikli
hizmetlerini oluşturmaktadır. Belediyelere sosyal nitelikli verilen görevler yanında, bu
birimler kendi ihtiyaçlarına göre bu hizmetleri çeşitlendirmekte ve araziye uyarlamaktadır.
Belediyelerin istihdama yönelik görevlerini ifade eden meslek edindirme kursları
açma görevi vererek yerel ya da ulusal istihdama katkı sağlamaktadır. Meslek ve beceri
kazandırma kursları hem toplumsal katımı sağlamada hem de nitelik kazandırmada önemli bir
işlev görmektedir. Meslek ve beceri kazandırma bağlamında bu kurslardan daha çok
çalışmayan kadınlar, işsizler ve öğrenciler hizmet almaktadır.
Belediyeler, kendi sınırları içerisinde yaşayan birey, aile ve toplulukların üç ayrı
kaynaktan gelen sorunlarıyla yakından ilgilenmek durumundadır: Temelde toplumsal sistemin
işleyişinden ve yapısından kaynaklanan ve özellikle büyük şehirlerde acil müdahaleyi
gerektirecek boyutlara ulaşan yoksulluk, işsizlik, dilencilik, suçluluk ve benzeri sorunlar;
belediyelerin kendi hizmet alanları içinde meydana gelen afetlerden dolayı zarar gören birey
ve ailelerin karşılaştıkları sorunlar ve insanın doğuştan ya da sonradan gelen ve çevresel
koşulların da etkisiyle somutlaşan çocuk, yaşlı ve engellilerin karşılaştıkları sorunlardır.
Günümüzde sosyal belediyecilik olarak adlandırdığımız uygulamalar, işte bu üç
kaynaktan gelen sorunların çözümüne ilişkin çabalara ilişkin olup, temelde sosyal hizmetler
ve sosyal yardımlardan oluşmaktadır. Belediyelerce sunulan sosyal hizmetlerin çeşitleri,
yoğunluğu, kalite ve etkinliği belediyelerin büyüklüğüne, sahip olduğu kaynak ve nitelikli
personel durumuna, hizmet sunulan toplumun gelişmişlik düzeyine, yapı ve özelliklerine göre

Genel yetki, kanunlarla belediyelere yasaklanmayan tüm hizmetleri sürdürebilirken; yeki ilkesi ile belediyeler ancak
yasama organının açıkça yetkilendirdiği faaliyetleri yapabilmektedir.
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değişmekle birlikte, bu hizmetlerin başlıcaları hizmetlerden yararlanan gruplara göre şöyle
özetlenebilir:

Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye
yönelik katkı sağlanması, sokak çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapmak, kreş
hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,

Gençlere Yönelik olarak kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi,
meslek edindirme eğitimi, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, eğlence ve
spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,

Yaşlılara yönelik olarak; kurum bakımı, sağlık yardımı, teknik malzeme
sağlanması ve ihtiyaca yönelik mekânsal düzenlemeler, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım
hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli sosyal-kültürel
faaliyetler gerçekleştirilmesi,

Engellilere yönelik olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi
ve bakım hizmetleri, günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik mekânsal düzenlemeler, teknik
malzeme yardımı, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni
ve nakdi yardımlar, meslek ve iş edindirme kursları, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler,

Yetişkinlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak; ayni ve nakdi yardımlar, fakir
ve çok çocuklu aileleri desteklemeye yönelik yardımlar, aile eğitim merkezleri yapımı gibi
hizmetler, sayılabilir.
Bununla beraber, bazı hizmetler de doğası gereği birden fazla toplumsal kesimin aynı
anda yararlanacağı hizmetler olabilmektedir. Örneğin meslek ve beceri kazandırma kursları;
toplumun çalışmayan, çalışamayan veya çalışıp da bir meslek veya sanatı öğrenmek isteyen
kesimlerinin tümüne birden hizmet vermektedir.
Bu bağlamda ev hanımları, genç kızlar, işsiz gençler ve engelliler bu tür etkinliklere
katılıp bir meslek veya beceri kazanabilmektedir. Bu kurslara devam edenler hem yeni
mesleklerinden gelir elde edebilmekte, hem de yeni bir sosyal çevreye katılıp
sosyalleşebilmektedirler.
Büyükşehir belediyeleri için 5216 sayılı Kanuna ve 5378 sayılı Kanuna eklenen Ek
madde 1 ile engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal
ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulması, bu
birimlerin faaliyetlerini, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst
kuruluşlarıyla işbirliği halinde sürdürmeleri öngörülmüştür. Bu çerçevede Büyükşehir
Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliği 2006 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 5378 sayılı Engelliler Kanunu ile Büyükşehir
belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerine sunulan ya da denetimlerinde olan toplu
taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri 2012
yılına kadar almakla ve mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçlarını engelliler için erişilebilir
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durumuna getirmekle görevlendirilmişti. Bu süre üç yıllığına uzatılmıştır. Daha sonra tekrar
üç yıllığına arttırılmıştır.
Bu yasalar belediye faaliyeti olarak görülen sosyal yardım ve sosyal hizmetler de sivil
toplum örgütlerinin ve özel sektörün katkısını almaya yönelik düzenlemelerdir. Bu
düzenlemelerle hem kamunun bu tür hizmetlerde yükünü azaltmak hem de siyasal ve sosyal
katılım ilkelerini devreye koyma hedefini içermektedir.
Büyükşehir belediyeleri sosyal hizmet konusunda diğer belediyelere göre daha
kapsamlı ve daha büyük hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca diğer kendi sınırlarında tüm il
sınırına hitap eden çalışmalar yaparken, diğer taraftan kendi sınırları içinde koordinasyon ve
eşgüdümü yerine getirmektedir. Böylece Büyükşehir belediyeleri ilçe ve diğer belediyelere
göre daha geniş ve kapsamlı sosyal sorumlulukları yerine getirmektedir. Ayrıca sorunların
kökenine inip, koruyucu önleyici hizmetleri de daha kolay ve kapsamlı bir şekilde yerine
getirmektedir. Böylece çocukların, kadınların, gençlerin, engellilerin ve yaşlıların ve ailenin
sosyal sorunlarının kökenine inip, onları önleme ya da hafifletmeyi sağlayabilir.
Büyükşehir sınırları içinde yerel yönetim olarak eskiden beri var olan köy, belde
belediyeleri ve il özel idareleri ortadan kaldırılmıştır. Böylece büyükşehir belediyesi sınırı il
sınırı olmuş, sosyal hizmet anlamında bu il sınırında yerel yönetim birimi olarak yalnızca
BŞB ilçe belediyeleri ve BŞB hizmet sunmaktadır.
5393 S. Kanuna Göre Belediyeler ve Sosyal Hizmet
Büyükşehir dışındaki belediyelerin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen bu yasa
aynı zamanda Büyükşehir belediyeleri için de 5216 S. Yasa’da belirtilmeyen konularda
uymak zorunda olan mevzuat olması nedeniyle önemlidir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 03.07.2005 tarihinde kabul edilmiş ve 25874 sayılı
resmi gazete ile 13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe gitmiştir. Kanunun 3.
bölümünde, belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Kanunun 14.
Maddesinde belediyelerin görevleri düzenlenmektedir.

Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla, belediyeler sosyal hizmet ve
yardım, meslek ve beceri kazandırma hizmetlerini yapma veya yaptırma, Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koruma evleri
açma (madde 14/a),20

20 5393 S. Kanun Madde 14- (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak
zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için
konukevleri açabilirler. b) (…)
(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç
ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı,
onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla
gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
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Bu madde ile yerel ve ortak kamusal nitelikli sosyal yardım ve sosyal hizmetler
yanında beceri kazandırma hizmetlerini de yapacağı hükme bağlanmıştır. Yine bu madde ile
sosyal hizmet için önemli gruplardan olan çocuklar ve kadınlar için koruma evlerinin açılması
özellikle kent merkezlerinde zorunlu kılınmıştır.
Büyükşehir ve nüfusu yüz bini geçen kent merkezleri için bu merkezleri zorunlu
olarak gören yasa aksi durumu hükme bağlamadığı için özellikle Büyükşehir belediyeleri
dışında nüfusu yüz bini geçen belediyeler için koruma evlerinin yetersiz olduğu ya da
açılmadığı görülmektedir. Kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin bahse konu olan
merkezlerde kurulması için yasanın yaptırım gücüne sahip olması gerekir.
Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulama ve Belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en
uygun yöntemlerle sunulması (madde 14/b), bir görev olarak verilmektedir. Bu da yerel
sosyal hizmetlerin niteliğini gösterme açısından önemli bir düzenlemedir. Yerel yönetimlerin
de en büyük avantajı olan halka yakınlık ve onlara uygun uygulama yapılması halkın da bu
hizmetlere ulaşmasını kolaylaştıracak bir düzenlemedir. Sosyal hizmetin ana hedef
guruplarından olan engelli, yaşlı ve yoksullara yönelik olarak bu kesimlerin kendi talepleri ve
ihtiyaçlarına uygun olarak hizmet sunumunu esas alan bu fıkra aynı zamanda bu hizmetlerin
vatandaşlara en yakın yerde ve uygun metotlarla yapılmasını hükme bağlamıştır. Yerel
yönetimler vatandaşlara yakın kurumlardandır. Ayrıca bu madde, hizmeti vatandaşın ayağına
kadar götürmeyi de içerir. Bunun için belediyeler özellikle belediyeye ulaşma sorunu
yaşayan engelli, yaşlı ve hastalar için sosyal hizmetleri bu kesimin daha da yakınına
götürmektedir. Evde bakım hizmetleri bu bağlamda değerlendirilmesi gereken
hizmetlerdendir.
Ayrıca kanunun diğer maddelerinde sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır:

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere
yönelik hizmetleri yürütmek ve engelli merkezini oluşturmak (madde 38/n),

Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal
hizmet ve yardımlar belediye giderleri arasında yer alması (madde 60/i),

Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler belediye
giderleri arasında yer alması (madde 60/n),
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
(2) (Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları
nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.
(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. ) Hizmetlerin yerine
getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri,
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
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Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz
yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz
kalanlara arsa tahsisi yapabilmesi (madde 69),


Belediyeler görev ve sorumlulukları alanına giren konularda, (madde 75/c, a ve

b),

Çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap
sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirilmesi (madde
76),

Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve yardım hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve
çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede
dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak
amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulanması (madde 77).
Böylece Belediye Yasası’nda belediyelere sosyal hizmet ve sosyal yardım niteliğinde
önemli hizmetler verildiği görülmektedir. Çocuk Merkezleri, Kadın Danışma Merkezi ve
Sığınma Evi, Gençlik Konukevi, aşevleri, afet yardımları, Engelli Danışma Merkezleri,
Kültür Sanat ve Sosyal İşler, evlendirme, halk eğitim kursları, gıda yardımları, sağlık
hizmetleri, giysi, eşya ve mefruşat yardımları, ayni ve nakdi yardımlar, gibi hizmetleri
belediyeler, kendi sorumluluk alanlarında yürütmektedir.
Yaşlıların kentin gündelik yaşamından soyutlanmadan yaşayabilmesi için yerel
yönetimlerin sağlayacakları başlıca hizmetler şunlardır; fiziksel erişebilirliğin sağlanması,
barınma ve dolaylı gelir desteği, evde bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri, gündelik yaşama
katılım organizasyonu yapmak ve huzurevleri açmak.
Büyükşehir belediyeleri muhtaç yaşlılar için kendi bünyesinde yaşlı hizmet birimi
açarak, yardıma muhtaç yaşlılar için ücretsiz muayene ve ilaç yardımı, gıda, yakacak, ücretsiz
veya indirimli ulaşım kartlarından yararlanmalarını ve evde bakım gibi zaruri ihtiyaçları
karşılamakla beraber; yaşlılara yönelik boş zaman uğraşları, geziler, kamplar ve çeşitli sosyal
etkinliklerin düzenlenmesi gibi organizasyonlar düzenleyebilir. Bakıma muhtaç yaşlılara da
evde bakım hizmetleri verir.
Daha önce de belirtildiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinde sosyal hizmet ve yardım
hizmetlerini yapmak veya yaptırmak belediyelerin görevleri arasında sayılmaktadır.
Belediyeler bu yetkiye dayanarak bir kısım hizmetleri ya da sosyal hizmetlerin tamamını
piyasaya gördürülebilir. Çünkü yasa sadece yapma yükümlülüğü vermiyor, yaptırabilme
seçeneğini de sunmaktadır. Bundan dolayı belediyeler gittikçe piyasa eli ile sosyal nitelikli
hizmetleri yerine getirmektedir.
Kent Konseyi Yönetmeliği’nin amaçlarını belirleyen 1. maddesinde Konsey, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma ilkelerini hayata geçirmeye çalışmakla görevlendirilmektedir.
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Konseyin 6. maddesinin ğ bendinde bu konu daha ayrıntılı bir şekilde ifade bulmaktadır.
Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini
arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak konseyin
temel görevlerindendir. Konseyin çalışma ilkelerini belirleyen 7. maddenin c bendinde de
yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma temel ilkeler olarak belirlenmektedir. Özellikle
Büyükşehir belediyelerinin daha eşgüdümlü bir çalışma gerçekleştirebilmek için doğrudan
engelli bireylere yönelik hizmet vermek üzere merkezler kurdukları görülmektedir. Burada
toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya önemli bir atıf vardır.
Geleneksel ve muhafazakâr toplumlarda sosyal hizmetin ve sosyal yardımın dayandığı
en temel yapı aile ve yakın toplumsal çevredir. Akrabamsı ilişkiler olarak
nitelendirilebilecek bu yapılar sosyal yardımlaşma ve dayanışma için olmazsa olmazlardandır.
Bunun nasıl sağlanacağına yönelik bir hüküm olmamasına rağmen genel bir ilke olarak
belediyelerin bu amaçla yaptıkları çalışmalar için hareket noktası yardımlaşma ve
dayanışmanın teşvik edilmesidir.
Yerel yönetimlerin demokratik katılımın ilk basamakları olduğu ve yerel sosyal
ihtiyacı karşılayan temel birimlerden oldukları düşünüldüğünde engellilere hizmet sunmada
belediyelerin gittikçe önem arz etmekte oldukları görülebilir. Yerel yönetimlerin özellikle
belediyelerin 5378 S. Engelli Yasası bağlamında ve diğer mevzuatlarla engelli haklarını
geliştirme ve engellileri sosyal yaşama dâhil etme konusunda yapacakları da özel önem arz
etmektedir. Belediyelere fiziki mekânı engelli lehine düzenleme sorumluluğu veren ve bu
konuyu takvime bağlayan 5378 S. Kanun bağlamında, engellilerin ulaşım hakları, istihdam
imkânları ile bireysel, sosyal ve ekonomik dışlanma ihtimalleri arasında yerel yönetimlerin
sorumlulukları, yerel sosyal politika açılarından önem kazanmaktadır.21
Belediyeler gün geçtikçe merkezi hükümetlerin yanında temel olarak engelli lehine
sosyal politikaları uygulayan birimler olmakta, bu bağlamda gelecekte yerel yönetimlerin,
engellilere dönük bu politikaları planlama, denetleme ve uygulamada daha da önemli aktör
olacağı görülmektedir. Ayrıca hizmetlerin doğrudan engellinin bulunduğu yere götürülmesi
de büyük önem taşımaktadır.
Yine ulaşım sorunları ve engellinin hareket yeteneğindeki kısıtlılık nedeniyle, sosyal
ve ekonomik hayata katılmaları zorlaşmaktadır. Bu engeller var oldukça bu insanların sosyal
statü geliştirmeleri daha zor olacaktır. Kentsel düzenlemeler, alt geçitler üst geçitler, bina
düzenlemeleri ve yollara uyarıcı işaretler konulması ve kaldırımların bu insanların
kullanabileceği şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Belediyelerin ve il özel idarelerinin imkân ve şartlarının artmasına rağmen yeterince
bu hizmetlere dönük kaynak aktarıldığı söylenemez. Çünkü bu birimlerin sosyal yardım ve
21 Temmuz 2012’e kadar belediyelere sorumluluk yükleyen bu düzenleme ile fiziki mekânın bu birimler tarafından
engellilerin kullanımına hazır hâle getirilmesi istendi. Uzatılması beklenen bu süre 2012 yılında tekrar üç yıl uzatıldı.
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sosyal hizmet nitelikli hizmet sunmaları bütçeden ayrılan ve daha önceden belirlenen miktar
ve paylar üzerinden belirlenir. Merkezi hükümete göre yerel yönetimlerin bütçelerinde daha
önceden belirlenmeyen ve gösterilmeyen parayı kullanmaları söz konusu olamamaktadır.
Merkezi hükümet ise önce harcamayı sonra onun bütçesini oluşturmaktadır.
Belediyeler kendi yerelinde birçok sosyal hizmet ve yardım faaliyetini yapmaktadır.
Kendi sitelerinde, kitap, broşür vb. tanıtıcı çalışmalarla bunları ilan etmektedirler. Bunlardan
birkaçından bahsetmekte yarar vardır.
Sosyal Yardımlar
a) Nakdi Yardımlar
b) İlaç (tıbbı) Yardımlar
Kadın ve Aileye Yönelik Yardımlar ve Kadın Koordinasyon Merkezi
a) Alışveriş Kuponu Yardımı
b) Eşya ve Giyim Yardımı
c) Eğitim ve Seminer
d) Kadın Koordinasyon Merkezi
e) Alış Veriş Kuponu
f) Sağlık Yardımı
Buna benzer birçok çalışma yapılmaktadır. Her geçen gün bu çalışmalar da ektinliğini
genişletmekte ve bütçede önemli bir yer tutmaktadır.
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Foto: Meslek edindirme kursunda kadınlar

8.2. İl Özel İdareleri
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 22.02.2005 tarihinde kabul edilerek 25745 sayılı
resmi gazete ile 04.03.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun il özel idarelerinin sosyal
nitelikli görevlerini artırmıştır.

Mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla, il sınırları içerisinde, sosyal hizmet
ve yardımlarda bulunma, yoksullara mikro kredi sağlama, çocuk yuvalarının ve
yetiştirme yurtlarının yapım, bakım ve onarım ile diğer ihtiyaçların karşılanması
(madde 6/ a),
Bu madde belediyeler gibi il özel idarelerine de sosyal hizmet ve sosyal yardım görevi
vermektedir. Ayrıca belediye yasalarından farklı olarak yoksullara mikro kredi verilmesi
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belirtilmektedir. Bu yerel birimin de sosyal hizmette yetkilendirilmesiyle, sosyal hizmet ve
sosyal yardımlarda subsidiarity yerindelik ilkesinin il özel idaresi yetkinliğini hayata
geçirdiğini görmekteyiz. Bu görevlerin il özel idaresine verilmesi de bu birimin sosyal yardım
ve sosyal hizmette gittikçe artan rolünü göstermesi açısından önemlidir.

Hizmetlerin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulması; hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanması (madde 6/b),
Belediye yasalarında olduğu gibi İl Özel İdaresi kanununda da aynı şekilde
“yerindelik” ilkesine vurgu yapılmıştır. Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yerele
devredilmesine paralel olarak yerel yönetimlerin güçlü yönlerinden olan hizmetin talep
eksenli yürütülmesi de gündeme gelmiştir. Böylece halka yakın olan il özel idaresinin hizmet
sunduğu kesimlerin istekleri ve ihtiyaçları yönünde hizmetin sunulmasının gereği de
vurgulanmıştır.

Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık ihtisas
komisyonlarının kurulması (madde 16),

İl özel idaresi bütçesinde yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin
kullanılması (madde 30/n),

Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve
yardımların il özel idaresi giderleri arasında yer alması (madde 43/h),

İl özel idaresi sağlık, eğitim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle
yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin
yapılmasında ilde dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve
verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak
(madde 65).
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum
içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. İl özel idaresi,
hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu
yoklaması ve araştırması yapabilir.
İl özel idareleri, sosyal refahın geliştirilmesi, yoksullukla mücadele ve muhtaç
durumda olanlara sosyal koruma sağlanmasına yönelik olarak çeşitli sosyal hizmet ve yardım
faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda, yaşlılar, kadınlar, engelliler, çocuklar, kimsesizler
ve muhtaç ailelere çeşitli sosyal hizmet ve yardımlar yapmaktadırlar. Bu hizmet ve
yardımların biçimi ve niteliği iller itibariyle değişmektedir. Bu gibi hizmetler doğrudan il özel
idareleri tarafından yapılabildiği gibi ildeki sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının
desteklenmesi, ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması, kaynak sağlanması veya hizmetlerin
birlikte yürütülmesi şeklinde olabilmektedir.
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Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli
veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu
amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen
kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.(5302/64/a)
Uzun yıllar il özel idarelerinin etkin olmaması çeşitli yönlerden tartışılmıştır. 5302
sayılı Yasa ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının etkinliği arttırılırken valinin meclis
üzerindeki etkinliği zayıflatılmıştır. Ayrıca il özel idareleri sosyal yardım ve sosyal hizmet
konularında önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. Bundan sonra bu eğilimin devam
edeceği anlaşılmaktadır. Bu hizmetlerde yerelleşme bir yandan belediyelere diğer yandan il
özel idarelerine yönelik sürmektedir.

8.3. Köyler
1924 tarihli 442 S. Köy Kanunu, Cumhuriyet’in ilk yerel yönetim kanunudur. Bu
tarihte köy muhtarlıklarına tüzel kişilik verilmiştir. Köylere de Köy Kanunu bağlamında
sosyal ve sağlık görevleri ile sosyal yardım görevleri verilmiştir (Keleş, 2000). Özellikle
isteğe bağlı görevler kısmında sosyal nitelikli işler ağır basmaktadır. Madde 14 ile köye,
köyde bir çamaşırlık yapmak, hamam yapmak, pazar ve çarşı yerleri yapmak, köyün
ihtiyacını kendi içinde karşılamak ve belli meslek dallarını geliştirmek gibi görevler
verilmiştir. Köyde sağlık işlerine bakmak üzere bir sağlık korucusu bulundurmak, yok ise
vilayet veya kaza merkezinde açılacak sağlık derslerine adam göndererek yetiştirmek
suretiyle köyde istihdam etmek gibi işler verilmiştir.
Köyün nüfusu için üst sınır 2.000’di. Belediye Yasası 5393/4 bu sınırı belirlerken üst
sınırı arttırmıştır. Bir mekânın belediye olması için 5.000 nüfus alt sınır getirilmesiyle köy
standardı artmıştır. Bundan dolayı köy nüfusunun artacağını söyleyebiliriz. Böylece köylerin
kapsam alanı ve hükmettiği nüfus alanı da artmış olacaktır. Bununla birlikte kentleşmenin
artacağı gerçeğinden hareketle köylerin önemi sürekli azalmaktadır. Bu bağlamda köylerin
hizmetlerinden ziyade belediye mekânındaki uygulamalar önem kazanmaktadır.
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Uygulamalar


Belediyeler



İl özel idareleri



Köyler
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Uygulama Soruları
1)

Belediyeler sosyal hizmet ve yardım için neden önemli kuruluştur?

2)

İl özel idaresi ve belediyeleri sosyal hizmet açısından karşılaştırınız?

3)

Köyler sosyal hizmetin hangi boyutuyla ilgilidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yerel yönetimlerin sosyal hizmet mevzuatı açısından önemi vurgulandı.
Yerel yönetimlerin öncelikli olarak kanunlarından bahsedildi. Yerel yönetim uygulamalarıyla
desteklendi. Yerel yönetimler halka daha yakın kurumlar olmaları nedeniyle halkın
beklentilerini, taleplerini ve ihtiyaçlarını daha iyi tespit edebilmektedir. Ayrıca sosyal
sorunlara kaynağında ulaşmakta ve birincil elden hizmet sunabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Büyükşehir belediyesinin ilgili kanunu hangisidir?

a)

5216 S. Kanun

b)

5393 S. Kanun

c)

5398 S. Kanun

d)

6311 S. Kanun

2)
Büyükşehir dışındaki belediyelerin kanunu (Belediye Kanunu) ne zaman
yürürlüğe girmiştir?
a)

2004

b)

2005

c)

1984

d)

1930

3)

Aşağıdakilerden hangisi mikro kredi hizmetlerini yerine getirir?

a)

Büyükşehir belediyeleri

b)

Köyler

c)

İl belediyeleri

d)

İl özel idareleri

4)

BŞB sınırları içinde hangi yerel yönetim birimler vardır?

a)

Köyler, belediyeler, il özel idareleri, belde belediyeleri

b)

Belediyeler, il özel idareleri

c)

Büyükşehir, ilçe belediyeleri

d)

Büyükşehir belediyeleri, valilik

5)

Belediyeler aşagıdaki hizmetlerden hangilerini sunar?

a)

Yalnızca sosyal yardım

b)

Hem sosyal yardım hem de sosyal hizmet
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c)

Yalnızca sosyal hizmet

d)

Sosyal yardım, sağlık yardımı, eğitim yardımı

Cevaplar : 1)a, 2)b, 3)d, 4)c, 5)b
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9. SİVİL TOPLUM VE SOSYAL HİZMET
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Foto 19: Sivil Toplum
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sivil toplumun özelliği, geleneksel sosyal hizmet, STÖ’lerin sosyal
hizmet çalışmaları konuları işlenecektir.

196

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sivil toplum, sosyal hizmet ve sosyal yardım için neden önemlidir?

2)

Sivil toplumun hangi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtiniz?

3)
Sivil toplum kamu kurum ve kuruluşlarıyla faaliyetlerinde ne tür birlikteliği ve
ortak çalışması olabilir?
4)

Ortak çalışma neden gereklidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitapta ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video

Sivil Toplumun Özelliği

Sivil toplumun siyasi
toplumdan farkı, sivil
toplumun niteliği ve faaliyet
alanları

Geleneksel Sosyal Hizmet

Gelenekesel olarak sivil
toplumun sosyal hizmet
alanında yaptığı faaliyetler

Kitapta ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video

STÖ’lerin Sosyal Hizmet
Çalışmaları

Günümüzde sivil toplumun
sosyal hizmet çalışmaları

Kitapta ilgili bölüm,
PowerPoint sunumu, video
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Anahtar Kavramlar


Sivil toplum



Siyasi toplum



Sivil toplum ve sosyal hizmet
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Giriş
Sivil toplum günümüz itibariyle itibar kazanmış birimlerden bir tanesidir. Sivil
toplum, toplumsal bir çok hizmette önemli aktörlerden olmaktadır. sosyal hizmet ve sosyal
yardım faaliyet alanı da bunların başında gelmektedir.
Türkiye toplumu sivil toplumun sosyal faaliyetlerine geleneksel olarak aşina olan bir
toplumdur. Osmanlıdan günümüze sivil toplumun sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında
faal olduğu bilinmektedir. Bu bölümde sivil toplumun geçmişten günümüze sosyal yardım ve
sosyal hizmet alanında yaptığı çalışmalardan özet olarak bahsedilecektir.
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9.1. Sivil Toplumun Özelliği
Sivil toplum, askeri toplumun karşıtı olmaktan ziyade siyasi toplumun karşıtı olarak
kullanılmaktadır. Sivil, gönüllü, iktidarı hedeflemeyen bir birlikteliği ifade eder. Siyasi
partilerin, bürokrasinin ve siyasi kuruluşların aksine sivil toplum iktidarı hedeflemez.
Yalnızca iktidarı etkilemek ister. Burada sivil toplumun misyonu, siyasilere muhalefet
yaparak, halkın taleplerini sisteme taşımak olmaktadır. Sivil toplum örgütleri günümüzde
birçok alanda faaliyet göstermektedir. Günümüz itibariyle en faal oldukları alanlardan bir
tanesi de sosyal yardım ve sosyal hizmet alanıdır. Zaten geleneksel olarak da sivil toplumun
en önemli işlevi bu olmuştur.
Sivil toplum örgütlerinin birçok işlevinin yanında birçok ülkede en önemli
misyonlarının başında yardımlaşma ve dayanışma gelmektedir. Sivil toplum literatürü
genellikle devleti daraltma ve siyasal katılım ekseninde incelenmektedir. Oysa sivil toplum
örgütleri son on yıllardır ciddi anlamda sosyal uygulamalarda ve yardım çalışmalarında
bulunmaktadır.
Sivil toplum kuruluşlarının refah uygulamalarında devletin bıraktığı boşluğu
doldururken, bu birimlerin hizmetlerinin, devletin refah uygulamalarındaki gibi kapsayıcı,
genel, hak olarak tanınan ve cömert uygulamalar şeklinde tezahür etmesini kimse
beklememelidir. Bununla birlikte bireyciliğin ve yalnız yaşamın hâkim olduğu bir
dünyamızda bireyleri belli amaçlar için bir araya getirmek ve refah uygulamalarında
bulunmak az bir başarı değildir.
Sivil toplum, bir taraftan günümüzde ve gelecekte devletin bıraktığı bir kısım
hizmetleri karşılayan birimler olurken, diğer yandan birçok uygulamayla refah politikalarına
yardımcı olan ve bu hizmetleri devletle birlikte yürüten birimler olmaktadır. Refah
uygulamaları nihai olarak devletin sorumluluğunda olmakla birlikte, devletin sivil toplumla
birlikle bu görevi yerine getirmesinde herhangi bir engel yoktur. Devlet, refah sorumluluğunu
devretmeyip sadece görevi sivil toplumla paylaşmaktadır. Sivil toplumun bu alanda yaptığı
çalışmaları incelemek önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çalışmada sivil toplum örgütlerinin
bu görevi yerinde getirme misyonu katılım, dayanışma ve yardımlaşma ilkeleri bağlamında
değerlendirilecektir.
Yardımın ve hizmetin kimlerle yapılacağı konusunda önemli bir aktör olarak devreye
daha fazla STÖ’lerin girdiği gözlenmektedir. Piyasa sapmalarından, işsizlikten, krizlerden en
olumsuz etkilenen kesim olan; aile, akrabalık ve toplumsal çevrenin katkısına rağmen
durumları iyileştirilemeyen dezavantajlılara karşı STÖ’lerin gittikçe daha fazla devreye
girmekte olduğu açıktır. Refah devletinin bıraktığı bu boşlukta faaliyet gösterecek olan sivil
toplumun, merkezi hükümetin hantallık, verimsizlik ve bürokratizm gibi durumlarına da
maruz kalmadan bazı hizmetleri sunacağı zaten kabul edilmişti. Hem sosyal demokratlar, hem
de muhafazakârlar ve liberaller, sosyal refahın artık ortak bir zeminde yürütülmesine taraf
olup, sivil toplumu da sosyal refah alanında önemli aktör görürler. Sivil topluma öncü rolü
veren yeni liberaller devletin, toplumun çok küçük bir kesimine yönelik refah uygulaması
yapması gerektiğini, geri kalanın da sivil toplum ve hayır kuruluşlarınca gördürülmesini
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savunurlar. Aksi durumda devletinin transfer devletine indirgeneceğini, bunun da devletin asli
unsurlarıyla örtüşmeyen bir durumu ifade edeceğini belirterek, bu alanda sivil toplumu
öncelerler.
Refah devleti uygulamalarından geriye gidişle sivil toplumun refah uygulamalarına
sağladığı katkı olumlarınken, diğer taraftan devletin tek başına baskın bir rol ile refah
uygulamalarını yürütmesi günümüzde daha fazla eleştirilmiştir. Özellikle liberaller ve
muhafazakârlar devletin refah uygulamasında yol açtığı daha büyük sorunlar olduğunu iddia
ederken, muhafazakârlar, devletin refah uygulamaları ile toplumsal dayanışmayı ve
yardımlaşmayı öldürdüğünü, bireyi devlete bağımlı yaptığını ve tembelliğe sevk ettiğini
belirterek bu durumu eleştirmeye devam etmektedirler. Ayrıca tarihsel olarak önemli olan
gönüllü kuruluşlarla, yerel topluluklar ve dini örgütlerin rollerini zayıflattığı, bunları
çalışamaz hale getirdiği ve daha büyük eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle merkezden ve devlet
eliyle yapılan uygulamaları eleştirdiler.22 Bunun yerine geleneksel olarak aile, vakıf ve lonca
gibi kurum ve kuruluşlar eliyle bu hizmetin yapılmasını savunup, köklü kuruluşların tarihteki
misyonunu yüceltme yoluna gittiler. Yine, muhafazakârlar zaten önceleri refah uygulamaları
ve yoksulluk yardımları birey, aile, akrabalık, komşuluk ilişkileri etrafında şekillenip, loncalar
ve diğer yerel kuruluşların eliyle yürütüldüğünden hareket ederler. Refah devletinde bu
uygulamaların önce devlete devredildiği, daha sonra tekrar daha çok yerel ve sivil kuruluşlara
devredildiğini hatırlatarak başlanılan noktaya gelindiğini vurgularlar.
Refah devletinin ortaya çıkmasından önce yoksulluğa karşı en önemli birimin aile
olduğu daha önce de belirtilmişti. Geleneksel toplumlarda ailenin yanında en yakın çevre olan
komşular, akrabalar ve yakın mahal dayanışması ile vakıf, lonca ve ahilik teşkilatı gibi yerel
dayanışma ağları belli dereceye kadar yoksulluk sorununda görev üstlendi. Yine bu
toplumlarda hayırseverlik aracı görülen yoksulluk karşıtı uygulamalar, bu amaçla örgütlenmiş
birimler eliyle yürütülüyordu. Yardımı hak eden birey, birincil ilişkilerin yardımıyla hem
görüntüleri ile hem de yakından tanınma ile kolayca fark edilip biliniyordu. Bu
farkındalıkla hem yoksul birey yerel birimlere, hem de yardımlaşma ağları bu bireylere
kolayca ulaşabiliyordu. Dolayısıyla yoksulluk hem kaynağı hem de çözümü itibariyle yerel
düşünülüyordu. Bu yüzden yerel birimlerin sorumluluğunda bu gönüllü kuruluşlar daha aktif
olmuştu. Bu kurum ve kuruluşların tarihsel misyonu farklılık arz etmekle birlikte, yoksulluk
sorununda bu yapılar aktör olmuştu. Günümüzde refah karması olarak tanımlanan devlet, sivil
toplum ve özel sektör yanında enformel kanalların da aktif olduğu bir yapı ortaya
çıkmaktadır. Çoklu aktörlerin çoklu etkileşimleriyle süreç ortaya çıkmaktadır.
Refah uygulamalarının hangi aktör tarafından hangi boyutları ile paylaşıldığı
toplumlara göre farklılık arz etmektedir. Sivil toplum, yerel kuruluşlar, merkezi yönetimler ve
diğer birimler arasında refah uygulamalarının paylaşılması ülkelerin ya da bölgelerin tarihsel
tecrübeleri yanında,
dayanışma kültürleri, ekonomik, sosyal ve insan kaynakları
birlikteliğinde gerçekleşir. Özellikle Akdeniz refah uygulamaları aile-akrabalık ilişkileri ile
hemşeri yapılanmalarıyla ve STÖ’lerle güçlü bir şekilde sosyal refah uygulamalarına katıldığı
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Bkz Türköne, Mümtazer.(2010). Siyaset. Opus Yayınları .11. Baskı. istanbul.
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coğrafyayı tanımlar. Bu durumda Akdeniz tecrübesinin23 dünyanın birçok ülkesine örneklik
teşkil ettiğini görmekteyiz. Buna rağmen bu merkezlerde dahi tek bir sosyal politikadan
bahsedilemez. Zaten yoksulluk da tarihsel gelişimi, nedenleri, sonuçları ve yoğunlaştığı
mekân olarak her coğrafyada farklılık arz edecektir. Bu yüzden tek bir yoksulluktan değil
yoksulluklardan bahsedilebilir. Yoksulluğun farklı görünümünden dolayı da her bölge/mekân
kendi ihtiyacına uygun politikaları devreye koymaktadır. Zaten belli bir dereceye kadar
esneklik olmasa sistemin işlemesi ya da evrensel kabullerle değerlendirilmesi beklenemez.
Sivil toplumun refah uygulamalarına aktör olarak girmesi daha çok olumlarınken, bu
birimlerin daha çok faaliyet yürütüş tarzı eleştirilere muhatap olmaktadır. Özellikle bu
birimlerin mali yapılarının oluşum ve işleyişlerinin tartışmalara yol açtığı gözden
kaçmamaktadır.
Artık toplum yoktur birey vardır ifadesi ile anlatılmak istenenle, devletin ve kamu
otoritesinin bıraktığı boşluğu tek başına birey doldurabilecek miydi? Yoksa devletin yerine
yeni aracı kurumlar mı geçecekti? Refah bağlamındaki sivil toplum tartışmaları tam da bu
noktada devreye girdi. Merkezi devlet otoritesi, kaynaklandığı yer olarak yerel gördüğü
yoksulluğu ve buna bağlı sorunları yerel toplulukların çözümüne devretmeyi tasarlarken, tek
başına bir birimin ya da kurumun yerellikleri aşan yoksulluk sorununun üstesinden
gelmesinin çok zor olduğu bazen gözlerden kaçmaktadır. Bununla birlikte özellikle sosyalist
alternatifin çöküşü ile liberallerin olumsuz anlamlar yüklediği devletin sosyal misyonunu,
hem merkezî hem de yerel birimlerin, sivil örgütlerle sürdürmesi gereği açıktır. Çünkü devlet
kapsamlı sosyal, siyasal ve ekonomik organizasyon olarak varlığını devam ettirirken, ulusal
alanda en temel ve en etkili aktör olmaktadır. Devletin klasik liberallerin ifade ettiği gibi tüm
sosyal alanlardan çekilip gece bekçisi rolüne dönmesi beklenemez. Bununla birlikte refah
dönemindeki gibi -özellikle İskandinav ülkelerinde- tüm refah uygulamalarını devlete
yükleme dönemi de miadını doldurmuştur. Geniş bir kesim tarafından talep gören refah
uygulamalarının tek başına sivil toplum tarafından gerçekleştirilmesi gerçekçi
gözükmemektedir. Kamunun bıraktığı refah boşluğunu yine tek başına kamunun üstlenmesini
de beklemek günümüz gerçekleri ile uyuşmamaktadır. Günümüzde devletlerin de gerek
küreselleşme süreci ile zayıflaması gerekse vatandaşın beklentilerinin artması, büyüyen ve
nitelik değiştiren sosyal sorunları tek başına çözmede zorlanacağını açıktır. Refah politikaları,
tek bir merkez ya da kurumdan ziyade çoklu aktörlerin birlikte çözüm üretecekleri ve
yürütecekleri karşılıklı bir ilişkiyi ifade etmektedir. Sivil toplum örgütlerinin yardımlaşma ve
dayanışmada gösterdikleri başarı da bunu desteklemektedir.
Kamu yönetimleri klasik sorunlara ek olarak yeni durum ve sorunlarla mücadele
etmek zorundadır. Uzun yıllar süren işsizlikler, yalnız yaşayan kişiler, yalnız yaşayan çocuklu
anneler, aileler arasında baş gösteren huzursuzluklar, suça eğilimli gençler, uyuşturucu
bağımlılığı vb. sorunlar, hem geleneksel refah uygulamalarına hem de geleneksel olarak
Geçmişten günümüze Akdeniz ülkelerinde refah politikalarında desantiralizasyon (Saracone, 2002: 6) mevcuttu.
Yerelleşen bu refah uygulamaları yerel yönetimlerle birlikte sivil toplumla, akrabalık/hemşericilik gibi enformel kanallarla
birlikte merkezi yönetim, tüm bu yapıları ortaklaşa çalışmaya sevk etti. Tarihsel tecrübeyle yeni duruma Akdeniz ülkeleri
daha hızlı uyum sağlamaktadır.
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STÖ’lerin yaptıkları refah uygulamalarına bir meydan okuma olarak değerlendirilebilecek
olaylardır. Bu tür zorluklar bir yandan refah uygulamalarının sorgulanmasına yol açarken,
diğer taraftan STÖ gibi yeni aktörlerin bu alanda çalışmasını kolaylaştırmanın zorunluluk
olduğunu göstermektedir. Bu yeni yoksullukların 24 ve yeni durumların üstesinden ancak,
STÖ’nün esnekliği ve gönüllülüğü ile devletin gücü ve tarihsel tecrübesinin sinerji
oluşturması ile gelinebilir. Bu birliktelik, devlet ve STÖ’lerin karşılıklı iyi uygulamalarını ve
başarılı sonuçlarını paylaşabilme avantajını da içerisinde barındırır. Sivil toplumu harekete
geçiren unsurlarla, devleti refah uygulamasına sevk eden saiklerin aynı olması beklenemez.
Bu farklılıklar bu iki kurumun birbiri yerine geçmesini engelleyecek diğer taraftan ortaklık
kurmalarını da teşvik edecektir. Burada kamunun entegrasyon ve eşgüdümü sağlama gücü
diğer aktörlerin sinerji oluşturmalarını kolaylaştıran bir unsur olarak değerlendirilmelidir.
Sivil toplum ve devlet birbirlerinin yerine geçen kurumlar değildir. Bunları
birbirlerinin yerine ikame edilen bir unsur olarak görmek yerine, birbirlerini tamamlayan ve
karşılıklı işbirliği yapan ve birlikte yönetim için varlıkları zorunlu olan birimler olarak
algılamak çözüme daha yakın bir bakış açısı sağlayacaktır.
Bireylerin hem devlete hem de sivil topluma yönelik bağımlılıklarını engelleyecek
düzenlemelere her zaman gereksinim vardır. Aksi takdirde her iki birime de bağımlı olunması
bireylerin bağımsızlık ve özgürlüklerini her an yok etme tehlikesini içinde barındırır. Bu
amaçla kendine yardım kendi kendini güçlendirme, istihdam sahibi olma gibi daha çok
bireyleri başka birim ya da kurumların egemenliği altına sokmayacak, aksine bireyleri
güçlendirecek ve bireylerin kendilerine olan güveni kazandıracak projelere gereksinim vardır.
Esping Anderson’un (1996) tespit ettiği üç tür kapitalizm modelinde, bireyci piyasacı
modelin örneği olan ABD’de, piyasa az ya da çok istihdamı sağlayıp yoksulluğa karşı bir
kalkan oluştururken, İskandinav modelinde sosyal devlet işsizlik ve yoksulluk politikaları ile
yine bu sorunların üstesinden gelmektedir. Muhafazakâr ve korporatist model olan Güney
Avrupa ve Akdeniz modelinde ise, sosyal refah uygulamaları zayıflarken, aile çözülmeleri,
piyasa sapmaları ve yaşanan ekonomik kriz, devletin ve sivil toplumun gittikçe ağır yükün
altında kalmasına yol açmakta ve bu ülkeler sosyal sorunların ve yoksulluğun daha yoğun
yaşandığı ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Artan beklentileri ve ihtiyaçları da
düşündüğümüzde aile ve dayanışma ilişkileri ile piyasanın ya da gönüllü kuruluşların tek
başına sorunu çözemeyeceği geniş bir kesim tarafından kabul görmektedir. Bu güçlük dahi
tek başına, tek bir aktörün etkinliğinin sorunları çözmede ne kadar zorlanacağını gösterir.
Yeni liberaller tarafından sivil toplum, refah politikalarının uygulanmasında devletin
bıraktığı boşluğu doldurmada temel aktör olarak görüldü. Bu yüzden sivil topluma, liberal
düşüncenin uygulamadaki aracı olarak kabul edilmesi nedeniyle, şüpheyle yaklaşıldı. Bu
durum bazı gerçekleri ifade etmesine rağmen, halka dayanacak yönetimler için aracı kurumlar
olan STÖ’lerin katılımcı demokrasi sisteminin vazgeçilmezlerinden olduğu gerçeği yok
sayılamaz. Aynı şekilde liberallerin sürekli eleştirdiği devletin refah yardımlarının toplum
içindeki yardımlaşmayı zayıflattığı gözden kaçmamalıdır. Birey, aile ve akrabalık
24

Yeni yoksulluk için bkz. Kesgin, 2011.
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dayanışması insanlığın tarihten günümüze taşıdığı köklü ve vazgeçilmez bir ilişkidir. 25
Bununla birlikte, yoksulluktan kurtulmayı tamamen bireylerin kendi çabaları ve
inisiyatiflerine dönük olarak görmenin başarısızlığa mahkûm olduğu akıllardan
çıkarılmamalıdır. Aile-akrabalık ilişkilerin zayıflamaya yüz tuttuğu, krizlerin süreklilik
kazandığı, tam istihdamdan sürekli bir sapma olduğu gerçekliği göz ardı edilmeden, sivil
toplumun tecrübesi ve gücünden, aile akrabalık ilişkisinin bağlayıcılığından her zaman
yararlanmak gerekir.

9.2.Geleneksel Sosyal Hizmet
Daha önce Osmanlı sosyal hizmet kurumlarına kısaca değinilmişti. Geleneksel sosyal
hizmet sivil toplum aracılığıyla olan hizmetleri ifade eder. Bundan dolayı kısaca geleneksel
uygulamalardan bahsetmekte fayda vardır.
Osmanlı’da sosyal uygulamalar merkezileşmenin ve Batılılaşmanın başladığı tarihlere
kadar (geleneksel dönem) yerel nitelikte görüldü. Yine bu dönemde hizmetler merkez ya da
yerel yönetim eliyle olmaktan ziyade sivil insiyatiflerle yürütülmekteydi. Vakıf sistemi,
Lonca ve Ahilik teşkilatı ile İmaretler başlıca sosyal nitelikli hizmet sunan birimlerin başında
gelmekteydi. Vakıf, özellikle varlıklı ve yönetici kişileri hayr yapmaya iten bir gerçekliğe
sahipti. Vakıf hizmetleri ile birçok sosyal içerikli hizmet topluma sunuluyordu.26
Türkiye’de yoksullara yönelik sosyal yardıma yaklaşım modern devlet uygulamaları
devreye girmeden önce, ilk etapta ailenin sorumluluğunda görülür ve aile dayanışması ile
yardımlaşması temelinde soruna çözüm üretilirdi. Aile yetersiz kaldığı noktalarda akrabalık
ya da buna benzer bağlarla sorun çözülmeye ya da hafifletilmeye çalışılmıştır. Komşuluk
ilişkilerini de burada ifade etmek gerekmektedir. Osmanlı’da komşuluk ilişkilerinin
örgütlenmesi olarak görülebilecek mahalle örgütlenmesi vardı. Bu örgütlenme zamanla
kurumsallaşmış ve yoksulluk sorununa çözüm, mahalle üzerinden yürütülmeye çalışılmıştır.
Dolayısıyla yoksullara yönelik sosyal yardım önce mahalle sorunu olarak algılanıyordu. Bu
yüzden öncü kurumlardan birisi de mahalle olmuştur.

9.3. STÖ’lerin Sosyal Hizmet Çalışmaları
Bu başlık altında belli başlı sivil toplum örgütlerinin sosyal yardım ve sosyal hizmet
faaliyetlerine kısaca değinilecektir.
Sosyal Yardım kuruluşları:
Kızılay

Mingione’nin (2002, 272) de belirttiği gibi aile ve dayanışma ilişkilerinin aktifliği de bir yandan yerelliği teşvik ederken,
diğer taraftan gönüllü kuruluşların refah uygulamalarının sınırlı, keyfi ve zamanlı oluşu nedeniyle kapsamlı devlet
uygulamalarının yerine geçmesi beklenemez.
25

Merkezi yönetimin hizmet alanına girmeyen sosyal hizmetler nedeniyle Osmanlı’nın son dönemlerine kadar olan bu
dönem inceleme dışı bırakılmıştır.
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Dernek, 11.6.1868 tarihinde Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti adıyla kurulmuş, 14.4.1877’de Osmanlı Hilaliahmer Cemiyeti, 1923'te
Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, 1935'te Türkiye Kızılay
Cemiyeti ve 1947'de de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kızılayın kuruluş amacı her
koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa
çıksın insan ızdırabını dindirmek amacıyla, korunmasız insanlara yardım etmek, insan
hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar
arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye
destek olarak insan onurunu korumaktır.
Madde 4 b) Toplum yararı için eğitim, sağlık ve sosyal refah gibi alanlarda sahip
olduğu programlarla, hastalıkların önlenmesi, sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve insan
ızdırabının dindirilmesi için kamu otoriteleriyle işbirliği yapar.
Görevler ise genel olarak, eğitim programları hazırlamak, afetlerde ve savaş
durumlarında sağlık hizmetleri vermek, imkânlar ölçüsünde yaşlı ve çocuklara bakım hizmeti
vermek, öğrencilere burs yardımında bulunmak, kan hizmetleri ve ürünlerinin geliştirilmesini
sağlamak ve dönor programları kurmaktır.
Darülacaze
Darülaceze mevzuatına göre, Darülacezeye ancak İstanbul’da doğmuş ve yerleşmiş
olup da malul iş göremez durumda olan geçinmesini temin edecek miktarda mala malik
olmamakla beraber kazanabilme imkânlarından da aciz olduğu halde İstanbul’da veya taşrada
kanunen kendisine bakacak kudrette ve mükellefiyette bulunmayanlar ve sokakta bulunmuşlar
kabul olunurlar. Bu şartları haiz olanlardan Darülacezeye girmek için müracaatta bulunanlar
başvurabilir.
Yeşilay
Yeşilay mevzuatına göre, cemiyetin Adı ve Merkezi: Türkiye Yeşilay Cemiyetidir.
Merkezi İstanbul’dur. Cemiyet Merkezi İstanbul’da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinden
Hilâl-i Ahdar adı ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti
adını almıştır. Dernek, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulu’nun 19.09 1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan
dernek statüsüne geçirilmiştir.
Derneğin amacı, yurdumuzda ahlakî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde içki,
uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden
bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve ekran bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma
zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller
yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. İçki, uyuşturucu madde sigara tüketimini ve diğer kötü
alışkanlıkları, devlet organları ve sivil toplum kuruluşları ile de iş ve gönül birliği yaparak
asgariye indirmektir. Sağlık kuruluşu, evde tedavi veya bakımını yapabileceği kişi sayısı ve
mevcut personel durumunu dikkate alarak uygun sayıda kişi ile bakım sözleşmesi yapabilir.
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IHH
İHH İnsani Yardım Vakfı, 1992 yılında ortaya çıkan Bosna Savaşı’na kayıtsız
kalamayan gönüllülerin başlatmış olduğu insani yardım çalışmalarının, 1995 yılında vakıf
olarak yapılanması ile İstanbul’da hayat bulmuştur.
İHH İnsani Yardım Vakfı, savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere,
yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta, ayni ve nakdi
yardımların yanı sıra kalıcı projeler ile de ihtiyaç sahiplerini desteklemektedir.
İHH İnsani Yardım Vakfı, acil yardım, sosyal yardım, eğitim ve sağlık yardımlarının
yanı sıra insan hakları ihlallerine bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetleri giderme
konularında da faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda yardım ve kalkınma projeleri ile
desteklenen mağdur coğrafyaların gündeme taşınması, toplumumuzdaki kanaat liderlerinin
yaşanan mağduriyetlerden haberdar edilmesi ve bu konuda duyarlılık oluşturularak çözüme
yönelik somut adımlar atılması da İHH’nın öncelikleri arasında yer almaktadır.
İHH İnsani Yardım Vakfı, rutin olarak gerçekleştirdiği Ramazan ve Kurban
yardımlarının yanı sıra, savaş, işgal ve doğal afetler nedeniyle mağdur olan coğrafyalarda
kalıcı projeler hayata geçirmektedir. Kalıcı konut ve eğitim merkezleri inşası, su kuyuları
açılması bu projelerden bazılarıdır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dönemsel olarak gündeme
taşıdığı kampanyalar vesilesi ile de mağdur coğrafyaların sorunları kamuoyuna duyurulmakta,
Türkiye halkının desteği ile mağdur coğrafyalarda önemli projelere imza atılmaktadır.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Uzakdoğu’ya dünyanın
farklı bölgelerinde takip ettiği çalışmaların yanı sıra Türkiye coğrafyasında da önemli bir
ihtiyaca cevap vermektedir. Sivil kuruluşların toplumun ıslahı ve inşasında üstleneceği etkin
rol için iyi bir örneklik teşkil eden İHH İnsani Yardım Vakfı, doğal afetler sonucu ortaya
çıkan mağduriyetleri giderme konusunda çalışmakta; eğitim yardımları, Ramazan ve Kurban
yardımları gibi projelerle Türkiye’deki yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.
Faaliyette bulunduğu coğrafyalarda kalıcı projeler hayata geçirmeyi önceleyen, T.C.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kaynaklarını en iyi kullanan vakıf olarak tanımlanan
ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülen İHH İnsani Yardım Vakfı, günümüz
itibariyle ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde 100’den fazla ülkede acil yardım, sağlık,
eğitim
vb.
sosyal
yardım
alanlarında
çalışmalarına
devam
etmektedir.
(http://www.ihh.org.tr/tr/main/pages/tarihce/338)
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Uygulamalar


Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri
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Uygulama Soruları
1)
Sosyal hizmet alanında sivil toplum kuruluşları neden aktif olmak
istemektedir?
2)

Geleneksel olarak sivil toplum örgütleri Osmanlıda ne tür faaliyetler yapmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sivil toplumun Osmanlı toplumunda ve günümüzde önemine değinildi ve
o dönemde yapılan çalışmalardan bahsedildi. Sivil toplum yapısı Osmanlı geleneksel
yapısında önemli bir yardımlaşma ve dayanışma ağını ifade ederken, günümüzde de bu alanda
önemini her geçen gün arttırmaktadır.
Sivil toplum alanı, gönüllü bir birlikteliği ifade ettiği için bu alanda yapılan çalışmalar
bazen daha verimli olabilmektedir. Ayrıca sivil toplum örgütleri kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte faaliyetler göstörebilmektedir. Bu da hem katılım hem de etkinliğe
olumlu etki yapmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
edilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde sivil toplumun özelliği doğru şekilde ifade

a)

Siyasi toplumun karşılığıdır.

b)

Askerî toplumun karşıtıdır.

c)

Gönüllü bir birliktelik, siyasi bir birlikteliktir.

d)

Siyasi toplumun karşıtı olarak kabul görür.

2)

Aşağıdakilerden hangisinde geleneksel sivil toplum önemli aktör olmuştur?

a)

Yol yapımı

b)

Yardımlaşma ve dayanışma

c)

Türbelerin imarı

d)

Su ve sebil hizmetleri

3)

Sosyal hizmetler geneleksel olarak hangi kurumun eliyle yerine getirildi?

a)

Yerel yönetimler

b)

Merkezi yönetimler

c)

Sivil toplum yapıları

d)

Askerler eliyle

4)

Osmanlıda merkezi yönetimin daha fazla aktör olduğu dönem hangisidir?

a)

II. Abdülhamit

b)

Geleneksel

c)

Cumhuriyetin ilk yılları

d)

Lale devri

5)
Hangisinde geleneksel olarak sosyal hizmet alanıda faaliyet gösteren kurum ya
da kuruluş yoktur?
a)

Vakıf

b)

Özel sektör
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c)

Ahilik teşkilatı

d)

Loncalar

Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)c, 4)a, 5)b
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10. YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET

Foto 20: Yoksul Çocuk ve Ekmek
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde eski yoksulluk ve yeni yoksulluk, küreselleşme ve yoksulluk, SYDVSYDTF, ayni nakdi yardımlar konuları öğrenilecektir.

214

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yoksulluk nedir?

2)

Yoksulluğun çeşitleri nelerdir?

3)

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve fonu ne tür faaliyetler yapar?

4)

Küreselleşme yoksulluğu nasıl etkilemektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Eski Yoksulluk ve Yeni
Yoksulluk

Eksi yoksulluk ve yeni
yoksulluk farkını
karvrayabilmek

Küreselleşme ve Yoksulluk

Küreselleşmenin
yoksulluğa etkilerini
öğrenmek

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

SYDV-SYDTF

Sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıfları ve
fonları hakkında bilgi
edinme

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Ayni Nakdi Yardımlar

Ayni ve nakdi yardımların
neler olduğunu ve bunun
hakkındaki yönetemlik
kavranacaktır.

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video
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Anahtar Kavramlar


Eski yoksulluk ve yeni yoksulluk



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları



Ayni yardım



Nakdi yardım
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Giriş
Yoksulluk insanlık tarihi kadar eski bir sorundur. Toplumdan topluma, dönemden
döneme, kişiden kişiye farklılık arz etse de yoksulluk bir olgu olarak her zaman var
olagelmiştir. Aynı şekilde farklı sistemler ve yönetimler yoksullukla mücadeleyi kazanmayı,
yoksulluğu ortadan kaldırmayı vaat etse de, yoksulluk sona erdirilememiş, hatta daha da
keskinleşerek ve derinleşerek varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. Yoksulluk, bugün
itibari ile insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri olarak karşımızda durmaktadır.
Günümüz toplumları, gelişen ve hızla yayılan teknolojinin yardımıyla kaynak
kullanım kapasitelerini arttırmış, insanlığın daha önce sahip olmadığı kadar refah ve zenginlik
üretmişlerdir. İnsanlar için gerçekleşmesi hayal edilemeyen birçok proje bugün sıradanlaşmış,
birçok sorunun üstesinden gelinmiştir. Buna rağmen, artan refah çok uluslu küçük bir grubun
elinde yığılmış, diğer taraftan büyüyen ve keskinleşen sorun olarak kendisini her geçen gün
daha da hissettiren yoksulluk acil çözüm beklemektedir.
Bölümde yoksulluk, küreselleşmenin yoksulluğu etkisi, sosyal yardımlaşma vakıfları,
ayni ve nakdi yardımlar işlenecektir.
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10.1. Eski Yoksulluk ve Yeni Yoksulluk
Küreselleşme süreci, sosyal uygulamalarının yönünü ve kimler tarafından bu
hizmetlerin sunulacağını değiştirdiği gibi kavramların içeriklerini de değiştirmektedir.
Yoksulluk kavramı bunların başında gelmektedir.
Yoksullukta, bir dizi değişim ve dönüşüm sosyal gerçekler, kentleşme, ulus devletin
rolü, çalışma yapılarının değişmesi gibi bir kısım olguyla anlam ve içerik değişikliği de
gözlenmektedir. Eski yoksulluk, daha çok emek piyasasına giremeyen ve dolayısıyla sosyal
güvenlik ağlarına dâhil olamayan yani işsiz güçsüz kimselerle anılırdı. Yeni durum ve şartlar
da ise yoksulluğu yalnızca işsiz güçsüz ya da iş piyasasına giremeyen kesimlerle
sınırlandırmak geçerliliğini yitirmiştir.
Küresel süreçte istihdamla yoksulluktan kurtulma arasındaki bağ gittikçe
zayıflatmakta ve kırılganlaşmaktadır. Çalıştığı halde yoksulluktan kurtulamayan 27 kesim
özellikle gelişmiş ülkelerde kriz dönemlerinde gelişmekte olan ülkelerde ise çok yaygın bir
durum olarak görülmektedir. Asgari ücretin miktarı ve yaygınlığı bu konuda çok güzel bir
örneklik oluşturmaktadır.
Küreselleşme süreci bir yandan sosyal politika alanını daraltmak için devletlere etki
ederken, diğer taraftan toplum kesimleri içinde, refah politikaları konusunda keskin
ayrışmalara yol açmaktadır. Toplumun bir kısmının ücreti aşağıya doğru eğilim
göstermekteyken -asgari ücretliyi de burada zikretmekte fayda vardır-diğer taraftan geliri
katlanan bir kesim bulunmaktadır. Yani sistem içinde yoksulluk ve imtiyazlı
sektörler/kişiler birlikte yer almaktadır. Aynı şekilde bu süreç formel ve enformel sektörün
de birlikte olmasına ve iç içe geçmesine yol açmıştır. Bu içiçelik toplumun çok küçük bir
kesiminin daha da varlıklı olmasına sebep olurken, kitlelerin ve toplumun büyük kesiminin
daha fazla yoksullaşmasına yol açmaktadır. Süreçten yararlanan ve kazanç sağlayan kesim,
düşük ücretle işçi çalıştırırken, vergilerden de kurtulmuş olmakta ve son derece esnek iş
işleyişi ile süreci kendi lehlerine değerlendirmektedirler. Bununla birlikte çalışanların durumu
ise daha da kötüye gitmektedir. Düzensiz çalışma, düşen ücretler ve sosyal güvenlikten
yoksunluk gibi gelişmeler ise çalışanların aleyhine işleyişini sürdürmekte ve bu eğilim daha
da güçlenmektedir. Özel sektör yanında kamu sektöründe de bu eğilimin gözükmesi süreci
daha da olumsuz kılmaktadır. Kamu sektörü artan bir şekilde taşeron işçileri zorlu çalışma
koşullarında, ücreti düşük ve sosyal haklardan mahrum bir biçimde istihdam etmesi, kamunun
enformel sürece eklenmesi olarak değerlendirilebilir.
Bunların yanında köyün değişimi ve köyle bağlantıların eskisi kadar güçlü
sürdürülememesi de yoksulluğu etkileyen bir unsurdur. Geçmiş yıllarda köy, yoksulluk
Küreselleşmenin refah uygulamalarında olduğu gibi istihdamı yüzde yüze yakın bir seviyeye getireceği beklentisi, 1990’lı
yıllardan itibaren yerini tamamen ümitsizliğe bırakmış, işsizliğin geçici olmayıp, kalıcı ve sürekli arttığı kabul edilmeye
başlanmıştır. Esnekliğin ve akışkanlığın (Harvey, 2003a: 171) artışına bağlı olarak işsizlik de arttı. Bu durum aynı zamanda
işverenlere çalışanlar üzerinde sıkı denetim ve kontrol gücü de verdi. Piyasaya müdahalenin azaltılmasının da, piyasanın
kendi işleyişinin de artık işsizliği azaltmadığı genel kabul görmüştür.
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sorununun atlatılmasında ya da hafifletilmesinde önemli aktördü. Köyle bağlantısı olan kesim
geçimlik ürünlerinin bir kısmını buradan sağlamaktaydı. Bu anlamda köy, sosyal güvenlik
sağlayan birimlerden biri hâline gelmişti. Köyle irtibatı kesilen insanların köy desteğinden
mahrum kaldıkları da artan bir trend olarak gözükmektedir. Ayrıca özellikle kırsal nüfustan
gelen insanların kentte kurdukları hemşeri ilişkileri ve akrabalık ilişkileri kent hayatında
eskisi kadar koruyucu kollayıcı bir misyona sahip olamamıştır. Yardımlaşma ve dayanışma
ilişkisinin zayıflaması da bu anlamda yoksulları olumsuz etkileyecek bir gelişme olarak
değerlendirilebilir.
Türkiye’de geleneksel yapıyla modern etkinin birlikte görüldüğü ve birbirlerini
etkilediği, en azından iki yüzyıllık süreçte bu duruma tanık olunan bir gerçeklik söz
konusudur. Türkiye, yerel, kültürel ve ekonomik-sosyal yapılarla, küresel, evrensel yapıların
etkilediği diğer tarafta ücretlilerle kendi hesabına çalışanlar ve formel ile enformel piyasaların
birlikte etkin oluğu ülkelerdendir. Türkiye, diğer Akdeniz ülkeleri gibi bu ikilikleri birlikte
kendi yapısında ortaya çıkaran ve bunları bir yere kadar uzlaştıran ülkelerdendir. Zayıf devlet,
güçlü aile ve akraba dayanışması ile zayıf piyasa ve sınırlı koruma iç içe geçmiştir. Devletin
müdahalesi, sistematik değildir ve uzun yıllara yayılmaz. Çalışma çağında olanlar uzun süre
aile yanında kalabilmekteyken, yaşlı ebeveynler de ölünceye kadar aile yanında hayatlarına
devam etmektedir.
Piyasa yanlısı dışa açık ekonomik yapı, ithalatın serbestleştirilmesi, ücretlerin düşüş
trendine girmesi, finansal serbestleşme, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi ve kamu sosyal
harcamalarının kısıtlanması gibi gelişmeler dünyadaki gelişmelerdir. Türkiye’de bu
gelişmelerden payına düşeni almaktadır.
Toplumda 24 Ocak kararları olarak bilinen 24 Ocak 1980 kararları ithal ikameci, dışa
açık bir büyümenin, liberalizasyonla, devletin küçülmesi gibi gelişmelerin önünü açtı. İhracat
teşvik edilirken, çalışanlar aleyhine bir sürece girildi. Bu yıllar kamu hizmetlerinin
özelleştirilmeye ve kamu hizmet alanlarının küçültülmeye çalışıldığı yıllar olmuştur.
Cumhuriyetin ilk yıllarından yaklaşık 1980’li yıllara kadar baba devlet, paternalist devlet
rolünden, bu tarihten sonra devletin kamu hizmetlerinin en azından bir kısmından çekilerek
seyirci devlet rolüne dönmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Devletin küçüldüğü bu yıllarda bir
taraftan özelleştirmeler hızla ilerlerken, diğer taraftan devletin sorumlu olduğu alanların
“sorun” olarak kabul edilmesiyle devlete temel liberal çerçeveye dönme yönünde baskılar
yapılmıştır. Bu değişimin kökenleri 1950’li yıllara kadar götürülmekle beraber, sosyal alanda
güçlü devlet ya da sosyal refah uygulamaları boyutuyla devlet hiçbir güçlü bir şekilde aktif
olmamıştır.
1950 sonrasında yoksul köylünün kente göç etmesiyle birlikte kent mekânında
gecekondu bölgeleri oluşmaya başlamıştı. Devletin konut üretmemesine karşın yoksul
göçmenlerin ürettiği gecekondular, kendi içinde bir alternatifti. Bu gecekondu bölgelerinde
yoksullar, daha çok fabrikaların etrafında öbeklenerek kendi içinde aile, akraba dayanışması
ve enformel ilişki içine girdi. Üretilen konut temel olarak barınma/kullanım değeri ile ön
plana çıktığı için toplumda “hoş karşılanması” gibi bir durum söz konusuydu. 1980 sonrası ise
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bu yapılar artık ticarete konu edilerek alım satım ilişkisine girmeye başlamıştı. Ticarileşen
gecekondu artık kullanım değeri ile değil de değişim değeri ile gündeme gelmişti.
Kentsel yoksulluk kırsal yoksulluktan da beslenen ama ondan daha farklı niteliği ile
gündeme geliyordu. Kentsel yoksulluk aynı zamanda yoksulluğu siyasileştiren ve politika
üretimini bu alanda zorunlu kılan bir yoksulluk türünü ifade etmekteydi. Bundan dolayı
sosyal yardımlarla ilgili bir düzenleme çabası da başlamıştı.
1980’li yıllar Türkiye’de köy ve kent nüfusunun birbirlerine eşitlendiği yıllar olmuştu.
İlk defa Türkiye, kentleşmenin etkilerini daha derin hissetmeye başlamıştı. Özellikle
Güneydoğu’dan zorunlu göçler sosyal sorunları ve yoksulluğu derinleştiren ve köyden kente
ani göçlerin soncunda da daha birçok sorunun temelin de görülecek gelişmelerden olmuştu.
Köy bu yıllarda sosyal güvence olarak görülmüş fakat zaman içinde köyün sosyal güvencesi
azalmaya başlamıştır. Ayrıca aile yaşamında değişmeler, çekirdek aileye doğru eğilimler ve
dayanışmanın bir dereceye kadar zayıflaması gibi unsurlar sosyal değişime işaret etmektedir.
Türkiye ekonomi politiğine baktığımız zaman devletin baba rolünde olduğu ama
vatandaşların ihtiyaçlarını sınırlı bir şekilde sağladığı görülmektedir. Bu devlet
örgütlenmesinin bir başka özelliği de devletin toplumsal mücadele, dolayısıyla uzlaşma
sonucunda sosyal politikaları devreye sokmamış olmasıdır. Batı ülkelerinde toplumsal
kesimlerin arasında bir arabulucu, uzlaşmacı ve vatandaş gereksinimi karşılama üzerine inşa
edilmiş olan devletin sosyal niteliği, Türkiye’de aynı gelişmeyi göstermemiştir. Devletin bu
sorumluluğu kendi insiyatifiyle kendi istediği kadar yerine getirmesi söz konusu olmuştur.
Burada toplumun taleplerinin hiçbir şekilde belirleyici olmadığı ifade edilmemektedir. Sadece
toplumsal mücadele yeterli olmamış ya da yeterli bir şekilde talepleri dikkate alınmamıştır.
Devletin paternalist yönü hâkimken, devlette biraz iç daha çok dış konjonktüre göre bir uyum
süreci gözükmektedir.
1929 İzmir İktisat Kongresi yanında 1929 krizi sonrası kısmi değişim ve ardında İkinci
Dünya Savaşı sonrası gelişmeler, dünyada yaşanan sosyal devletçi uygulamalar, Türkiye’de
de etkisini kısmen göstermiş ve bazı alanlarda karşılıkları görülmeye başlanmıştı. Sonrasında
da Türkiye’de1980 sonrası dünyadaki gelişmelere benzer gelişmelere şahit olundu.
1980’li yıllar, tüm dünyayı etkileyen ve sarsan köklü değişim ve gelişmelerin
görüldüğü yıllardır. Türkiye ekonomisi de son yıllardaki piyasa gelişmelerinden nasibini
almış, “piyasa devleti” formuna uygun olarak düzenlemelerini yaparak kendini piyasa
rekabetine uydurma yoluna gitmiştir. Bu yıllara gelmeden önce kısaca ülkenin o tarihe kadar
getirdiği ekonomik yapıya kısaca göz atmak gerekir.
Türkiye, 1929 krizinden sonra yine dünyadaki gelişmelerle uyum içerisinde, özel
sektörle beraber ithal ikameci kalkınma politikaları ile kamu öncülüğünde kalkınmayı
hedefledi. 1950–60 yılları arasında DP iktidarı ile liberal denilebilecek politikalar uygulandı.
Yeniden 1963–1980 yılları arasında ithal ikameci ve planlı politikalar yürütülürken, bu
tarihten sonra, yine dünyadaki gelişmelerle uyum içerisinde ithal ikameci politikalar terk
edilerek, bunların yerine dış dünyaya açık, liberal ve ihracata dayalı politikalar yürürlüğe
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konuldu. Kamu harcamalarının azaltılması gereği ve kamunun bir yük olarak algılanması bu
dönemde popüler yaklaşımlardan olmuştur. Liberalizmin devlete ve devletin sosyo-ekonomik
hayata girmesine olumsuz yaklaşmasının getirdiği uygulamalar sonucunda özelleştirmeler
artmış ve gün geçtikçe devletin kamu harcamalarından çekilmesi gereği daha yoğun bir
şekilde dile getirilmiştir.
Bu dönemde devlet sosyal refah alanında sağladığı uygulamaların bir kısmını piyasa
güçlerine terk ederken, diğer bazı uygulamaları da sivil toplum örgütlerine ve özel sektörün
sosyal sorumluluğuna devretmeye çalışmıştır. Aynı şekilde enformel kanalların varlığı, bu
yıllardan sonra da geçerliliğini sürdürmeye devam etmiştir. İş piyasasında esneklik artmaya
başlamış ve ücretlerin aşağıya doğru çekilmesinin önü açılmıştır.
Bu yıllarda siyasilerin en fazla üzerinde durdukları konunun başında ekonomik
büyüme gelmiştir. 1980 sonrası küreselleşme ve dışa açılımın ekonomik büyümeyi de
getirdiğinden hareketle ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerinin yararına olacağı ön
kabulü vardır. Oysa bu her durumda gerçeği yansıtmamıştır. Burada ekonomik büyümeden
kimlerin ne kadar kazançlı çıktığı sorusunun ve ekonomik büyümenin kimler için ne anlamına
geldiğinin cevaplanması gerekir. Bu büyümeden kimlerin yararlandığını, kimlerin büyümeden
dışlanıp mahrumiyetlerini sürdürdüklerini ortaya koymak gerekir. Aynı şekilde ekonomik
büyümenin ücretlerde yukarıya doğru bir hareketlilik sağlayıp sağlamadığına da bakılması
gerekir.
Türkiye ve diğer toplumlarda yükselen bir değer olarak tüketim kültürü, bir yandan
toplumun küçük bir kesimine yüksek tüketim düzeyi sunarken, diğer yandan tüketilemeyen
yoksulluk ve tüketemeyen yoksulların oranı hızla artmakta, tüketim açısından da toplumsal
kutuplaşma daha derin hissedilmektedir. Tüketim, toplumsal katmanlaşmanın
göstergelerinden olmakta, kişilerin ne kadar tükettiği tabaka sistemindeki konumlarının
da işaretlerinden olmaktadır. (Bauman, 1999)
Teknolojinin transfer edilmesiyle birçok meslek erbabının sahip olduğu meslek
değersizleştirdi ve demode oldu. Böylece eski meslek sahipleri teknolojinin azizliğine
uğrayarak işsizler ordusuna dâhil oldular. Esnek üretim ise çalışma saatlerini arttırırken,
ücretleri düşürdü ve sürekli çalışmayı da ortadan kaldıracak şekilde uygulama buldu.
Küreselleşme, gelir adaletsizliğini daha fazla derinleştirmektedir. Bununla birlikte
gelir transferi de yetersiz düzeyde kalmaktadır. 1980 sonrası bölgeler arası eşitsizlik artarken,
diğer yandan illerin kendi içinde eşitsizlikleri de artmaktadır. İşgücü esnekliğine bağlı olarak
ücretlerin düşmesi, enformel sektörün yaygınlaşması ve artan işsizlik ile çalışan yoksullar
sorunu daha fazla görünür olmaya başladı. Tüm bunların yanında Türkiye’nin yoksullukla
mücadele de devlet boyutuyla yeterli kurumsallaşmaya ve deneyime sahip olmadığı da bu
sürece eşlik etmiştir.
Türkiye gibi millî burjuvazinin -İzmir İktisat Kongresi ile hedeflenen bu idi- devlet
eliyle yaratıldığı toplumlarda devletin daha sonra sosyal politikalardan çekilmesinin
savunulması büyük bir çelişki arz etmektedir. Daha önce ifade edildiği gibi burjuvazi için
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düşünülen devletin alt gelir gurupları için gereksiz görülmesi bir çelişkiyi içinde
barındırmıştır.
1980’li yıllar Türkiye açısından yoksulların daha fazla gündeme geldiği yıllar oldu. Bu
görünürlülüğe bir kısım yapısal gerçekler de etki etmiştir. Buğra, 1980’li yıllarda, köyden
kente göç eden insanların köyde kalan insanlarla ve köydeki mülkleriyle aralarındaki
ilişkinin de değişmeye başladığını belirtir. (Buğra, 2010: 19) Bu yeni durumda köy, şehre
göç edenler için geçim stratejisi olmaktan çıkmaya başlamıştı. Şehirdeki iş imkânlarından
formel piyasalarla enformel sektör arasındaki ilişki bulanıklaşmış ve formel piyasaların
daralması ve istihdamla geçim arasındaki ilişkinin değişmesi ve çalışıyor olmanın
yoksulluktan kişiyi kurtarmadığı bir düzlem söz konusu olmuştur. Aile yapısındaki değişimler
de söz konusu olmaya başlamış, geçmişte aile dayanışması, işsizlik ve yoksulluk
durumlarında ortaya çıkan koruyucu kollayıcı rolü sürdürürken artık bu eskisi kadar güçlü bir
bağı gösterememektedir.
1980 sonrası bu değişimler toplum devlet, ekonomi toplum ilişkilerinde değişimi
gösterirken, sosyal politikaya bunun yansımaları da olmuştu. Türkiye’de sosyal haklar merkezi hükümetle yukardan-merkezden belirlenerek sağlanmıştır. Sosyal kazanımlar
yukardan belirlendiği için bu alandaki hak daralmasına karşı herhangi bir dirençle
karşılaşılmamaktadır.
Formel yapı çalışma içerisinde inceleme fırsatı bulduğundan burada sadece enformel
ilişkilere değinilecek kısaca bu ilişkinin sosyal yardımlaşma ve dayanışma açısından
öneminden bahsedilecektir. Türkiye açısından enformel dayanışma ağları ve ilişkileri tüm
bireyselleşme, şehirleşme, küreselleşme ve apartman yaşantısına rağmen varlığını
sürdürmektedir. Tarım toplumundaki aile-akraba ilişkisine daha geniş anlamda kentte hemşeri
yapılarının da dâhil olduğu görülmektedir.
Toplumda çekirdek aileye geçiş olmasına rağmen geniş aile dayanışması hâlâ
yaygınlık göstermektedir. Bundan dolayı da özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, kişilerin
işsizlik durumlarında, ailenin diğer fertleri bu kişi/aile için devreye girmekte ve koruma
sağlayabilmektedir. Formel korumanın olmadığı yerde bu sorunları çözemeye çalışan ve
kurtarıcı bir misyonla hareket eden aile, akraba ve hemşeri ilişkileri devreye girmektedir.
Burada “geçici bir soruna çözüm olarak” bu birimlerin devreye girmesi söz konusudur.
Bununla beraber koruma sağlayıcı ailenin bunu sağlama kapasitesi gittikçe zorlaşmakta ve
talep eden kişi ya da ailenin bu sorununa, bu enformel ağlar ancak geçici bir şekilde katkı
sağlayabilmektedir.
Günümüzde ise yoksulluk sorununun kalıcılık özelliği yanında, yoksula koruma
sağlayacak ailenin bu güce eskisi kadar sahip olmadığı görülmektedir. Ayrıca büyük kentlere
gelen bu insanlar cemaat ve hemşeri ilişkilerine girmede daha fazla sorun yaşamaktadır. Bu
da bu ilişkinin sürdürülebilir olmasını sorunlaştırmaktadır.
Yoksulluğun tek bir türü bulunmamaktadır. Mutlak, göreli, nesnel, öznel, tüketim
yoksulluğu, ilişkisel yoksulluk gibi birçok çeşidi bulunmaktadır.
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10.2. Küreselleşme ve Yoksulluk
Küreselleşme süreci olayları algılamada ve anlamlandırmada köklü değişlikler
yaratmıştır. Bu sürecin değişim-dönüşüm gücü ve etkisinden dolayı üzerinde önemle
durulması çalışmanın konusu açısından önemlidir. Yaşadığımız zamanı ve devam eden bir
süreci ifade etmesi yanında aynı zamanda küreselleşmenin etkilerinin uzun yıllara
yayılacağını da belirtebiliriz. Küreselleşme süreci adından da anlaşılabileceği gibi “küresel
etkiyi” de beraberinde getirmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen olayın
diğer tüm birey, toplum ve devletleri etkilediği görülmektedir. Artık küresel etkiden uzak
durmak, “korunaklı mevziler” oluşturmak mümkün görülmemektedir.
Sermaye akışları, sınırlarını aşarak küreselleşirken, hükümetlerin gücü daha yerel ve
sınırlı kalmaktadır. Sermayenin uçucu olması nedeniyle devletlerin vergi toplama gücü
azalmakta, hükümetlerin ve yönetimlerin sosyal refah uygulamalarını güçleştirmekte; bu
durum yönetimlerin zayıflamasına yol açarak sosyal refah uygulamalarını da
zorlaştırmaktadır. 28 Ulus-devletin türdeş, eşitlikçi ve kollayıcı homojenleştirici koruma
işlevini yitirmesi söz konusudur. Geçmişte ulus-devletin eşitlik iddiası, sosyal haklar
konusunda kendisini sorumlu görmesi, koruma ve kollayıcı bir işlev kazanmasına neden
olmuştu. Günümüzde ise ulus-devlet algısının dönüşüm geçirmesi ile devletin, ekonomik ve
sosyal sorumluluktan çekilme isteği görülmektedir.
Küreselleşme, bir yandan artan yoksulları korumak için daha fazla sosyal güvenlik ve
sosyal korumaya ihtiyaç hissettirirken, diğer yandan da bu politikaların uygulanabilmesini ve
bunları finanse etme kabiliyetini zorlaştırmaktadır. Yatırımı çekmek için rekabet etmenin
zorunlu görüldüğü ve daha az vergi geliri elde etme gibi nedenlerle devletin sosyal
harcamalarının azaltılması gerektiği yönündeki baskının artacağı gerçeğinden hareketle,
yoksul kesime dönük sosyal uygulamaların sorunsallaşacağı görülmektedir. Küreselleşmenin
etkisi ile ortaya çıkan bu yeni durum yeni yoksullukla tanımlanmaktadır. Yeni yoksulluk,
küreselleşme ile birlikte bireyselleşen, yalnızlaşan, devingenlik içinde olan, göçen, istihdam
piyasası içine dâhil olsa da geçinemeyen ve kazanamayan kişileri tanımlama gibi birçok
olumsuz durumla ilişkilendirilmektedir. Yeni yoksullar, enformel ve formel ağların dışına
çıkan, sahipsiz kalan, çoğu kere sosyal güvenliğe giremeyen, köyden göçmüş ama köyle
iletişimi kalmayan topraksız ve bağlantısız kesimi de anlatmaktadır. Emek piyasasına
girmelerine rağmen yoksulluktan kurtulamayan bu kesim, hayattan umudunu kesmekte, içine
kapanmaktadır. Daha çok enformel ilişkileri kullanan yoksullara paralel olarak bunu da
kullanamayan yoksul kesim için hayatın daha da zor olacağı görülmektedir. Bu yaşam
kanallarının da ortadan kalkmasıyla kent yoksullarının tutunacakları hiçbir dal
Tanzi (2001, 81), vergi toplamanın, küresel e-ticaretin arkasında fazla iz bırakmadığı gerçeğinden hareketle e-ticaretin
büyümesinin devletlerin vergi gelirlerini azaltacağını, e-ticarete vergi konulmak istenmesi durumunda iş yeri sahiplerinin iş
yerlerini, satış indirimlerinin olduğu ya da satış vergilerinin hiç olmadığı yere taşıma beklentisi içine gireceğini
belirtmektedir. Ayrıca, offshore vergi sığınaklarının kullanımı ile ulusal düzeyde toplanan vergilerin azalacağını ve vergi
rekabetinin sanayileşmiş ülkelerde, çok uluslu şirketlere uygulanan vergi oranlarını aşağı çektiğini belirtir. 14 gelişmiş ülkede
yapılan araştırmada çok uluslu şirketlere uygulanan vergi oranlarının 1985’te ortalamasının yüzde 46’dan, 1999’da yüzde
33’e gerilediği kaydını düşer.
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kalmamaktadır. Bu tür yoksulların zihinlerini ve yaşamlarını umutsuzluk, dışlanma, yalnızlık
ve belirsizlik belirler. Yoksullar için enformel kanalların alternatifler sunmasına rağmen,
yoksul kesimin içine düştükleri durumdan kurtulmaları tek başına enformel ilişkilerle
mümkün olmaktan çıkmıştır. Yoksul kesimin ekonomik, sosyal ve siyasi yaşama katılmasının
zorlaşmasına paralel olarak, enformel yapılara ve enformel güvenlik ağlarına, aile-akrabalık
ilişkilerine girememesiyle tamamen bir dışlanması söz konusu olur. Yeni yoksulluk bu
yüzden keskinleşmekte ve kalıcılaşmaktadır. Yeni yoksulların işsizlik, yoksulluk ve dışlanma
sorunlarının üstesinden gelmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Tüm bu durumlarla karşımıza yeni
yoksulluk çıkmaktadır. Yoksa yoksulluğun kendisi yeni bir olgu değildir.

10.3. SYDV-SYDTF
1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Teşvik (SYDT) Kanunu (halk arasında anılan ismiyle fak fuk fon – fakir fukara fonu)
oluşturulmuştur.29 Bu fonun idaresi 2004 yılının sonuna kadar Başbakanlığa bağlı bir genel
sekreterlikle yürütülürken, bu tarihten itibaren yine Başbakanlığa bağlı bir genel müdürlük
olarak yürütülmeye başlanmış, böylece düzenlemenin kurumsal yapısı güçlendirilmiştir. 3294
sayılı Kanun, muhtaç durumda olanlara yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler
almak, adil bir gelir dağılımını sağlamak, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı
güçlendirmeyi hedeflemiştir. Bunun için Başbakanlığa bağlı Fak- Fuk - Fon yani Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu oluşturulmuştur. Fonların, bütçe dışı kaynak
kullanmanın bir yolu olarak kullanılması eleştirilere de konu edilmişti.
Hükümet harcamalarını meclisin ve bürokratın denetimi dışında bırakarak, ANAP’ın
şikâyet ettiği bürokratik yapının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Vakfın mütevelli 30
heyetlerini de yerel birimlere bırakarak, bu durum yerelleşmeye yönelik bir adım olarak
değerlendirilebilir. Bu fonun çalışması siyasi ve patronaj ilişkisine tabi olduğu gerekçesiyle
eleştirilmiş, partizanlık ve kayırmacı ilişki nedeniyle fon gelirleri seçim dönemlerinde
%100’lere varan oranlarda artış göstermiştir. Buna rağmen fonun gelirlerini büyük oranda
merkezi hükümetin bütçeden aktardığı gelirler oluşturmuştur. Bu fonlar ANAP popülizmine
hizmet edecek şekilde partizanca uygulamalarla, kentte yoksullardan oluşan seçmen kitlesi
oluşturduğu gerekçesiyle de medyada, akademik hayatta ve siyasi tartışmalarda sıklıkla dile
getirilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bu alanlarda önemli düzenlemeler olarak göze çarpmaktadır. Düzenlemenin
yapıldığı yıllarda gelir adaletinin adilane dağıtılmasına şüpheyle yaklaşılıyordu. ANAP bununla sadece merkezi yönetim
bütçesinden finanse edilmeyen, bürokratik yapıya kaçmadan, merkeziyetçi olmayan bir yardım hedeflemişti. Fon gibi esnek
ve bürokratik olmayan bir yapıyla ve vatandaşların bağışlarıyla hem de muhtaçları ve ihtiyaçlarını tespit etmede
katkıda bulundukları ve yerel vakıflar aracılığıyla işleyen bir sistemdir (Buğra, 2010: 210). Yasa geleneksel yapıyla
modern yapıyı birleştirme, geçmişte CHP’nin yaptığı formel ve enformel yapıyı birleştirdiği gibi resmi ve gayri resmi fonları
da birleştiren, hem bürokrat tipler hem de yerel temsilciler yanında vatandaşlardan birilerinin olmasıyla HEC işleyişiyle
benzerlik göstermektedir. Bu fonlar halk arasında Fak Fuk Fon olarak adlandırmıştır. Bu fon, yoksullulara yönelik sosyal
yardım konusunda önemli işlevlere sahiptir.
29

30

SYDV özel hukuk tüzel kişisi olmasına rağmen kamu hizmeti sunmaktadır.
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Bu vakıflar, sosyal yardımların hem ayni hem de nakdi boyutuyla bir merkezi
hükümet politikası hâline geldiğini göstermektedir. Sosyal güvenlik dışında doğrudan
muhtaçlık tespitiyle yapılan sosyal yardımları kapsayan bu vakıflar, hükümetlerin klientalist
ilişkilerini kurmada önemli aracı rolünü sürdürmektedir. Bütçenin esnek olması,
mütevellisinin yerel birimlerden oluşması, bürokrasinin aza indirilmesi gibi nedenler ANAP
döneminin devlete ve sosyal politikaya yaklaşımını göstermesi açısından önemlidir.
Vakfın sağladığı sosyal yardımların niteliği hak temelli bir yaklaşımı değil de Akdeniz
refah rejimine uygun bir niteliği gösterdiği kabul edilmektedir. Buğra ve Keyder’in de
vurguladığı gibi (2003: 39) kimin muhtaçlık kategorisine dâhil edilmesi gerektiği, ne tür
yardımların kime ve nasıl yapılacağının bir dereceye kadar kişilerin kanaatine göre yapılması,
sosyal yardımın kurallı, şeffaf, hak temelli olmadığını göstermektedir. Yapılan bu sosyal
yardım, resmi evraklar üzerinden ama karar vericilerin kararlarına bağlı, ne tür yardım, ne
kadar yardım yapılacağı ve yardım süreleri konusunda karar vericilere inisiyatif veren bir
sistemdir. Vakıfların sağladığı yoksulluk yardımı/sosyal yardım önemli miktarlara ulaşmasına
rağmen, hak temelli ve düzenli gelir olmadığı için bu durum istenilen amaçlara ulaşmasını
engelleyebilmektedir. Vatandaş da bu yardımları “baba devlet” rolüyle devletin vermesi
gerektiğini düşünmesine rağmen, sosyal geliri, temel gelir desteği olarak görmeye yatkın
gözükmemektedir. Bu yüzden yoksul vatandaşlar devletten iş istemekte, yardım almayı
öncelememektedir.
Bu vakıflarla ilgili olarak, gerçekte özel hukuk tüzel kişisi olmasına karşın,
amacı, gelirlerinin temin edilme yöntemleri açısından değerlendirildiğinde bunların,
geleneksel vakıf anlayışının dışında adeta bir kamu kuruluşu görüntüsü verdiği sıklıkla
eleştirilere konu edilmektedir (TBMM Tutanağından aktaran DDK, 2009). TBMM
Araştırma Komisyonunca yapılan incelemelerde il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına ilişkin olarak; Fiziksel mekânlarının mevcut ihtiyaçları karşılayamadığı, uzman
personel sayısının yetersiz kaldığı 31 , vakıf çalışanlarının özlük haklarına ilişkin sorunlar
bulunduğu, kısıtlı imkânlarla yürütülmeye çalışılan hizmetlerin istenilen kaliteye
ulaştırılamadığı, vakıflar arasında farklı yöntemler ve uygulamalar yapıldığı, vakıflar arasında
işbirliği ve koordinasyonun yeterli ölçüde sağlanamadığı, vakıfların gerçekleştirdiği
hizmetlerin ve çalışmaların halka anlatılamadığı ve tanıtılamadığı, muhasebeleştirme ve kayıt
sisteminde yetersizlikler olduğu, 3294 sayılı Kanunun amaç ve kapsam maddelerinde
konunun olabildiğince genel hatlarıyla ele alındığı ve uygulayıcılara çok geniş bir hareket
imkânı tanındığı, bu durumun kontrol mekanizmasını zorlaştırdığı ve keyfi uygulamalara
imkân veren sonuçlar doğurduğu belirtilmiştir.
Vakıf mütevelli heyetlerinde aynı kişilerin uzun yıllar görev yaptıkları, bu durumu
kazanılmış hak olarak gördükleri ve kişilerin değiştirilmesinin sorunlara yol açtığı, ayrıca
genelde işi yoğun olan kişilerin seçilmesi sonucu toplantılara katılımın istenen düzeyde
olmadığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kamu görevlisi olan mütevelli heyet
Sosyal hizmet ya da sosyal yardım uzmanı istihdamı bu alanda birçok yarar getirecektir. En başta profesyonel bir
uygulamayla kamunun yaptığı hizmet alanında ihtiyaçlar/muhtaçlar gerçek olarak ortaya konulacak ve bu kişilerin kendi
kendilerine yeterli olma imkânlarına kavuşmalarına en kısa sürede bu uzamlar katkı sağlayacaktır. Ayrıca sosyal yardımda
verimlilik de sağlanmış olacaktır.
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üyelerinin sicil amirleri olan vali veya kaymakamın görüşleri dışında fikir beyan etmekte
zorlanmaları nedeniyle mütevelli heyet kararlarının, genellikle heyetin değil, valinin ya da
kaymakamın istek ve görüşleri yönünde tezahür ettiği, mülki idare amirlerinin iş yükünün
fazla olması nedeniyle vakıf faaliyetleri ile yeterince ilgilenemediği veya vakıfların sadece
serbest harcama yapma aracı olarak görüldüğü, belediye başkanlarının, mütevelli heyet
üyeliği kanunla verilmiş görev olmasına rağmen toplantılara; iş yoğunluğu, siyasi kaygıların
varlığı, seçilmiş ya da atanmış olma düşüncesinin ön plana çıkarılması gibi sebeplerle ya çok
seyrek katıldıkları ya da hiç katılmadıkları, yerlerine de mevzuat gereği kimsenin katılamadığı
ve mahallî idarenin görüşlerinin kararlara yansıtılamadığı gibi durumlarla eleştirilmiştir.
Yine kimi vakıfların gönderilen paylarını tam olarak kullandığı, birçok vakfın ise para
biriktirdiği, bu biriken paraları bankalarda vadeli hesaplarda tuttuğu, Fon ve vakıflar
kurulduğundan bugüne kadar kırsal kesimde istihdamı artırmak, yöre halkına iş ve meslek
edindirmek için; halıcılık, triko, el sanatları, büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kültür
mantarı, meyveciliği geliştirmek gibi binlerce projenin finanse edildiği, projelerin yeterli
fizibilite ve etüt yapılmadan hayata geçirildiği, bu nedenlerle % 95’inin devam ettirilemediği
ve atıl kaldığı, çok büyük meblağlarda verilen düşük faizli kredilerin geri dönüşümlerinin
sağlanamadığı, Fakirlik tespitlerinde yeterli hassasiyet gösterilmediği, mahallinde araştırma
yapılmadığı ve belli dönemlerde de bu tespitlerin güncellenmediği de eleştirilmiştir. Bazı
vakıflara ihtiyacın dışında eleman alınarak vakıf hizmetleri dışındaki alanlarda istihdam
edildiği de eleştirilere konu edilmiştir (Örneğin bahçıvan, kapıcı, bekçi, sekreter, şoför, resmi
dairelerde ve kulvarda hizmetli vb.). Bu konudaki eleştirilerden birisi de yardımların
devlet bütçesi yerine bütçe dışında oluşturulan fon tarafından finanse edilen (Buğra,
2008: 209) ve devlet teşkilatı dışında teşkilatlandırılan vakıflar aracılığıyla yerine
getirilmesidir. Bu gibi resmi yollarla yapılan eleştiriler de göstermektedir ki vakfın
çalışmalarında gerekli ve yeterli verimlilik ve etkinlik tam olarak sağlanamamaktadır.
1980’li yıllara kadar yoksullukla mücadelede oldukça sınırlı roller üstlenen devlet,
1986’da yürürlüğe giren 3294 sayılı Yasa ile kurulan ve o dönem kamuoyunca Fak-Fuk-Fon
adıyla bir bakıma küçümsenen SYDTF ile daha aktif bir rol almaya başlamıştır. Türkiye’de
yoksullukla mücadelede ön plana çıkan sosyal yardım kurumu Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)’dur. SYDTF ya da (Fak-Fuk-Fon), yoksullara geçici ve
belli aralıklarla giyimden yiyeceğe, ilaç yardımından yakacak yardımına, eğitim yardımından
barınmaya kadar etkin yardımda bulunmakta32, son yıllarda ayrıca yatırıma dönük projelere
de destek olunmaktadır. Burada, kaymakamlıklar, valilikler ve muhtarlıklar aracılığı ile belge
karşılığı yoksullara yardım yapılmaktadır.
SYDTF yardımları, formel istihdamla bağlantılı sosyal güvenlik önlemlerinin dışında
olan kesime dönük, doğrudan doğruya muhtaçlık kategorisini hedef alan sosyal yardım
önlemlerini içermektedir. Herhangi bir sosyal sigorta programına dâhil olmayan yoksul ve
muhtaç durumda bulunanlara ve acil bir gereksinim içinde olanlara bu programla ayni ve
32 Aile yardımları; gıda, yakacak barınma, sosyal destek eğitim yardımları; kırtasiye, okul kıyafeti, bot, kaban, ayakkabı,
öğrenci barınması, sağlık yardımları; tedavi, ilaç, engelli yardımları; tekerlekli sandalye, motorlu taşıt, protez, eğitim, özel
amaçlı yardımlar, aşevi gibi kalemlerden oluşur. Ayrıca yoksulu tespit etmede anket uygulaması yapmaktadır.
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maddi yardım sağlanmaktadır. Ayrıca küçük bir destekle iş sahibi olabileceklere ya da
eğitimlerini tamamlayabileceklere geçici bir yardım yapılmaktadır.
Muhtaçların belirlenmesinde muhtarlar önemli bir rol üstlenmekte, nihai kararı ise
vakıf mütevelli heyeti vermektedir. Ancak muhtaç olma kriterinin sınırları yasalarla
çizilmediğinden, yardımların dağıtılması sürecinde uygulanan ilkeler, kısmen keyfiliğe kapı
aralamaktadır. Sosyal yardımın bir sosyal hak olarak tanımlanmaması, kimin muhtaç
kategorisinde kabul edilmesi gerektiği, ne tür yardımın kime ve hangi süreklilikte yapılacağı
konularında yasal bir düzenleme yapılmaması sistemin dezavantajlarını oluşturmaktadır.
Nitekim fon yönetiminde yer alan kişilerin değişmesi durumunda uygulanan dağıtım
ilkelerinde köklü farklılıklar görülmektedir. SYDTF’nin formel işgücü piyasasının dışında
kalan geniş kesimi içermesi bakımından yoksullukla mücadelede bir rol üstlenmesine rağmen,
fon kapsamındaki uygulamaların anayasal bir görev olarak yurttaşlık hakkı durumuna
getirilmemesi, yoksulları siyasal iktidarların insafına ve yerel bürokrasinin keyfiyetine
bırakmaktadır. Ayrıca kamu kurumlarının benzer ya da aynı yardımı yapması verimi
azaltmaktadır.

10.4. Ayni Nakdi Yardımlar
Ayni sosyal yardımlar, en eski sosyal yardım uygulamasıdır. Başlangıçta yoksullara
gıda, eşya gibi ayni yardımlar yapılırdı. İmaretlerde/aşevlerinde çorba dağıtımı, yiyecek
kumanyası dağıtımı ya da ekmek dağıtımı çok eski zamanlardan beri bilinen ayni yardım
türleridir. Ayni sosyal yardımlar, muhtaç bireyin mal ve malzeme cinsiyle aldığı yardımları
ifade eder. Yani yiyecek, giyecek, eğitim amaçlı kırtasiye, sağlık amacıyla tıbbı teçhizat,
rehabilitasyon amacıyla özellikle protez araçları gibi malları kapsar. Bu malzemelerin uygun
bir yardım aracı olup olmadığı kurumun ya da bu hizmetleri sunan kişi, grupların takdirine
bağlıdır. 33 Aynı nitelikli sosyal yardımlar daha çok gıda ve tıbbi amaçlı olarak
yürütülmektedir. Ayrıca bu tarz yardımların günümüz şartlarında çok fazla tasvip görmediği
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yoksul bireylerin ya da ailelerinin temel ihtiyacını
karşılaması, verilen paranın başka amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi, ayni yardımla
verilen yardımın o ihtiyacı karşılaması hedeflenir. 1986 tarihli Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği göre bu tanımlar şu şekilde
yapılmıştır.
Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon
amaçlı protez araç-gereçleri gibi sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre
verilecek mal ve malzeme yardımını,
Nakdi Yardım: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına
göre verilecek para yardımını,
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Sosyal Yardım Tutarı: En yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil)
tutarı, (Değişik tanım: 24.04.2011 - 27914 S. R.G. Yön./1. md.)
Geçici Yardım: Sosyal ve ekonomik bir sorunun çözümünde yardımcı olabilmek
amacıyla yılda bir, zaruri hâllerde en çok iki defaya mahsus olmak üzere yapılacak yardımları,
(Değişik tanım: 15/04/2011-27906 Yön./2.md.)
Süreli Yardım: Muhtaç kişilere karşılaştıkları hayat güçlüklerini gidermek amacıyla
Kurumun bütçe imkânları ölçüsünde yapılacak yardımları,
Sosyal Hizmet Kuruluşları: 2828 sayılı Kanunun amacına ve belirtilen esaslarına
uygun faaliyette bulunan; çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kreş ve gündüz bakımevleri,
huzurevleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve gençlik merkezleri, kadın veya
erkek konuk evleri, toplum veya aile danışma merkezleri, aile danışma ve rehabilitasyon
merkezleri ve çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşlarını ifade eder.
3294 S. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanununa göre, bu kanunun amacı
fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne
suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek,
sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi
edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.
Kapsam: Madde2 – Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla
kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir
almayan (...) vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim
imkanı sağlanması hâlinde topluma faydalı hâle getirilecek, üretken duruma
geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir.
Fonun gelirleri: Madde 4 – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun
gelirleri;
a) Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar
Kurulu kararıyla % 10'a kadar aktarılacak miktardan,
b) Bütçeye konulacak ödeneklerden,
d) Trafik para cezası hasılatının yarısından,
f) (DeğiĢik: 6.7.1999 - 4397/7 md.) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklam
gelirleri hasılatından aktarılacak % 15'lik miktardan,
h) Her nevi bağış ve yardımlardan,
i) Diğer gelirlerden, teşekkül eder.
Bu maddede sayılan gelirlerin % 5'e kadarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonu Kurulu kararıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilebilir. Bu
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amaçla tahsis edilen kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'nun
onaylayacağı projeler için kullanılır. Fonun denetimi:
Madde6 – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun denetimi
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca yapılır.
Vakıflar:
Madde7 – (Değişik birinci fıkra: 1.12.2004 – 5263/19 md.) Bu Kanunun amacına
uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî yardımda
bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kurulur.
Mülkî idare amirleri vakfın tabii başkanı olup, illerde belediye başkanı, defterdar, il
millî eğitim müdürü, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, il sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme
kurumu müdürü ve il müftüsü;
İlçelerde belediye başkanı, mal müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, Sağlık Bakanlığının
ilçe üst görevlisi, varsa ilçe tarım müdürü ve ilçe müftüsü vakfın mütevelli heyetini oluşturur.
Ayrıca her faaliyet dönemi için, il dâhilindeki köy ve mahalle muhtarlarının valinin çağrısı
üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri birer
muhtar üye ile ilde kurulan ve bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil
toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci ve hayırsever
vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki kişi; ilçe dâhilindeki köy ve mahalle
muhtarlarının kaymakamın çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
kendi aralarından seçecekleri birer üye ile ilçede kurulu ve bu Kanunda belirtilen amaçlara
yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarından
seçecekleri bir temsilci ve hayırsever vatandaşlar arasından il genel meclisinin seçeceği iki
kişi mütevelli heyetinde görev alırlar. İl veya ilçede bu Kanunda belirtilen amaçlara yönelik
faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması hâlinde, hayırsever vatandaşlar arasından il
genel meclisinin seçeceği üçüncü bir kişi daha mütevelli heyetinde görev yapar.
(Ek fıkra: 20.2.2014-6525/18 md.) Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, ikinci fıkrada hayırsever vatandaşlar
arasından seçileceği belirtilen iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için
doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise
kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenir. Ayrıca, il veya ilçede bu Kanunda
belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması hâlinde il
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından
üçüncü bir kişi daha belirlenir. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunmaması hâlinde, köy
muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapar. İlde vali, bir vali
yardımcısını başkan vekili olarak büyükşehir belediye başkanı, genel sekreteri veya genel
sekreter yardımcısını, il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını toplantılarda
kendisini temsil etmek üzere görevlendirebilir.
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Uygulamalar


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları uygulamaları
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Uygulama Soruları
1)

Sosyal yardımlaşma fonunun gelirleri nelerdir?

2)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının faaliyetleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yeni yoksulluğun eski yoksulluktan farkı yanında yeni yoksulluğun temel
özelliklerinden bahsedildi. Yoskulluğa karşı uygulamayı ifade sosyal yardımlaşma
vakıflarının işlevlerinden ve görevlerinden bahsedildi. Yoksulluktan bashederken,
küreselleşmenin de etkisi üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi yeni yoksulluğu tanımlamaz?

a)

Göçle kente gelen göç

b)

Çalışan enformel sektör,

c)

Bağ-kurlular

d)

Asgari ücretliler

2)

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yoksulluğa etkisidir?

a)

Sermayenin akışkan olması

b)

Emeğin akışkan olması

c)

Yeni teknoloji ve inovasyon

d)

Yeni yoksulluk

3)

SYDV hangi tarihte oluşturuldu?

a)

1986

b)

1992

c)

2005

d)

1983

4)
doğrudur?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kanun numarası hangisinde

a)

3294

b)

5221

c)

5496

d)

3886

5)

Aşağıdakilerden hangisi SYDTF gelirlerinden değildir?

a)

Trafik para cezası hasılatının yarısından,

b)

Merkezi bütçeye konulacak ödeneklerden,
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c)

Belediye gelirlerinden yapılan kesintilerden,

d)
Kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar
Kurulu kararıyla % 10’a kadar aktarılacak miktardan
Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)a, 4)a, 5)c
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11. KADIN VE SOSYAL HİZMET

Foto 21: Kadına Şiddete Son
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kadın hakları ve kadın sorunları, kadına şiddet, aile mahkemeleri konuları
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kadına karşı dünyada yaşanan sorunlar nelerdir?

2)

Aile mahkemelerinin faaliyet alanı nedir?

3)

Kadına yönelik şiddete karşı ne tür önlemler alınmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
İlgili kitaptan bölüm,
PowerPoint, video
İlgili kitaptan bölüm,
PowerPoint, video

Konu

Kazanım

Kadın Hakları

Kadın hakları tartışılacaktır.

Kadın Sorunları

Günümüz kadın
sorunlarından özet olarak
bahsedilecektir

Kadına Şiddet

Kadına yönelik şiddet
mevzuat açısından
irdelenecektir

İlgili kitaptan bölüm,
PowerPoint, video

Aile Mahkemeleri

Aile mahkemelerinin yetki,
görev ve sorumlulukları
tartışılacaktır

İlgili kitaptan bölüm,
PowerPoint, video
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Anahtar Kavramlar


Kadın



Aile mahkemeleri



Şiddet
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Giriş
Bu bölümde, kadınların sorunları, kadın hakları tartışılacaktır. Kadın sorunları
toplumların tüm gelişmişliklerine rağmen istenilen seviyede değildir. Bu sorunlar her
toplumda az ya da çok vardır. Ayrıca her toplumda ayrı nitelikleriyle varlık göstermektedir.
Kadına yönelik şiddet de bu bölümde tartışılacaktır. Aile mahkemelerinin görevleri de bahse
konu edilecektir.
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11.1. Kadın Hakları
Son yıllarda kadınların hemen hemen tüm mesleklere girmeleriyle bir yandan kadın
sorununa karşı duyarlılık diğer taraftan kadın hareketleri daha fazla ivme kazanacak gibi
durmaktadır. Kadın hakkını savunanlar içinde erkeklerle eşitliği savununlar yanında
kadınların üstünlüğünü dile getirenler de vardır. Doğaları gereği, duyarlılık ve merhamet gibi
duygular bağlamında kadınların üstünlüğünü savunurlar. Diğer bazı yazarlara göre kadın
özellikle ev içi kölelikten kurtulup kendi emeği ve girişimi ile geçimini sağlamalıydı ki bu
durumda erkeğe bağımlılık olmasın.
Kadınların ve özelde insanların doğası biyolojik olarak mı, yoksa sosyal olarak mı
belirlendiği üzerinde durulur. Cinsiyetin sosyal olarak cinsin ise biyolojik olarak tespit
edildiği savunulur. Onlara göre kadınların rollerinin doğallıkla ilgisi olmayıp yalnızca
erkekler tarafından belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Kadınların psikolojisini de erkekler
belirlemiştir.
Kadın haklarını savunanlar patriarşiyi egemen erkek yapısını eleştirirler. Onlara göre
patriarşi erkek lehine işleyen bir süreci ifade eder. Kadınlar da bu yapı içinde sürekli baskıya
maruz kalır. Kadınlara yönelik baskının temelinde erkek biyolojisi ve erkek psikolojisi
görülür.
Bazı kadın hakları savunucuları eşitliği temel sivil özgürlüklerin alanını eşitlemek, hak
ve hürriyetlerin kullanımı konusunda ayrımı ortadan kaldırmak ve temel özgürlükler ve sivil
hakların kullanımında farkı ortadan kaldırmayı hedefler. Onlara göre, tanrı kadınlarla erkekler
arasında hakları beşeri ruhlara eşit olarak dağıtmıştır. Erkekler ise bu eşitliği kadın aleyhine
bozmuştur. Kadınlar hem bedenlerini hem de zihinlerini güçlendirebilecek kudrettedirler. 19.
yüzyıldan sonra bu haklar siyasi haklar üzerinde odaklanmaya başlamıştır. Kadınların oy
kullanmalarından temsillerine kadar bir dizi sorun bu yıllarda tartışmalara eşlik
etmiştir (Vincent, 2006: 313). 20. yüzyıla doğru bu haklar refah haklarına sahip olmaya
odaklanarak ifade edilmiştir. Bu gelişmeler de göstermektedir ki çağın sorunu ve hâkim
eğilimi kadınlar üzerinde de tartışmalara konu edilmekteydi.
Kadınların farklılığını savunanlar kadınların erkeklerle eşit olamayacağı ve kadınların
daha üstün oldukları fikirlerine kadar düşüncelerini götürmüştür. Kadınların hayatları çocuk
doğurma kapasitesi ile olumlarınken, erkeklerin saldırganlık, hırs ve yıkıcılık gibi tutkuların
tutsaklığından hareketle farklılıkları vurgulandı.
Politik Olan ve Kişisel Olan, temel slogan hâlini alan özel alan-kamusal alan
ayrılmazlığı, politik olan-kişisel olanın birlikteliği gibi ifadelerde hâkim söylemin yanıltıcı
olduğu ifade edilir. Zihnin otoriteye bağlı olmasından dolayı kadın eve hapsedilmiş, kendi
gücünü ortaya koyamamış ve itaatkâr eş ile tembel bir kadın olmuştur.
Kadınlar genellikle tarihten günümüze kadar biyolojik farklılıktan dolayı toplumsal
olarak erkeğin gerisinde görülmüştür. Bu da toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak karşımıza
çıkmıştır. Kadın hakları, bir nevi bu cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı, kadınların her
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alanda var olmasını, hayata eşit bir şekilde katılmalarını vurgulamıştır. Kadınların evrensel
hakları toplumsal, ekonomik ve siyasal olarak tüm alanlarda vurgulanmıştır. Amaç burada
toplumsal ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır. Kadının geri plana itilmesini ataerkil, patrimonyal
ve toplumsal kabuller beslemektedir. Ataerkil yapı erkeğin egemenliğini, patrimonyal
anlayışta aynı şekilde ailede erkek reisi vurguladığı gibi toplum içinde de baba erkek rolüyle
topluma yaklaşmayı ve onları yönetmeyi vurgular.
Kadınların ilerlemesini engelleyen etmenler politik, ekonomik, sosyal, kültürel,
hukuki, eğitsel ve dini koşullarla yakından ilişkilidir. Bu unsurlar ailede, toplumda, ulusal,
bölgesel ve uluslararası düzeyde kadınlara yönelik eşitsizlik, haksızlık ve sömürücü koşulların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
1985 yılında Türkiye kadınlar insan haklarının temel belgesi olan Birleşmiş Milletler
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini (CEDAW) imzaladı. 1990
yılında Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları (KSS) Genel Müdürlüğü kuruldu.
1995 yılında Pekin’de toplanan IV. Dünya Kadın Konferansı sonunda oluşturulan Pekin
Deklarasyonu ve Eylem Planı, kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeye yönelik somut
politikalar ortaya koymuştur.
Kadınların toplumsal cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırma anlamında pozitif
ayrımcılık gündeme gelmektedir. Pozitif ayrımcılığı bazı kadın dernekleri olumsuzlarken,
diğer bazıları olumlamaktadır. Olumlayanlar genellikle kadının daha eşitlikçi bir yapıya
kavuşmasının zaman alacağını bundan dolayı da pozitif muamelenin bu eşitlikçi yapının
çabuklaşmasına katkı sağlayacağını ileri sürerler. Olumsuz yaklaşanlar ise genellikle
kadınların farklı bir muameleye ihtiyaçlarının olmadığını, kendi hâllerine bırakıldığında
kadınların zaten fırsatları iyi kullanıp bu farkı kaldıracağını ifade ederler.
Osmanlının son yıllarında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın hakları konusunda en
azından hukuki metinlerde bir kısım gelişmeler yaşanmıştır. 1926 Türk Medeni Kanunu'nu ile
erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanabilme imkânı ortadan kaldırılmış, kadınlara boşanma
hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanınmıştır.
Kadınlara siyasete dâhil eden 20 Mart 1930 tarihli Belediye Kanunu ile kadınlar ilk
kez belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiştir. Kadınlara köylerde muhtar olma ve
ihtiyar meclisine seçilme hakları 1933 yılında Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak verildi. 5
Aralık 1934’te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 10. ve 11. maddeleri değiştirilerek kadınlara
milletvekili seçme ve seçilme imkânı tanındı. 1 Mart 1935’te ilk kadın milletvekilleri Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne girdiler. CEDAW yani Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi, 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Nairobi İleriye Yönelik Stratejileri
kadınla ilgili koordinatör veya icracı bir birim kurulmasını gerekli görmüştür. Kadınlara
eşitlik içinde, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda hak ettikleri statüyü kazandırmak
üzere Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 20 Nisan 1990 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan
422 sayılı KHK ile "Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı" adıyla ve Başbakana bağlı
olarak kurulmuştur. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir alt birim
hâline gelmiştir.
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Buna rağmen kadınların istenilen düzeyde eşit oldukları, haklarını tam kullandıklarını,
kadınlar arasında da eşitliğin var olduğunu söyleyemeyiz.

11.2. Kadın Sorunları ve Şiddet
Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet; bir kadına sırf kadın olduğu için
yönetilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen şiddettir (www.bmkadinhaklari.org,
07.06.2014).
Kanunda şiddet Kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmasımuhtemel hareketleri,
buna yönelik tehdit ve baskıyıya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren,
toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü
veya ekonomik her türlü tutum ve davranış olarak tanımlanmaktadır. Kadına yönelik
şiddet ise Kadınlara, yalnızca kadın olduklarıiçin uygulanan veya kadınlarıetkileyen
cinsiyete dayalıbir ayrımcılık ile kadının insan haklarıihlaline yol açan ve bu kanunda
şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış olarak açıklanmaktadır. Aile içi
şiddet ev içi şiddet olarak adlandırılmakta ve şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla
aynıhaneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler
arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet olarak
tanımlanmaktadır.
Şiddet, kadına yönelik şiddet üzerine oluşturulan literatürde birçok tanımın yapıldığını
görmekteyiz. Yapılmış olan bütün tanımlarda şiddetin çeşitli şekillerde orantısız güç
kullanılarak yaşandığı anlaşılmaktadır.
Kadınlara karşı şiddetin en önemlileri olarak,


Zorla evlendirme



Boşanmada yaşanan şiddet



Aile içi cinsel istismar



Töre ve namus cinayetleri



Psikolojik şiddet



Ekonomik şiddet



Fiziksel şiddet

Buna benzer şiddetin birçok türü bulunmaktadır.
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Fiziksel Şiddet: Tokat, tekme, yumruk, dayak atma, bıçak, silah gibi aletlerle
saldırmak gibi.
Duygusal Şiddet: Kadını küçümsemek, aşağılayıcı sözler söylemek, kadının
kendisine özgüveninin yitirmesine yol açmak, yaşadığı sorunların suçunu kadına atmak, ya da
uygulanan şiddeti inkâr etmek, yemeği yere dökmek, eşyaları kırmak vb.
Ekonomik Şiddet: Kadının çalışmasını engellemek, harçlık vermemek ya da harçlığı
kısmak, kadının parasına gönülsüz bir şekilde elinden almak/el koymak, ailenin geliri
konusunda kadına bilgi vermemek vb.
Cinsel Şiddet: Kadını istemediği zorla cinsel davranışlara zorlamak, kadının
istememesine rağmen ona tecavüzde bulunmak,
Kadını Tehdit Etme: Dayak, şiddetle, evden atmakla, ölümle tehdit etmek, terk etme,
intiharla tehdit, kadını kanunsuz işlere zorlamak vb.
Kadına Karşı Çocukları Kullanmak: Kadının çocuklar konusunda kendisini suçlu
hissetmesi, onlara karşı mahcup olmasına neden olmak, onu çocuklarıyla tehdit etmek,
Kadını Çevresinden Ayırmak, Onu İzole Etmek: Kadının hareket özgürlüğünü
kısıtlamak, ailesi ya da arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek gibi sorunlar karşımıza
şiddet olarak çıkabilmektedir.
İş hayatında da kadınlar baskıya uğramaktadır. En çok baskı mobbing kadınlara
yönelik gerçekleşmektedir. Birçok işyerinde kadın çalışanlara, aynı işi yapan erkeklerden
daha az maaş ödenmektedir. Kadınlar enformel sektörde daha fazla istihdam edilmektedir.
Ekonomik krizler öncelikli olarak kadınları etkilemektedir. Kadının konumunun daha düşük
olduğu bazı toplumlarda kıdem tazminatı ödenmesini engellemek adına kadınlara metinler
imzalatılmaktadır.
2014 yılı Mart ayına ait kadına yönelik şiddete ilişkin olarak derlenen sayısal veriler
aşağıda verilmiştir (www.bianet.org.tr, 07.06.2014):
2014 yılı Mart ayında 24 kadın öldürüldü, 2 kadın tecavüze, 2 kadın tacize uğradı, 54
kadına ise şiddet uygulandı. Ayrıca 2014 Mart ayında 17 ilde 24 kadın öldürüldü. Kadınların
% 25’i boşanma talebinde bulundukları için, % 20,8’i ise haklarında verilen koruma tedbir
kararlarına rağmen öldürüldü. Öldürülen kadınların 2 tanesinin cinayeti adliye binalarının
önünde gerçekleşti. Kadına karşı şiddet hayatın birçok alanında tüm önlemlere ve çalışmalara
rağmen görülmektedir.

11.3. Aile Mahkemeleri
2003 yılında 4787 sayılı Kanunla Aile Mahkemeleri kurulmuştur.
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Madde 1- Bu Kanunun amacı, aile mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama
usullerini düzenlemektir. Bu Kanun, aile hukukundan doğan dava ve işleri görmek üzere
kurulan aile mahkemelerine dair hükümleri kapsar.
Aile mahkemelerinin kuruluşu
Madde 2- Aile mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede,
tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur.
Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülkî sınırlarıyla belirlenir.
Ancak yargı çevresi, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca değiştirilebilir.
Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerdeki aile mahkemesinin birden çok
dairesi kurulabilir. Bu durumda daireler numaralandırılır. Aile mahkemesi kurulamayan
yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca
belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.
Aile mahkemelerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.
Aile mahkemelerinin görevleri
Madde 4- Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:
1. 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun Üçüncü Kısım hariç
olmak üzere İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,
(evlenme, boşanma, hısımlık, evlatlık, velayet gibi konular yer almaktadır )
2. 20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,
3. Kanunlarla verilen diğer görevler.
Madde 5- Her aile mahkemesine,
1. Davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında, mahkemece
istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık nedenlerine ilişkin araştırma ve
inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek,
2. Mahkemenin gerekli gördüğü hâllerde duruşmada hazır bulunmak, istenilen
konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,
3. Mahkemece verilecek diğer görevleri yapmak,
Koruyucu, eğitici ve sosyal önlemler
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Madde6- Aile mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev
alanına giren konularda:
1. Yetişkinler hakkında;
a) Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak, gerektiğinde
uzlaştırmaya,
b) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya,
c) Resmî veya özel sağlık veya sosyal hizmet kurumlarına, huzur evlerine veya
benzeri yerlere yerleştirmeye,
d) Bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eğitim kurumuna vermeye,
2. Küçükler hakkında:
a) Bakım ve gözetime yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri
almaya,
b) Bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunan veya manen terk edilmiş hâlde
kalan küçüğü, ana ve babadan alarak bir aile yanına veya resmî ya da özel sağlık kurumuna
veya eğitimi güç çocuklara mahsus kuruma yerleştirmeye,
c) Çocuk mallarının yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya,
d) Genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve
bankalar tarafından kurulmuş teşekkül, müessese veya işletmelere veya benzeri işyerlerine
yahut meslek sahibi birinin yanına yerleştirmeye, Karar verebilir.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
08.03.2012 tarihinde kabul edilmiştir (RG. 28239, T. 20.03.2012). Bu kanun ile 14/1/1998
tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılarak yerine daha
kapsamlıbir şiddet önleme yasası getirilmiştir. Yasanın amacı şiddete uğrayan veya şiddete
uğrama tehlikesi içinde bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı
takip mağduru olan kişilerin korunmasıve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla
alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (Md. 1). Kanunun odağı, kadınlara
yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önlemek ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten korumaktır.
Kanunun getirdiği önemli bir değişiklik, aile içi şiddete karşı sadece aile
mahkemesinin değil, mülki amirin doğrudan tedbir kararı verebilmesidir. Mülki amirin
verebileceği tedbir kararları şöyledir:
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Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya
başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,

Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklıkalmak üzere, geçici
maddi yardım yapılması,

Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık
hizmeti verilmesi,

Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici
koruma altına alınması,

Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına
katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı
olmak kaydıyla, on altıyaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının
yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
Ancak mülki amirin tedbir kararı aile mahkemesinin işlevini karşılamamaktadır; zaten
engel de olmamaktadır. Yasada hakimlerin verebilecekleri tedbir kararlarıve hükümler vardır.
Bunlar üçe ayrılır:

Önleyici tedbir kararları: İşyerinin değiştirilmesi, kişinin evli olması hâlinde
müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, 2001 Türk Medeni Kanunu gereği
koşulların oluşması hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi
konulması, ciddi hayati tehlikenin bulunması hâlinde 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu
hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi;

Koruyucu tedbir kararları alınması; (Aşağıdakiler gibi olabilir: Bu anlamda
kanun bu tür tedbirleri örnekliyor, ancak sınırlandırmıyor ve hakimin takdir yetkisine
bırakılabiliyor.)
Şiddet uygulayan kişiye hakimin ihtarı;
Şiddet uygulayanın müşterek konuttan uzaklaştırılması ve korunan kişilere, bu
kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması;
Çocuklarla kişisel ilişki kurmanın refakatçi ile yapılması, kişisel ilişkinin
sınırlanmasıya da tümüyle kaldırılması;
Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi; ve iletişim
araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi;
Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde
bulunan silahı kurumuna teslim etmesi;
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Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmamasıya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları
yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve
tedavisinin sağlanması;
Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
• Suçlara ilişkin saklı tutulan hükümler:
Aile içi şiddet dolayısıyla resmi makamlarla ilişkilenmiş olsa da kişinin izinsiz silah
bulundurmasıya da uyuşturucu kullanması gibi bizatihi suç olan durumların kavuşturulması
ayrıca yasa gereği olarak yapılır. Böyle durumlarda hâkim gereğinde denetimli serbestlik
tedbirlerine ya da mahkumiyete karar verebilir (Md. 5).
Bu yasa ile gelen önemli bir değişiklik de şudur: Aileyi Koruma Yasasında sadece aile
içi şiddete maruz kalan ya da şiddetin olduğu ailenin içinde yaşayan bireyler ihbarda
bulunabilirken, yeni yasanın yedinci maddesi ile şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin
varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir.
Yasa tedbir kararlarının tebliğini ve uygulanmasını ve denetimini de düzenlemektedir.
Yine Aileyi Koruma Kanunda olduğu gibi bu yasada da tedbir kararlarının uygulanma ve
takip esasları düzenlenmektedir.
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Uygulamalar


Aile mahkemelerinin kurulması



Kadına yönelik şiddeti önleme çalışmaları
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Uygulama Soruları
1)

Aile mahkemelerinin amacı nedir?

2)

Kadına yönelik şiddeti önlemede ne tür tedbirler alınmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kadın hakları ve bu alanda gelişmeler ele alındı. Özellikle kadın sorunlarına
odaklanılarak, kadına yönelik şiddetin boyutları tartışıldı. Kadınla beraber aile mahkemeleri
ve kadına şiddeti önleme çalışmaları bağlamında ilgili kanunlar işlendi. Son yıllarda artan
uygulamalar da böylece öğrenilmiş oldu.
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Bölüm Soruları
1)

Ataerkil aile yapısı ne demektir?

a)

Yaşlı egemen

b)

Erkek egemen

c)

Kadın egemen

d)

Aile egemen

2)

Patrimonyal ne demektir?

a)

Patron devlet

b)

Kamu sektöründe amirin varlığı

c)

Özel sektörde patronun yönetimi

d)

Koruyucu baba figürü, egemen baba,

3)

BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme sözleşmesi hangisidir?

a)

CEDAW

b)

KSG

c)

Women Act

d)

Feminal Act

4)
hangisidir?

Kadın erkek eşitliğine yönelik somut politikaları ortaya koyan deklarasyon

a)

İstanbul deklarasyonu

b)

Paris deklarasyonu

c)

Pekin deklarasyonu

d)

Amsterdam deklarasyonu

5)

Pozitif ayrımcılık nedir?

a)

Genelde erkeğe karşı olumsuz ayrımcılık

b)

Genelde çocuklara karşı olumlu ayrımcılık
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c)

Genelde Kadınlara karşı olumsuz ayrımcılık

d)

Genelde Kadınlara karşı olumlu ayrımcılık

Cevaplar: 1)b, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d
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12. ÇOCUK VE SOSYAL HİZMET

255

Şekil 7: Çocuklar Bizim
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde SHÇEK’i hatırlamak ve çocuk sözleşmeleri, çocuk mahkemeleri, velayet
ve evlat edinme, koruyucu aile konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çocuk mahkemeleri neden kurulmuştur?

2)

Evlat edinme şartları nelerdir?

3)

Koruyucu aile kimlerden oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

SHÇEK’i Hatırlamak

SHÇEK çocuklar için çok
önemli kurum olmuştur.
SHÇEK’i bu başlık altında
tekrar gündeme getirmiş
olacağız

Çocuk Mahkemeleri

Çocuk mahkemeleri çocuk
alanında uzmanlık
mahkemesidir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Velayet

Velayetle, çocuğun velisinin
kim ve nasıl olacağı
tartışılacatır

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Evlat Edinme

Çocukların terk edilmesi,
anne babanın vefatı gibi
sorunlar kaynaklı evlat
edinme sorunu ele
alınacaktır

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Koruyucu Aile

Terk edilmiş, kimsesiz
çocuklar için koruyucu aile
modeli tartışılacaktır

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

259

Anahtar Kavramlar


Evlat edinme



Koruyucu aile



Velayet



Çocuk Koruma Kanunu
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Giriş
Çocuk sorunu yalnız yaşam trendi, kadının çalışma hayatına girmesi, aile sorunları ve
şiddet, ekonomik sorunlar, evlilik dışı doğum gibi birçok sorunla birlikte büyüme
trendindedir. Çocuklar bir toplumun geleceğini ifade eder. Bu açılardan olaya yaklaşıldığında
çocuğun sahipsiz kalması ve tabir caizde sokağa terk edilmesi büyük bir sorun
oluşturmaktadır.
Çocuklara karşı dünyanın birçok yerinde benzer ya da farklı uygulama olabilmektedir.
Türkiye’de ise özellikle koruyucu aile ve evlat edinme dikkat çekmektedir. Bu bölümde
çocuklar için uzmanlık kanunu olan Çocuk Koruma Kanunu işlenecektir. Ardından velayet ve
evlatlık konu edilecek ve koruyucu aile uygulamasından bashedilecektir.
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12.1. SHÇEK’i Hatırlamak ve Çocuk Sözleşmeleri
Daha önce de belirtildiği gibi SHÇEK (Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu)
Cumhuriyet’in ilk yıllarından yakın zamana kadar, önce sivil sonra resmi kimliği ile devletin
en önemli sosyal nitelikli hizmet sunan kurumlarının başında varlık göstermiştir. Özellikle
çocuklara ve yaşlılara yönelik hizmet sunumunda önemli aktör olan SHÇEK, uzmanlaşmasını
sağlayarak tüm Türkiye’de kısa sürede örgütlenmiştir.
1923 tarihinde Ankara Himaye-i Etfal Cemiyetinin kurulup güçlenmesi nedeniyle
İstanbul HEC çalışmalarına son verdi. Cemiyetin görevleri:


Çocuklara eziyet edilmemesi,


Anne ve babaları dâhil, hiç kimse tarafından, çocukların bedeni ve ruhsal
durumlarını tehlikeye düşürecek hizmetlerin gördürülmemesi,


Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması,



Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması,


Okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara
gönderilmesinin sağlanması,


Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi,



Himaye-i Etfal’e ilişkin kütüphane kurulması,


Anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkûm olan çocuklar
için ıslahhaneler kurulması,


Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirtmeleri için oyun alanlarının kurulması,

Özellikle çocuk ve yaşlılara hizmet sunmak için oluşturulan ve 2011 yılına kadar da
işleyişi sürdüren kurum, bu tarihte sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak görevini sürdürmektedir. SHÇEK özellikle çocuk
alanında uzmanlaşmaya gitmiştir. SHÇEK, farklı yaş gurupları oluşturarak onlara uygun
hizmet modellerini hayata geçirmektedir.
Anayasaya yeni eklenen bentle çocuk mevzuatı geliştirilmiştir. Madde4 –Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 41’inci maddesinin kenar başlığı I. Ailenin korunması ve çocuk
hakları şeklinde değiştirilmiştir. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek
yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve
sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları
koruyucu tedbirleri alır.
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Çocuk Hakları Sözleşmesi Türkiye, sözleşmeyi 1990 tarihleri arasında Birleşmiş
Milletler Genel Merkezi’nde toplanan Çocuklar İçin Dünya Zirvesinde imzalamıştır. Daha
sonra 1994 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır. Sözleşmenin Türkiye’de resmi olarak
uygulamaya girmesi, 1995 yılı olmuştur. Bu sözleşmeye göre:
Madde1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken
yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
Madde2: Taraf Devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında
bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk,
renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet,
sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.
Taraf Devletler, çocuğun anne-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin
durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya
cezaya tabi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemi alırlar.
Madde12: Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini
ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve
olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. Bu amaçla,
çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya
veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule
ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.
Madde14: Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı
gösterirler.
Madde18: Taraf Devletler, çocuğun yetiştirilmesinde ve gelişmesinin sağlanmasında
anne-babanın birlikte sorumluluk taşıdıkları ilkesinin tanınması için her türlü çabayı
gösterirler. Çocuğun yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce anne-babaya ya da
durum gerektiriyorsa yasal vasilere düşer. Bu kişiler her şeyden önce çocuğun yüksek yararını
göz önünde tutarak hareket ederler.
Madde20: Geçici ve sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına
olarak bu ortamda Bırakılması kabul edilmeyen her çocuk, devletten özel koruma ve yardım
görme hakkına sahip olacaktır. Taraf Devletler bu durumdaki bir çocuk için kendi ulusal
yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır. Bu tür bakım, başkaca benzerleri
yanında, bakıcı aile yanına verme, İslam Hukukunda Kefalet, evlat edinme ya da gerekiyorsa
çocuk bakımı amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken,
çocuğun yetiştirilmesinde sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel kültürel ve dil
kimliğine gerek saygı gösterilecektir.
Madde23: Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel engelli çocukların saygınlıklarını
güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşamı etkin biçimde katılmalarını
kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.
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Madde24: Taraf Devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf
Devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım hizmetlerinden yararlanma hakkında yoksun
bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.
Madde28: Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler ve bu hakkın fırsat
eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:
a) İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hâle getirirler;
b) Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu kadar mesleki nitelikte de olmak üzere
çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik ederler ve bunların tüm çocuklara açık olmasını
sağlarlar ve gerekli durumlarda mali yardım yapılması ve öğretimi parasız kılmak gibi uygun
önlemleri alırlar;
c) Uygun bütün araçları kullanarak, yükseköğretime yetenekleri doğrultusunda
herkese açık hâle getirirler;
d) Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve rehberliği bütün çocuklar için elde edilir
hâle getirirler;
e) Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terk etme oranlarının
düşürülmesi için önlem alırlar.
2. Taraf Devletler, okul disiplinin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır
biçimde ve bu sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli olan tüm
önlemleri alırlar.
3. Taraf Devletler eğitim alanında, özellikle cehaletin ve okuma yazma bilmemenin
dünyadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve
teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirir
ve teşvik ederler.
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Küçüklerin Korunması İçin Birleşmiş
Milletler (Havana) Kuralları:
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 1990 tarih ve 45/113 sayılı kararıyla
kabul edilmiştir. Bu kuralların bazıları şunlardır:
• Bir çocuğun belirli bir kuruma yerleştirilmesinin her durumda en son ve en kısa süre
için başvurulacak bir yöntem olması gerektiğini teyit eder.
• Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların, güçsüz ve savunmasız durumları
nedeniyle özel bakıma ve korumaya gereksinimleri olduğunu, haklarının ve esenliklerinin
özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları süre içinde ve sonrasında güvence altına alınması
gerektiğini kabul eder.
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• Gözaltında olan veya muhakeme devam ederken tutuklu bulunan (yargılanmamış)
çocuklar masum sayılır ve buna göre muamele görürler. Çocukları tutuklamaktan mümkün
olduğu kadar kaçınılır ve istisnaî hâllerle sınırlı olarak tutuklama kararı verilir. Bu suretle
alternatif tedbirlerin uygulanması için her türlü çaba gösterilir. Her nasılsa tutuklama kararı
verilmişse, soruşturma organları ve çocuk mahkemeleri, tutma süresini mümkün olan en kısa
süreye indirmek için, bu işlemlerin süratle yapılmasına öncelik verirler. Tutuklu çocuklar,
hükümlü çocuklardan ayrı yerlerde tutulur.
Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin (RG. 24539, T. 30.09.2001) amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya
olan sokakta yaşayan çocuklar ile sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve
topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamakla görevli, Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin
kuruluş ve çalışma esaslarını, hizmet standartlarını belirlemek, ilgili kişiler ve kurumlar
arasında eşgüdümü sağlamak ile hizmetin en etkili ve verimli şekilde yürütülmesine ilişkin
kuralları saptamaktır.
Bu yönetmelik, sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocukları ve gençleri bedensel, ruhsal
ve duygusal gelişimleri açısından tehlike yaratabilecek risklerden korumak, temel
gereksinimlerini gidermelerine yardımcı olmak, gerektiğinde geçici olarak barınmaları için
gerekli hizmetleri sunmak veya sunulmasını sağlamak, belirli bir süreç sonunda kendi
kendilerine yeterli hâle gelmelerini sağlayıcı her türlü sosyal hizmet müdahaleleri ile
rehabilite edici mesleki çalışmaları gerçekleştirmek, aile ve topluma yönelik çalışmaları
yapmakla yükümlü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk ve Gençlik
Merkezlerini ve bu merkezlerle bağlantılı birimleri kapsamaktadır.
Çocuk ve Gençlik Merkezinin görevleri şu şekildedir:
1) Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocukların, sokakta karşılaşabilecekleri her
türlü tehlikeden
Korunması amacıyla gerekli sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,
2) Çocuklarla ilgili her türlü yönetsel ve mesleksel kayıtları tutmak, belgeleri
saklamak,
3) Çocukların ve ailelerin işve meslek sahibi edinmek üzere eğitilmeleri ve işe
yerleştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurumlarla işbirliği
yapmak ve eşgüdümü sağlamak,
4) Ekonomik yoksunluk içerisinde olduğu tespit edilen çocukların ve ailelerinin,
sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yararlanmalarını sağlamak,
5) Çocukların ve ailelerin durumlarını inceleyerek, 2828 sayılı Kanun kapsamında
koruma altına alınması gereken çocuklara ilişkin ilgili mevzuat doğrultusunda
işlemleri başlatmak,
6) Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikleri düzenlemek,
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7) Sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklara ailelerine ve topluma yönelik her türlü
sosyal hizmet programlarını hazırlamak ve uygulamak,
8) Konuyla ilgili kamu ve gönüllü kuruluşlar ve kişiler ile işbirliği yapmak, eşgüdüm
içinde çalışmayı sağlayıcı önlemleri almak,
9) Gezici ekipler aracılığıyla sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarla ilgili nicel
ve nitel bilgileri toplamak; bu bilgilerin yorum ve değerlendirmesini yapmak;
izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale yöntem ve teknikleri
belirlemek; bu doğrultuda gerekli mesleki çalışmaları yapmak,
10) Merkezde çalışan personele ve hizmetlerin yürütülmesinde birlikte çalışılan
kurum, kuruluş ve kişilere yönelik sorun alanına ve uygulamalara ilişkin hizmet içi
eğitim programlarını düzenlemek,
11) Sosyal hizmet kurum ve kuruluşları dışındaki birimlerle sağlık, eğitim, hukuk,
ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve benzeri konularda her türlü mesleki ilişki
kurmak, işbirliği yapmak ve eşgüdüm içinde çalışmak,
12) Merkezle ilgili her türlü yönetsel işve işlemi yerine getirmek, amaca uygun diğer
çalışmaları yapmak, Merkez kayıtları, çalışma raporlarını düzenli aralıklarla ilgili
makamlara iletmektir.
4857 sayılı İş Kanunu 2003 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun çocuklar için yasakları
da içermektedir. Kanunun 71. maddesine göre On beş yaşını doldurmamış çocukların
çalıştırılması yasaktır. Ancak on dört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan
çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin
okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.
Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde
güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve
yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin
devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.
On sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler
ile on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin
çalışmasına izin verilecek işler, on dört Yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış
çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde
yedi ve haftada otuz beş saatten fazla olamaz. Ancak on beş yaşını tamamlamış çocuklar
için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.
Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim
saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun
kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri
aşamaz denmektedir.
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4857 sayılı İş Kanununun yer ve su altında çalıştırma yasağına ilişkin 72. maddesine
göre Maden Ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında
veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki
kadınların çalıştırılması yasaktır.
Yine gece çalıştırma yasağına ilişkin 73. maddeye göre Sanayiye ait işlerde on sekiz
yaşını Doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.
Anılan Kanunun ağır ve tehlikeli işleri ilişkin 85. maddesine göre On atlı yaşını
doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi
işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla on altı yaşını doldurmuş fakat on
sekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde
çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.

12.2. Çocuk Koruma Kanunu ve Çocuk Mahkemeleri
Çocuk Koruma Kanunu çocukların korunmasıyla ilgili alınması gereken tedbirleri
ifade etmektedir. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 2005’te kabul edilmiştir (RG. 25876, T.
15.07.2005). Bu kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları
düzenlemek olarak belirtilmiştir.
Ayrıca bu kanun, korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler ile suça
sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerinin usûl ve esaslarına, çocuk
mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
Madde4: Bu kanunun uygulanmasında çocuğun haklarının korunması amacıyla:
• Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
• Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
• Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,
• Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,
• Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının
işbirliği içinde çalışmaları,
• İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi,
• Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam
gösterilmesi,
• Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,
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• Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare
olarak başvurulması,
• Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak
görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun
paylaşılmasının sağlanması,
•
Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda
yetişkinlerden ayrı tutulmaları,
•
Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine
getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması
ilkeleri gözetilir.
Çocuk Koruma Kanunu’na göre şu tedbirin uygulanması mümkündür.
Madde5 ile bunlar:
• Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol
göstermeye,
• Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına;
işve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek
sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine,
• Bakım tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimsenin herhangi bir nedenle
görevini yerine getirememesi hâlinde, çocuğun resmî veya özel bakım yurdu ya da koruyucu
aile hizmetlerinden yararlandırılması veya bu kurumlara yerleştirilmesine,
• Sağlık tedbiri, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için
gerekli geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri
kullananların tedavilerinin yapılmasına,
• Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan
hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir.
Çocuk Mahkemelerinin Görevi
5395 sayılı Kanunun 26. maddesine göre çocuk mahkemelerinin görevleri şunlardır:
• Çocuk mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ile sulh ceza mahkemesinin görev
alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar.
• Çocuk ağır ceza mahkemesi, çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin
görev alanına giren suçlarla ilgili davalara bakar.
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• Mahkemeler ve çocuk hâkimi, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan tedbirleri
almakla görevlidir.
• Çocuklar hakkında açılan kamu davaları, Kanunun 17’nci Maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydıyla bu Kanunla kurulan mahkemelerde görülür.

12.3. Evlat Edinme
Evlat edindirme hizmeti Medeni Kanunun 305-320 Maddeleri istinaden işletilen bir
sistemdir. Buna göre
A. Küçüklerin evlât edinilmesi
I. Genel koşulları
Madde 305- Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle
bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır.
Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer
çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de gerekir.
II. Birlikte evlât edinme
Madde 306- Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât
edinemezler. Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş
bulunmaları gerekir.
Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş
bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât edinebilir.
III. Tek başına evlât edinme
Madde307- Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir.
Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak
yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme
kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât
edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât edinebilir.
IV. Küçüğün rızası ve yaşı
Madde 308- Evlât edinilenin, evlât edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır.
Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez. Vesayet altındaki
küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle
evlât edinilebilir.
V. Ana ve babanın rızası
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Madde309- Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün
veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak
tutanağa geçirilir. Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler
henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir.
2. Zamanı
Madde310- Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez.
Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri
almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir.
3. Rızanın aranmaması
a) Koşulları
Madde311- Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz:
l) Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme
gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa,
2) Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa.
b) Karar
Madde312- Küçük, gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana
ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan
kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer
mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir.
Diğer hâllerde bu konudaki karar evlât edinme işlemleri sırasında verilir. Ana ve
babadan birinin küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmemesi sebebiyle
rızasının aranmaması hâlinde, bu konudaki karar kendisine yazılı olarak bildirilir.
B. Erginlerin ve kısıtlıların evlât edinilmesi
Madde313- Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki
hâllerde evlât edinilebilir.
1) Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât
edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise evlât edinen tarafından,
küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise diğer haklı sebepler mevcut
ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise.
Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir.
Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.
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C. Hükümleri
Madde314 - Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer.
Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur. Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır.
Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında
dilerse evlât edinenin soyadını alabilir.
Eşler tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin
nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır. Evlâtlığın, miras ve
başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği
aile kütüğü ile evlât edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla
ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.
Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya
evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.
D. Şekil ve usul
I. Genel olarak
Madde 315- Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede
eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi
kurulmuş olur.
Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya ayırt etme gücünü
kaybetmesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde evlât edinmeye engel olmaz.
Başvurudan sonra küçük ergin olursa, koşulları daha önceden yerine getirilmiş olmak
kaydıyla küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler uygulanır.
II. Araştırma
Madde 316- Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların
kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve
gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.
Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri,
ekonomik durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile
ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.
Evlât edinenin altsoyu varsa, onların evlât edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de
değerlendirilir.
E. Evlâtlık ilişkisinin kaldırılması
I. Sebepleri
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1) Rızanın bulunmaması
Madde 317- Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken
kişiler, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden
evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler.
2) Diğer noksanlıklar
Madde318- Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa,
Cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. Noksanlıklar
bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması evlâtlığın
menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa, bu yola gidilemez.
II. Hak düşürücü süre
Madde319- Dava hakkı, evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden
başlayarak bir yıl (…)
F. Evlâtlık işlemlerinde aracılık
Madde320- Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri, ancak Bakanlar
Kurulunca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca yapılır.
Dolayısıyla:

olması,

Küçüğün, evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş


Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer
çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,


Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az on sekiz yaş büyük



Evlat edinen ile edinilen arasında en fazla 40 yaş fark olması,

olması,


Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması, 22.11.2001 tarihli ve
4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 311’inci ve 312’nci maddelerinde yer alan hükümler
hariç, 309 uncu maddesinde belirtilen şekilde küçüğün ana ve babasının rızasının bulunması,

Küçüğün vesayet altında olması hâlinde, Türk Medenî Kanununun 397 nci
maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını
doldurmuş bulunmaları, koşulları aranır.
Gizlilik:
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Türk Medeni Kanunun 314. Maddesi Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve
bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde
açıklanamaz. İle evlat edinme işlemlerinde gizlilik hüküm altına alınmıştır. Belirtilen grupta
yer alan çocukların ebeveynlerinin günün birinde ortaya çıkarak çocuklarını arama riski her
zaman bulunmaktadır. Ancak bu itirazlar dava konusu olup ilgili mahkemeye başvurularak
yapılması gerekmektedir.
Evlat Edinme İle Çocuğun Kazandığı Haklar
Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar.
Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer.
Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur.
Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.
2004 tarihli 5049 S. Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda
İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Ülkelerarası evlât edinmelerin, çocuğun yüksek yararlarına ve uluslararası hukukun
ona tanıdığı temel haklara uyularak yapılması için koruyucu tedbirleri tesis etmek; bu
önlemlere uyulmasını sağlamak ve böylece çocukların kaçırılmasını, satımını ve
ticaretini önlemek için Âkit Devletlerarasında bir işbirliği sistemi kurmak; sözleşmeye
uygun olarak gerçekleştirilen evlât edinmelerin âkit devletlerce tanınmasını
sağlamaktır.

12.4. Koruyucu Aile
Koruyucu Aile Hizmeti, Koruyucu Aile Yönetmeliği ile sürdürülmektedir. Korumaya
muhtaç çocuklar İl Müdürlüğünde oluşturulan Koruyucu Aile Komisyonunca uygun görülen
çocuk koruyucu aile yanına yerleştirilir. Madde7 ile kuruluşların, her ay koruyucu aileye
yerleştirilebilecek çocukların ad ve soyadını, doğum yeri, doğum tarihleri ve korunma
kararları nedenlerini kapsayan liste ile birlikte sağlık durumu, psiko-sosyal ve fiziksel
gelişmelerini gösteren sosyal inceleme raporunu İl Müdürlüğüne göndermeleri zorunludur.
Koruyucu Ailenin Seçimi Madde 8 ile düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olup, Türkiye’de sürekli ikamet eden, en az ilkokul mezunu, 25-50 yaş arasındaki
kişiler, evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere il müdürlüklerine
başvurabilirler. Çocuğun velayet sorumluluğunu taşıyan kişiler, aynı çocuğun koruyucu ailesi
olamazlar.
Akrabaların ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk ilişkisinin kurulduğu
ailelerin koruyucu aile olmak istemesi hâlinde, yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre
bunlardan yaş ve eğitim koşulu aranmayabilir. Koruyucu aile adayları ve çocuk arasında, anababa-çocuk ilişkisinin kurulması ve birebir ilişki sağlanması esasları çerçevesinde, aday
ailenin yaşı değerlendirilir.
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Koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvuran kişilere koruyucu aile
hizmetinin esasları ve işleyişi ile koruyucu aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri
hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır. İlk görüşme formu doldurulur ve müracaatçının
yazılı başvurusu alınır.34
Madde9’a göre, başvurusu kabul edilenler hakkında sosyal inceleme yapılır ve bu
inceleme ve değerlendirmeler Koruyucu Aile Komisyonuna iletilir. Bu komisyon madde
10’a göre, İl Müdürü başkanlığında, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü, bulunmadığı
illerde ise bu hizmetlerden sorumlu sosyal çalışmacı ve aile ile ilgili mesleki çalışmaları
yürüten sosyal çalışmacıdan oluşur. Bu komisyon değerlendirmesinden sonra çocuk aileye
verilebilir. İl Müdürlükleri ile yanına çocuk yerleştirilen koruyucu aile arasında, örneğin
Genel Müdürlükçe hazırlanacak bir sözleşme imzalanır. Sözleşmenin valilikçe onayından
sonra çocuk bir tutanakla aileye teslim edilir. Koruyu aile;
a ) Yanına yerleştirilen çocuğun öncelikle fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı
olabilmesi için gerekli koşulları sağlamakla,
b ) Çocuğun yeteneklerinin ve becerilerinin el verdiği ölçüde öncelikle eğitim ve
öğretimi ya da meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermekle,
c ) Çocuğun varsa öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve zamanda
görüşmesini sağlamakla,
d ) Koruyucu aileye ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları
yürüten sosyal çalışmacılara gerekli koşulları hazırlamakla,
e ) Adres ve ikametgâh değişikliklerini, bu değişiklik gerçekleşmeden önce İl
Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Aksi bir durum söz konusu olduğunda koruyucu ailesi
statüsü geri alınarak bu aileye bir daha çocuk verilemez. Bu çocuklara ayrıca ayni ve nakdi
yardımlar da yapılmaktadır.
Koruyucu aile hizmeti, gönüllü aileden ve evlat edindirmeden farklıdır.
Gönüllü aile, kuruluştaki çocuklara yardımcı olmayı ifade ederken, evlatlık biyolojik aileleri
için yaşama şansı kalmamış çocuklara uzun süreli korumayı ifade eder. Koruyucu aile
sisteminde hizmetlerde devlet ile paylaşım esastır. Çocuğun aile içinde yetişmesi esastır.
34

Başvurudan sonra şu belgeler istenir:

a) Fotoğraf,
b) Nüfus cüzdanı örneği,
c) Öğrenim durumunu gösterir belge,
ç) Evliler için evlenme cüzdanı örneği,
d) İkametgâh belgesi,
e) İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge,
f) Adli sicil raporu,
g) Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar
verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor istenir. Sosyal
çalışmacı, gerekli görmesi hâlinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor
da isteyebilir. Kişilerin evli olması hâlinde her iki eş için de aynı belgeler istenir. Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa,
adli sicil raporu ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir.
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Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi
ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan,
Kurumla işbirliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hisseden herkes
koruyucu aile olabilir. Vatandaş olan, ikameti Türkiye’de olan, 25-65 yaşa aralığında olan, en
az ilkokul mezunları, düzenli gelire sahipse ve çocuğun öz anne ve babası değilse bu kişiler
koruyucu aile olabilir.
Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli
Veli ya da vasi dışında kalan kan bağı bulunan akrabalar ya da çocuğun iletişim içinde
olduğu veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresinde olan, tercih etmeleri hâlinde en az
temel ana, baba eğitimleri kapsamında eğitim almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
Geçici Koruyucu Aile Modeli
Acil koruma gereken ya da hakkında hizmet planı oluşturulmamış ve kuruluş
bakımına yerleştirilmemiş ya da kendisi için planlanan hizmet modelinden çeşitli nedenlerle
henüz yararlandırılamamış çocuklar için, temel ana, baba eğitimleri ve Koruyucu Aile Birinci
ve İkinci Kademe Eğitimini almış profesyonel kişi ve ailelerin sağladığı birkaç gün ile en
fazla bir ay arasında değişen bakımdır.
Süreli Koruyucu Aile Modeli
Öz ailesi yanına kısa sürede döndürülme imkânı bulunmayan ya da kalıcı olarak aile
yanına yerleştirilemeyen çocuklara, tercihen temel ana-baba eğitimleri ve Koruyucu Aile
Birinci Kademe Eğitimini almış kişi ve ailelerin sağladığı bakımdır.
Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli
Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip
olan veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel ana, baba eğitimleri,
Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerini almış kişi ve ailelerin sağladığı
bakımdır. Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
Koruyucu ailelere ödenen ücret ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylık
göstergesinin (9500) memur maaş katsayısıyla çarpımıyla elde edilen rakamın sırasıyla
%50'si, %75'i, %80'i, %85’i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir.
Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile
belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı, sırasıyla 600 (İlköğretim 1 - 4. sınıfı), 900
(İlköğretim 5 - 8. sınıfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yükseköğrenime devam eden)
gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. Hizmet
Kapsamında Sağlanan Destekler:
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- Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine
ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına aylık
net ödeme yapılır.
- Özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan ya da engelli çocuklar için aylık bakım
ücreti özür ve yaş durumu dikkate alınarak belirtilen miktar %50 artırılarak uygulanır.
- Koruyucu aile yanında eğitime veya mesleki eğitim ya da kursa devam etmeyen
eğitim yaşındaki çocuklar için özel zorlukları ve ihtiyaçları bulunana ya da engelli çocuklar
hariç aylık bakım ücreti yaş grubuna göre aldığı ücretin %50’si oranında ödenir.
-Koruyucu aile yanında bakılan çocukların sağlık harcamaları kuruluş bakımındaki
çocuklarda olduğu gibi 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası hükümlerine göre karşılanır. Yine
koruyucu aile yanındaki çocuklar koruyucu ailenin çalıştığı kurumun bağlı olduğu sağlık
kuruluşu ya da anlaşması doktoruna da götürülebilmektedir. Ancak, bu durumda muayene ve
tedavi bedeli Kurumumuz tarafından karşılanamamaktadır.
-Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli
çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş grubu kreş çağı veya anaokulu çocuklarının servis
ücretleri, servis bulunmaması hâlinde ulaşım giderleri karşılığı otobüs bilet ücreti ödenir,
servis bulunmaması hâlinde gidiş gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet
ücretleri ödenir.
- Koruyucu aile hizmeti kapsamındaki, okula devam eden veya öğrenimini
sürdürememiş çocuklara, kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık
ödenir. Koruyucu aile yanında bakılan çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlık,
koruyucu aile tarafından çocuğa verilir. Çocuğa verilen harçlığın, kuruluş bakımındaki
çocuklara verilen harçlıkla aynı olması gerekmektedir.
-Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara,
öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir. (http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/tr)
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katsayı ; 0,076998
YAŞ OKUL DURUM

%

AYLIK
BAKIM GÖSTERGE
ÜCRETİ

0-3 YAŞ

50

365,74

4-5 YAŞ

75

548,61

6-14 YAŞ

80

585,18

(İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar)

AYLIK
HARÇLIK

AYLIK
TOPLAM

-

-

365,74

-

-

548,61

600

46,20

631,38

900

69,30

654,48

15-18 YAŞ
(Lise ve Dengi)

85

621,76

1200

92,40

714,16

19+ YAŞ
(Yüksek Öğrenim)

90

658,33

2000

154,00

812,33

SERVİS

: 153TL

KURS

: 1.302 TL (Meslek Edinme)
2.448 TL (S.B.S )
3.814 TL (Üniversite Hazırlık)

Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunulan İl'deki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.

Kaynak: http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/tr
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Uygulamalar


Evlat edinme



Koruyucu aile
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Uygulama Soruları
1)

Evlat edinme şartları nelerdir?
2)

Koruyucu aile modeli nasıl işler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, koruyucu aile, evlat edinme modelleri işlendi. Kimlerin evlat edineceği,
koruyucu aile olmak için şartların neler olduğundan bahsedildi. Çocuk Koruma Kanunu da bu
bağlamda işlenmiş oldu.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa referandumla getirilin yeniliklerden değildir?

a)

Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma hakkına sahiptir.

b)
Yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan
ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
c)

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

d)

Devlet çocukları korumak için sevgi evleri, çocuk evleri açar, işletir.

2)

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer almaz?

a) Her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları
ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet,
sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler
b) Görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, kendini ilgilendiren her konuda
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine
uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar
c) devlet gelecekte çocuk istihdamını sağlamak için önlemleri alır.
d) çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler.
3)

Havana sözlşemesi hangisinde görüşülmemiş ve kararlaştırılmamıştır.?

a)
Gözaltında olan veya muhakeme
(yargılanmamış) çocuklar masum sayılır
b)

devam

ederken

tutuklu

bulunan

Çocuk kaçakçılığına karşı her türlü tedbir alınır.

c)
Çocukları tutuklamaktan mümkün olduğu kadar kaçınılır ve istisnaî hâllerle
sınırlı olarak tutuklama kararı verilir.
d)

Tutuklu çocuklar, hükümlü çocuklardan ayrı yerlerde tutulur.

4)
Amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokakta yaşayan çocuklar ile
sokakta çalıştırılan çocuk ve gençlerin rehabilitasyonları ve topluma yeniden
kazandırılmalarını sağlamakla görevli kurum hangisidir?
a)

HEC

b)

CEDAW

c)

ÇOGEM
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d)

ÇHGM

5)

İş kanununa göre hangileri yasaklanmamıştır?

a) On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını
doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde
çalıştırılabilirler.
b) On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak on beş yaş ile
on sekiz yaş arası çocuklar ancak İŞKUR’dan alacakları belge ile Bakanlığın kabul ettiği iş
yerlerinde çalıştırılır.
c) Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde
güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri
dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel
olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.
d) On sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile
on beş yaşını tamamlamış, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına
izin verilecek işler, on dört yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların
çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Cevaplar: 1)d, 2)c, 3)b, 4)c, 5)b
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13. ENGELLİ-YAŞLI HİZMETLERİ VE SOSYAL HİZMET

283

Şekil 8: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Foto 22: Kalbimizdesiniz
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde engelli ve ölçütleri, 2022 S. Kanun, 5378 S. Kanun, evde bakım
hizmetleri ve bakım aylığı konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Engelli kime denir?

2)

Engelli Ölçütleri nelerdir?

3)

Engelliler Kanununun önemi nedir?

4)

Evde bakım kimler içindir?

5)

Evde bakım aylığından kimler yararlanır?

286

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Engelli ve Ölçütleri

Kazanım

Kazanımın
nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği
Engellinin kim olduğu ve
Kitaptan
ölçütlerinin
nasıl
tespit ilgili bölüm, Powerpoint,
edildiğini açıklayabilmek
video

2022 S. Kanun

2002 S. kanunun engelli ve
Kitaptan
yaşlılar
için
önemini ilgili bölüm, Powerpoint,
kavramak
video

5378 S. Kanun

Engelliler
Kanununu
Kitaptan
ayrıntılı
olarak
ortaya ilgili bölüm, Powerpoint,
koymak
video

Evde Bakım Evde bakım hizmetlerinin
Kitaptan
Hizmetleri ve Bakım Aylığı özelliği,
ilgili bölüm, Powerpoint,
faydalanabilecekleri, bakım video
aylığının
miktarı ve
kimlerin
faydalanacağını
ortaya koyabilmek.
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Anahtar Kavramlar








Engelli
Yaşlı
Evde bakım
Evde bakım aylığı
2022 S. Kanun
5378

S.

Kanun
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Giriş
Toplum içinde engelli ve yaşlı nüfusu tahmin edildiğinden daha fazladır. Özellikle
gelişmiş ülkelerde hâlihazırdaki gerçekliği ifade ederken, gelişmekte olan ülkelerde trend
olarak karşımızda duran yaşlılar nüfus içinde her geçen gün miktarını ve oranını
yükseltmektedir.
Engelli ve yaşlılara yönelik gün geçtikçe yeni modeller, uygulamalar ortaya
konulmaktadır. Türkiye açısından ise Engelliler Kanunu çıkartılmıştır. 2022 S. Kanun
yanında Engelliler Kanunu, evde bakım hizmetleri, evde bakım aylığı gibi konular da
işlenecektir.
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13.1. Engelli, Yaşlı ve Ölçütleri
Yaşlılar 65 yaş alt sınırını oluşturmaktadır. Bununla birlikte 60 yaş üstü yaşlı kabul
edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1963 yılında yaşlanmayı kronolojik olarak ele
almış ve 3 safhaya ayırmıştır.
Orta Yaşlılar ( 45 ' 49 yaş)
Yaşlılar (60 ' 74 yaş )
İleri Yaşlılar (75 + yaş )
Ayrıcalıksız her canlıda görülen yaşlılık, tüm işlevlerde azalmaya neden olan,
süreklilik arz eden, evrensel bir süreçtir. Yaşlılıkta görülen bedensel kayıplar hastalık olarak
nitelenemez, yaşlılık doğal bir süreçtir. Çünkü yaşlılık herkeste, hastalık bazı insanlarda
görülür.
1982 Anayasası 61. Madde: Yaşlıların devletçe korunacağı ve onlara devlet yardımı
ile sağlanacak diğer hak ve kolaylıkların kanunla düzenleneceği belirtilmektedir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 26 Temmuz - 6 Ağustos 1982 tarihleri arasında
Dünya Yaşlılar Asamblesi için Viyana'da toplanarak YAŞLANMA 1982 - Yaşlılık
ilkelerini, Nisan 2002’de de 2. Dünya Yaşlılar Asamblesi için Madrid’de toplanarak
YAŞLANMA 2002 -Uluslararası Eylem Planı'nı saptamıştır. Buna göre:
Yaşlılık İlkeleri
1-Bağımsızlık
Yaşlı bireyler:
Beslenme, barınma, giyim gibi temel gereksinimlerini karşılamak ve sağlık
bakımından yararlanmak için yeterli gelire sahip olmalıdır. Sayılan gereksinimlerini
karşılayabilmeleri için ailelerinden ve toplumun her kesiminden destek almalıdır.
Gereksinimlerini karşılama konusunda kendi kendilerine yardımcı olabilmeleri yönünde
desteklenmelidir. Gelir getirici bir işte çalışabilmeli ya da toplumdaki diğer gelir getirici
faaliyetlerden yararlanmalıdır.

Emeklilik yaşının belirlenmesi ve emeklilik koşullarının tanımlanmasında söz
sahibi olmalıdır.

olmalıdır.


Yaşlarına, yeteneklerine uygun eğitim ve öğretim programlarına sahip
Bireysel tercihlerine uygun, güvenli bir çevrede yaşamalıdır.
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sunmalıdır.

Yaşadıkları çevre aynı zamanda onlara kapasitelerini geliştirebilecek fırsatlar


Mümkün olduğunca uzun süre kendi evlerinde ya da aile ortamında
yaşamalıdır.
2-Katılım
Yaşlı bireyler:

Refah düzeylerini doğrudan etkileyecek politikaların hazırlanması ve
uygulanması aşamalarına aktif bir biçimde katılımda bulunmalıdır.


Bilgi ve becerilerini genç kuşaklar ile paylaşmalıdır.



Topluma hizmet etmek için çeşitli fırsatlar geliştirebilmelidir.


Kendi ilgi ve yeteneklerine uygun etkinliklerine gönüllü olarak katılımda
bulunmalı
ve
hizmet
edebilmelidir.
3-Bakım
Yaşlı bireyler;

Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım
hizmetleri verilmelidir.

Her toplumun kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve
gözetilmelidir.

Asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve sürdürecek
sağlık bakımına sahip olmalıdır.

Yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim duyduklarında
korunabilecekleri ve bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip
olmalıdır.

İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden
desteklenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti
alabilecekleri, uygun kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır.

Bir huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda;
ihtiyaçları, inançları, haysiyetleri, özel yaşamları, bakımları ve yaşam biçimleri hakkında
kendi
kararlarını
vermeleri
konularında
tam
olarak
saygı
görmelidir.
İnsan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalıdır.
4-Kendini Gerçekleştirme
Yaşlı bireyler:
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Bireysel potansiyellerini (yetenek ve becerilerini) tam olarak gerçekleştirebilecek
fırsatlar yaratmalı, var olan uygulamalardan yararlanmalıdır. Toplumun eğitim ve kültür
etkenliklerine aktif olarak katılabilmelidir.
5-İtibar
Yaşlı Bireyler:

İtibar görmeli ve güven içerisinde yaşamalıdır. Sömürüden, fiziksel ya da
zihinsel istismardan uzak tutulmalıdır.

Hizmetlerden yararlanırken; yaş, cinsiyet, ırk, etkin köken, özür durumu ya da
diğer konumları nedeniyle bir ayırım görmemelidir. Gelir durumları belirleyici bir unsur
olmamalı, gelir düzeyinden bağımsız olarak gereksinimleri karşılanacak şekilde uygun
hizmetlerden yararlanmalıdır.
6-Bağımsız ve Özgür Yaşam
Yaşlılar;


Bağımsız ve isterlerse sosyal hizmet destekli bir yaşam sürme,



Özgürce seyahat edebilme,



Hareket serbestisi sağlayacak düzenlemeleri talep etme,


Gereksinim durumunda yaşam koşul ve biçimlerini dikkate alan, çağdaş bakım
hizmetlerini talep etme,


Bağımlı olsalar dahi, yaşamları konusunda karar verme, haklarına sahiptirler.

7-İnsan Onuruna Yakışır Bir Yaşam
Yaşlılar;


İstedikleri bir çevrede yaşamlarını sürdürme özgürlüğüne,


Toplumsal
bir
saygı bekleme, insan onuruna yakışır bir yaşam sürme,

sorumluluk

üstlenme,

 Başkalarına bağımlı olsalar dahi, onurlarını zedeleyen tutum ve davranışları
reddetme, haklarına sahiptirler.
8-Gelişim, Sosyal İlişkiler ve Dini Gereksinim
Yaşlılar:
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Kendilerini
geliştirme,
eğitme
ve
yaşamlarını
İnançlarına uygun ibadet yerlerini ( cami, kilise, sinagog vb.) kullanma,

yönlendirme,


Sosyal çevrelerini seçme, kültürel etkinliklere, boş zamanlarını değerlendirme
ve spor etkinliklerine katılma, haklarına sahiptirler.
9-Toplumla Bütünleşme
Yaşlılar:

aktarma,

Bilgilerini, yaşam deneyimi ve becerilerini topluma sunma ve gençlere


İşveren ve işyerlerinden, esnek ve emekliliğe hazırlayan bir çalışma ortamı
oluşturulmasını talep etme,

sahiptirler.

Gönüllü çalışan yaşlılar, yaptıkları işlere karşılık bir katkı talep etme, haklarına

10-Ayrımcılığın Engellenmesi
Yaşlılar:

Yaş ayrımcılığının engellenmesi ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi için
gerekli olan önlemlerin devlet, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından alınmasını talep
etme,

Ücretli ve gönüllü çalıştıkları işyerlerinde yaş ayrımcılığından dolayı
dışlanmama,

İtiraz olmadığı sürece, hukuki işlemlerde yaşlı ayrımcılığı nedeni ile istenen
belgelerin kaldırılmasını talep etme, haklarına sahiptirler.
Yerleşme ve Barınma

Yaşlılar,
bağımsız
kavuşturulabilmelidirler.

yaşayabilmeleri

için

uygun

fiziki

çevreye


Sağlık durumlarına göre düzenlemelerin yapılabileceği uygun konuta sahip
olabilmelidirler.

Yaşlılar, konutlarında ve konutlarının dışında güvenli bir ortamda yaşama
hakkına sahip olabilmelidirler.
Günlük Yaşamı Kolaylaştırmak
Yaşlıların günlük yaşam aktiviteleri ve faaliyetleri ile kendilerine bakım aktivitelerini
kolaylaştırıcı araç-gereç yanında giyim, aksesuar ve mobilyaların tasarım ve üretimi
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konusunda ilgili kişi ve kuruluşların bilinçlendirilmesi ve bu alanda üretimin yapılması
sağlanmalıdır.
Sağlık Hizmetleri
Sağlık profesyonellerinin yetiştirildiği tüm kurumlarda, yaşam döngüsü içinde yer alan
yaşlılık döneminin de yeterince ele alınması gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimlerinin işbirliği ve akreditasyon
kurumlarının onayı ile yaşlı bireye bakım hizmeti verilen ünitelerde ve yaşlı bakım evlerinde,
sertifikalı sağlık personellerinin çalıştırılması için sertifika programlarının ivedilikle
başlatılması ve bu programların düzenli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Çeşitli
kurumlarca düzenlenen kursların, yetkin kurumlar tarafından, ilgili bakanlıkların
denetiminde sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Yaşlılar:


Sağlık hizmetlerine etkin ve rahat ulaşabilme,

 Var olan sağlık hizmetlerinin standardının yükseltilerek, bu hizmetlerden etkin bir
şekilde yararlanma,
 Yaşlı sağlığı birimleri ve klinikleri, yoğun bakım, acil yardım gibi özel hizmet
modellerinin geliştirilmesini isteme,
 Sağlık sorunlarını değerlendirebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen, bilinçli
yaklaşım ve bakım uygulamaları yapabilen yetkin hemşireler ve bu alanda eğitilmiş yardımcı
personeller tarafından bakım görme, haklarına sahiptirler.
Yaşam Kalitesini Sağlayan Bakım ve Hizmetler
Yaşlılar:


Kendilerine çağdaş donanımlı bir bakım ve hizmet verilmesini talep etme,



Kendilerine özel destek ve bakım verilmesini talep etme,

 Kendilerine bakan kimselere devlet ve yerel yönetimler tarafından destek
sağlanmasını talep etme,
 Evde destek ve bakım hizmetleri, gündüz bakımevleri, toplu konutlar, yaşam
evleri, yaşlı kulüpleri, evlere sıcak yemek servisi gibi çağdaş hizmet modellerinin
geliştirilmesini isteme, haklarına sahiptirler.
İstismarın Önlenmesi
Yaşlılar:
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Kendilerine yönelik her türlü istismarın önlenmesini talep etme hakkına sahiptirler.
Etik ilkeler
Yaşlıların,
Bakım, tıbbi tedavi, diğer uygulamalar ve tüm yaşam dönemlerinde uluslararası etik
ilkeler doğrultusunda davranılmaya hakları vardır.
13.2. 2022 S. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
Bu kanun ilk defa kategorik olarak belli vatandaşlara aylık bağlanmasıyla ve devletin
sosyal yardım alanında yaptığı bir düzenleme olmasıyla bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan 65
yaş üstündeki muhtaç kişilere, 2022 sayılı Kanuna dayanılarak aylık bağlanabilmesi için
kişinin taşıması gereken şartları belirtmiştir. Bu şartlar şunlardır:
 2022 sayılı Kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının devlet
memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az
geliri olmak,
 SGK’dan herhangi bir gelir veya aylık almamak,
 Belirlenmiş olan muhtaçlık sınırında veya üzerinde nafaka bağlanmamış olmak
veya bağlanması mümkün olmamak,
 Mahkeme kararıyla veya kanunla bağlanmış olup 2022 sayılı Kanun uyarınca
bağlanacak aylığa eşit veya daha yüksek olan herhangi bir devamlı gelir ya da menkul ve
gayrimenkul mallarından dolayı gelir sahibi olmamak veya bu geliri sağlaması mümkün
olmamak,
 Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli bakımı yapılmakta ise, kendilerine bu
kurum/kuruluş tarafından muhtaçlık sınırına eşit veya daha fazla gelir, harçlık veya benzeri
bir ödeme yapılmamak, Muhtaç durumdaki engellilere 2022 sayılı Kanun çerçevesinde aylık
bağlanabilmesi için yukarıda belirtilen şartların yanı sıra çalışma gücünü yüzde 40’ın
üzerinde kaybetmiş olma şartı aranmaktadır. Bu şartları taşıyan engelli eğer 18 yaşın altında
ise; söz konusu aylık, engelliye kanunen bakmakla yükümlü olan kişiye bağlanmaktadır.
Bu kanun herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yaşlıların sosyal emekliliğinin
çerçevesini belirlemesine rağmen, 65 yaşını bitirmediği hâlde başkasının yardımı olmaksızın,
hayatını devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları
sağlık raporu ile kanıtlayanlarla uygun bir işe yerleştirilemeyen engellileri de kapsar.

295

Öte yandan, 2022 sayılı Kanuna göre yapılan aylık ödemeleriyle ilgili olarak en çok
şikayet konusu olan hususlar; başvurudan aylık bağlanana kadar geçen sürenin çok uzun
olması ve çok sayıda prosedür bulunmasıdır. Kaymakamlıklara başvuran kişilerden tek
adımda hizmet ofisi bulunmayan yerlerde birçok daireyi dolaşarak mevcut formda söz konusu
dairelere ilişkin bölümlerin onaylattırılması talep edilmektedir. Mal müdürlüklerinde 2022
sayılı Kanun uygulaması için ayrı birimler bulunmamaktadır. Bu birimler de çalışan
personelin sosyal yardımlar konusunda bir uzmanlığının olmaması da bir eksiklik olarak
gözükmektedir.
Engelli raporlarının onaylanmasında bürokrasi ve zaman kaybı söz konudur. Ayrıca,
kişilere bir kez aylık bağlandıktan sonra aylık alanların durumunu, mahallinde izleyen bir
birimin bulunmaması, usulsüzlüklerin ancak şikâyet hâlinde tespit edilebilmesine yol
açmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından: engellilik ölçütü, sınıflandırması
ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik
Madde4 :
a) Ağır engelli: Engelli durumuna göre engelli oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit
edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine
getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri,
b) Balthazard formülü: Kişinin engelli oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar
için kullanılan hesaplama şeklini,
c) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve
günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon,
danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,
ç) Engelli sağlık kurulu: Kişilerin hastalık ve engelleri hakkında karar vermeye yetkili
olan ve bu Yönetmeliğin 6’ncı ve 7’nci maddelerinde belirtilen organları,
d) Engelli sağlık kurulu raporu: engelli sağlık kurulunca hazırlanan, kişilerin özür ve
sağlık durumu ile kullanım amacını belirten belgeyi,
e) Engellilik sınıflandırması: Önemli bir sağlık öğesi olarak engelliliğin tanımı
konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeveyi, ifade eder.
Engelliler Kanunu birçok düzenlemeyi yapmıştır. Tanımlar Madde3 ile belirtilmiştir.
25.4.2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle özürlü ifadeleri engelli olarak
değiştirilmiştir.
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Doğrudan ayrımcılık: Engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline dayanan ve engellinin hak
ve özgürlüklerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını
engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi,
Dolaylı ayrımcılık: Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar
sonucunda engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak, engellinin hak ve
özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir
konuma sokulmasını,
Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından
dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan
tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
Engelliliğe dayalı ayrımcılık: Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka
herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında
kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen
her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı,
Engellilik durumu: Bireyin engelliliğini ve engellilikten kaynaklanan özel
gereksinimlerini, uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler,
sınıflandırmalar ve tanılamaları,
Erişilebilirlik: Binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve
iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve
kullanılabilir olmasını,
Habilitasyon: Engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve
yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel
ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlerini ifade eder.

13.3. 5378 S. Engelliler Kanunu
Madde1 ile kanunun amacı belirtilmiştir: Bu kanunun amacı engellilerin temel hak ve
özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura
saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin
katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli
düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır.
Madde 4- (Değişik:6.2.2014-6518/64 Md.)
Bu Kanun kapsamında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde:
a) Engellilerin insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, kendi seçimlerini
yapma özgürlüğünü ve bağımsızlığını kapsayacak şekilde bireysel özerkliğine saygı
gösterilmesi esastır.
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b) Engelliliğe dayalı ayrımcılık yapılamaz, ayrımcılıkla mücadele engellilere yönelik
politikaların temel esasıdır.
esastır.

c) Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması

d) Engellilerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için
erişilebilirliğin sağlanması esastır.
e) Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.
f) Engellilere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlüğünün korunması esastır.
esastır.

g) Engeli olan çocuklara yönelik hizmetlerde çocuğun üstün yararının gözetilmesi

h) Engeli olan kadın ve kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmaları
önlenerek hak ve özgürlüklerden yararlanmalarının sağlanması esastır.
i) Engellilere yönelik politika oluşturma, karar alma ve hizmet sunumu süreçlerinde
engellilerin, ailelerinin ve engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımının
sağlanması esastır.
j) Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının görüşü alınır.
Madde 4/A- (Ek:6.2.2014-6518/65 Md.)
Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık dâhil olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü
ayrımcılık yasaktır. Eşitliği sağlamak ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere engellilere
yönelik makul düzenlemelerin yapılması için gerekli tedbirler alınır. Engellilerin hak ve
özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlamaya yönelik alınacak özel tedbirler
ayrımcılık olarak değerlendirilemez.
Topluma dâhil olma
Madde 4/B- (Ek:6.2.2014-6518/66 Md.)
Engellilerin toplumdan tecrit edilmeleri ve ayrı tutulmaları önlenir. Engellilerin diğer
bireylerle eşit koşullarda bağımsız olarak toplum içinde yaşamaları esas olup, özel bir yaşama
düzenine zorlanamazlar. Engellilerin topluma dâhil olmaları ve toplum içinde yaşamaları
amacıyla bireysel destek hizmetleri de dâhil olmak üzere ihtiyaç duydukları toplum temelli
destek hizmetlerine erişimleri sağlanır.
İstihdam
Madde 14- (Değişik:6.2.2014-6518/72 Md.)
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Engellilerin iş gücü piyasası ve çalışma ortamında sürdürülebilir istihdamı için kendi
işini kurmaya rehberlik ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi de dâhil olmak
üzere gerekli tedbirler alınır. İşe başvuru, alım, önerilen çalışma süreleri ve şartları ile
istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere
istihdama ilişkin hiçbir hususta engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.
Çalışan engellilerin aleyhinde sonuç doğuracak şekilde, engelinden dolayı diğer kişilerden
farklı muamelede bulunulamaz.
Çalışan veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve
güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve
engellilerin çalıştığı iş yerlerinde makul düzenlemelerin, bu konuda görev, yetki ve
sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar ile işverenler tarafından yapılması zorunludur.
Engellilik durumları sebebiyle iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engellilerin
istihdam edildiği korumalı işyerlerinin statüsü ve bu işyerleriyle ilgili usul ve esaslar Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca
müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
5378 S. Kanunun ek maddeleri de kendisi kadar önemlidir. Buna göre;
Geçici Madde 2- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut
tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel
alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren
her türlü yapılar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde35 engellilerin
erişebilirliğine uygun duruma getirilir.
Geçici Madde 3- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince
sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu
bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun
olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde, sürücü koltuğu hariç dokuz ila on altı
oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirlerarası toplu
taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar 7.7.2018 tarihine kadar engelliler için
erişilebilir duruma getirilir.
(Ek:6/2/2014-6518/75 Md.) 7/7/2018 tarihine kadar, karayolu ile turizm taşımacılığı
yapan veya şehirler arası toplu taşıma hizmeti veren gerçek ve tüzel kişiler, engelli bireyin
erişilebilir toplu taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini azami yetmiş iki saat içinde
karşılamakla yükümlüdür.
(Ek:6.2.2014-6518/75 Md.) 7.7.2018 tarihine kadar, servis taşımacılığı yapan gerçek
ve tüzel kişiler, engelli personel veya öğrenciye talep hâlinde erişilebilir taşıma hizmetini
sağlamakla yükümlüdür.

35

İlk çıkışında 7 yıl daha sonra 8 yıla çıkartılmıştır. Bkz 5378 S. Kanun ek maddesi
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(Ek:6.2.2014-6518/75 Md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altı aylık
süreden sonra üretilen, sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla oturma yeri olan
araçlardan erişilebilir olmayanlara şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma hizmeti için yetki
belgesi, izin veya ruhsat verilmez.
Erişilebilirlik, Madde 7- (Değişik:6.2.2014-6518/69 Md.)
Yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat,
imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk
sağlanır. Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla
koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun
olması zorunludur. Bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler için
erişilebilir olması sağlanır.

13.4. Evde Bakım Aylığı
Evde bakım hizmetleri, engelli bireylerin ev ortamında bakımlarının yapılmasıdır.
Evde bakım, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin koruyucu, tedavi edici ve destek hizmetleri
ile sosyal ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Kronik hastalar, engelliler ve daha çok yaşlılar bu
hizmetlerden yararlanmaktadır. Evde bakım hizmetleri hem verimlilik/etkinlik hem de bakıma
muhtaç olan bireyin kendini daha iyi hissetmesi açısından daha yararlı kabul edilmektedir.
Evde bakım hizmetleri aile değerleri açısından de önemli bir düzenleme olarak
görülmektedir. Evde bakım hizmetlerinden memnun kalınmasıyla yaygınlaştığını
söyleyebiliriz. Muhtaç engellinin kim ya da kimler olduğunu ise yasa tanımlamaktadır.36
Evde bakım hizmetleri 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. maddesi ile 2828 sayılı
SHÇEK Kanunu’na eklenen Ek 7. Maddede ile belirlenmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına
tâbi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi
ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakım hizmetinin resmî veya
özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır .... hükmü getirilmiştir.
Geçmişte bakıma muhtaç engellinin kendisinin veya ailesinin herhangi bir sosyal
güvenlik kurumuna tâbi olması, bakım hizmetinden faydalanmasına engel teşkil
etmekteydi. Engelli bireyler için bu engelin kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacıyla
2007 tarih 5579 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2. Maddesi ile 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi
değiştirilmiştir. 37 Bu değişiklikle sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olsun veya olmasın
2828 S. Sosyal Hizmet Kanunu 3. madde d) (Ek: 1/7/2005-5378/26 md.) Bakıma Muhtaç engelli: engelli
sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış,
tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam
ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi” ifade eder. Ayrıca Bakıma muhtaç engellilere sunulacak bakım hizmetinin
karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, iki aylık net asgarî ücretten fazla olamaz.
37 “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle: Kendilerine ait veya bakmakla
yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının
36
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kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama
aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç
engellilerin de 2828 sayılı Kanunun Ek 7. Maddesi kapsamında bakım hizmetinden
faydalanmaları mümkün olmuştur. Bakım aylığı almak için şu şartlar gereklidir;

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle
kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama
aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım
raporu ile tespit edilmesi,

Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul
raporunda ağır engelli olarak kabul edilmesi,

Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek
şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,
Engelli bireye ya da bakıma muhtaç kişiye evde bakım hizmetlerinin sağlanmasının
önünün açılmasıyla engelli bakıma muhtaç kişi aile ortamında kalmış olmaktadır. Kurum
bakımı kişinin bakımını üstenecek kişinin olmaması durumunda mümkün olabilmektedir.
Şartlar yerine getirildiğini ise evde bakım aylığı alınması kişinin ev ortamından ve
ailesinden uzaklaşmamış olması bu kişinin büyük oranda kendini daha iyi hissetmesine yol
açabilmektedir. Ayrıca aile ortamında bakımı yapılan muhtaç engelli bireyin ailenin gözü
önünde olması da birçok aile için büyük bir kolaylık imkânı sunmaktadır. Bununla birlikte
bakım yapacak bir kişi olmadığında ya da kişinin bunu tercih etmediğini zaman alternatif
olarak kurum bakımının sunulması da mümkün olmaktadır.
2005 tarihli Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğe göre,
Evde bakım,
Madde 4 d) Evde Bakım Hizmeti: Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere,
aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik
tedavi de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin
sunulmasını,
Madde 19 — Evde bakım hizmetinde devamlılık esastır. Bu devamlılık, hastanın
talebi ve hizmetin gereklerine göre gece ve gündüz, hafta sonu ve tatil günleri dâhil olmak
üzere gerektiğinde 24 saat kesintisiz hizmet verilebilecek şekilde olmalıdır. İhtiyaç
durumunda belirli saatlerde evde bakım hizmeti verilebilir.
d) Evde bakım hizmeti için, hasta ve/veya hasta ailesi tarafından istem yapılabilir. Bu
durumda evde bakıma uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından hastanın durumu tanısını
koyup ve tedavisini planlayan hekim veya evde bakım hekimi tarafından değerlendirilir.
2/3'ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilere resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında
bakım hizmeti verilmesi sağlanır.
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Planlamada yapılacak değişiklikler ya da ileri düzey yeni hizmet seçenekleri için hekim onayı
alınır.
Evde bakım hizmeti almak isteyen kişi, sağlık kuruluşuna bizzat veya telefon ile
müracaat edebilir. Çağrı merkezi görevlisi personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yapar,
gerekli bilgileri verir. İlk görüşmeyi takiben hekim veya hemşire tarafından görüşme yapılır.
Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir. Bakım hizmeti alacak kişi
hekim ve hemşire tarafından evde ziyaret edilir, kişinin bakım ihtiyaçları, ev şartları belirlenir.
Hekim tarafından evde bakım hizmeti alacak kişinin varsa tanısını koyup ve tedavisini
planlayan diğer hekimler ile bağlantı kurulur, tedavi planı alınır ve son olarak da evde bakım
planı ve tedavi planı oluşturulur. Hastanın tanısını koyup ve tedavisini planlayan diğer
hekimler bulunmuyor veya bağlantı kurulamıyorsa hizmet alacak kişinin sağlık durumuna
göre sağlık kuruluşunun hekimi tarafından muayene edilerek, tanı ve tedavi planı hazırlanır.
Hemşire tarafından da bakım planı hazırlanarak hekimin onayına sunulur varsa gerekli
değişiklikler yapılarak uygulanacak bakım planı hazırlanır. Gerektiği durumlarda ilgili
uzmanlık alanlarındaki uzman hekimlerle hasta konsültasyonu sağlanır.
Evde bakım planına göre hekim dışı sağlık personelinin görev saatleri ve
uygulayacakları işlemler belirlenir ve görev dağılımı yapılır.
Bakım ücretleri ise madde 13– (1) Bakıma muhtaç engelliye verilecek bakım hizmeti
karşılığında ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmi dört saat süreyle bakım hizmeti alan
bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında,
b) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan
bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
c) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti
alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,
ç) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde
istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında günde üç
saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bakım merkezine bir aylık net asgari
ücret tutarında,,
d) Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç
engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen hizmetlerin, tatil günleri dâhil
haftanın yedi günü verilmesi esastır. Aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen
hizmetlerin haftanın altı günü, dini ve millî bayramlar hariç olmak üzere verilmesi esastır.
(3) (Değişik: RG-23/10/2007-26679) Birinci fıkranın (ç) bendine göre bakıcı
personel bir günde en çok üç bakıma muhtaç engelliye hizmet verebilir. Ancak, bir bakıcı
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personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık fazla çalışma süresi dâhilinde yaptırılacak
fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen çalışma
süresini geçemez ve bakım hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık çalışma sürelerine
uyulup uyulmadığı takip edilir. Bakıcı personele fazla çalışma yaptırılmasından dolayı Kurum
tarafından ilave bakım ücreti ödenmez. Bir akraba, (d) bendi kapsamında bakıma muhtaç bir
engelliye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma
muhtaç iki engelliye bakım hizmeti verebilir.
Evde Sağlık Hizmeti Sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında,
hastanın muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesidir.
Kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerin bir bütün olarak
sunulmasıdır.
5378 S. kanun Madde 6- (Değişik:6.2.2014-6518/68 Md.)
Engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için
durumlarına uygun olarak gerekli psiko-sosyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve
bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve
manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım hizmetlerinin
standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülür.
Ayrıca Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve
Esasları Hakkında Yönerge yayınlamıştır. Bu yönergeyle daha ayrıntılı bir şekilde evde bakım
hizmetleri düzenlenmiştir.
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Uygulamalar


Evde bakım hizmetleri



Evde bakım aylığı
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Uygulama Soruları
1)

Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanır?

2)

Evde bakım aylığını kimler alabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, engelli ve yaşlıları ölçütleriyle birlikte kavradık. 2022 S. Kanun yanında
engellilerin ilk kanunu olan 5378 S. Kanun da işlenmiştir. Bu kanunların önemi, kapsamı ve
emredici hükümleri açıklanmıştır.
Bu kanunlara ek olarak evde bakım hizmetleri, evde bakım aylığı konuları işlenmiştir.
Evde bakım hizmetlerinden genelde kronik hastalığı olan ve tedavi merkezlerine ulaşmada
sorun yaşayanlar yararlanırken, evde bakım aylığında yoksul, engelli, bakıma muhtaç kesim
yararlanmaktadır. Bu konular ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Evde bakım hizmetlerinden aşağıdaki durumlardan hangisi yararlanmaz?

a)

Uzun süreli bakıma ihtiyacı olan yaşlı, hasta ve engelliler

b)

Ameliyat sonrasında bakıma muhtaç duyanlar

c)

Yeni doğum yapanlar

d)

Psikolojik sorunları olanlar

2)

Bakım ücreti için hangisi doğrudur?

a)
Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç
engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
b)
Kurum desteği alanlar günde 12 saat süreyle hizmet alırsa asgari ücretin net iki
katı ödeme alır.
c)
Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç
engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında, ödeme yapılır.
d)

Hem kurum hem de akraba yanında yapılan ödeme asgari ücretin iki katıdır.

3)
Geçici maddesi ile yolların, kamu kurumlarının ve diğer şehir mekanın
engellinin kullanabileceği hâle getirilmesi hangi kanunun ek maddesinde ifade edilmiştir?
a)

2022 S. kanun

b)

Engelliler kanunu

c)

Dolaşım Kanunu

d)

Trafik Kanunu

4)
Yaşanılan mekanın engellinin ulaşabileceği duruma getirilmesinde belediyelere
hangi tarihe kadar süre verilmiştir?
a)

2020

b)

2023

c)

2018

d)

2028
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5)

2022 S. kanundan kimler yararlanır?

a)

Engelli, 65 yaş üstü muhtaç yaşlı

b)

65 yaş üstü yaşlı

c)

65 yaş üstü muhtaç yaşlı ve çocuklar

d)

Engelliler

Cevaplar: 1)d, 2)a, 3)b, 4)c, 5)a
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14. SON DÖNEM SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dul kadınlara nakit ödenmesi, ŞÖNİM, elektronik kelepçe, kadın sığınma
evleri, Alo 184, Alo 144 konuları öğrenilecektir.

310

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Dul kadınlara ödenen nakit miktarı ne kadardır ve şartları nelerdir?

2.

ŞÖNİM neyi ifade eder?

3.

Kadın sığınma evleri kimlere hizmet eder?

4.

ALO 184 uygulamasının kapsamı nedir?

5.

ALO 144 uygulamasının kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dul Kadınlara Nakit
Ödenmesi

Hangi dul kadınlara nakit
ödendiği ve miktarının ne
olduğu öğrenilecktir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

ŞÖNİM, Elektronik Kelepçe Şiddete karşı bir önlem
olarak düşünülen ŞÖNİM ve
Elektronik Kelepçenin
şartları ve uygulaması
işlenecektir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Kadın Sığınma Evleri

Kadın sığınma evlerinin
kapsamı, kimlerin
faydalandığı işlenecektir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Alo 184

ALO 184 uygulamasının
kapsamı işlenecektir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video

Alo 144

ALO 144 uygulamasının
kapsamı işlenecektir

Kitaptan ilgili bölüm,
PowerPoint, video
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Anahtar Kavramlar


Kadın sığınma evleri



ŞÖNİM



Elektronik Kelepçe
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Giriş
Bu bölümde daha çok son yıllarda uygulamaya konulan çalışmalar ifade edilecektir.
Daha önce sosyal hizmet alanının aktif bir alan olduğu, sürekli yeni düzenlemeleri gerektiren
dinamik bir doğası olduğu ifade edilmişti. Son yıllardaki uygulamalar bunun en güzel
örneğini teşkil etmektedir.
Bu bağlamda kadın sığınma evleri, kadına yönelik şiddete karşı uygulamalar
incelenecektir. Ayrıca Elektronik uygulamalardan da bahsedilecektir. ALO 184 ve ALO 144
bunların başlıcalarını oluşturmaktadır.
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14.1. Dul Kadınlara Nakit Ödenmesi
Eşi vefat eden, dul kadına, yönelik uygulama ile kadınların mağduriyetini az da olsa
giderme amaçlanmaktadır. Burada esas unsur kadının kocasının ölmüş olması ve kadının
sonradan evlenmemiş olmasıdır. Mevzuatın kapsamına girmek için;
-Eşi vefat ettiği için dul kalan ve ölen eş adına en az 1800 gün primi bildirilmemiş
veya 4/a kapsamında (SSK) sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5
yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim ödemesi bulunmadığı için eşinden dolayı
ölüm aylığı alamayan dul kadınlar,
-Muhtaç
durumda
bulunmak
(geliri
250
TL’nin
altında
olmak)
-Sigortalı bir işte çalışmamak veya kendi ya da anne-babası üzerinden aylık almamak ya da
aylık alıyor ise aylık miktarının muhtaçlık sınırı olan 250 TL’nin altında olmak, şartıyla iki
ayda bir 500 TL aylık almaya hak kazanacaklardır.
Bu durumdaki kişiler ayrıca doğrudan genel sağlık sigortalısı sayılacaklar ve ilave
prim ödemeksizin sağlık yardımlarını alacaktır. Diğer bir ifade ile aynı zamanda sağlık
güvencesine de kavuşmuş olacaktır. Bir başkası ile birlikte olduğu ya da evlendiği tespit
edilen kadının verilen nakit desteği kesilmektedir. Ayrıca gelir de nakit desteği sağlanan sınır
aşıldığında nakit desteği kesilmektedir.
2022 sayılı Kanun kapsamında 65 Yaş Aylığı alanlar bu desteği almak isterlerse 65
yaş aylığı kesilecektir. 65 Yaş Aylığı alan kişilerin bu maaşın kesilmesi ve yerine dul maaşı
ödenmesi için yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.
Dul maaşı talep eden kadınlar aynı zamanda bir başka engelliye baktığı için maaş alan
kişi durumunda ise kendisine dul maaşı bağlanmayacaktır. Ancak dul maaşı talebinde bulunan
kişi engelli ise ve kendisinin bakımını üstlenen yakınına (gelini, kızı, komşusu vS.) engelli
bakım aylığı ödeniyor ise bu durum dul engelliye maaş bağlanmasına engel olmayacaktır.
Yani engelli dul kadın, dul maaşı, buna bakan kişi ise engelliye bakım maaşı alabilecektir.
Kadınlar dünyanın birçok yerinde toplum içinde dezavantajlı kesimi oluşturmaktadır.
Özellikle eşi vefat eden kadının daha fazla muhtaçlık içinde olduğu göz önünde
bulundurulursa, uygulamanın yeterli olmasa da çok büyük bir ihtiyacı karşıladığı göz önünde
bulundurulmalıdır.

14.2. ŞÖNİM, Elektronik Kelepçe
Kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik son yıllarda artan uygulamalar göze
çarpmaktadır. Bunların başında Elektronik Destek Butonu ve ŞÖNİM: Mağdur İçin Tek
Kapı” projesi gelmektedir. Elektronik Destek Butonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı ve bir operatör arasında işbirliğine dayalı olarak, Adalet Bakanlığı’nın ortak
olduğu bir zeminde yürütülmektedir.
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ŞONİM: Şiddeti İzleme Merkezinde 7 gün 24 saat esaslı çalışma ile vakayı hızlı bir
şekilde sonlandırma hedefi vardır. Verileri hızlı girmek, takibini ve sonuçlarını izlemek hedefi
de vardır. Merkezde şiddet gören kadınların ihtiyaç hâlinde güvenlik butonuna basarak
emniyet birimiyle irtibata geçmelerini sağlayan Güvenlik Butonu mevcuttur.
Mahkeme kararıyla, şiddete maruz kalan kadınlara verilecek olan cihaz, kadınların
ihtiyaç duydukları anda butona basmaları ile GPS uydularından aldığı son konum bilgisini
155 Polis İhbar Merkezi'ne iletecektir. Polis, çift yönlü başlatılan konuşma ile mağduriyeti
gidermek üzere, gereken acil önlemleri alarak seri müdahalede bulunabilecektir.38
2012 tarihli 6284 S. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair
kanun şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların,
aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu
kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir. Burada şu tedbirler alınabilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir
yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi
yardım yapılması,
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
verilmesi,
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici
koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını
desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak
kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının
yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden
karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer
alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın
alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından
kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Yasa maddesi ile hâkim
mağdurun işyerini değiştirmesine, evlilere yönelik ayrı yerleşim belirlenmesine, korunan
kişinin talebi ile tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına, hayati tehlike durumunda
kimlik ve ilgili diğer belgelerin değiştirilmesine karar verme yetkisine sahiptir. Bu
önlemlerden birisi ya da birkaçına karar verebilen hâkim, korunması gereken kadının
kimliğini dahi değiştirilebilmesine hükmetme yetkisine sahip olması açısından ileri bir
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu amaçlı pilot iller tespit ederek çalışmalarına başlamıştır. Böylece sorunları en aza
indirme ve anında müdahale yöntemleri devreye konulmaktadır. http://www.aile.gov.tr
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uygulama olduğu göze çarpmaktadır. Yine hâkim tarafından önleyici tedbirler de
verilebilmektedir.39 Bu önleyici tedbirlerin de aynı şekilde birçok ileri uygulamayı kapsadığı
görülmektedir. Şiddet ya da şiddet tehlikesi altında bulunma durumunu ihbar etme görevini
yasa herkese görev olarak verirken, kamu görevlisine ise zorunluluk olarak yüklemektedir.
Koruyucu tedbir en fazla altı aylığına verilmekte gerekli durumlarda bu süre uzatılmaktadır.
Gerek tedbir gerekse kararın tebliğ ve uygulanmasını derhâl yerine getirme şartına
bağlandığını söyleyebiliriz. Vakit geçirilmeden uygulanması isteği, zaman geçirmenin hayati
tehlikeye kadar varan sonuçlar ortaya çıkarması ile ilgilidir.
Ayrıca kolluk görevlilerinin nitelikli personelden seçilme yoluna gidilmesi de madde
11- uygulamadan kaynaklı sorunları çözmede önemli bir avantaj oluşturacaktır. Yasa, şiddeti
önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasını şart koşarak, bu merkezin 7 gün 24 saat esaslı
çalışacağını belirtmiştir. Kurulan merkezin şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici
tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmalarını yapacağı ve destek
hizmetlerini sağlayacağı belirtilmiştir.40

Kanun Madde 5- (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun
görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
39

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda
bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis
edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması,
kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki
kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna
teslim etmesi.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk
amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına
sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan
koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki
kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun
hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde
bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.
Madde 8 (3) bendi ile Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge
aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi
tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.
(4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise
sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir
kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.
(2) Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
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Korunan kişiye geçici olarak maddi yardım da yapılmaktadır. Madde17 … on altı
yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının otuzda birine
kadar günlük ödeme yapılır. Korunan kişinin birden fazla olması hâlinde, ilave her bir
kişi için bu tutarın yüzde yirmisi oranında ayrıca ödeme yapılır. Ancak, ödenecek tutar
hiçbir şekilde belirlenen günlük ödeme tutarının bir buçuk katını geçemez. Korunan
kişilere barınma yeri sağlanması hâlinde bu fıkrada belirlenen tutarlar yüzde elli
oranında azaltılarak uygulanır”. Ayrıca Bakanlığın, gerekli görmesi hâlinde kadın,
çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi
dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabileceği
hükme bağlanmıştır (Madde 20-2-).
İnsan için yüz kızartıcı olan şiddeti, toplumun gündeminden uzaklaştırma ve bu
konuda sıfır tolerans izleme metodunu benimseyen Bakanlık, şiddeti önlemeye, koruyucu
tedbirler ve cezalandırma konularında her türlü tedbiri alma yoluna gitmektedir.

14.3. Kadın Sığınma Evleri
Kadına yönelik ileri uygulamalara rağmen kadınların yaşadıkları sorunlar hem hacim
olarak hem de nitelik olarak daha kapsamlı olmaya devam etmektedir. Daha önce belirtildiği
gibi bunların en başında kadına yönelik şiddet gelmektedir. Kadın Konukevleri, kadına
yönelik şiddette kadını koruma ve geçici olarak barındırma başta olmak üzere kurumda bazı
a) Kişiye hakları, destek alabilecekleri kurumlar, iş bulma ve benzeri konularda rehberlik etmek ve meslek edindirme
kurslarına katılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
b) Verilen tedbir kararıyla ulaşılmak istenen amacın gerçekleşmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
c) Tedbir kararlarının uygulanmasının sonuçlarını ve kişiler üzerindeki etkilerini izlemek.
ç) Psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardım ve danışmanlık yapmak.
d) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu
hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
e) İlgili merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki etkilerine dair
rapor hazırlamak.
f) 29.5.1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uyarınca maddi
destek sağlanması konusunda gerekli rehberliği yapmak.
(3) Şiddet uygulayanla ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından verilecek destek hizmetleri şunlardır:
a) Hâkimin isteği üzerine; kişinin geçmişi, ailesi, çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumu ile
diğer kişiler ve toplum açısından taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
b) İlgili makam veya merci tarafından istenilmesi hâlinde, tedbirlerin uygulanmasının sonuçları ve ilgililer üzerindeki
etkilerine dair rapor hazırlamak.
c) Teşvik edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere kişinin;
1) Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi
hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılmasına,
2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı madde bağımlılığının ya da ruhsal bozukluğunun olması hâlinde, bir sağlık
kuruluşunda muayene veya tedavi olmasına,
3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına,
yönelik faaliyetlerde bulunmak.
(4) Şiddet mağduru ile şiddet uygulayana yönelik hizmetler, zorunlu hâller dışında farklı birimlerde sunulur.
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hizmetleri sunmaktadır. Kadına yönelik bireysel, ailevi ve toplumsal şiddet varlığını
sürdürdükçe kadının değerlerinin aşınması da devam edecektir. Yine bu şiddet kadının
bireysel ve toplumsal işlevlerinin aşındırılmasının yanında kadının onurlu bir şekilde sosyal
hayata katılmasının en büyük engellerindendir. Kadınların birçoğu karşılaştıkları bu ve benzer
sorunlarla baş edebilme becerilerine de sahip olmadıkları için içindi bulundukları soruna
yönelik çözüm adımlarını da bu durum daha da zorlaşmaktadır. Oysa birçok ulusal ya da
uluslararası sözleşme, protokolün de kadınların yaşadıkları sorunların çözümünü ortaya
koymaktadır.
Kadın konukevleri kadına yönelik şiddetin getirdiği sonuçları hafifletmek adına kısa
süreliğine müdahale metodudur. Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek
için SHÇEK kadın konukevleri, kadını korumak, geçici bir süre barındırmak gibi ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulmuştur. Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan
kadınların psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında varsa çocuklarıyla
birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet
kuruluşları olan kadın konukevleri; 1998 tarih ve 23400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş bulunan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na Bağlı Kadın
Konukevleri Yönetmeliği” uyarınca hizmet verilmektedir.
Kadın konukevlerinden; eşler arası anlaşmazlıklar nedeniyle evini terk eden ya da
eşleri tarafından terk edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar, fiziksel, cinsel,
duygusal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınlar, boşanma ya da eşin ölümü nedeniyle
ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan
kadınlar, evlilik dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul
edilmeyen kadınlar, daha önce uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu konuda tedavi görmüş
ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup, yardım ve desteğe
ihtiyacı olan kadınlar ile kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve
sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar yararlanmaktadır.
Kadın konukevleri ile amaç kadınlara öncelikle can güvenliği, kendini toparlamak için
zaman ve hayatlarına daha uzun vadeli ve geniş açıdan bakabilmeleri için ihtiyaç duydukları
emniyetli bir ortam sağlamaktır. Kadına yönelik şiddeti engelleme adına yapılan bu hizmet
için, kadın konukevlerinin adres ve diğer iletişim bilgileri gizli tutulmak zorundadır.
Kadın konukevlerinde; kadınlar arasında sınıf, etnik köken, din, mezhep, dil, meslek,
medeni hâl, siyasi düşünce vb. ayrımlar gözetmemek, sığınakların adreslerinin ve hizmet alan
kadınlar hakkındaki bilgilerin gizliliği, şiddetsizlik, kendi kaderini tayin, hizmetlerin kadın
personel tarafından yürütülmesi gibi kadın sığınaklarının evrensel ilkeleri göz önünde
bulundurulması gerekmektedir.
Gizlilik ilkesi uyarınca, kadın konukevlerine girmek üzere yapılan başvurular, İl
Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince değerlendirilmektedir. İl müdürlüklerinde görevli sosyal
çalışmacılar tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporları, kadının ikametgâhına gidilerek
değil, beyanı esas alınarak yapılan mülakat ve varsa dosya incelemelerine dayanılarak
hazırlanmakta, bulunduğu ilde kadın konukevi bulunması ve kalmasında bir sakınca
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olmaması hâlinde hemen, aksi hâlde SHÇEK Genel Müdürlüğü aracılığı ve gerekli görülmesi
hâlinde il emniyet müdürlükleri işbirliği ile uygun görülen başka bir ildeki kadın
konukevlerine güvenli bir biçimde gönderilmesi sağlanmaktadır. Kadın konukevlerinde;
kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve
sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarla;
-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, (Bu çalışmalar kapsamında; kadınların daha kolay ve daha iyi işler
bulabilmeleri ve sosyo-ekonomik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik yaygın eğitim, işgücü
eğitimi ve benzeri eğitim olanakları sağlayan kurum ve kuruluşlardan haberdar edilerek
yönlendirilmeleri ve gerekli görülen kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanması
yer almaktadır.)
-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 hâline 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 sunulması, hedeflenmektedir.41
Kadın konukevi çalışması aynı zamanda belediyelere verilen bir görevi de
tanımlamaktadır. 5393 S. Belediye Kanunu madde 14. maddenin a bendinde belediyenin
görev ve sorumluklarını belirtilerek kadın konuk evlerinin açmanın belediyelerin görevi
olduğu kabul edilmiştir. Burada uygulama için nüfus alt sınırı bulunmaktadır. Yasa ile
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar ifadesi yer almaktadır. Bu yasa metnin yaptırımı olmadığı için
belediyelerin bu konuyu ağırdan aldığı ve gerekli çabayı göstermediği gözden
kaçmamaktadır.

14.4. ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet
Danışma Hattı
Bu sistemle engelli, istismara uğrayan veya uğrama riski taşıyan ve desteğe
gereksinimi olan kadınlara ve çocuklara yönelik psikolojik, hukuki ve ekonomik alanda
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak hedeflenmektedir. Ayrıca yararlanabilecekleri
41
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sosyal hizmet kuruluşları konusunda bilgilendirilerek gereksinim duydukları hizmet türüne en
kısa zamanda ulaşmalarını sağlamak amacının gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu hat ve
çalışma kadın ve çocuğa yönelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumda statülerinin
yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilmesi hedefine ulaşılabilmesi için ücretsiz
hizmet vermeyi hedeflemektedir.
Çalışma şekli, çağrı yapan herkes dinlenilerek, ihtiyaç duyduğu hizmet türü tespit
edilmekte, hizmetlerle ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulmakta, mevcut veri
kayıtları, internet vb. taranarak kurum dışında hizmet alabileceği birimlerin iletişim bilgileri
verilmektedir. Bu sistemle 2007 tarihinden itibaren yapılan görüşmeler kayıt altına
alınmaktadır. 7 gün 24 saat esasına göre 81 ilden yapılan telefon çağrılarına cevap
verilmektedir. Bu çağrılar içerisinde acil müdahaleyi gerektiren vakalar da bulunabilmektedir.
Bu vakalarda söz konusu olan ilgisine göre o ildeki Emniyet, Jandarma ve İl Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusu ile irtibata geçilmektedir.42
Yine bu hatta sosyal hakların tanıtılması, ulaştırılması ve yaygınlaştırılması
açılarından faydalıdır denilebilir. Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanının çok çeşitli olması
ve çok farklı kurum ve kuruluşların bu alanda etkin olmasıyla zihinlerde karmaşa
yaşanmaktadır. Bu hat çalışması, bunu engelleyecek bir uygulama olarak görülebilir. Ayrıca
vatandaşları yönlendirmeyi de içermesi sosyal hizmet talep edenlerin zaman kaybını da
ortadan kaldırabilecek bir düzenlemedir. Uygulamanın yaygınlaştırılması, özellikle hedef
gurupların bu uygulamadan haberdar edilmesi önem arz etmektedir.

14.5. ALO 144 Sosyal Yardım Hattı
Yoksul vatandaşlar için oluşturulan bu hat ile yoksullar, sabit hatlardan ücretsiz
olarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nü arayabilmektedir. “Alo 144 Sosyal Yardım
Hattı 2009 tarihinde oluşturulmuştur.
Alo Sosyal Yardım Hattı ile vatandaşlar, sadece 144’ü tuşlayarak ücretsiz bir şekilde
SYGM’ye ulaşmakta ve karşılarında çağrı destek personelini bulmaktadır. Çağrı destek
personeli vatandaşın talebini dinledikten sonra gerekli bilgilendirmelerde bulunmaktadır.
Şayet iletilen talep mahalli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ilgilendiriyorsa, çağrı
destek personeli vatandaşı doğrudan ilgili SYD Vakfına IP sistem (SYGM ve SYD Vakıfları
arasında kurulmuş bulunan ücretsiz network ağı) üzerinden aktarmaktadır.
Alo Sosyal Yardım Hattı ile vatandaşların; sosyal yardımlar ve proje destekleri
konusunda ilk ağızdan profesyonel bir şekilde bilgilendirilmesi ve taleplerinin durumu
hakkında bilgi alınması sağlanmaktadır.
Alo Sosyal Yardım Hattının hizmete girmesiyle birlikte, SYGM’nin yürütmüş olduğu
yardım ve proje uygulamaları konusunda vatandaşlardan gelen soru, şikâyet ve öneriler
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değerlendirilerek tıkanan noktalar tespit edilmekte ve bu tespitten sonra sorunlara müdahale
edilmektedir.43
Dünyanın birçok ülkesinde yoksul kesimin kendilerine hizmet vermesi için oluşturulan
sistem yanında diğer uygulamalara da ulaşmada sorunlar yaşanabilmektedir. Çünkü bu
kesimin sahip olduğu imkânların yetersizliği yanında, eğitim ve ulaşım kaynaklarına
sahiplikte de sorunlar yaşanmaktadır. Bu da onların sisteme ve diğer uygulamalara
ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm adımı olarak
uygulamanın yoksulların haberdar edilmesi ve bu sistemi sorunsuz bir şekilde kullanmaları
önem kazanmaktadır. Bununla birlikte iletişim araçlarının kullanılması ve yoksulların, sahip
oldukları haklardan uzmanlar aracılığı ile haberdar edilmeleri gereksiz bürokrasiyi ve
yoksulların kapı kapı dolaşmasını engelleyerek zaman ve para israfı da önlenmiş olur.

14.6. Denetimli Serbestlik
Gözetim müessesesinin ilk izleri İngiltere’de, kolonilere (sömürgelere) sevk-sürgün
cezalarında görmekteyiz. 17. yüzyıl İngiltere’sinde ölüm cezası mahkûmlarının cezaları infaz
edilmemiş, bunun yerine önceleri Avustralya’ya daha sonraları da Amerika kıtasına sürgün
edilmişlerdi. Yani kati bir dışlama politikası ile toplum düzenini sağlama ve suç oranlarını
düşürme politikası güdülmüştür. Burada denetimli serbestliğin ilkel hâlini görmekteyiz.
Kişisel girişimlerin ilk izlenimleri ise Amerika’da görmekteyiz. 1776 yılında Richard
Whister tarafından Philadelphia’da kurulan bir dernek, cezaevini terk etmiş bulunan
mahkûmları kendi hâllerine bırakmamış, yeteneklerine uygun iş temin etmeye başlamıştır.
Bundan sonra, İngiltere’de John Howard (1726–1790) ve Elisabeth Fry (1780–1845) gerek
İngiltere içinde ve gerek dışında yaptıkları seyahatlerde mahkûmların cezaevlerinde halk
tarafından daima ziyaret edilmelerini, kendi hâllerine bırakılmamalarını, bütün dünyaya
yayarlarken, diğer taraftan da cezaevlerini terk etmiş bulunan mahkûmların yardıma
ihtiyaçları oldukları bu müddet içinde yalnız bırakılmayarak, onlara iş temin edilmesi
suretiyle mükerrerliğe engel olunması ve suçlulukla mücadele edilmesi fikrini müdafaa
etmişlerdir. Özellikle, Elisabeth Fry’in Almanya, Danimarka ve İsviçre’de yapmış olduğu
seyahatler çok verimli olmuş, cezaevindeki mahkûmların yalnız bırakılmayarak onlarla
meşgul olunması ve cezaevini terk eden mahkûmlara da yardım edecek kuruluşların
kurulmasının gerekçesi olmuştur. Cumhuriyetin kuruluş döneminden günümüze değin ceza
hukukundaki değişiklikler göz önünde tutulduğunda, 1926 yılı 765 sayılı kanun ile denetimsiz
serbestlik ve ceza erteleme hükümleri bize bu konuda ilk adımları göstermektedir.
1979 tarihli Kanunun Çocuk Mahkemeleri için oluşturduğu hükümler ile 15 yaş altı
çocukların ceza infazları şartlı ertelemeye dönüştürülmüştür. Türk Ceza Kanununa ilişkin
1987 ve 1989 tarihli ön tasarılarda ve bunları izleyen 1992, 1997, 2001 tarihli hükümet
tasarılarında da denetimli serbestlik kurumuna yer verildiği görülmektedir.
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Denetimli serbestlik 1946 yılında 10 devlet tarafından kurulan ve kuruluşundan 3 ay
sonra Türkiye’nin de üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye
devletlere tavsiye ettiği 22 Ocak 1965 tarih ve R (65) 1 sayılı kararını kabul etmesiyle
oluşmuştur. Bu kararda şu hususlara yer verilmiştir: Bakanlar Komitesi, suçlular hakkında
özgürlüğü bağlayıcı cezalara sadece, cezanın amaçlarına ulaşılması için gerekli
görüldüğünde, özellikle suçun tekrarlanmaması ve suçlunun kendi ; hükümetlere,
suçlunun rehabilitasyonunu teşvik eden ve davranışlarını kontrol edecek şekilde,
hakkında verilen kararda öngörülen süre kadar gözetim altında tutulmasını ve
kendisine yardım edilmesini sağlayacak avantajları içeren ve bu alanda özel bir değere
sahip olan, probasyon emirlerinin veya benzer tedbirlerin uygulanmasının sağlanması
ve yayılması için mümkün olan bütün adımları atmalarını tavsiye eder. Bu tarihten sonra
ulusal mevzuatımız içerisinde denetimli serbestlik hizmetlerini hatırlatacak düzenlemeler yer
almıştır.
Bu düzenlemelerden biri de tahliye sonrası koruma şubesinin oluşumu ve yerine
getirdiği görevleridir. Tahliye sonrası koruma şubesinin görevleri, cezaevinden tahliye olan
hükümlülerin ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlarının çözümünde yardımcı olmak üzere
resmi ve özel kuruluşlarla protokol hazırlamak ve takip yapmak ile eğitim, beslenme,
barınma, ısınma, sağlık ve iş temini hususlarında somut çözümler bulunmasına çalışmaktadır.
Ayrıca uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti, Denetimli Serbestlik birimi Türk Yargı
Sistemine dâhil edileceğine dair Ulusal Programda taahhütte bulunmuştur. Bütün bunlara ek
olarak Avrupa Konseyi tarafından yapılan “ Türkiye’de Yargının Modernizasyonu ve Ceza
Reformu Projesi” çalışmaları içerisinde Denetimli Serbestliğe (Probasyon) yer verilmiştir.
Son olarak, 2004 tarih ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunun, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları başlığını taşıyan
104. maddesi ile bu kurum yargı sistemimiz içerisine alınmıştır.
5275 sayılı Kanunun 104’üncü maddesinde; cezaları ertelenen, salıverilen veya
haklarında kısa süreli hapis cezası yerine her hangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin
toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal problemlerinin çözülmesi, salıverme
sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi
ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek üzere kurulması öngörülen denetimli
serbestlik ve yardım merkezlerini ve salıverilme sonrasında hükümlülere iş
sağlanması için oluşturulması öngörülen Koruma Kurullarının kuruluşu, çalışma esas
ve usullerinin, ilgili kanunda düzenleneceği belirtilmiştir. Kanundaki bu açık düzenleme
karşısında, 2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile
Koruma Kurulları Kanunu Resmî Gazete’nin 2005 tarihli ve 25881 sayısında yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun gereğince Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif evleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde, Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire
Başkanlığı kurularak çalışmalarına başlamıştır.
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Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle
tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine
girmesi yerine, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder.
Buna göre, denetimli serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler
için hapsin alternatifi olan bu sistemde, şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine
bir takım yükümlülükler getirilmektedir.
Denetimli Serbestlik Kurumu, suça uygulanan yaptırım veya tedbirin ceza infaz
kurumu dışında, yani toplumun içinde yerine getirilmesi ile ilgili bir kavramdır. Denetimli
serbestlik, hükmün ertelenmesi, suçluluk tespitine rağmen ceza tayin edilmemesi, ceza
tayininin ertelenmesi veya Kıta Avrupası’nda uygulandığı şekliyle cezanın infazının
ertelenmesi olarak ifade edilmiştir.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 108.
maddesinin (4), (5) ve (6) fıkralarında Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının
tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi
belirler. Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıvermeye ilişkin
hükümler uygulanır. Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar
verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir denmiştir. Ancak, denetim
süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevi, hükmü veren mahkemeye değil,
hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili
kararı verecek olan mahkemeye aittir.
Kanuna göre, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi ile Koruma Kurulları
Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları
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Madde104- (1) Cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında
herhangi bir tedbire hükmedilen hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, iyileştirilmesi, psikososyal problemlerinin çözülmesi, salıverme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında
sosyal araştırma raporlarının düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine
getirmek üzere denetimli serbestlik ve yardım merkezleri kurulur.
(2) Salıverilme sonrasında hükümlülere iş sağlanması için koruma kurulları kurulur.
(3) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurullarının kuruluşu,
çalışma yöntem ve esasları, ilgili kanununda düzenlenir.
105. madde 2 bend: (2) Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, bölgelerinde
bulunan bu tür kurumlardan hükümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve
hizmetler listesini oluştururlar. Bu listeler mahkemelere verilir. Mahkeme, bu listelerden
uygun gördüğü hizmeti ve süresini hükümlüye önerir ve bunu reddetme hakkına sahip
olduğunu hatırlatır.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı
Madde 105/A – (Ek: 5.4.2012-6291/1 Md.)
(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak,
sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;

aileleriyle

bağlarını

a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
b) Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan, koşullu
salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde,
cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan
değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
(2) Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir
nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna
geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının
oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da
taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.
(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden; (1)
a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha
az süre kalan kadın hükümlüler,
b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını
yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan
hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya
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kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam
teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir
raporla belgelendirilmelidir.
(4) (Değişik: 18.6.2014-6545/80 Md.) Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle,
cezası hapse çevrilen hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar.
(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen
hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar:
a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
d) Belirlenen programlara katılması, yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi
tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir.
Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.
(6) Hükümlünün:
a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik
müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,
b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı
denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve
önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, hâlinde, denetimli serbestlik
müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için
kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi tarafından karar verilir.
(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden
itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna
iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim
olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü
maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
(9) Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün
koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli
rapor, 107’nci ve 108’inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye
gönderilir.
(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller
yönetmelikle düzenlenir.
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2005 tarihli 5402 S. kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Amaç:
Madde1 - (1) Bu Kanunun amacı; denetimli serbestlik ve koruma kurullarının kuruluş,
görev ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.(2)
Kapsam
Madde2 - (1) Bu Kanun; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu, Denetimli
Serbestlik Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarınca
yapılacak yardım ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev,
yetki, hak ve yükümlülüklerini düzenler
Temel ilkeler:
Madde4 - (1) Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki
ilkeler dikkate alınır:
a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar;
insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine
getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.
b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli
veya sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini
korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye
verilemez.
c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri
inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine
uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın
taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.
Yükümlülük
Madde5 - (1) Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak
müdürlüğün hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı
ve önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır. (1)
(2) (Ek: 6.12.2006-5560/42 Md.) Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan
çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik
tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.
Koruma kurulları:
Madde16 - (1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde
Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da
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Cumhuriyet savcısının başkanlığında; baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği
yardımcısı, Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü,
denetimli serbestlik müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu
müdürü, Ziraat ve Halk Bankası müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları,
borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği yöneticileri ile varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri
hâlinde o yerde şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların
yönetici seviyesindeki temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin
katılımı ile oluşur Danışma Kurulunun oluşumu
Madde19 - (1) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerine ilişkin olarak
danışma organı niteliğinde görev yapmak üzere Bakanlıkta, Bakanlık Müsteşarının
başkanlığında
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu kurulur. (2)
(2) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürü.
b) Bakanlık Kanunlar Genel Müdürü.
c) Bakanlık Personel Genel Müdürü.
d) Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir temsilci.
e)Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek, üniversitelerin hukuk fakültelerinin
ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalından bir, sosyal hizmetler yüksekokulu veya
bölümünden bir, fakültelerin sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden birer profesör veya doçent
unvanına sahip, öncelikle bu Kanunun içerdiği konularda çalışmaları bulunan öğretim üyesi.
f) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü.
g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü.
h) Kadının Statüsü Genel Müdürü.
ı) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü.
j) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü.
k) Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü.
l) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından üst düzey bir temsilci.
m) Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanı.
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n) Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün asayişten sorumlu
genel müdür yardımcısı veya daire başkanı.
o) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci.
p) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir temsilci.
r) Denetimli Serbestlik Daire Başkanı.
(3) Danışma Kurulu her takvim yılında en az bir defa toplanır. Başkan, gerekli
gördüğü hâllerde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(4) Danışma Kurulunun başkan vekili Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. Bakanlık
Müsteşarının bulunmadığı zamanlarda Danışma Kuruluna, Bakanlık müsteşar
yardımcısı başkanlık eder.
Denetimli Serbestlikte Amaç
Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri tarafından yerine
getirilecek denetimli serbestlik ve yardım hizmetleri sonucu;


Kamu güvenliğinin sağlanmasına hizmet edilme,



Madde bağımlığının neden olduğu zarar önlene,



Mağdura verilen zararı giderme,



Hükümlülerin tekrar suç işlemesi önleme,


Suç için öngörülen cezalara alternatif olarak verilen tedbir karalarının toplum
içinde yerine getirilmesi sağlanarak, toplumla iç içe hükümlüler topluma kazandırılacak ve
sonuçta ceza infaz kurumlarının yoğunluğunu azaltma hedeflenmitir.
Hedef kitlesi


Suça sürüklenen çocuklar,


Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir
yükümlülüğü verilen gençler (18-21 yaş),

Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir
yükümlülüğü verilen yetişkinler (21 yaşını doldurmuş kişiler),


Mağdurlar (Suçtan zarar görmüş kişiler).

Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin görevlerini genel olarak iki başlık altında
incelemek mümkündür: Denetim ve yardım.
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Denetim: Mahkemelerce haklarında alternatif tedbir veya cezalara hükmedilen
şüpheli, sanık veya hükümlülerin takibini yaparak cezalarını toplum içinde çekmelerini
sağlamak ve bunun denetimini yapmak.
Yardım: Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların
çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin toplumun bir bireyi olarak
normal insanlar gibi toplum içinde yerini almasını sağlamak için meslek veya sanat
edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara
yardımcı olmak.
Denetimli serbestlik hizmetleri nelerdir


Psiko-sosyal yardımlar,



Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,



Tahliye sonrası yardımlardır.

Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri: Denetimli serbestlik memurları, mahkemelerce
haklarında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlülere, rehberlik yapmak üzere
görevlendirilebilirler.
Psikolog, Sosyal Çalışmacı (Sosyal Hizmet Uzmanı), Sosyolog, PDR Uzmanı,
Öğretmen, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Pedagog, Özel Eğitim Uzmanı bulunduran tüm kamu
alanında ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar (örneğin; Aile ve Çocuk
Mahkemeleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı’na,
Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden rehber
görevlendirmesi yapılır ve bu rehberler, kurum ve kuruluşlar Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezi Şube Müdürlüğü ile ortak ve koordineli çalışırlar
Mahkemelerce hükümlülere rehber olarak atanan denetimli serbestlik memuru,
hakkında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlünün, kötü alışkanlıklardan kurtulması ve
sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak
kalması hususunda öğütte bulunur. Kişiyi sorumluluk bilincinin gelişmesine uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir. Hükümlünün eğitim
gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunmak
suretiyle hükümlülere yardımcı olurlar.
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
Denetimli serbestlik hizmetlerinin yararları şu şekildedir:
• Sonuç olarak kişi, ceza infaz kurumuna girmeyeceği için devlet bütçesine önemli bir
ekonomik yarar sağlayacaktır.
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• Kişi, mahkûm olduğu ceza ve tedbiri kendi sosyal çevresi içerisinde, kendisine ve
topluma yararlı faaliyetlerde bulunarak çekeceğinden, rehabilitasyonu daha kolay olacak ve
toplumla daha çabuk bütünleşecektir. Böylece önemli bir sosyal yarar sağlanacaktır.
• Kişi, ceza infaz kurumuna girmediğinden bu kurumlarda yaşanan aşırı
kalabalıklaşma ve bunun beraberinde getirdiği asayiş ve güvenlik sorunlarıyla daha az
karşılaşacaktır.
• Hükümlülerin topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırması ve yeniden suç
işlemelerini önlemeye çalışması nedeniyle sistemin önemli oranda güvenlik yararı
bulunmaktadır.
Çocuklar için denetimli serbestlik hizmetleri ise şu şekildedir:
Eğitim ve eğitime devam ettirme çalışmaları: Mahkemelerce, hakkında eğitimine
devam tedbiri verilmiş olan çocukların eğitimi ile ilgili tüm çalışmaları yapmak.
Psikososyal destek: Gerek Denetimli Serbestlik Şubesine gelen; gerekse de ceza infaz
kurumundan salıverilen çocukların topluma faydalı birer birey olarak yaşamlarını devam
ettirmelerini sağlamak ve psikolojik durumlarını güçlendirmek için verilen her türlü destek
çalışmalarıdır. Bunlar:
• Denetim planı doğrultusunda istenilen amacın gerçekleşmesi için çocuğun, eğitim,
aile, işve sosyal çevreye uyumunu sağlamak, desteklemek, yardımcı olmak, öneride
bulunmak.
• Çocuğa eğitim, iş, destek alabileceği kurum ve kuruluşlar, hakları ve haklarını
kullanma konularında bilgi vermek.
• Yaşadığı çevredeki kişileri ziyaret ederek, çocuğun içinde yaşadığı şartları, aile ve
sosyal ilişkilerini, eğitim ve iş durumunu öğrenmek ve bu konuyla birlikte boş zamanlarını
değerlendirme faaliyetlerinde yardımcı olmak.
• Hakkında tedbir bulunan çocukların denetim planı doğrultusunda, bu uygulamanın
sonuçlarını ve çocuk üzerindeki etkilerini inceleyerek yükümlülüklerini yerine getirmesinde
yardımcı olmak.
• İşve meslek edindirme kurslarına yönlendirmek. Bunlar: Milli Eğitime bağlı, Esnaf
ve Sanatkâr Odaları Birliğine bağlı tüm kurum ve kuruluşların açmış olduğu ve projeler
doğrultusunda açılacak kurslardır.
• Suça sürüklenen şüpheli, sanık, tanık ve mağdur pozisyonundaki çocuklar hakkında
‘Sosyal İnceleme Raporu’ düzenleyerek; mahkemenin çocuğun ailesi ve sosyal çevresi
hakkında geniş ve doğru bilgi edinmesini sağlamak.
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Tedavi hizmetleri: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
24.04.2006 tarih ve 8113 2006/49 sayılı genelgesi doğrultusunda sıralı hastaneler gözetilerek
tedavilerinin yapılmasını sağlamak. Kuruma başvurmasından başlayarak, hakkında tedavi ve
denetim kararı olan çocukların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmasının etki ve sonuçları
hakkında çocuğu bilinçlendirmek, çocuğun sorumluluk bilincini geliştirmesi için yol
göstermek, gelişim ve davranışlarını gözlemleyerek çocuğu gözetim ve kontrolde
bulundurmak şube müdürlüğünün görevleri arasındadır.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve
Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli
Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 05.04.2012’de kabul edilmiştir (RG. 28261, T. 11.04.2012).
Çocuğun, denetim tedbiri süresi ve hayatının bundan sonraki aşamalarında suç
işlemesini ve suça karışmasını önlemek amacıyla çocuğu bilinçlendirerek toplumla
bütünleştirip faydalı bir insan olmasını sağlamak denetimli serbestlik hizmetlerinin temel
görevlerindedir. Kanunun 105/A maddesine göre,
Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini
ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;
Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,
Koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi
hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik
tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında
hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
• Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir
nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna
geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının
oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da
taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.


Yukarıda düzenlenen infaz usulünden,


Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya
daha az süre kalan kadın hükümlüler,
Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız
idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler, diğer
şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, sakatlık veya kocama hâli, Adlî
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Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin
sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla
belgelendirilmelidir.
Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlülerin
yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanmalarında, hak ederek tahliye tarihi esas
alınır.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar
verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;


Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,



Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,



Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,


Belirlenen programlara katılması, yükümlülüklerinden bir veya birden
fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk
ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.
Koruma Kurulları, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında, mağdurlar ile ceza
infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuş bir
kuruldur.
Koruma kurullarının genel amacı şu şekildedir:


Suçtan zarar görenlere yardımcı olmak,



Ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak,


Hükümlülerin topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve yeniden suç
işlemesini önlemek,


Bu şekilde toplumsal düzeni korumaktır.
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Uygulamalar


Kadın sığınma evleri



ŞÖNİM



Elektronik kelepçe



ALO 144



ALO 184



Denetimli serbestlik
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Uygulama Soruları
1)

Kadın sığınma evlerinin kapsamı ve içeriği nedir?

2)

ŞÖNİM’in kapsamı nedir?

3)

Elektronik kelepçe kimlere uygulanır?

4)

ALO 144 hangi alanda uygulanmaktadır?

5)

ALO 184 hangi alanda uygulanmaktadır?
6)

Denetimli serbestlikten kimler yararlanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kadın sığınma evleri, ŞÖNİM, elektronik kelepçe gibi uygulamalar konu
edilmiştir. Kadına karşı şiddete karşı önemli bir uygulama olan bu çalışmaların kapsamı ele
alınmıştır. Ayrıca elektronik uygulamalardan da bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

ALO 144 amacı nedir?

a)

Engellilere sosyal hizmet mevzuatını hatırlatır.

b)
SYDGM aracılığı
bilgilendirme yapar.

ile

sosyal

yardımlar konusunda

c)

Aile destek hizmetleri.

d)

Kadın sığınma evi çağrı butonudur.

2)

Kadın sığınma evlerini kamuda hangi birimler açar?

a)

Belediyeler

b)

Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı

c)

Aile ve sosyal politikalar Bakanlığı ve belediyeler

d)

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ve il özel idareleri

yönlendirme

ve

3) Aşagıdakilerden hangisi denetimli serbestlikten yararlanma şartlarından değildir?

a)

Çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayanlar

b)

Koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlüler

c)
Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya
daha az süre kalan kadın hükümlüler
d)
Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını
yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler
diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler.
4)

ŞÖNİM sisteminde elektronik kelepçe kararını kim verir?

a)

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

b)

Adalet Bakanlığı

c)

Hâkim

d)

İç İşleri Bakanlığı

5)

Denetimli serbestlik neyi amaçlar?
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a)

Erken tahliyeyi amaçlar

b)
Toplumun kişi üzerindeki etkisini ortadan kaldırma ve onu topluma karşı
korumayı ifade eder
c)

Mahkumiyet öncesi topluma entegre etmeyi hedefler,

d)
Mahkûmiyet alan kişinin cezaevi yerine cezasının en azından bir kısmını
toplumun denetimi ve gözetimi altında çalışarak yerine getirmesini amaçlar.
Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)d, 4)c, 5)d
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