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

ÖNSÖZ

“Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler Ön Lisans bölümü öğrencileri için
hazırlanmıştır. Bu derste Türkiye’de sosyal hizmet uygulamalarının kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve özel sektör tarafından nasıl uygulandığı
üzerinde durulmuş; dolayısıyla teorik olarak diğer derslerde anlatılan sosyal hizmetlerin
uygulama alanlarının pratikteki yansımaları ve bu pratik uygulamada sosyal çalışmacıların
rolleri üzerine odaklanılmıştır.
İnsan refahını önceleyen, insanın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir bilim
dalı olan sosyal hizmetin, diğer bilimlerle mukayese edildiği zaman, teorik boyutu ile beraber
daha çok uygulama alanı ile öne çıkan bir bilim dalı olduğu görülür. Dolayısıyla Sosyal
Hizmetler ön lisans programında okuyan öğrencilerin teorik bilgilerini aldıkları bu bilim
dalının uygulama alanlarını da detaylı bir şekilde görmeleri önem arz etmektedir.
Ön Lisans programında bulunan Sosyal Hizmet Uygulamaları dersi iki dönemde ele
alınmıştır. Birinci dönemde Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları, ikinci dönemde de
Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları. Bu derste Türkiye’de sosyal hizmet uygulamaları ile
ilgili hem sosyal hizmet alanlarının neler olduğu ortaya konmuş olacak ve hem de sosyal
hizmet alanlarının Türkiye özelinde uygulama alanları belirtilecektir.
Bu çalışmanın insanı anlama, insanın hak ettiği değeri kazanmasına vesile olma ve
öğrencilerimize bir ufuk açması ümidi ile…
Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ

I

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ........................................................................................................................................ I
İÇİNDEKİLER.......................................................................................................................... II
KISALTMALAR ..................................................................................................................... XI
1. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE...................................................................... 1
1.1. Kavramsal Çerçeve ............................................................................................................. 7
1.1.1. Sosyal Hizmet .................................................................................................................. 7
1.1.2. Sosyal Hizmet Uzmanı ..................................................................................................... 8
1.1.3. Sosyal Hizmetler .............................................................................................................. 8
1.1.4. Sosyal Hizmetin Amaçları ............................................................................................... 9
1.1.5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Uygulamalarındaki İşlevleri ve Rolleri .. 11
1.1.6. Sosyal Hizmetin Temel İlkeleri ...................................................................................... 12
1.1.7. Sosyal Hizmet Uzmanında Bulunması Gereken Etik Değerler ..................................... 13
1.1.8. Müracaatçı ve Müracaatçı Sistemi ................................................................................. 16
1.1.9. Sosyal İnceleme Raporu (SİR) ....................................................................................... 16
1.2. Kuramsal Çerçeve ............................................................................................................. 17
1.2.1. Sosyal Hizmet Uygulamalarında Temel Kuramlar ........................................................ 17
1.2.1.1. Sistem Kuramı ............................................................................................................. 17
1.2.1.2. Sistem Kuramının Sosyal Hizmet Uygulaması İçindeki Yeri ..................................... 19
1.2.1.3. Ekolojik Yaklaşım ....................................................................................................... 20
1.2.1.4. Ekolojik Yaklaşımın Sosyal Hizmet Uygulamasındaki Yeri ...................................... 22
1.2.1.5. Güçlendirme Yaklaşımı ............................................................................................... 23
1.3. Güçlendirme Kuramının Sosyal Çalışmada Kullanılması .............................................. 244
1.3.1. Sosyal Hizmet Uygulamaları İle İlgili Yöntemler ......................................................... 25
1.3.1.1. Mikro Müdahale .......................................................................................................... 25
II

1.3.1.2. Mezzo Müdahale ......................................................................................................... 25
1.3.1.3. Makro Müdahale ......................................................................................................... 26
2. SOSYAL HİZMET UYGULAMA ALANLARI VE KURUMLARI ................................. 33
2.1. Sosyal Hizmet Uygulaması ............................................................................................... 39
2.2. Sosyal Hizmet Uygulamasının Amaçları .......................................................................... 39
2.3. Sosyal Hizmet Uygulama Alanları .................................................................................... 40
2.4. Sosyal Hizmet Uygulamasının Gerçekleştirildiği Kurum ve Kuruluşlar .......................... 42
2.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları .......................................................................................... 42
2.4.1.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) .............................................................. 42
2.4.1.2. Sağlık Bakanlığı .......................................................................................................... 45
2.4.1.3. İçişleri Bakanlığı ......................................................................................................... 47
2.4.1.4. Adalet Bakanlığı .......................................................................................................... 47
2.4.1.5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ....................................................................... 48
2.4.1.6. Kalkınma Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ........................................ 49
2.4.1.7. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ........................ 49
2.4.1.8. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ................................................... 50
2.4.1.9. Üniversiteler ................................................................................................................ 51
2.4.1.10. Mahalli İdareler ......................................................................................................... 52
2.4.1.11. Sivil Toplum Örgütleri .............................................................................................. 55
2.4.1.12. Özel Sektör Kuruluşları ............................................................................................. 56
2.5. Uygulamalarda Açık öğretim ve Ara Meslek Elemanlarının (Sosyal Çalışmacı Yardımcısı
/ Sosyal Tekniker) Rolleri ........................................................................................................ 56
3. ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI-I ..................... 65
3.1. Çocuk Kimdir? .................................................................................................................. 71
3.2. Çocuk Refahı ..................................................................................................................... 71
III

3.3. Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk....................................................................................... 72
3.4. Bakım ve Koruma Modelleri............................................................................................. 73
3.4.1. Çocuğun Aile Yanında Bakımı ve Korunması Modelleri .............................................. 74
3.4.1.1. Çocuğun Öz Ailesi veya Yakın Akraba Yanında Bakımı ve Korunması ................... 74
3.4.2. Evlat Edindirme Modeli ................................................................................................. 75
3.4.2.1. Evlat Edindirmenin Hukuki Boyutları ........................................................................ 75
3.4.2.2. Evlat Edindirme Yolları .............................................................................................. 75
3.4.2.4. Evlât Edindirme Koşulları ........................................................................................... 76
3.4.2.5. Evli Olmayan Kişinin Evlat Edindirmek İstemesi Koşulu.......................................... 76
3.4.2.6. Eşlerden Birinin Diğerinin Çocuğunu Evlat Edindirme İstemesinin Koşulu ............. 77
3.4.2.7. Evli Olan Eşin Tek Başına Evlat Edindirme Koşulu .................................................. 77
3.4.2.8. Evlat Edindirmede Başvuru Yeri ................................................................................ 77
3.4.2.9. Evlat Edindirmede Başvuru Şekli ............................................................................... 77
3.4.2.10. Başvuru Sırasında Yapılacak İşlemler ...................................................................... 77
3.4.2.11. Evlat Edinmek Üzere Başvurmaya Karar Verenlerden Hazırlanması İstenilecek
Belgeler .................................................................................................................................... 77
3.4.2.12. Evlat Edindirmede Başvuruların İncelenmesi ........................................................... 78
3.4.2.13. Evlat Edindirmede Başvuruların Reddi ..................................................................... 79
3.4.2.14. Başvuruların Askıya Alınması .................................................................................. 79
3.4.2.16. Başvuruların İptali ..................................................................................................... 79
3.4.2.17. İtiraz .......................................................................................................................... 79
3.4.2.18. Evlat Edindirme Sıralamasında Dikkate Alınacak Hususlar..................................... 80
3.4.2.19. Ülkelerarası Evlat Edindirme .................................................................................... 80
3.4.2.20. Küçüğün Yerleştirilmesi ........................................................................................... 80
3.4.2.21. İzleme ........................................................................................................................ 81
IV

3.4.2.22. Evlat Edindirme İşleminin Tamamlanması ............................................................... 81
3.4.2.23. Yerleştirme İşlemi Sonrası Küçüğün Yırt Dışına Çıkması ....................................... 81
3.4.2.24. Evlat Edindirmek Üzere Başvuranların En Çok Tercih Ettikleri Çocuklar .............. 82
3.4.2.25. Gizlilik ....................................................................................................................... 83
3.4.2.26. Bebek Grubu Dışındaki Çocukla İletişim Kurma ..................................................... 83
3.4.2.27. Evlat Edinmek Üzere Sırası Gelen Kişi/Çiftlerin Çocukla Karşılaşması ................. 83
3.4.2.28. Bebek Grubu Dışındaki Büyük Yaş Grubu Çocukla İletişim Kurma ....................... 84
3.4.2.29. Evlat Edinilene Evlat Edinildiği Gerçeğinin Söylenmesi ......................................... 84
3.4.2.30. Evlat Edindirme İle Çocuğun Kazandığı Haklar ....................................................... 85
3.4.2.31. Evlat Edinilenin Adının Değiştirilmesi ..................................................................... 85
3.4.2.32. Evlat Edinilenin Evlat Edinenin Nüfusuna Kayıt Edilmesi ...................................... 85
3.4.2.33. Türkiye’deki Evlat Edindirme İstatistikleri ............................................................... 85
4. ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI-II .................... 93
4.1. Koruyucu Aile Modeli ...................................................................................................... 99
4.1.1. Hangi Çocuklar Koruyucu Ailenin Yanına Verilebilir? ................................................ 99
4.1.2. Kimler Koruyucu Aile Olabilirler? .............................................................................. 100
4.1.3.1. Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli .................................................... 100
4.1.3.2. Geçici Koruyucu Aile Modeli ................................................................................... 100
4.1.3.3. Süreli Koruyucu Aile Modeli .................................................................................... 100
4.1.3.4. Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli ........................................................................ 100
4.1.4. Koruyucu Ailenin Tespiti ve İstenen Belgeler ............................................................. 101
4.1.5. Çocuk Koruyucu Aileye Nasıl Verilir? ........................................................................ 103
4.1.6. Araştırma ve Sosyal İnceleme ...................................................................................... 103
4.1.7. Koruyucu Ailenin Görev ve Yükümlülükleri ............................................................... 104
4.1.8. Çocuğun Koruyucu Aileden Geri Alınması ................................................................. 106
V

4.2. Kurum Bakım ve Koruma Modelleri .............................................................................. 107
4.2.1. Çocukların Yuvalarda Bakımı ve Koruması ................................................................ 107
4.2.2. Çocukların Yetiştirme Yurtlarında Bakımı ve Koruması ............................................ 109
4.2.3. Çocukların Çocuk Evlerinde Bakımı ve Koruması ...................................................... 110
4.2.4. Sevgi Evlerinde (Çocuk Evleri Sitesi) Bakımı ve Koruması ....................................... 113
4.2.5. Çocukların Çocuk Köylerinde Bakımı ve Koruması ................................................... 114
4.2.6. Suça Sürüklenen veya İstismara Maruz Kalan Çocuklarla İlgili Sosyal Hizmet
Uygulamaları Kapsamında Çocuk Destek Merkezleri ......................................................... 114
4.3. Ücretsiz Kreş Uygulaması ............................................................................................... 117
5. AİLE VE TOPLUM REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI . 125
5.1. Toplum Merkezleri .......................................................................................................... 134
5.2. Aile Danışma Merkezleri ................................................................................................ 134
5.3. Özel Aile Danışma Merkezleri ........................................................................................ 135
5.4. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) .......................................................................... 135
5.5. Aile Eğitimi ..................................................................................................................... 136
5.6. Evlilik Öncesi Eğitim Projesi .......................................................................................... 138
5.7. Boşanma Süreci Danışmanlık Hizmetleri ....................................................................... 138
5.8. Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ....................................................................................... 138
6. KADIN REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI ..................... 146
6.1. Toplum Merkezleri .......................................................................................................... 153
6.2. Kadın Konukevleri .......................................................................................................... 154
6.2.1. Konukevinde Sunulan Hizmetler ................................................................................. 156
6.3. ŞÖNİM (Şiddeti Önleme Merkezi) ................................................................................. 157
6.4. ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Danışma Hattı ............................................... 160
7. YAŞLI REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI ...................... 168
VI

7.1. Yaşlı Refahı ve Sosyal Hizmetler ................................................................................... 175
7.2. Yaşlı Bakım Hizmetleri ................................................................................................... 177
7.2.1. Huzurevleri - Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ............................... 178
7.2.2. Özel Huzurevleri- Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi...................................................... 180
7.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Huzurevleri ...................................................... 181
7.2.4. Gündüzlü Bakım - Evde Bakım Hizmetleri ................................................................. 182
8. ENGELLİ REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI ................. 190
8.1. Kavramsal Çerçeve ve Tarihi Süreç ................................................................................ 196
8.2. Engel Çeşitleri ................................................................................................................. 196
8.3. Engelliliğin Nedenleri ..................................................................................................... 198
8.4. Engelli Refahı ve Sosyal Hizmet Müdahalesi ................................................................. 198
8.5. Engelli Refahı Alanında Yapılan Uygulamalar .............................................................. 200
8.5.1. Sosyal Hizmet Uygulamaları ....................................................................................... 200
8.5.2. Evde Bakım Hizmeti .................................................................................................... 201
8.5.3. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri .............................................................. 201
8.5.4. Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ................................................................. 202
8.5.5. Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi.................................................................................. 203
8.5.6. Umut Evi Projesi .......................................................................................................... 203
8.5.7. Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti .................................................................... 204
8.5.8. Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri ............................................................... 204
8.5.9. Evde Bakıma Destek Hizmeti ...................................................................................... 204
8.5.10. Özel Bakım Merkezleri .............................................................................................. 204
8.6. Diğer Uygulamalar .......................................................................................................... 205

VII

9. YOKSULLUK ALANI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI ............................. 213
9.1. Yoksulluk İle İlgili Kavramsal Çerçeve .......................................................................... 219
9.1.1. Yoksulluk Çeşitleri ....................................................................................................... 219
9.1.1.1.Mutlak Yoksulluk ....................................................................................................... 219
9.1.1.2. Göreli Yoksulluk ....................................................................................................... 219
9.1.1.3.Öznel Yoksulluk ......................................................................................................... 220
9.1.1.4.İnsani Yoksulluk ........................................................................................................ 220
9.1.2. Yoksulluğun Nedenleri ................................................................................................ 220
9.1.3. Yoksulluğun Sonuçları ................................................................................................. 221
9.2. Sosyal Yardım Kavramı .................................................................................................. 221
9.3. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet İlişkisi ............................................................................... 221
9.4. Sosyal Yardım Uygulamaları .......................................................................................... 222
9.4.1. Aile Yardımları ............................................................................................................ 225
9.4.2. Eğitim Yardımları ........................................................................................................ 227
9.4.3. Sağlık Yardımları ......................................................................................................... 229
9.4.4. Engelli Yardımları ........................................................................................................ 229
9.4.5. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı ........................ 230
9.4.6. Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı ........................... 230
9.5. Yerel Yönetimler Tarafından Gerçekleştirilen Sosyal Yardımlar ................................... 231
9.5.1. İBB. Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar .............................................. 231
9.5.2. İBB. Darülaceze Müdürlüğü ........................................................................................ 232
9.5.3.İBB. İstanbul Engelliler Merkezi .................................................................................. 232
9.5.4. İBB. Kadın Sağlığı Koruma Merkezi ........................................................................... 232
9.5.5. İBB. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü............................................................................... 232
9.5.6. İBB. Evde Sağlık Hizmetleri ........................................................................................ 232
VIII

9.5.7. İBB. Gıda Yardımı (Alışveriş Kartı) ............................................................................ 232
9.6. Sivil Toplum Örgütleri Eliyle Yürütülen Sosyal Yardımlar ........................................... 233
9.6.1. Deniz Feneri Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar .................................................... 233
9.6.2. İHH Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar ................................................................. 235
10. ADALET ALANINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI ................................. 243
10.1. Çocuk Adalet Sisteminde Uygulanan Sosyal Hizmet Uygulamaları ............................ 249
10.2. Ceza Adalet Sisteminde Uygulanan Sosyal Hizmet Uygulamaları .............................. 253
10.3. Hükümlü-Tutukluların İhtiyaç Duydukları Sosyal Hizmetler ...................................... 258
10.3.1. Ceza ve Tevkif Evlerine Girerken Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Uygulamaları .... 258
1.03.2. Ceza ve Tevkif Evlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları ........................................... 260
10.3.3. Tahliye Esnasında ve Tahliye Sonrasındaki Sosyal Hizmet Uygulamaları ............... 261
11. SAĞLIKTA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI-I ................................................. 270
11.1. Koruyucu ve Önleyici Alanda Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları ..... 276
11.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları ................................. 278
11.2.1. Hasta Hakları Birimi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları .............................................. 279
11.2.2. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Sosyal Hizmet Uygulamaları .................................. 281
12. SAĞLIKTA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI-II......................... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
12.1. Tedavi Süresince Uygulanan Sosyal Hizmet Uygulamaları .................. Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
12.1.1. Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları ......................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
12.2.2. Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uygulaması ...................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
12.1.3. Özel İlgi Gerektiren Hastalıklarda Sosyal Hizmet Uygulamaları ....... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
12.1.3.1. Onkolojide Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
12.2. Tedavi Sonrası Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
............................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
IX

12.2.1. Rehabilitasyon ......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
12.2.2. Sosyal Rehabilitasyon .............................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
12.2.3. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) ...............Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
13. MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI ........................ 318
13.1. Kavramsal Çerçeve ....................................................Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
13.2. Madde Bağımlılığının Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Veren Etkenler .... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
13.3. Madde Bağımlılığı İle İlgili Mücadele Çalışmaları ...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
13.3.1. Koruyucu-Önleyici Sosyal Hizmet Uygulamaları ..Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
13.3.2. Tedavi Süreci İle İlgili Sosyal Hizmet Uygulamaları ......................... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
13.3.3. Tedavi Sonrası Sosyal Hizmet Uygulamaları .........Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
14. DİĞER ALANLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI .................. 346
14.1. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları .................. 352
14.1.1. Göç ............................................................................................................................. 352
14.1.2. Mülteci ....................................................................................................................... 352
14.1.3. Sığınmacı .................................................................................................................... 353
14.1.4. Mültecilerin Hakları ................................................................................................... 354
14.1.5. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları ............... 355
14.2. Afet ve Sosyal Hizmet Uygulamaları ............................................................................ 358
14.2.1. Afet Öncesi Yapılan Sosyal Hizmet Uygulamaları.................................................... 359
14.2.2. Afet Esnasında Yapılan Sosyal Hizmet Uygulamaları .............................................. 360
14.2.3. Afet Sonrasında Yapılan Sosyal Hizmet Uygulamaları ............................................. 360
14.3. Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları .............................. 361
14.3.1. Şehit Yakını ve Gazilerin İstihdamı ........................................................................... 362
14.3.2. Ücretsiz Seyahat Kartı ................................................................................................ 362
X

14.4. Okul Sosyal Hizmeti ..................................................................................................... 363
14.5. Orduda Sosyal Hizmet Uygulaması .............................................................................. 365
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 373

KISALTMALAR
akt.

: Aktaran

a.g.e.

: Adı geçen eser

ASPB

: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

AUZEF

: İstanbul Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

CSWE

: Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi

Çev.

: Çeviren

Ed.

: Editör

IASSW

: Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International
Association on Schools of Social Work)

IFSW

: Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu
(International Federation of Social Worker)

İBB

: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

NASW

: Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

s.

: sayfa

SHU

: Sosyal Hizmet Uzmanı

SİR

: Sosyal İnceleme Raporu

TUBİM

: Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi

Yay. Haz.

: Yayına Hazırlayan
XI

Yay.

: Yayınları

XII

1. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölüm kavramsal ve kuramsal çerçeveden ibaret olacaktır. Kavramsal çerçevede
sosyal hizmet, sosyal hizmetler, sosyal inceleme raporu, müracaatçı, müracaatçı sistemi, etik
değerler, sosyal hizmetin amaçları ve sosyal hizmet uzmanının rolleri ve fonksiyonları
üzerinde durulacak.
İkinci olarak sosyal hizmet ile ilgili kuramsal çerçevede sosyal hizmet kuramları ve
sosyal hizmet yöntemleri birey, aile, grup ve toplum çerçevesinde ele alınacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal hizmet nedir?
2. Sosyal hizmetler nedir?
3. Müracaatçı kimdir?
4. Müracaatçı sistemi nedir?
5. Sosyal inceleme raporu nedir?
6. Sosyal hizmet uzmanının rolleri nelerdir?
7. Sosyal hizmet uzmanında bulunması gereken etik değerler nelerdir?
8. Sosyal hizmet kuramları nelerdir?
9. Sosyal hizmet yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kavramsal çerçeve

Kavramsal çerçevede sosyal
hizmet, sosyal hizmetler,
müracaatçı, sosyal inceleme
raporu, sosyal hizmet
uzmanlarının rolleri, sosyal
hizmet uzmanlarında
bulunması gereken etik
değerler öğrenilmiş olacak.

Sosyal hizmetler ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak okumalar
kazanımları artıracaktır.

Sosyal hizmet kuramları

Sosyal hizmetin
gerçekleştirilmesinde gerekli
olan kuramlar ve bu
kuramlar öğrenilmiş
olacaktır.

Sosyal hizmet kuramları ile
ilgili literatür okumaları
kazanımların artmasını
sağlayacaktır.

Sosyal hizmet yöntemleri

Birey, aile, grup ve toplumla
sosyal hizmet uygulamaları
öğrenilmiş olacaktır.

Sosyal hizmet yöntemleri ile
ilgili kaynak araştırması ve
uygulama örneklerinin
incelenmesi kazanımları
artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet,



Sosyal hizmetler,



Müracaatçı,



Sosyal inceleme raporu,



Etik değerler,



Sosyal hizmet kuramları,



Sistem kuramı,



Ekolojik yaklaşım,



Güçlendirme yaklaşımı,



Sosyal hizmet yöntemleri.



Mikro uygulama,



Mezzo uygulama,



Makro uygulama.
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Giriş
İnsan refahını birey, aile, grup ve toplum olarak kendine amaç edinen sosyal hizmet
mesleği sosyal bilimler akademik alanında yeni ortaya çıkan bilim dallarından biridir. Bir
mesleğin bilimsel bir hüviyet kazanabilmesi için o mesleğin tanımı, konuları, amaçları,
kuramları ve yöntemlerinin bulunması gerekmektedir.
Sosyal hizmet mesleğinin kendine mahsus ve onu diğer bilimlerden ayıran
özelliklerinin olduğu bir tanımı vardır. Sosyal hizmet: “İnsan hakları ve sosyal adalet
ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi
için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun
için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri
ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir. Bu mesleğin pratik alanda kurum ve
kuruluşlarca gerçekleştirilmesi de sosyal hizmetler olarak ifade edilmektedir.
Sosyal hizmetin kendine mahsus kuramları, teorileri bulunmaktadır. Bu teoriler:
Sistem teorisi, Ekolojik yaklaşım, Güçlendirme yaklaşımı, Psikanalitik Kuram,
Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Yaklaşım, Görev Merkezli Yaklaşım, Gerçeklik Terapisi,
Gestalt Yaklaşımı, Birey Merkezli Yaklaşım, Yapısal Sosyal Hizmet Kuramı, Bilişsel
Davranışçı Yaklaşım, Krize Müdahale Yaklaşımı, Feminist Yaklaşım. Bunların sayısını daha
da artırmak mümkündür. Fakat bu çalışmada ana kuramlar olarak kabul edilebilecek olan
sistem kuramı, ekolojik yaklaşım ve güçlendirme yaklaşımı üzerinde durulmaktadır.
Sosyal hizmet uygulamasında takip edilen yöntemler olarak bireyle mikro
uygulamalar, gruplar mezzo ve toplumla makro uygulamalar ele alınmaktadır.
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1.1. Kavramsal Çerçeve

İbn Haldun’un ifadesi ile “insan sosyal bir varlıktır.” Sosyal varlık olan insanın
bireysel, ailevi, çevresel ve sosyal olarak birçok ihtiyaçları bulunmaktadır. İnsanların bu temel
ihtiyaçları ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında şu şekilde kategorize
etmektedir.
a.
Fizyolojik ihtiyaçlar, (bedensel anlamda insanın ihtiyaç duyduğu nefes alıp
verme, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım vs.)
b.

Güvenlik ihtiyacı, (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)

c.

Ait olma ve sevgi ihtiyacı, (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)

d.
Değer ihtiyaçları, (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı,
başkalarına saygı)
e.
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme,
önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)

Bilim olarak sosyal hizmet de insanın birey, grup ve toplum olarak ihtiyaç duyduğu bu
desteği sağlayan en temel sosyal bilimlerden biridir.
Sosyal hizmet bilimi birey, aile, grup ve toplumun sosyal işlevselliklerini yerine
getirebilmeleri, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri bakımından biyolojik,
psikolojik, manevi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, karşılanamayan ihtiyaçları için
mevcut engellerin ortadan kaldırılması amacına yönelik koruyucu, önleyici, iyileştirici,
geliştirici yönde müdahale etkinliğine sahip uygulamalı bir sosyal bilimdir. Sosyal hizmet,
birey, grup ve toplumun sosyal çevreyle bağlantılı sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı
hedefleyen bir meslek ve disiplindir.

1.1.1. Sosyal Hizmet
Bir bilim dalı olarak sosyal hizmet (social work) kavramı Uluslararası Sosyal Hizmet
Okulları Birliği (International Association on Schools of Social Work) ve Uluslararası Sosyal
Hizmet Uzmanları Federasyonu (International Federation of Social Worker) tarafından şu
7

şekilde ifade edilmiştir:
“İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi destekleyen,
insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi,
güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal
sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına
müdahale eden bir meslektir” (IASSW, 2001-IFSW,2001).

1.1.2. Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal hizmet mesleğinin temsilcisi konumunda olana sosyal hizmet uzmanı,
demokratik toplumda insanın ve toplumun gelişmesine, haklar perspektifi doğrultusunda
yaşam kalitelerinin yükseltilmesine, toplumsal etkileşim mekanizmalarını harekete geçirerek
bilimsel yaklaşım, yöntem ve tekniklerle yardımcı olan, insanın ve toplumun kendi yaşamı ve
kaynakları üzerinde demokrasi ilkeleri doğrultusunda denetim sahibi olmasını ve karar
vermesini destekleyen, insanın ve toplumun üretkenliğini ve yaratıcılığını harekete geçirerek,
hayat şartlarının gelişmesini sağlayan (üniversite düzeyinde dört yıllık lisans eğitimi görerek
yetişen) mesleki ve bilimsel etik ilke ve sorumluluklara göre uygulamalar gerçekleştiren
nitelikli elemandır. (Seyyar, 2010) Ülkemizde Kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler,
özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarına “Sosyal
Çalışmacı” denmektedir.

1.1.3. Sosyal Hizmetler
Sosyal hizmetler (social services), “İnsanların sağlık ve iyilik hallerinin
geliştirilmesinde, insanların başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde ve kendilerine
daha yeterli hâle gelmelerinde, aile bağlarının güçlendirilmesinde, bireylerin, ailelerin,
grupların veya toplulukların sosyal işlevlerini başarıyla yerine getirebilmelerine yardımcı
olmak amacıyla sosyal hizmet uzmanları ve diğer profesyonel elemanlar tarafından
gerçekleştirilen etkinlikler bütünüdür” (Barker, 1999).
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu da sosyal hizmetleri şu şekilde ifade etmektedir:
“Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri
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dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının
karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını
ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve
programlı hizmetler bütünüdür.”

Daha geniş bir ifadesi ile sosyal hizmetler:
Kişi, grup veya toplulukların yapısı ve şartlarından doğan,
Veya kendi denetimleri dışında oluşan bedeni, ruhi ve zihni eksikliği, fakirlik ve
eşitsizliği gidermek veya azaltmak;
Toplumun değişen şartlarından doğan sosyal sorunları çözümlemek,
İnsan kaynaklarını geliştirmek,
Yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek,
Bireyin birbirleriyle ve sosyal çevresiyle uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacı ile
İnsan şeref ve onuruna yaraşır eğitim, danışmanlık, bakım, tıbbi psiko-sosyal
rehabilitasyon alanlarında devlet veya gönüllü – özel kuruluşlar tarafından sistemli bir şekilde
yapılan programlı hizmet bütünüdür.

1.1.4. Sosyal Hizmetin Amaçları

Sosyal hizmetin amacı, insanların kapasitelerini, yeteneklerini geliştirmelerini,
yaşamlarını zenginleştirmelerini yani hayat kalitelerini yükseltmelerini sağlamak ve
asosyallik gibi değişik sosyal risklerin ortaya çıkmasını önlemektir.
Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve olumlu değişime yani gelişime
odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları, hizmet verdikleri bireylerin,
ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişimi sağlayan elemanlar veya sosyal
yöneticilerdir. Sosyal hizmet bir değer, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin
değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir. Sosyal hizmet,
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dinî, felsefi, hümanist (insancıl) ve demokratik ideallerden ve değerlerden esinlenerek ortaya
çıkmıştır. (Seyyar, 2010)

Zastrow (1999) sosyal hizmet/sosyal çalışmanın amaçlarını şu şekilde ortaya
koymaktadır:
1. Sosyal hizmet uzmanları; insanların sorun çözme, sorunlarla baş etme ve gelişimsel
kapasitelerini artırmak kapsamında, “çevresi içinde birey” kavramını kullanır. Bu uygulama
düzeyinde sosyal hizmet uygulamasının temel odağıdır. Bu odak, çerçevesinde sosyal hizmet
uzmanı muktedir kılıcı rolünü üstlenir. Ayrıca bu rol sosyal çalışmacının kendi sorunlarını
tam olarak çözemeyenler ve gereksinimlerini karşılayamayanlar için danışman, eğitmen,
bakım verici ve davranış değiştirici olarak destekleyici hizmetler sunmasını gerektirir.
2. İnsanlara, kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemler ile insanları
bağlantılandırmak kapsamında sosyal hizmet uzmanı yine çevresi içinde birey kavramını
kullanır ve bu uygulama düzeyinde odak; bireyler ve bireylerin etkileşimde olduğu sistemler
üzerinedir. Bu odakla sosyal çalışmacı, bağlantı kurucu hizmetler sunar.
3. Sosyal çalışmacılar sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak
kapsamında çevresi içinde birey odağını korur ve sosyal çalışma uygulamasının odağı,
insanların etkileşimde bulunduğu sistemler üzerinedir. Bu düzeyde sosyal çalışmacının
üstleneceği rol; savunuculuk rolüdür. Bu role ilave olarak program geliştirici,
süpervizör, koordinatör, danışman rollerini de üstlenir.
4. Sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerletilmesine katkı vermek kapsamında,
sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirmek amacında olduğu gibi sosyal çalışma
uygulamasının odağı insanların etkileşimde olduğu sistemler üzerindedir. Üçüncü amaç ile
dördüncüsü arasında farklılık vardır; üçüncü amaç hali hazırdaki kaynakların insanlara hizmet
vermesi ile ilgilidir. Dördüncü amaç ise bu kaynakların temelini oluşturan sosyal politikalar
ve statüler ile ilgilidir. Bu düzeyde ana roller planlayıcı ve politika geliştiricidir. Bu roller
kapsamında sosyal çalışmacılar etkisiz veya uygun olmayan politikalar yerine yeni statüler ve
yeni politikalar oluşturmayı amaçlar. Planlama ve politika oluşturma sürecinde sosyal
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çalışmacılar savunucu veya bazı örneklerde aktivist rolünü üstlenir.
5. Risk altındaki grupları güçlendirmek ve sosyal ve ekonomik adaleti geliştirmek
amacı kapsamında öncelikle risk altındaki grupları tanımlamak gereklidir. Risk altındaki
gruplara kadınlar, yaşlılar, fiziksel ya da zihinsel engeli olanlar, yoksullar, AIDS’le yaşayan
kişiler örnek olarak verilebilir. Sosyal adalet ve toplumun her üyesinin aynı temel haklara,
korumaya, fırsata, yükümlülüklere ve sosyal olanaklara sahip olduğu ideal koşullara işaret
etmektedir. Ekonomik adalet ise toplumun her üyesinin maddi kaynaklara, gelire ve refaha
ulaştığı ideal koşulları ifade etmektedir. Sosyal çalışmacılar, risk altındaki grupların
koşullarını iyileştirmek ve geliştirmek suretiyle, kendi kişisel, kişilerarası, sosyo-ekonomik,
siyasal güçlerini ve etkilerini artırmakla yükümlüdür. Güçlendirme odaklı sosyal
çalışmacılar kaynakların ve gücün toplumdaki çeşitli gruplar arasında daha eşitlikçi dağılımı
için çaba harcamaktadır.
6- Profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve test etmek amacı çerçevesinde, sosyal
çalışmacılardan, sosyal çalışma uygulamasına bilgi ve becerileri ile katkı sağlamaları
beklenmektedir. Bu beklenti, sosyal çalışmacıların kendi uygulamalarını ve hizmet verdiği
program ve hizmetleri nesnel bir şekilde değerlendirmelerini zorunlu kılmaktadır. (Zastrow,
1999).

1.1.5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Uygulamalarındaki
İşlevleri ve Rolleri
Sosyal hizmet mesleği bilgi, beceri ve değer odaklı bir meslektir. Sosyal hizmet
uzmanlarının sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirirken bir takım rolleri ve fonksiyonları
bulunmaktadır. Bireyle, aileyle, grupla, örgütle ve toplumla çalışan sosyal çalışmacının, farklı
rollerle ilgili bilgi, beceri ve değer sahibi olması gerekmektedir. Her rolün seçimi, koşullara
veya olgunun özelliklerine göre, uygunluğu dikkate alınarak kullanılır.
Veli Duyan (2010) tarafından Sheafor ve Horejisi (2003)’den nakledilen sosyal hizmet
uzmanının mesleki rolleri şu şekilde sıralanmıştır:
1.
Arabulucu Rolü: Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının durumunu ve
kaynaklarını değerlendirme, havale etme, hizmet sunum sistemleri arasında bağlantı kurma ve
bilgi verme işlevi,
2.
Savunucu Rolü: Sosyal hizmet uzmanı müracaatçı veya vaka savunuculuğu,
sınıf savunuculuğu işlevi,
3.
Öğretici Rolü: Sosyal hizmet uzmanı toplumsal ve günlük yaşam becerilerinin
kolaylaştırılması, temel koruma işlevi,
4.
Danışman Rolü: Sosyal hizmet uzmanı psiko-sosyal değerlendirme ve teşhis,
dengeyi korumaya yönelik bakım, sosyal tedavi, uygulamanın değerlendirmesi işlevi,
5.

Vaka Yöneticisi Rolü: Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının belirlenmesi ve
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yönlendirilmesi, müracaatçının değerlendirilmesi, hizmet ve tedavi planlaması,
bağlantılandırma ve hizmetlerin eşgüdümü, takip ve hizmet sunumu gözleme, müracaatçının
desteklenmesi işlevi,
6.
İşyükü Yöneticisi Rolü: Sosyal hizmet uzmanı çalışma planı hazırlama,
zaman yönetimi, kalitenin sürdürülmesini gözleme, bilgi işleme işlevi,
7.
Personel Geliştiricisi Rolü: Çalışanların oryantasyonu ve eğitimi, personel
yönetimi, süpervizyon, konsültasyon işlevi,
8.
Yönetici Rolü: Yönetim, kurum içi ve dışı eşgüdüm, politika ve program
geliştirme ve program değerlendirme işlevi,
9.
Sosyal Değişme Ajanı Rolü: Sosyal sorunların ve politikaların analizini
yapma, toplumun ilgisini harekete geçirme ve sosyal kaynakların geliştirilmesini sağlama
işlevi,
10.
Profesyonel Rolü: Kendini değerlendirme, kişisel ve mesleki gelişim ve sosyal
hizmet mesleğinin güçlendirilmesi işlevlerine sahiptir.
Etkin bir sosyal hizmet uzmanı, uygulamalarında, uygulamanın karakterine göre, bu
rollerini birlikte ya da özel duruma göre birine ya da bir kaçına ağırlık vererek kullanır.
Rollerden ayrıştırılmış bir sağaltım (tedavi) eksik kalmış demektir. (Güdek, 2012)

1.1.6. Sosyal Hizmetin Temel İlkeleri
Sosyal hizmet bir disiplin ve meslek olarak etik kurallara ve kendine has mesleki
kültüre dayalı oluşturmuş olduğu ilkelere sıkı sıkıya bağlıdır.
Evrensel insan hakları temelinde eşitlik, sosyal adalet, kamu yararı, insan onuru ve
vakarının korunması, insan ilişkilerinin sürdürülmesi, çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı bireylerin
sosyal refahının sağlanması sosyal hizmet mesleğinin temel ilkelerindendir.
Sosyal hizmetlerin temel ilkeleri şunlardır:
1. Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep,
siyasi düşünce, sınıf ve bölge farklılığı gözetilemez; hizmet sunumunda hiçbir kişiye,
aileye, gruba veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
2. Sosyal hizmetlerden yararlanmak her vatandaşın ferdi hakkıdır. Bu haktan
yararlanma birey, aile, grup ve toplumların ihtiyaç önceliklerine ve ihtiyacın derecesine göre
gerçekleştirilir.
3. Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyet ve programlar, devletin denetim ve gözetiminde,
özel sosyal hizmet kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük
içinde yürütülür.
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4. Sosyal hizmetlerin sunumunda insan haysiyet ve şerefine saygı gösterilerek özel
hayatın gizliliği korunur ve bireyin kişilik haklarının ihlal edilmesine izin verilmez.
5. Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişiler arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanarak mevcut kaynakların en verimli
şekilde kullanılması için güç birliği yapılır.
6. Sosyal hizmet faaliyet ve programlarının coğrafik ve fonksiyonel görev alanlarının
ve yurt sathında dengeli dağılımının görev boşluğu bırakılmayacak şekilde ve toplumun
ihtiyaçları göz önünde tutularak planlanması ve düzenlenmesi esastır.
7. Çocuğun öncelikle ailesi veya bir aile yanında bakılması esastır.
8. Hizmet ve uygulamalarda koruma kapsamına alınan kişilerin bedenî, hissî, zihnî ve
ahlaki yönleri itibari ile dengeli bir şekilde gelişmiş, kendine saygılı ve güvenli, insan
haklarına saygılı, çevresine duyarlı, iletişim becerisine sahip, sosyal sorumluluk taşıyabilen
fertler olarak yetişmelerinin sağlanması ve bir iş ve meslek sahibi olmalarının
gerçekleştirilmesi esastır.
9. Koruyucu hizmetlerden yararlandırılmasına karar verilen çocuklara hizmet veren
sosyal hizmet kuruluşlarının, çocuğun yüksek yararı göz önünde tutularak, 0–18 yaş
sürekliliği ve kardeşlerin bir arada bulunduğu mahalde, öz ailesinin diğer bireyleri ile
ilişkilerini sürdürmesine imkân tanıyan bir şekilde yapılandırılması sağlanır.
10. Çocuk haklarının yaşama, gelişme, korunma ve katılım ilkelerinin hayata
geçirilmesinde sektörler arası işbirliği esastır.
11. Başta yaşlılar ile engelliler olmak üzere sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan tüm
fertlerin hayatlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde
sürdürmelerinin sağlanması esastır.
12. Fonksiyon kayıpları sebebiyle normal hayatın gereklerine uyum sağlayamayan
yaşlı ile özürlülerin toplum içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayıcı beceriler
kazandırarak üretken hâle gelmelerini sağlamak, bunlardan kendi kendilerine yeterli
olamayanların sosyal hizmet kuruluşlarında sürekli bakım altına alınması maksadıyla gerekli
her türlü önlemi almak ve düzenleme yapmak esastır (Seyyar ve Genç, 2010) .

1.1.7. Sosyal Hizmet Uzmanında Bulunması Gereken Etik Değerler

Değerler, sosyal hizmet uygulamasına felsefi ve ahlaki bir içerik kazandırdığı gibi,
hizmetlerin yönlendirilmesinde de etkilidir. Değerler ayrıca mesleği kontrol ve disipline
etmede kullanılan etkili araçlardır. Sosyal hizmet uzmanlarının temel değerleri ve etik
inançları mesleğin çivisidir (Duyan, 2010).
Sosyal hizmet mesleğine dair temel esasların gayesi, sosyal hizmet elemanlarını/sosyal
çalışmacıların mesleklerini en üst seviyede iş etiği kaidelerine uygun bir biçimde ifa
etmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmet alanında geçerli olması gereken temel etik ilkeler,
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şu şekilde belirlenebilir (Seyyar, 2007):
1. Mesleki Liyakat: Sosyal hizmet aktörleri, eğitimden aldıkları bilgi ve birikimlerini,
en iyi şekilde kullanarak, profesyonelce yerine getirmeye gayret gösterir.
2. Mesleki Tekâmül: Sosyal hizmet aktörleri, sosyal pedagojik çalışma alanındaki
teorik ve pratik bilgileri ve yeni gelişmeleri takip eder ve becerilerini artırmaya çalışır.
3. Mesleki İstişare: Sosyal hizmet aktörleri, yeterlik ve ehliyet sınırlarını aşan özel
durumlarda sorumlu kurum ve kuruluşların yetkilerinin yanında diğer meslek elemanları
(psikolog, hekim, pedagog vb.) ile istişare eder ve ortak akıl çerçevesinde hareket eder.
4. Mesleki Sorumluluk: Sosyal hizmet aktörleri, mesleğinin yöntemlerini, ilkelerini
ve uygulama biçimlerini profesyonelce yerine getirir. Mesleğe ait görevleri ve ahlak ilkelerini
benimseyerek yerine getirir ve getirmeyenleri de uygun bir lisanla uyarır. Görevini aksatan
ve(ya) ahlak ilkelerine riayet etmeyen paydaşlarının durumunu gerekirse ilgili mercilere
bildirir.
5. Farkındalık Sorumluluğu: Sosyal hizmet aktörleri, kişisel yönden kendi güçlü
ve(ya) zayıf yönlerini bilmelidir. Şahsi özelliklerine ait farkındalık düzeyi yüksek olan meslek
elemanları, bunların mesleki çalışmalarına nasıl yansıyabileceğinin de farkındadırlar. Sosyal
hizmet aktörleri, bu gerçekten hareketle dürüstçe, kendi zaaflarını gizlemeden mümkünse
bunları gidermeye yönelik gayret göstermelidir.
6. İhtiram (Saygı): Sosyal hizmet aktörleri, sosyal hizmet modellerinde ve
planlarında yer alan yöntem ve teknikleri, müşterilerinin inanç, değer ve özerkliklerine her
aşamada ve her zaman saygı göstererek, onların gönül rızalarını alarak kullanır.
7. İnsan Sevgisi: Sosyal hizmet aktörleri, müracaatçılarının sağlıklı ve mutlu
kalmasını temin edecek vicdani mesuliyetlerini en üst seviyede hissedebilmelidir. Sosyal
hizmet aktörleri, mesleki görevlerini sadece mesleğin bir gereği olarak değil insanlık ve
değerler uğruna samimi bir şekilde yapmalıdır.
8. Ayrımcılık Yapmama: Müracaatçı, sosyal hizmet aktöründen farklı bir dünya
görüşüne, inanç ve değerlere sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, sosyal hizmet aktörü, hiçbir
ayırım yapmaksızın herkese hoşgörü içinde aynı yakınlıkla hizmet verir. Sosyal hizmet
aktörü, hiç kimseye karşı ırk, renk, din ve cinsiyete dayanan bir ayrımcılık yapmaz.
9. Sosyal İlişkiler: Sosyal hizmet aktörleri, müracaatçı ve aile fertleriyle güven telkin
eden sağlıklı ve saydam ilişkiler kurar. Bunun içinde de müracaatçının yaş, cinsiyet, ırk, etnik
köken, din, dil ve sosyo-ekonomik konumu gibi bireysel farklılıklardan bağımsız olarak
herkesle aynı kalitede ve aynı itina ile sosyal münasebetler kurar.
10. Mahremiyet ve Gizlilik: Sosyal hizmet aktörleri, müracaatçıya ait her türlü özel
ve gizli bilgileri korumak ve ona verilebilecek zararları önlemek ya da en aza indirmek için
azami gayret gösterir.
14

11. Maddi İstismardan Kaçınma: Sosyal hizmet aktörleri, müracaatçının
acziyetinden ve çaresizliğinden faydalanmak düşüncesiyle görevlerini başka maksatlar için
kullanmaz. İstihdam edildiği kurumdan aldığı ücretin dışında hiç kimseden para almaz.
Sosyal hizmet aktörleri, gayri meşru kazanç sağlayan tutum ve davranışlardan uzak kalır.
12. Psiko-Sosyal İstismardan Kaçınma: Sosyal hizmet aktörleri, müracaatçılarına
karşı hiçbir surette pisko-sosyal baskı ve tehdit uygulamaz. Sosyal hizmet aktörleri,
müracaatçılarına karşı cinsel ve duygusal içerikli yaklaşımlarda bulunmaz. Onları tedirgin ve
rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunmaz. Onları küçümsemekten ve tahkir etmekten
kesinlikle kaçınır. Sosyal hizmet aktörleri, işyerinde, ırkı, dinî ya da cinsel taciz sayılabilecek
davranış ya da eylemlere izin vermezler.
13. Sağlıklı İş İlişkileri: Sosyal hizmet aktörleri, çalıştıkları kurumda idareci, işveren,
meslek arkadaşları ve diğer hizmetlerde yer alan elemanlarla kuracağı beşerî münasebetlerini,
kendi mesleki rollerine ve genel sosyal ahlak kurallarına uygun bir biçimde geliştirir.
14. Kurumsal Sadakat: Sosyal hizmet aktörlerinin kurumuna veya işverenine karşı
sorumluluğu, her şeyden önce sadakat bilincine erişmiş olması ile başlar.
Sosyal hizmet mesleğinin ilk etik kurallarının Mary Richmond tarafından hazırlandığı
belirtilmektedir. Sosyal hizmet ile ilgili meslek örgütü kurulduktan sonra dernek etik kurallar
oluşturmuştur.

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW,1999) tarafından belirlenen
mesleki değerler ise şunlardı:
1. Değer: Hizmet
Etik ilke: Sosyal hizmet uzmanlarının birincil amacı muhtaç insanlara yardım etmek
ve sosyal sorunlarla uğraşmaktır.
1. Değer: Sosyal adalet
Etik ilke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizlikle mücadele eder.
2. Değer: Bireyin onuru ve değeri
Etik ilke: Sosyal hizmet uzmanları bireyin onuru ve değerine saygı gösterir.
3. Değer: İnsan ilişkilerinin önemi
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Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları insan ilişkilerinin öneminin farkındadır.
4. Değer: Dürüstlük ve güvenilirlik
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları güvenilir bir tarzda davranmalıdır.
5.

Değer: Yetkinlik

Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları yetkin olduğu alanlarda uygulama yapmalı ve
mesleki uzmanlığını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalıdır (Duyan, 2010).

1.1.8. Müracaatçı ve Müracaatçı Sistemi

Müracaatçı: Lügat açısından başvuran kimse demektir, ancak mesleki terim olarak
anlamı: Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal çalışma
yapılan kişi, grup ya da topluluktur (Barker, 1987). Başka bir deyişle, mesleki anlamda
kendisine hizmet sunulan kişiye müracaatçı denir. (Tomanbay, 2013).
Müracaatçı Sistemi: Müracaatçı sistemi (client system), müracaatçı ve onun
çevresinde müracaatçının sorununu ya da sorunun çözümünü etkileyen ve bunlardan etkilenen
etkileşimli aktörlerden oluşur.
Örneğin bir çocukla çalışan sosyal çalışmacı için, çocuk müracaatçıdır, müracaatçı
sistemi ise ebeveynler, ailedeki diğer yakın kimseler, komşular, mahalle arkadaşları, okul
arkadaşları, öğretmen gibi kimseleri içerir. Kavram aslında sistem kuramının sosyal
çalışmanın kuramsal bilgisine eklenmesinden ortaya çıkmıştır. Müracaatçı sistemi kavramı
sosyal çalışmanın bireyi çevresinde ele alma temel ilkesiyle örtüştüğü için mesleki jargona
eklenmiştir.(Tomanbay, 2013)

1.1.9. Sosyal İnceleme Raporu (SİR)

Sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal çalışmacıların kullandığı önemli meslek
araçlardan birisi sosyal inceleme raporudur.
Sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sosyal çalışmacılar tarafından düzenlenen
sosyal inceleme raporunun en önemli özelliği bir sosyal hizmet mesleği etkinliği olması ve
raporların temelinde sosyal hizmetin kuramsal çerçevesi ve uygulama esaslarının bulunduğu
gerçeğidir. (Uluğtekin, 1994, akt.Şeker, 2013).
Sosyal inceleme raporu (social study report); olgunun (müracaatçı-vaka), ilgili sosyal
çalışmacı tarafından ekonomik, eğitsel, sosyal, ruhsal, kültürel, ailesel tüm boyutlarıyla
incelenmesi sonunda toplanan bilgilerle oluşturulan rapordur. Düzenlenen sosyal inceleme
raporu müracaatçının dosyasına konur. Sosyal inceleme raporunda müracaatçının kimlik
bilgilerinin yanında, olguya nasıl ulaşıldığı, kim tarafından getirildiği, ilgili kişiler,
geliş/getiriliş nedeni, sosyoekonomik, sosyopsikolojik durumu belirtilir.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtildiği üzere sosyal inceleme
raporlarında, muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan
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yardımlar, durumundaki değişmeler, hâlihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında
sosyal ve ekonomik koşullar, yerel imkanlar, oturulan yer ve konut durumu ile varılan kanı ve
gereksinim içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten yararlandırılmasının uygun
olacağı, yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili konular da açıkça belirtilir (Tomanbay,
1999).
Sosyal incelemeyi yapan meslek elemanı müracaatçının yaşadığı toplumun sosyoekonomik gerçekliği konusunda da yeterli bilgiye sahip olmak zorundadır.
İleriki bölümlerde uygulama alanları ve uygulama yapılan kurum ve kuruluşlarda
görüleceği üzere her kurum ve kuruluştaki müracaatçının durumu diğerlerine göre farklılık
arzetmesinden dolayı düzenlenecek olan sosyal inceleme raporları ve içerikleri de buna göre
farklılık gösterebilmektedir.

1.2. Kuramsal Çerçeve

Sosyal hizmet uygulamasında kuramsal bilgi, sosyal çalışmacının alanda sunduğu
hizmetin nasıl planlanacağından, nasıl sunulacağına ve nasıl değerlendirileceğine kadar geniş
bir alanda felsefi, düzenli, tutarlı ve sistematik bilgiler bütünü demektir.
Sosyal çalışmanın üç ana yöntemi/metodu olan birey, grup ve toplumla çalışmada
kullanılan teorilerin sayısı oldukça fazla. Fakat burada metateori olarak ifade edilebilecek üç
ana teori üzerinde durulacaktır. Sistem teorisi, Ekolojik yaklaşım, Güçlendirme yaklaşımı.
Bunların dışında şu kuramlar da sosyal hizmet biliminin kuramları arasında sayılmaktadır:
Psikanalitik Kuram, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Yaklaşım, Görev Merkezli
Yaklaşım, Gerçeklik Terapisi, Gestalt Yaklaşımı, Birey Merkezli Yaklaşım, Yapısal Sosyal
Hizmet Kuramı, Bilişsel Davranışçı Yaklaşım, Krize Müdahale Yaklaşımı, Feminist
Yaklaşım. Bu kuramlarla ilgili detaylı bilgiler Sosyal Hizmet Kuramları dersi çerçevesinde
sizlere verilecektir.

1.2.1. Sosyal Hizmet Uygulamalarında Temel Kuramlar
1.2.1.1. Sistem Kuramı

Sosyal hizmetin temel kuramlarından biri olan sistem kuramı, canlı organizmaların
büyüme ve değişimlerinin kendi başına değil, parçalar arasındaki etkileşimin sonucu bir
sistemi oluşturduğu ve sistemin de alt parçalardan yani alt sistemlerden oluştuğu görüşüne
dayanmaktadır (Artan, 2015).
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Öncellikle sistem kelimesinin anlamına bakmak konuyu daha anlaşılır kılabilmesi
açısından önemlidir. “Sistem” kelimesinin kökeni, Yunanca’daki "sustema" kelimesinden
gelmekte olup, düzen, birleşik bir bütün anlamlarına gelmektedir. “Organizmada aynı işlevleri
gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup”
diğer bir tanımda ise “belli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş, aralarında
karşılıklı bağlantı ve etkileşim olan elemanlar kümesi” şeklindedir (Payne, 1991: Akt;
Turan, 2009).
İnsanların sosyal bir varlık olduğu dikkate alındığında insanların içerisinde yer aldığı
sistemler temelde üç türdür:
a.

“Doğal Sistemler”; aile, arkadaşlık, komşuluk, meslektaş, iş arkadaşlığı vb.

b.
“Formel Sistemler” (Resmi); bir kuruma üye olmak, sonradan elde edinilir,
statü ilişkilidir, statüler bireyden bağımsızdır. Baro, odalar birliği, vakıf, meslek örgütleri, vb.
c.
“Toplum Sistemleri”; okullar, hastaneler, mahkemeler, hükümet, kamu
örgütleri vb. (Artan, 2015)
Sistem kuramının sosyal hizmette kulanımının öncüsü Ludwing Von Bertalanffy
(1901-1972) dir. Bertalanffy, kendi zamanında kullanılan ve canlı organizmaların yaşamlarını
ve gelişimlerini açıklayan neden-sonuç teorilerinin eksikliğini görmüştür. Sistem kuramının
en temelinde yaşam içindeki sistemlere bir bütün olarak bakmak ve sistemlerin diğer
sistemlerle olan etkileşimlerinin incelenmesi bulunmaktadır.
Sosyal hizmette sistem kuramının temel odağı insanların çevreleri ile nasıl etkileşime
girdikleridir. İnsanın kendisi alt sistemlerden oluşan biyolojik bir sistemdir. İnsanın üreme,
dolaşım, sindirim gibi alt sistemleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra insan aynı zamanda kendi
içinde sosyal bir sistemdir ve çevresindeki diğer sistemlerle, insanlarla sürekli etkileşime
girer. Örneğin sistem kuramı, insanın aile sistemi ile etkileşiminden doğan özellikleri veya
sorunları inceler. Dahası insan aile sistemi dışında daha büyük sistemlerle de etkileşim
içindedir. Bu sistemler çalışma yaşamı, mahalle, şehir, ülke veya genel olarak tüm toplum
olarak görülebilir. Sistem kuramına göre bireyin yaşadığı sorunlar temelde bireyin diğer
sistemlerle kesişme noktasında yaşanan sıkıntılardan kaynaklanır. Örneğin aile sistemi içinde
sorunlar yaşayan bir birey, okul sistemi içinde de sorunlar yaşayabilir. Bu bireyin aile ve okul
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sistemleri ile etkileşim noktalarında sıkıntılar vardır (Duyan, 2010) .
Tüm sistemler birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşur veya alt sistemlerden meydana
gelir. Bu nedenle her alt sistem, sistemin diğer parçalarını ve bir bütün olarak tüm sistemi
etkiler. En genel sistemlerden olan toplum, farklı etnik sistemler, inanç sistemleri, kültürel
sistemlerin toplamından oluşur. Bu durumda tüm alt sistemleri içeren bütüncül sistem, her bir
alt sistemin değerinden daha fazlasıdır. Örneğin toplum sistemi, kültürel alt sistemden daha
güçlüdür ve değerlidir.
Sistemlerin sınırları açık veya kapalı olabilir. Açık bir sistem, diğer sistemlerle olan
bilgi, enerji ve kaynak akışının olduğu sistemler olarak tanımlanabilir. Kapalı sistemler ise
bunun tam tersidir. Örneğin aile, çocuk ve ebeveynlerden oluşan kapalı bir sistemdir. Ailenin
dostları veya iş arkadaşları bu sisteme giremez. Sınırlar bellidir. Cezaevi gibi sistemler de
kapalı sistemlere örnek verilebilir. Açık sistem ise sınırların daha esnek olduğu ve enerji değiş
tokuşunun olduğu sistemlerdir denilebilir. Örneğin bir mesleki dernek açık bir sistemdir, birey
bu derneğe giderek üye olabilir, aktivitelere katılabilir ve sistemin bir parçası olabilir.
Elbette ki tüm sistemlerin bir amacı vardır. Aslında sistemin ortaya çıkmasının nedeni
bu ortak amaçlardır. Toplum sistemi, insanların bir arada belirli kurallar ve ortak değerler
içinde yaşamasına hizmet eder. Her sistemin amacı olduğu gibi her sistemin de belli
düzeylerde gelişme aşamaları bulunur. Bir sistem gelişme aşamalarını yerine getiremezse
sorunlar ortaya çıkmaya başlar ve sistemi tekrar düzene sokmak daha zor bir hâle gelir.
Gelişme aşamalarında sorun yaşayan sistemler de dengelerini kaybeder. Tüm sistemler belirli
bir dengede kalmak için enerji harcar. Sistemler dengede kalma veya dengeyi bulma
süreçlerinde gelişme aşamalarını tamamlayarak değişirler. Çevresel değişimlerin sistemlerde
yaptığı etkilerle mücadele etmek ve yeni şartlara uyum sağlayarak yeni bir denge durumuna
gelmek gerekir. İşte sosyal hizmet sistemlere bu noktada müdahale ederek bozulan denge
durumlarının düzeltilmesine ve sistemlerin/insanların uyum sağlamasına yardım eder.
Her sistemin yapısı vardır. Sosyal hizmet alanında bu yapılar incelenir, gözlemlenir ve
tablo veya grafikler yoluyla ortaya konur. Genogram, çevre haritası, ilişki ağı haritası ve
şemalar da kullanılabilir.
Sistemlerin belirli kuralları ve yaptırımları vardır. Kurallara uyulduğunda ödüller ve
teşvikler, uyulmadığında ise cezalandırmalar ve yaptırımlar uygulanır. Örneğin toplum
sistemi içinde genel olarak toplumun kabul etmediği standartlarda özellikler gösteren insanlar,
yaptırım olarak toplumdan dışlanabilirler. Veya cezai adalet sisteminin yasalarına karşı
gelenler hapis cezası, para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. En çok performans
gösteren çalışanların şirket yönetimi tarafından plakete layık gösterilmesi ise ödüllendirmeye
örnek olarak verilebilir. Tüm bu kurallar ve yaptırımlar aslında sistemlerin kontrol altında ve
belirli bir düzene göre işlevsellik göstermesi ve genel olarak sistemin dengede kalması
amacını taşırlar (Duyan, 2015).

1.2.1.2. Sistem Kuramının Sosyal Hizmet Uygulaması İçindeki Yeri

Sosyal hizmet uzmanları uygulama gerçekleştirirlerken çoğu zaman sistem
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kuramından yararlanırlar. Bir sosyal hizmet uzmanının üzerinde çalıştığı vaka çoğu zaman
birden çok sistemle etkileşime girmesini gerektirir. Mesleki çalışma içinde sosyal hizmet
uzmanı hem kendi kurum sistemi, hem daha geniş sistemler olan adalet, yargı, polis veya
bakanlıklarla etkileşim hâlindedir.
İnsanların iyilik hallerinin sağlanması için çalışan sosyal hizmet, bireyler yardım
ihtiyacıyla geldiği zaman bu ihtiyacı ortaya çıkaran tüm sistemleri ele alır. Mesleki çalışma
yapılırken sistem kuramı çerçevesinde uzmanların faydalandıkları tanımlı sistemler vardır.
- Başlatıcı Sistem: Bir sorunun var olduğunu ilk fark eden kişi veya kişilerden oluşur.
Örneğin çocuğunun akademik başarısının düştüğünü gören ebeveynin bu konuda okulda
çalışan sosyal hizmet uzmanına başvurması, bu ebeveynleri başlatıcı sistem hâline getirir.
- Değişim Ajanı Sistemi: Bir sorunun varlığı ortaya çıktıktan sonra bu sorunla ilgili
olarak planlama ve müdahaleleri gerçekleştirme görevi olan sistemdir. Sosyal hizmet
uzmanları değişim ajanı olarak çalışırlar.
- Müracaatçı sistemi: Bireyler sosyal hizmet müdahalesini talep ettiklerinde veya
kabul ettiklerinde müracaatçı sistemi olarak adlandırılırlar. Bu sistem yapılacak olan mesleki
müdahale sonunda nihai faydalanıcıdır.
- Hedef Sistem: Sosyal hizmet müdahalesi ile değiştirilmesi hedeflenen, sorunun
yaşandığı sistemdir.
- Destek, Kontrol ve Konak Sistemleri: Sosyal hizmet müdahalesinin sonuçlarından
faydalanacak herkes destek sisteminin içindedir. Kontrol sistemi hedeflenen değişimlerin
denetlenmesi konusunda otorite sahibi olan kişilere denilir. Konak sistem ise değişim ortaya
çıkması için çalışan insanlardan oluşan sistemdir. Sosyal hizmet uzmanları konak sistem
içinde çalışan meslek elemanlarıdır. (Duyan, 2010)

1.2.1.3. Ekolojik Yaklaşım

Ekoloji kelimesinin kökeni Yunanca “oikos” kelimesinden gelmektedir. “Oikos”
kelimesinin anlamı ise ev ya da yaşanılan yer anlamına gelmektedir. Kelime ilk kez 1873
yılında bitkiler, daha sonra hayvanlar ve 1960’ların ortalarından itibaren ise insan
topluluklarıyla ilgili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ekoloji kavramı geniş anlamda
organizmalar ve onların çevreleriyle olan karşılıklı ilişkileri üzerinde duran bir bilim dalı
olarak ortaya çıkmıştır. (Artan, 2010)
Ekolojik Yaklaşımın kökeni, botanikçi A. G. Tansleyin’in ortaya çıkardığı bitkilerdeki
ekosistem yaklaşımına dayanmaktadır. Von Bertalanffy, Tansley ve diğerleri, organizmaların
büyüme ve gelişiminde kullanılan doğrusal neden ve sonuç yaklaşımına karşı duydukları
memnuniyetsizlik nedeniyle ekolojik yaklaşımın gelişiminde önemli rol oynamışlardır.
Botanik alanında kullanılmaya başlanan Ekolojik Yaklaşım, daha sonra bütün yaşayan canlı
organizmalar için ve son yüzyılın ortalarından itibaren de insanlarla ilgili çalışmalarda
kullanılmaya başlanmıştır.
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Vaka çalışmasında ekolojik metaforları ilk kez Carel B. Germain kullanmıştır. Sosyal
hizmetin tarihsel gelişimi içinde sözü geçen ‘çevresi içinde birey’ kavramı, kişinin içsel
süreçleri ve ailenin arasındaki etkileşimlerden öteye geçememiştir. Bireyin fiziksel, sosyal ve
kültürel çevresine ve bunların arasındaki ilişkilere yeterince değinilmemiştir. Çevre ile ilgili
kavramların ve kültürün olmayışı ve çevrenin insan gelişimi ve işlevselliğini nasıl
etkilediğinin bilinmemesi üzerine ekolojik yaklaşım ortaya çıkmıştır denilebilir (Duyan,
2010).
Bireyin sadece aile üyeleri, akrabaları, iş ortamı veya komşuları hakkındaki bilgiler
sosyal hizmet çalışması için yeterli değildir. Bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ve kişinin bu
çevrelerdeki etkileşimlerinin de mutlaka bilinmesi gerekir.
Ekolojik yaklaşıma göre insanı ve çevresini birbirinden ayrılmayan bir bütün olarak
görmek gerekir. Hem kişi hem de çevre ancak birbirleri arasında olan ilişkiye göre
anlamlandırılabilir. Kişi ve çevre durmaksızın birbirini etkileyen iki olgudur. Bu nedenle kişi
ve çevre arasında bir uyum olması gerekir.
Ekolojik yaklaşımda temel kavramlardan biri çevresi içinde bireydir. Bu bağlamda,
birey sadece kendi içsel süreçleri ile değil çevresinde iyilik hâline etki eden tüm sistemlerle
etkileşim süreçleri ile beraber değerlendirilir. Bu yaklaşıma göre hareket eden bir sosyal
hizmet uzmanı bireyin hem kişisel ihtiyaçları hem de çevresinin özellikleri arasında uyum
olabilmesi için bireyin baş etme kapasitesini artırmaya yönelik olarak müdahalelerini
gerçekleştirir. Bu amaç doğrultusunda sosyal hizmet uzmanı bireyin kişisel baş etme
yöntemlerini iyileştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olabilir veya bireyin etkileşim hâlinde
olduğu sistemlere odaklanarak bireyin bu sistemlerde ihtiyaç duyduğu kaynaklar, hizmetler ve
fırsatlara erişmesini sağlamaya çalışabilir. Son olarak ise bireyin etkileşimde olduğu
sistemleri hedef alarak sistemler üzerinde yenilikler yapmaya çaba harcayabilir.
Aile Sistemi
Eğitim
Sistemi

Sosyal
Hizmet
Sistemi

Mal ve
Hizmetler
Sistemi

Siyasi
Sistem

BİREY

İnanç
Sistemi

İstihdam
Sistemi

Çevresi İçinde Birey (Duyan, 2010)
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Çevre ve insanlar arasında aktif katılımdan ortaya çıkan bir enerji vardır. Bu enerji
girdi ve çıktı olarak tanımlanabilir. İnsanın hayatına giren ve yaşamına katılan yeni olgular
veya durumlar girdi olarak nitelendirilir. Çıktı ise kişiden ayrılan enerjidir. İnsan çevresel
koşullara uyum gösterme çabası içinde enerji kullanır. Bu sürece adaptasyon denilmektedir.
Sosyal hizmet uzmanı bireylerin enerjilerini yönetebilmelerine daha yaratıcı ve uyumlu
olabilmelerine yardım eder. Birey uyum sağlayabilmek için ya kendini değiştirir ya da
çevresini değiştirir. Ekolojik düşünce şekline göre değerlendirildiğinde bu değişimler ister
bireyde ister çevresinde olsun karşılıklı birbirlerini etkileyeceklerdir. Sorunlar sıklıkla birey
ve çevre arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelir. Bu uyumun tekrar kurulması
aşamasında sosyal hizmet devreye girer. Sorunlar uyum bozulduğunda kesişme noktalarında
ortaya çıkar. Örneğin iletişim kurma konusunda becerileri eksik olan bireyin diğer bireyi
etkilediği nokta kesişme noktasıdır. İletişim eksikliğinden ortaya çıkan sorunlar kesişme
noktasında görülmektedir.

1.2.1.4. Ekolojik Yaklaşımın Sosyal Hizmet Uygulamasındaki Yeri

Ekolojik yaklaşım kapsamında uygulama yapan sosyal hizmet uzmanları ekolojik
değerlendirme yöntemini kullanırlar. Bu yöntemde insanın gelişimi beş boyutta ve yedi
gelişim düzeyinde değerlendirilir. İnsanın tüm gelişim aşamalarını kapsadığı için oldukça
zorlu ama bir o kadar da kapsamlı bir yöntemdir. Ekolojik değerlendirmenin yedi düzeyi
aşağıdaki gibidir:
-

Biyogenetik Faktörler

-

Ailevi Faktörler

-

Kültürel Faktörler

-

Çevresel Koşullar

-

Kaynaklar ve Fırsatlar

-

Özbakım Kalıpları

-

Gelişim ve Sağlığın Güncel Göstergeleri (Duyan, 2010)

Ekolojik Yaklaşımın sosyal hizmet mesleğinde kabul görmesinin başlıca nedenleri şu
şekilde özetlenebilir;
1.İnsanın sosyal bir varlık olarak çevresi ile olan etkileşimini ön plana çıkarması,
2.İnsanların karşılaştıkları farklı sorunlar karşısında uyum sağlama yeteneklerini
kullanarak farklı davranış seçeneklerine yönelebilmeleri,
3.Genelci sosyal hizmet uygulaması için kapsamlı bilgi temeli oluşturması,
4.İnsanların içinde yaşadıkları çevre koşullarının, sosyal grupların, kişi üzerindeki
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olumlu ve olumsuz etkilerini açıklaması,
5.İnsanı bir sosyal sistem içerisinde açıklaması (Duyan, 2010).
Sonuç olarak; bu yaklaşımın temel amacı, bireyin işlevsel olmayan savunma
mekanizmalarının ortadan kaldırılması, benlik saygısı ve sosyal çevreye uyum kapasitesinin
artırılmasıdır. Bu yaklaşımla bireyin işlevselliğinin diğer bir ifade ile iyilik hâlinin artırılması
hedeflenmektedir. (Artan, 2015)

1.2.1.5. Güçlendirme Yaklaşımı

Güçlendirme Yaklaşımı “güç” ve “güçlendirme” kavramlarıyla yakından ilişkilidir.
“Güç” kavramı “Bireylerde türlü biçimlerde ortaya çıkan itici, etki yapıcı ve biçimlendirici
olan şey” olarak tanımlanabilir. “Güçlendirme” ise bireylerin sahip oldukları gücün farkına
varmalarına ve kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir mesleki uygulama sürecidir.
Güçlendirme Yaklaşımı, sosyal hizmet uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir müdahale
yöntemidir. İnsanların, ailelerin, grupların, örgütlerin ve toplumların, kendi yaşamlarına
müdahale edebilme yetisine sahip olmaları anlamına gelmektedir (Artan, 2015).
Sosyal hizmetin ana amacı insanların iyilik hallerini sağlamak ve onların bir bütün
olarak (biyolojik-psikolojik-sosyal ve manevi) işlevsel varlıklar olmalarına yardım etmektir.
Sosyal hizmet bu amaca hizmet ederken karşısındaki müracaatçı için değil, müracaatçı ile
beraber çalışır. Bu nedenle müracaatçı değerlendirilirken güçlü yönleri, yetenek ve
becerilerine odaklanmak esastır. Güçlendirme yaklaşımı da tam olarak bu ilkeler üzerine
kurulmuş olan bir çalışma anlayışıdır. (Duyan, 2010)
Güçlendirme yaklaşımı birey, aile, grup veya toplum çalışmalarında kullanılabilen bir
yaklaşımdır. Bireyin güçlü yönlerine odaklanılması gibi toplumsal değişim yaratmaya yönelik
kampanyalarda da toplumun güçlü yönlerine vurgu yapılabilir (Duyan, 2010) .
Güçler kuramının çeşitli çalışmalarda (Sheafor & Horejhi, 2002; Zastrow, 1999)
ortaya konulmuş Güçlendirme yaklaşımının temel ilkeleri şunlardır:
• Kişilerin sorunlarını ve işlevsizliklerini yok etmeye uğraşmaktansa, değişimi onların
güçlü yanları üzerine inşa etmek çok daha olumlu ve uzun erimli değişimlerin yaratılmasını
mümkün kılar.
• Her birey, aile, grup ve topluluğun kendilerine özgü güçleri vardır.
• Müracaatçının güçlerini ortaya çıkarmak ve bunları artırmak sosyal çalışmacının
görevidir.
• Çeşitli travma, hastalık ve yaralanmalar gibi kişilere sınırlılıklar getirebilen olaylar,
kişiler için yeni kaynaklar ve fırsatlar da yaratabilirler.
• Bir kimsenin gelişim potansiyelinin sınırları bilinemezdir.
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• Eğer birey yaratıcı ve ısrarcıysa, her çevrede ve toplulukta harekete geçirebilecek
kaynaklar mutlaka vardır.
• Kişiler kendilerini bilirler. Her müracaatçı kendi sorununa dair neyin işe yarayıp
yaramadığını bilir (Tomanbay, 2013).

1.3. Güçlendirme Kuramının Sosyal Çalışmada Kullanılması

Bu kuram her tür müracaatçıyla müdahale sürecinin her aşamasında kullanılabilir. Bu
kuram ışığında yapılan sosyal çalışmada, müdahale sürecinin geleneksel olarak odağında olan
müracaatçının sorunu, patolojisi ve işlevsizlikleri gibi odaklara karşıt bir duruş sergilenir.
Burada müracaatçının güçleri ve güçsüzlüklerinin nasıl aşılabileceği üzerinde durulur.
Güçler kuramı kullanan sosyal çalışma müdahalesinde sosyal çalışmacı ve müracaatçı
arasında yatay bir ilişki ve işbirliği vardır. Sosyal çalışmacı ve müracaatçı ilişkisinde
müracaatçının kişisel güce sahip olduğu duygusunu yaratmak önemlidir. Müdahale süreci
boyunca sosyal çalışmacı ve müracaatçı, müracaatçının iç görüsünü artırarak kendi güçlü
yanlarını keşfetmesine yardım eder.
içerir:

Güçlendirme yaklaşımında müdahale süreci kendine özgü beş ana etkinliği
• Müracaatçının sorun tanımını kabul etme,
• Müracaatçının durumunun güç analizini yapma,
• Var olan güçleri tanımlama ve yapılandırma,
• Spesifik becerileri öğretme,
• Kaynakları harekete geçirme ve müracaatçı için savunuculuk.

Sosyal çalışmada güçlendirme kuramından yararlanan sosyal çalışmacının uyguladığı
bazı müdahale tekniklerini Cankurtaran-Öntaş (2001) şu şekilde ifade etmektedir:
a. Kendi yeteneğini artırmak: Sosyal çalışmacı müracaatçının üretme ve yaşamdaki
olayları düzeltme yeteneğini artırmak için çalışır.
b. Grup bilinci geliştirmek: Burada sohbetin amacı, politik yapıların birey ve grup
deneyimlerini nasıl etkilediği göstermektir. Kişinin topluma yönelik eleştirel bir bakış
geliştirmesi, sorunun kendine özgü bir durum olmadığını anlaması sağlanır. Böylece grup
bilinci gelişir ve kişiye karşı eleştirel bakış geliştirir ve sorunu üzerine düşünürken onu
yeniden tanımlar.
c. Kendini suçlamayı azaltmak: Müracaatçıların sorunlarının onların
yetersizliklerinden değil, toplumda var olan güç eşitsizliklerinden kaynaklandığını fark
etmeleri, onların kendini suçlamalarını engeller.
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d. Değişim için kişisel sorumluluk almak: Kendini suçlamanın potansiyel olumsuz
sonuçlarının yok edilmesidir. Güçsüz nesneler yerine aktif özneler olmak anlamına gelir.
(Tomanbay, 2013)

1.3.1. Sosyal Hizmet Uygulamaları İle İlgili Yöntemler

Genelci sosyal hizmet uygulamalarında takip edilen üç temel yöntem bulunmaktadır.
Bunlar bireyle (mikro), grupla (mezzo) ve toplumla (makro) sosyal hizmet müdahale
yöntemleridir.

1.3.1.1. Mikro Müdahale

Mikro müdahale: Bir bakış açısına göre birey, aile, grup ile doğrudan yapılan sosyal
çalışmadır (Day, Shelly ve Macy,1999). Değişim yaratılmak istenen ve müdahale edilen şey
esasen bireyin ya da birey grubunun ilişkileri ile ilgilidir. Pratikte birçok sosyal çalışmacı
mikro odağında çalışmaktadır. Örneğin, yaşam koçluğu, psiko-sosyal destek, aile terapisi, aile
danışmanlığı, grup terapileri mikro çalışmadır.(Tomanbay,2013)
Diğer bir bakış açısına göre mikro müdahale: Sadece birey ve aile odaklı olarak
değerlendirilen bir müdahale yöntemidir. (Duyan, 2010)
Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü Mary
Richmond olarak kabul edilir. Mary Richmond’ın 1915 yılında yayınladığı “Sosyal Teşhis”
kitabı hem sosyal hizmet alanında yayınlanmış, hem de bireylerle sosyal hizmetin temellerin
atıldığı ilk kitap olma ünvanını taşımaktadır. Mary Richmond, bu kitabında uzun süredir daha
sistematik hâle getirmeye çalıştığı sosyal hizmet çalışmalarını anlatmıştır.
Mary Richmond’ın tanımına göre vaka çalışması (bireylerle sosyal hizmet), farklı
insan grupları ile işbirliğinde çalışarak hem bireysel olarak iyilik hallerinin geliştirilmesi hem
de genel olarak toplumun iyileştirilmesi amacında olan bir sanat çalışmasıdır.(Duyan, 2010)

1.3.1.2. Mezzo Müdahale

Mezzo müdahale yöntemi ile ilgili iki farklı tanımlama yapılmaktadır. Bunlardan
birincisi mezzo müdahale çalışma yöntemi olduğudur. Buna göre Mezzo müdahale, Bireykurum, Kurum-kurum, Kurum-topluluk arası ilişkilere odaklanır.
Birey-kurum bazında mezzo müdahalede bireyler ve kurumlar arasındaki ilişki kurma
ve bu ilişkilere müdahale etme demektir. Örneğin, bireylerin kurumlara yönlendirilmesi ve
bireylere kurumlardan kaynak aktarılması birey-kurum bazında mezzo müdahaledir. Kurumkurum bazında mezzo müdahale, kurumlararası ilişkileri kurma ve bu ilişkilere müdahale
etmek demektir. Bu müdahalede kurumlararası vaka bazında ya da konu bazında işbirliği ve
eşgüdüm sağlanır. Bir sosyal çalışma kurumu ve bakanlık arasındaki ilişkileri yürütmek
kurum bazında mezzo müdahaleye örnek olarak verilebilir.
Kurum-topluluk bazında mezzo müdahale, topluluklarla kurumlar arasında ilişki
kurma ve bu ilişkilere müdahale etmeyi kapsar. (Tomanbay, 2013)
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Mezzo müdahale yöntemine ikinci bir bakış açısı ise yukarda belirtildiği gibi
kurumlarla ilgili çalışmalardan ziyade grup bazlı çalışma olduğu noktasıdır. Dolayısıyla
mikro müdahalede belirtilen grup müdahalesinin mezzo müdahale olduğu anlayışıdır. (Duyan,
2010)

1.3.1.3. Makro Müdahale

Makro müdahale, en kısa tanımıyla sosyal politika odaklı çalışmadır. Belirli bir
ihtiyaç grubuna, baskı altındaki bir topluluğa ya da toplumsal soruna dair kamuoyunda
farkındalık yaratılması, sosyal politika geliştirilmesi, hak savunuculuğu, yasal düzenlemelerin
yapılmasında savunuculuk yapılması gibi etkinlikler ile sosyal hizmet sisteminin yeniden
düzenlenmesine ilişkin etkinlikleri içerir (Tomanbay, 2013).
Genelci sosyal hizmet yaklaşımında esas olan sorun ve sorunun çözümüdür. Bu
yaklaşımda sorun üç aşamalı olarak analiz edilir ve üç aşamalı olarak müdahale imkanları
değerlendirilir. Gerçek hayatta bir sorunun çözümü hem birey, hem kurum ve hem de politika
odaklı çalışmayı gerektirir. Birey toplum arasındaki bağ ve ilişkilerin sürekliliği ve birbirini
dolayımlaması yüzünden bir sorunun ortadan kaldırılması nerdeyse her zaman üç düzeyde de
(mikro, mezzo ve makro) müdahale gerektirir. Eğer amacımız semptomatik tedavi değilse,
yani amacımız bir sorunun belirtilerinin ortan kaldırılması değilse; amacımız, gerçek bir
değişim yaratmak ise, yani bir sorunu tamamen ortadan kaldırmak istiyorsak, o zaman
yaşamın ta kendisi sosyal çalışma uygulamasının bütüncüllüğünü zorunlu kılar. Sosyal
çalışmacı sorunu her düzeyde analiz etmeli ve müdahaleyi her düzeyde kurgulamalıdır.
Örneğin, aile içi şiddet sorununu ortadan kaldırılmak isteniyorsa, sadece bize başvuran
aile içi şiddet mağdurlarına yönelik mikro müdahaleler çok gerekli olsa da yeterli değildir. Bu
konuda kurumların hizmetlerinin çeşitlenmesi, hizmet kapasitelerinin artırılması,
koordinasyonlarının sağlanması gibi çeşitli mezzo müdahaleler gerekecektir. Aynı zamanda
toplumda şiddete karşı bir bilinç yaratılması, şiddete karşı sosyal politikaların da gelişmesi
gerekmektedir. Eğer amacımız aile içi şiddeti ortadan kaldırmak ise soruna her üç boyutta da
analiz ve müdahale gerekmektedir.
Bir başka örneği engelli bireylerle ilgili olarak düşünebilir. Mikro müdahale olarak,
kurumumuza başvuran engelli bir bireyin sağlık durumunun iyileştirilmesi, fiziksel
kapasitesinin arttırılması için ilgili kuruluşlara yönlendirmenin yanısıra, benlik saygısını
arttırma çalışmaları da yapılabilir. Ayrıca, ailede bir sorun varsa aile terapisi çalışmaları
yapılabilir. Ancak sadece mikro düzeydeki müdahale bir engellinin toplumsal yaşama
katılımını arttırmak için yeterli olmaz. Örneğin, kaldırımlarda uygun yokuşların bulunması
için belediyelerin uyarılması, eğitim kurumlarında engellilerin eğitimini sağlayacak altyapının
bulunması da hem bize başvuran engelli bireyin hem de yakın çevredeki diğer benzer
durumdaki bireylerin birlikte paylaştığımız mahalle ya da kentteki yaşamlarını kolaylaştırmak
için gereklidir; yani mezzo ve makro düzeylerde de analiz ve çözüm önerileri üretmemiz
gerekir. Mezzo düzeyde belediye gibi kurumları durumdan ve gereksinimlerden haberdar
etmek, sosyal çalışmacının yapması gereken yeni bir etkinlik olarak karşımıza çıkar. Mezzo
düzeyde müdahale olarak, engellilere hizmet veren gönüllü kuruluşların kapasitelerinin
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arttırması gibi müdahaleleri gündeme alırız. Örneğin, bir körler derneğinin sesli
kütüphanesinin geliştirilmesi. Daha da geniş kapsamlı çözümler için makro müdahaleler
gereklidir; ilgili bakanlıkla iletişime geçerek konu hakkında sosyal politika üretilmesine
katkıda bulunmak gibi. Demek ki, eğer amacımız engellilere karşı ayrımcılığı ortadan
kaldırmak, topluma engellilerin katılımını sağlamak ise her üç boyutta da analiz ve müdahale
gerekecektir.(Tomanbay, 2010)
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Uygulamalar
Mikro, mezzo ve makro sosyal hizmet müdahaleleri ile ilgili sosyal hizmet
uzmanlarının yaptıkları çalışmaları yerinde gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan yöntemler hangileridir?
2. Sosyal hizmet uygulamalarında kabul edilen temel kuramlar nelerdir?
3. Bireylerle sosyal hizmet kapsamında sosyal hizmet uzmanının rolleri nelerdir?
4. Gruplarla sosyal hizmet kapsamında sosyal hizmet uzmanının rolleri nelerdir?
5. Toplumla sosyal hizmet kapsamında sosyal hizmet uzmanının rolleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
İnsan refahını birey, aile, grup ve toplum olarak kendine amaç edinen sosyal hizmet
mesleği sosyal bilimler akademik alanında yeni ortaya çıkan bilim dallarından biridir. Bir
mesleğin bilim olabilmesi için o mesleğin tanımı, konuları, amaçları, kuramları ve
yöntemlerinin bulunması gerekmektedir.
Sosyal hizmet: “İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; sosyal değişimi
destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde sorun çözmeyi,
güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun için insan davranışına ve sosyal
sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına
müdahale eden bir meslektir. Bu mesleğin pratik alanda kurum ve kuruluşlarca
gerçekleştirilmesi de sosyal hizmetler olarak ifade edilmektedir.
Sosyal hizmetin kendine mahsus amaçları bulunmaktadır. Bunlar birey, aile, grup ve
toplumların, insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet çerçevesinde insan onur ve şahsiyetine
yakışır bir tarzda hayatiyetlerini sürdürmelerini sağlamaktır.
Sosyal hizmetin kendine mahsus kuramları, teorileri bulunmaktadır. Bu teoriler
içerisinde metateori olarak ifade edilebilecek teoriler Sistem teorisi, Ekolojik yaklaşım,
Güçlendirme yaklaşımıdır. Bunların dışında da bir çok teori bulunmaktadır.
Sosyal hizmet uygulamasında takip edilen yöntemler mikro, mezzo ve makro
uygulamalardır.
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Bölüm Soruları

1.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ana kuramlarındandır?
Birey Merkezli Yaklaşım
Transaksiyonel Analiz
Sistem Kuramı
Feminist Yaklaşım
Görev Merkezli Yaklaşım

2.
İnsanların ihtiyaçları ile ilgili ihtiyaçlar hiyerarşisi anlayışını ortaya koyan
bilim adamı kimdir?
a.
Abraham Maslow
b.
Mary Richmond
c.
Durkheim
d.
A.Comte
e.
İlhan Tomanbay
3.
“Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri
dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının
karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve
hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı
hizmetler bütünüdür.” İfadesi hangi kavramı tanımlamaktadır?
a.
Sosyal hizmet
b.
Sosyal çalışma
c.
Sosyal hizmetler
d.
Müracaatçı sistemi
e.
Müracaatçı
4.
Sosyal hizmet uzmanının müracaatçı veya vaka savunuculuğu, sınıf
savunuculuğu işlevi, sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade etmektedir?
a.
Arabulucu rolü
b.
Savunucu rolü
c.
Öğretici rolü
d.
Danışman rolü
e.
Vaka yöneticisi rolü
5.
Sosyal hizmetlerden faydalanmak için başvuran ya da kendisiyle sosyal
çalışma yapılan kişi, grup ya da topluluğa ne denir?
a.
Müracaatçı sistemi
b.
Müracaatçı
c.
Sosyal çalışmacı
d.
Sosyal hizmet uzmanı
e.
Sosyal yardımcı
6.
Aşağıdakilerden hangisi sistem teorisi çerçevesinde doğal sistemler içinde
değerlendirilebilir?
a.
Aile, arkadaşlık
b.
Baro
c.
Odalar birliği, vakıf
d.
Hastaneler
e.
Okullar
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7.
a.
b.
c.
d.
e.

Aşağıdakilerden hangisi makro sosyal hizmet müdahalesi olarak kabul edilir?
Aile
Grup
Birey
Kurum
Toplum

8.
a.
b.
c.
d.
e.

Mikro müdahale olarak kabul edilen bireylerle sosyal hizmetin öncüsü kimdir?
Abraham Maslow
Mary Richmond
Durkheim
A.Comte
İlhan Tomanbay

9.
a.
b.
c.
d.
e.

Sosyal politika odaklı sosyal hizmet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Mikro
Mezzo
Makro
Egzo
Sistem teorisi

10.
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Temel kavramlardan biri çevresi içinde birey olan teori aşağıdakilerden
Birey Merkezli Yaklaşım
Transaksiyonel Analiz
Sistem Kuramı
Feminist Yaklaşım
Ekolojik Yaklaşım

Cevaplar: 1. c 2. a 3.c 4.b 5.b 6.a 7.e 8.b 9. c 10. e
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2. SOSYAL HİZMET UYGULAMA ALANLARI VE KURUMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sosyal hizmet uygulamasından neyin kastedildiği, sosyal hizmet uygulamasının
amaçları, sosyal hizmet uygulama alanları nelerdir, uygulama alanlarının gerçekleştirildiği
kamu kurum ve kuruluşlar, ön lisans programlarından mezun elemanların bu kurumlarda
hangi görevleri yerine getirebileceği üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal hizmet uygulaması nedir?
2. Sosyal hizmet uygulamasının amaçları nelerdir?
3. Sosyal hizmet uygulama alanlarını belirtiniz.
4. Sosyal hizmet uygulama alanlarının gerçekleştirildiği kamu kurum ve kuruşlar
hangileridir?
5. İstanbul Ü. AUZEF gibi sosyal hizmetler programlarından mezun ön lisans
diplomasına sahip öğrenciler bu kurumlarda hangi görevleri ifa ederler?

35

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal hizmet uygulaması

Sosyal hizmet uygulama
kavramı ve uygulamada
temel amaçların neler
olduğu öğrenilmiş olacak.

Uygulama yapılan kurum ve
kuruluşların ziyareti
kazanımları artıracaktır.

Sosyal hizmet uygulama
alanları

Sosyal hizmet uygulama
alanlarının neler olduğu
detaylı bir şekilde
öğrenilmiş olacaktır.

Uygulama alanları ile ilgili
literatür taraması
kazanımları artıracaktır.

Sosyal hizmet faaliyetlerinin
yapıldığı kurum ve
kuruluşlar

Sosyal hizmet
uygulamalarının yapıldığı
kamu kurum ve kuruluşları
ve diğer yapılar hakkında
bilgi sahibi olunacaktır.

Literatür taraması ve kurum
ve kuruluşların incelenmesi
kazanımları artıracaktır.

Sosyal hizmetler önlisans
mezunları

Sosyal hizmetler önlisans
mezunlarının görev
yapabilecekleri alanların
nereler olduğu öğrenilmiş
olacak.

Sosyal hizmetler önlisans
mezunları bu alanlarla ilgili
inceleme yapmaları
kazanımlarını artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sosyal hizmet uygulaması,



Sosyal hizmet uygulama alanları,



Kurum ve kuruluşlar,



Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı yardımcıları veya sosyal yardımcılar.
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Giriş
Sosyal hizmet; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal değişimi
destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem
çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan; insan davranışına ve sosyal sistemlere
ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden
bir meslektir.
Bu mesleğin icra edildiği temel alanlar, dezavantajlı kesimlere yönelik olarak yapılan
hizmet alanlarıdır. Bu alanlar çocuk, yaşlı, engelli, yoksul, hasta, öğrenci, asker, madde
bağımlısı vb. dır. Tüm bu alanlarda temel hedef, dezavantajlı kesimlerin insan onur ve
haysiyetine yakışır bir tarzda hayatiyetlerini sürdürebilmelerini sağlamaktır.
Bu alanlarla ilgili sosyal hizmet uygulamaları kamu kurum ve kuruluşları başta olmak
üzere, üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarıdır.
Bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştiren
meslek elemanları, dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun olan sosyal hizmet
uzmanlarıdır.
Sosyal hizmet uzmanlarının yanında “sosyal çalışmacı yardımcısı/sosyal hizmet
uzman yardımcısı veya sosyal tekniker olarak” olarak isimlendirilebilecek iki yıllık sosyal
hizmetler ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerimizin de yerine getirmek durumda
oldukları temel rolleri ve görevleri bulunmaktadır.
Sosyal hizmetler ön lisans mezunlarının sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı
kurum ve kuruluşlarda hangi unvan ile çalışma yapacakları ile ilgili maalesef mevzuat
açısından bir yapılanma söz konusu değildir. Oysa sosyal hizmet alanlarının yoğunluğu ve iş
yükünün ağırlığı sosyal hizmet uzmanlarına bu anlamda sosyal hizmet uzman yardımcılığı/
sosyal çalışmacı yardımcılığı gibi bir ünvanla yardımcı elemanların destek vermesi sosyal
hizmet uygulamalarının daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesine imkân sağlamış
olacaktır.
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2.1. Sosyal Hizmet Uygulaması

Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International Association of School of
Social Work – IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (International
Federation of Social Workers – IFSW) mesleğin uluslararası tanımını şu şekilde yapmışlardır:
Sosyal hizmet; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal değişimi
destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem
çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan; insan davranışına ve sosyal sistemlere
ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden
bir meslektir. (Zastrow, 2013) Bu mesleğin uygulamaya geçmesi boyutu da sosyal hizmet
uygulaması olarak ifade edilmektedir.

2.2. Sosyal Hizmet Uygulamasının Amaçları

Yapısı itibariyle teorik ve uygulama alanını içinde barındıran ve uygulama alanı daha
ağır basan bir meslek olan sosyal hizmetin uygulamasını Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği (NASW) beş temel amaç üzerine bina etmektedir: (Zastrow, 2013)
1.
Problem çözme sürecini etkinleştirmek, baş etmek ve insanların gelişimsel
kapasitelerini artırma.
“Çevresi içinde insan” kavramını kullanma bağlamında sosyal hizmet uygulamasının
odağında “insan” bulunmaktadır.
Bu odakla bir sosyal hizmet uzmanı kolaylaştırıcı görevi görür. Bu rolde uzman bir
danışmanın, öğretmenin, bakım elemanının ve belli davranışları değiştiren kişinin tüm
aktivitelerini üstlenmiş olmaktadır.
2.
İnsanları kendilerine kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemlerle
ilişkilendirmek:
Esas olarak arabuluculuk olarak ifade edilebilecek olan bu görevde sosyal hizmet
uzmanı, müracaatçı ile kaynağı arasında ilişki kurma görevini yerine getirmiş olmaktadır.
3.
İnsanlara kaynak ve hizmet sağlayan sistemlerin insancıl çalışmaları ve
etkinliğini özendirmek:
Sosyal hizmet uygulamasının odağı, insanların iletişim içinde olduğu sistemlerdir. Bu
düzeyde bir uzmanın yerine getireceği rolleri şunlardır:
a.
Savunucu rolü: Müracaatçıların sahip olması gereken temel hakları
noktasında savunuculuk görevini görür.
b.
Program geliştirici: Uzman, sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek program ve
teknolojileri tasarlama ve özendirme ihtiyacı duyar.
c.

Denetçi: Uzman, diğer görevlileri denetleyerek hizmet dağılımlarının
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etkililiğin ve verimliliğini artırma yollarını arar.
d.
Eşgüdüm Sağlayıcı: İnsan ve hizmet kaynakları arasında iletişim ve
eşgüdümü artırma yolu ile bir dağılım sistemi geliştirmeyi hedefler.
e.
Danışman: Kurum ve kuruluşlara hizmetlerin etkin sunumu için rehberlik
verme yollarını araştırır.
4.

Sosyal Politikaları Geliştirmek ve İyileştirmek:

Sosyal hizmet uzmanının uygulamadaki temel amaçlarından biri planlayıcı ve politika
geliştiricidir. Bu rollerde uzmanlar yeni konum ve politikaları uyarlama yollarını araştırır,
geliştirir ve uygun olmayanların veya verimsiz olanların elenmesini sağlarlar. Bu anlamda
aktivist rolü alabilir ve savunuculuk yapabilirler.
5.

İnsan ve Toplum Refahını Özendirmek:

Sosyal hizmet mesleği, tüm insanoğlunun refahını yükseltmek ve topluluk refahını
özendirmek için uygulanır. Özellikle yoksulluğu, baskıyı ve diğer sosyal adaletsizlik
biçimlerini en alt düzeye indirgemek içi uygulanır.
Bu temel amaçların yanında Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi (CSWE) de sosyal
hizmetin amacını şöyle tanımlamaktadır:
a. Sosyal hizmet mesleğinin amacı, insan ve topluluğun refahını teşvik etmektir,
b. Birey ve çevre yapısı ile küresel bir bakış açısı bağlamında insanların farklılıklarına
saygı ve bilimsel araştırmaya dayalı bilgi ile yönlendirilecek sosyal ve ekonomik adaleti
sağlamak,
c. İnsan haklarını sınırlayan şartların önlenmesi,
d. Yoksulluğun ortadan kaldırılması,
e. Toplum içindeki her birey için yaşam kalitesini yükseltmeyi araştırma yolu ile
gerçekleştirmektir (Zastrow, 2013).

2.3. Sosyal Hizmet Uygulama Alanları

Sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler sosyal hizmet kuruluşlarıdır (social
work institution). Sosyal çalışma bu kuruluşlarda müracaatçıların refahını sağlamak için
mesleki çalışmalar yapar. Bireyle çalışma (mikro uygulama becerisi), grup (mezzo) ve toplum
(makro) düzeylerinde sorunlara yaklaşım sergileyerek, müdahale sürecini şekillendirir.
(Şeker, 2008, 142).
Sosyal hizmet uygulama alanları, 1920’li yıllarda yerleşmeye başlayan bir kavramdır.
İlk uygulama alanları aile refahı, çocuk refahı, psikiyatrik sosyal hizmet, tıbbi sosyal hizmet
ve okul sosyal hizmeti olarak sınırlanmıştı. (Duyan, 2010). Günümüzde bu uygulama alanları,
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insanların karşı karşıya kaldıkları sorunların artması ve ihtiyaçların çoğalması ile daha da
zengin bir hal almıştır.
Sosyal hizmet uygulamalarının temel alanları şu şekilde tasnif edilebilir:
1.

Çocuk Refahı Alanı

2.

Aile Refahı Alanı

3.

Engellilik Refah Alanı

4.

Yaşlılık Refahı Alanı

5.

Kadın Refah Alanı

6.

Adli Sosyal Hizmet

7.

Gençlik Sosyal Hizmeti

8.

Okul Sosyal Hizmeti

9.

Ordu Sosyal Hizmeti

10.

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

11.

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

12.

Afetler ve Sosyal Hizmet

13.

Göçmen, Mülteci, Sığınmacı ve Sosyal Hizmet

14.

Toplumla Sosyal Hizmet

15.

Endüstriyel Sosyal Hizmet

16.

Manevi Sosyal Hizmet

17.

Makro Sosyal Hizmet (Politika oluşturma ve yasal hizmetler)

18.

Çevre ve Sosyal Hizmetler

19.

Sivil Toplum Örgütleri ile Sosyal Hizmet

20.

Mahalli İdarelerle Sosyal Hizmet

21.

Diğer Alanlarla İlgili Sosyal Hizmet
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2.4. Sosyal Hizmet Uygulamasının Gerçekleştirildiği Kurum ve
Kuruluşlar

Sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlar şu şekilde tasnif
edilebilir:
1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

2.

Üniversiteler

3.

Mahalli İdareler

4.

Sivil Toplum Örgütleri

5.

Özel Sektör Kuruluşları

2.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği
kurum ve kuruluşlar şunlardır:

2.4.1.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)

Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı kurumların başında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı (ASPB) gelmektedir. Geçmişte Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu gibi farklı kurum ve kuruluşlar
bünyesinde bulunan birçok sosyal hizmet faaliyetleri birleştirilerek ASPB bünyesine
bağlanması 2011 yılında gerçekleştirilmiş, böylece tüm sosyla hizmet uygulamaları genelde
tek bir çatı altında toplanmış olmaktadır.
2011 yılında 633 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının görevleri şunlardır:
a) Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler
geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek.
b) 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.
c) 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.
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ç) 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.
d) 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.
e) Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü
mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin
belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
f) 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.
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 maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu
amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
h) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara
rehberlik edecek programları geliştirmek.
ı) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından
yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar
çerçevesinde denetimini yapmak.
i) Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri
merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve
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geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek.
j) 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.

Yukardaki temel görev alanlarında ifade edildiği üzere, ASPB sosyal hizmete ihtiyaç
duyan aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı, yoksul, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere
toplumun tüm kesimleri ile ilgili çalışmalar yapmak; plan, program ve projeler üretmek üzere
kurulmuş bir kurumdur.
Bunun yanında yapılacak sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerinin tek
merkezden yönetilmesi, bununla ilgili bilgi bankası oluşturma, diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile bu bilgileri paylaşma da temel görevlerinden sayılmaktadır.
Bu kesimlere yönelik sosyal hizmetlerin yanında, sosyal hizmet faaliyetlerini yerine
getirmek üzere kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri
ve özel sektör kuruluşları ile de ortak çalışmalar yapmak, plan ve programlar ortaya koymak
da bu bakanlığın temel vazifeleri arasında sayılmaktadır.
Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
b. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
c. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
d. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
e.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,

f. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.
ASPB merkez teşkilat ve taşrada da ASPB İl Müdürlükleri bünyesinde yapılanması
bulunmakta ve bu kuruluşlarda sosyal hizmet uygulamaları yapılmaktadır. Bu kuruluşların
başında çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, sevgi evi, çocuk evi, bakım ve rehabilitasyon
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merkezleri, huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal hizmet merkezleri,
Çocuk Destek Merkezleri, şiddeti önleme merkezleri, kadın konukevleri, engelli
rehabilitasyon merkezleri, sosyal ekonomik destek birimleri, kreş ve gündüz bakımevleri ve
aile danışmanlığı gelmektedir. Bunlarla ilgili detaylı anlatımlar ileriki bölümlerde yapılacağı
için burada üzerinde durulmayacaktır.

2.4.1.2. Sağlık Bakanlığı

Dünya sağlık örgütünün tanımı ile sağlık, kişinin bedeni, zihni, manevi ve sosyal
bakımdan tam bir iyilik hali içinde olmasıdır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da toplumun
tüm kesimlerinin tam bir iyilik hali içinde olmalarını sağlamak hedefi ile kurulan kurumlardan
birisidir.
Sağlık Bakanlığının kuruluş kanununda Bakanlığın temel görevleri sayılırken şu
hususlara dikkat çekilmektedir:
Bakanlığın görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli
içinde hayatını sürdürmesini sağlamaktır. Bu kapsamda,
a) 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.
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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.
e) İlgili kurum ve kuruluşların insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen
faktörler ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarına ve düzenlemelerine yön verir, bunu
teminen gerekli bildirimleri yapar, görüş bildirir ve müeyyide uygular.
f) Görevin ve hizmetin gerektirdiği her türlü tedbiri alır.
(4) İlaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı bireylerden oluşabilmesi hedefi ile yola çıkan
Sağlık Bakanlığı yukardaki görev tanımlamalarında anlaşıldığı üzere özellikle koruyucuönleyici, tedavi ve rehabilitasyon boyutları ile hizmetlerini yerine getirmektedir. Sosyal
hizmet uygulama alanında özellikle Toplum Sağlığı Merkezleri ve Hasta Hakları ve Tıbbi
Sosyal Hizmetler Daire Başkanığı merkez ve taşra teşkilatlarında yapılanması ile önem
arzetmektedir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal
Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Türkiye genelindeki hastanelerde tıbbi/psikiyatrik
sosyal hizmet alanında uygulamalar yapmaktadır. Diğer taraftan tüm hastanelerde hasta
hakları birimlerinde hasta ile iletişimi sağlamak üzere sosyal çalışmacılar istihdam
edilmektedir.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmet uzmanının çalışma yapabileceği ikinci bir
kurum ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı merkez
ve taşra teşkilatlarıdır. Bu kurum bünyesinde oluşturulan Toplum Sağlığı Merkezlerinde
sosyal hizmet uzmanları koruyucu-önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet uygulamalarını
gerçekleştirmektedir.
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Sağlık Bakanlığının yaptığı sosyal hizmet uygulamalarından birisi de bakanlığa bağlı
tam teşekküllü hastanelerde kurulan AMATEM ve ÇEMATEM’ler vasıtası ile madde
bağımlılığının tedavi ve rehabilitasyonudur. Bu kurumlarda çalışan sosyal hizmet uzmanları
bireylerin madde bağımlılığından kurtulabilmesi noktasında sosyal hizmet faaliyetlerinde
bulunmaktadır.

2.4.1.3. İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı temel kurumlar
şu şekilde sıralanabilir:
a.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı bir diğer
birim ise 81 il ve bunlara bağlı ilçelerde yapılanmış bulunan, illerde Vali ve ilçelerde
Kaymakamın yönetiminde çalışmalarını yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarıdır. Merkezi idarede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğüne bağlı olan bu vakıf, taşra yapılanmasında mülki idare amirleri marifetiyle
çalışmalarını yürütmektedir. Bu vakıflar bünyesinde sosyal hizmet uzmanları sosyal yardımlar
kapsamında sosyal inceleme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
b.
Bir diğer birim ise Emniyet Genel Müdürlüğüdür. Bu Kurum, Denetimli
Serbestlik Birimi vasıtası ile suç ve suçluların topluma adaptasyonu çerçevesinde sosyal
hizmet uygulaması yapan bir birimdir.

c.
Bu Genel Müdürlüğe bağlı bir diğer birim de İl Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde faaliyetler bulunan Çocuk Şube Müdürlükleridir. 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunun kapsamında suça sürüklenen veya korunma ihtiyacında olan çocuklarla ilgili
çalışmalar yapan, haklarında tedbir kararlarının alınması için uygulamalar yapan biri birimdir.
Sosyal çalışmacıların sosyal hizmet uygulamalarını yaptıkları temel birimlerden birisi olup,
çocukla ilgili ihmal, istismar ve suça sürüklenme ile ilgili sosyal incelemeler yapılmaktadır.
d.
Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı kurumlardan birisi de günümüzün en
ciddi sorunlarından olan madde bağımlılığı ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarıdır. Bu
kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlığı İzleme Merkezi) kurulmuş ve bu konudaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

2.4.1.4. Adalet Bakanlığı

Adalete Bakanlığına bağlı olarak sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı kurumlar
şunlardır:
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a.
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı, çocuk, genç, kadın ve
yetişkinlere yönelik bütün ceza ve tevkif evleri bünyesinde istihdam edilen sosyal hizmet
uzmanları hükümlü- tutuklular ile ilgili psiko-sosyal servis bünyesinde çalışmalar yaparlar.
Hükümlü-tutuklunun cezaevlerine girdiği andan, cezaevinde bulunduğu zaman ve tahliye
sonrası yapılması gereken sosyal hizmet uygulamaları icra edilmektedir. Bu çalışmalar hem
hükümlü- tutukluları kapsamakta, hem de bunların dışardaki ailelerini kapsamaktadır. Bu
kurumlar çocuk adalet sistemi ve ceza adalet sisteminin gerçekleştirildiği temel kurumlardır.

b.
Çocuk mahkemeleri bünyesinde görev alan sosyal hizmet uzmanları suça
sürüklenen çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporları hazırlama faaliyetinde bulunurlar.
c.
Aile mahkemeleri bünyesinde çalışan sosyal çalışmacılar boşanma nedeni ile
başvuran ailelerle ilgili bilirkişilik görevlerini üstlenirler.

2.4.1.5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştiren ve sosyal hizmet uzmanlarının istihdam
edildiği kurumlardan biri de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. 1985 tarih ve 3146
sayılı yasa ile kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın amacı, çalışma hayatını,
işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik
imkânını sağlamak ve bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan
işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için
gerekli olan esasları düzenlemektir.
a.
Bu bakanlığa bağlı birimlerden birisi Sosyal Güvenlik Kurumudur. 5502 sayılı
SGK (Sosyal Güvenlik Kurum) Kanunu ile sosyal güvenlik sisteminin sorunlarının
çözülmesi, açıklarıyla mücadele, hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu son kanunla
SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR tek çatı altında toplanırken, sosyal sigorta ve genel sağlık
sigortası planlanmıştır. Böylece toplumun tüm kesimleri kapsama alınırken Primsiz Ödemeler
kısmıyla da sosyal yardımlar düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun temel amacı;
sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, ekonomik ve malî açıdan
sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.
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b.
Sosyal sorunların başında gelen işsizlik problemi ile ilgili çalışmalar yapmak,
işçi ve işveren arasında köprü görevini yerine getirmek için kurulan ve sosyal hizmet
uzmanlarının çalışma yaptığı kurumlardan biri de İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) dur. Türkiye
İş Kurumu, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin
önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek gibi
sorumlulukları bulunmaktadır.

2.4.1.6. Kalkınma Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Makro sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı kurumlardan birisi Kalkınma
Bakanlığıdır. Türkiye'de insanların refah seviyelerinin yükseltilmesi noktasında ekonomik ve
sosyal kalkınmasını hızlandırmak için 30 Eylül 1960 tarihinde DPT (Devlet Planlama
Teşkilatı) kurulmuştur. Bu kuruluşun devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının
belirlenmesinde hükümete danışmanlık yapma hükümetçe belirlenen amaçları
gerçekleştirmek için beş yıllık kalkınma planları ve yıllık planlar hazırlamak gibi görevleri
bulunmakta idi. DPT 2011 yılında bu görevini Kalkınma Bakanlığına devretmiş
bulunmaktadır.
Bu bakanlığa bağlı birimlerden biri Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığıdır. Bu
başkanlık bünyesinde sosyal hizmet uzmanlarının Türkiye’nin sosyal doku haritasını çıkarma
ve bu noktada makro sosyal hizmet plan ve programlarını gerçekleştirme imkânı
bulunmaktadır.

2.4.1.7. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü

Sosyal devlet anlayışı ve insan odaklı yaklaşımlarla yükseköğrenim öğrencilerinin
öğrenimlerine destek olmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs,
barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş
olan bir kurumdur. Sosyal hizmet uzmanlarını bu kurumda da sosyal hizmet uygulamalarını
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yapma imkânı bulunmaktadır.

2.4.1.8. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)

(AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Başbakanlığa bağlı hizmette
bulunan temel birimlerden biridir.. Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 5902 sayılı
kanun çerçevesinde, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların
meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve
olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması
hususlarından çalışma yapan ve sosyal hizmet uzmanlarının da çalışma yaptığı bir birimdir.
Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bir model ile
faaliyette bulunan AFAD, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için
tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları
önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun
sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde
yürütülmesini amaçlayan bir kurumdur.
AFAD, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde
bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını
yürütmektedir. Gerek merkezde gerekse illerde kurulan bu birimde sosyal hizmet uzmanının
da yerine getireceği birçok fonksiyonları bulunmaktadır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili
kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre
gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer
bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini
sürdürmektedir.
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2.4.1.9. Üniversiteler

Üniversiteler bünyesinde 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 46. ve
47. maddeleri uyarınca Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi kurulması
zorunlu bir hâle getirilmiş ve tüm üniversitelerde bu birim faaliyette bulunmaktadır.
Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi ile ilgili uygulama yönetmeliği
çerçevesinde bu kuruluşun amacı şu şekilde ifade edilmektedir:
Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya
ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse
sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde
gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına
özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme
ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.
Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların
bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanır.
Yönetmeliğin 18. Maddesinde bu kuruluşlarda istihdam edilecek meslek elamanları
olarak; sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal, kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek
üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim, diş hekimi eczacı, psikiyatr, klinik psikolog,
danışman psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, hemşire,
laborant, uzman, memur ve diğer hizmetliler görevlendirilir.
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Bu kuruluşlarda görevlendirilen sosyal hizmet uzmanları aşağıdaki hizmetleri
yerine getirirler:
a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması
için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin
daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet
vermesi için çaba göstermek,
b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak,
öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım
etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
c) Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya
kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin
görülmesini sağlamak.
d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu
konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini
sağlamak,
e) Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının
çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri
birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde
görülmesini sağlamak.

2.4.1.10. Mahalli İdareler

İnsan, yapısı itibariyle sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olarak da sosyal bir alanda
yaşamak ve ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Fakat bu ihtiyaçlarını kendi olanakları ile
tamamen karşılama imkânına bazen sahip olamamaktadır. Bireylerin bu ihtiyaçlarını
giderecek olan en önemli kurum devlettir. Her birey, devletin vatandaşın sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak zorunda olduğunu bilir ve bunu devletinden bekler. Bir sosyal hukuk devleti olan
ülkemiz de evrensel olarak kabul edilen ekonomik ve sosyal hakları gerçekleştirmek
zorundadır. Sosyal devlet, sosyal güvenlik ve sosyal adalet ilkesi ile vatandaşlarına muamele
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etmekle mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti bu sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine
getirebilmek için devlet olarak yapmak zorunda olduğu birçok görevini yerindelik ilkesi
gereği yerel yönetimlere/mahalli idarelere devretmiştir. (Beki,2009)
Mahalli idareler kendi içinde İl Özel İdareleri, muhtarlıklar ve belediyeler olarak üç
kısma ayrılmaktadır. Mahalli idareler bünyesinde sosyal hizmet faaliyetlerinin yapıldığı
birimlerden birisi il özel idareleridir. 5302 sayılı İl Özel İdareleri Kanunu ile özel idareleri şu
şekilde tanımlanmaktadır:
“İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu
tüzel kişisini” ifade eder.
İl özel idareleri şu görevleri yerine getirmek durumundadırlar:
a) Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan
Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar,
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta
öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının
karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...); orman
köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye
sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.
İl özel idareleri 2014 yerel yönetim seçimleri ile birlikte büyükşehir belediyelerinin
bulunduğu illerde kaldırılmış ve tüm yetkileri büyükşehir belediyelerine devredilmiştir.
Büyükşehir belediyeleri dışındaki il belediyelerinin olduğu yerlerde il özel idareleri Valilikler
bünyesinde yukarda belirtilen görevleri yerine getirmektedirler.
İl özel idareleri bünyesinde faaliyette bulunan meslek elemanlarından biri de sosyal
hizmet uzmanlarıdır. Sosyal hizmet uzmanları bu kurumlarda yukarda kanunda belirtilen
görevler arasında sayılan sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk
yuvaları, yetiştirme yurtları ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmaktadır.
Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı mahalli idare birimlerinden biri de
belediyelerdir. Belediyeler kendi içerisinde ilçe belediyeleri, il belediyeleri ve büyükşehir
belediyeleri olarak üç kategoride ele alınmakta ve görev tanımlamaları da buna göre
yapılmaktadır.
Belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî
özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade etmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyeler şu görevleri yerine getirmek
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zorundadırlar:
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a)
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
b) … 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımında önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına
uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt
içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler
uygulanır.
5216 sayılı Büyükşehir kanunu da yukardaki görevlere ek olarak sosyal hizmetler
kapsamında şu hizmetleri yerine getirmektedir: 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 veya işlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
Belediyeler tarafından yapılan sosyal hizmet uygulamaları sosyal belediyecilik
kavramı içerisinde değerlendirilmektedir.
Sosyal belediyecilik: “Mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi
yükleyen, bu çerçevede; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması
alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; muhtaçlara yardım yapılması ve
sosyal dayanışmanın tesis edilmesi ile sosyo-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için
gerekli olan altyapı yatırımlarını üstlenen; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan
sosyal güvenlik ve adalet mefhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyal
kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir” (Akdoğan, 2008).
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Sosyal belediyecilik olarak ifade edilen sosyal hizmet uygulamaları Büyükşehir
Belediyelerinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı veya Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı bünyesinde yürütülmekte ve bu daire başkanlığına bağlı sosyal hizmetler ile ilgili
kuruluşlar bulunmaktadır. Sosyal yardım birimi, engelli rehabilitasyon birimleri, çocuk, kadın
ve yaşlılar ile ilgili birimler gibi belediyelere göre farklı isimlerle adlandırılan sosyal hizmet
birimleri bulunmaktadır.
İl ve ilçe belediyelerinde sosyal hizmet uygulamaları belediyelere göre farklı
müdürlükler altında gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları: Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler
Müdürlüğü vb.
Gerek daire başkanlıkları ve bağlı birimler ve gerekse müdürlükler bünyesinde
gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarında sosyal incelemeler yapmak üzere sosyal
hizmet uzmanlarının görevlendirilmesi gerekmektedir. Fakat belediyelerde bu anlamda yeterli
sayıda sosyal hizmet uzmanının çalıştırılmadığı da bir gerçektir.
Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı belediyeler ile ilgili örnek verilecek olursa,
İBB Sağlık Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları bünyesinde Sosyal
Hizmetler Müdürlüğü, Darülaceze Müdürlüğü, Engelliler Müdürlüğü, Kadın ve Aile
Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Birimi, Yardım Sandığı gibi birimler bulunmaktadır.

2.4.1.11. Sivil Toplum Örgütleri

Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı temel yapılardan biri de hiç şüphesiz gün
geçtikçe sayıları ve önemi artan sivil toplum örgütleridir.
Avrupa ve ABD’de ve hatta dünyanın birçok ülkesinde sosyal hizmet uygulamaları
devletler tarafından yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri marifetiyle yapılmaktadır.
Devletler bu örgütlere finans desteği sağlamakta ve denetim fonksiyonlarını yerine
getirmektedir.
Ülkemizde ise bu anlamda bir yapılanma söz konusu olmamıştır. Sivil toplum
örgütleri daha çok kendi öz imkânları, çeşitli hibe programlarından alınan destekler ve
gönüllüler vasıtasıyla sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirmektedirler.
Türkiye’de hem ulusal hem uluslararası sosyal hizmet ve sosyal yardımların
gerçekleştirildiği sivil toplum örgütleri bulunmakta ve bu sivil toplum örgütlerinde sosyal
incelemeler yapmak üzere sayıları yeterli seviyede olmasa da sosyal hizmet uzmanları
çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmaların başında müracaatçılarla ilgili sosyal inceleme
raporlarının hazırlanması gelmektedir. Bunların dışında mikro, mezzo ve makro seviyede de
sosyal hizmet faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Bu örgütlerde örnek olarak Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İHH,
Deniz Feneri Derneği, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bağımsız Yaşam Derneği, Yardım
Eli Derneği, Sadaka Taşı Derneği, TEV, Kas Hastalıkları Derneği, Sabancı Vakfı sayılabilir.
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2.4.1.12. Özel Sektör Kuruluşları

Sosyal hizmet faaliyetlerinin bir kısmı da özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir.
Özellikle belli alanlarda sosyal hizmet birimlerinin özel sektör vasıtası ile açılmasına izin
verilmesinden dolayı bu alanlarda sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı kuruluşlar
faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bunların başında engelli rehabilitasyon merkezleri,
yaşlılar için huzur evleri, aileler için aile danışma merkezleri ve madde bağımlığı tedavi
merkezleri gelmektedir. Bu kuruluşlarda görev alan sosyal hizmet uzmanları kendi görev
alanlar ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştirmektedirler.

2.5. Uygulamalarda Açık öğretim ve Ara Meslek Elemanlarının
(Sosyal Çalışmacı Yardımcısı / Sosyal Tekniker) Rolleri

Sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği ve yukarda da detaylı bilgilerin
verildiği sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmetlerin gerçekleştirildiği kurumlarda
görülen en önemli eksikliklerden biri, bu alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının yanında
ara meslek elemanların istihdam edilememesidir. Bu ara elemanlar ile ilgili değişik adlar
altında kısmi olarak istihdam imkânı bulunmuş olsa da konu ile ilgili mevzuat açısından
gerekli düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir.
Bugün Anadolu Ü., İstanbul Ü., AUZEF, Atatürk Ü., Üsküdar Ü. gibi birçok
üniversitenin bünyesinde iki yıllık sosyal hizmetler programlarında binlerce öğrenci ön lisans
eğitimlerini almaktadırlar. Bu programlardan mezun olan öğrencilerimiz için eğitimlerini
aldıkları alanla ilgili bir noktada istihdam edilmeleri de devletin sorumluluğunda olan bir
husustur.
Nitekim sosyal hizmet uzmanlarının iş yüklerinin çokluğu, müracaatçı sayılarının
fazlalığı, sosyal inceleme raporları ile yoğun bir şekilde geçen mesaileri kendilerine yardımcı
elamanların destek vermelerini zorunlu kılmaktadır.
Sosyal çalışmacı (Sosyal hizmet uzmanı) yardımcısı, sosyal yardımcı/sosyal
tekniker, ifade edilebilecek olan ara elemanların sosyal hizmet uygulamaları kapsamında
temel rolleri şu şekilde ifade edilmektedir:
a.
Bağlayıcı, destekleyici ya da yardımcı işlev taşıyan, sosyal çalışmacıyı (sosyal
hizmet uzmanı) tamamlayıcı meslek elemanıdır, rutin, gündelik işleri yaparak sosyal çalışma
mesleğinin etkinliğini arttırır, sosyal çalışmacının işlerini kolaylaştırır. (Tomanbay, 2011)

b.
Ara eleman, başvuranların, bir kuruma ya da kuruluşa gelen ya da telefon eden
sorun sahiplerinin ilk yüz yüze geldikleri kişidir.
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c.
Ara elemanlar, özellikle mesleki rapor olarak bilinen “psikososyal inceleme ve
değerlendirme raporu”, “sosyal inceleme raporu” niteliğindeki kayıtların korunmasını,
arşivlenmesini sağlarlar. Yazılmış raporların özelliğine göre kategorilere ayrılması,
müracaatçı gruplarına göre ayrıştırılması, kasete çekilen görüşmelerin rapora yazılmasına
mesleki ilkeler dahilinde yardımcı olabilirler.
d.
Sosyal çalışmacıların kadınlarla sığınma evinde, gençlerle evlerinde ya da
gençlik merkezlerinde, engellilerle kuruluşta ya da evlerinde sosyal çalışma mesleğinin
çalışma kurallar içinde birebir çalışmalar yaparak sosyal çalışma mesleğinin uygulama
etkinliğini arttırabilirler. Sosyal çalışmacının mesleki etkinliğini yaygınlaştırabilirler.
e.
Engellilerin, gençlerin, çocukların, sıkıntıdaki kadınların gündelik yaşamlarına
katılarak, onlarla günün ya da haftanın belirli saatlerinde birebir, birlikte yaşayarak gündelik
işlerini kolaylaştırmadan, yaşamla başa çıkmalarını kolaylaştırmaya, sorunlarını
kavramalarına ve onunla yaşamayı öğrenmelerine yardımdan yaşa uygun olarak
toplumsallaşmalarına ya da sosyalleşmelerine yardıma kadar çok değişik önemli roller
üstlenebilirler.
f.
Sosyal hizmet ara elemanlarının rollerinden biri de, sosyal hizmet uzmanlarının
müracaatçılarla ilgili hazırladığı çalışma programı çerçevesinde, kurum işleyişi içinde her
müracaatçıya ait bir dosyanın tutulması gerekir. Dosyanın kapağına numara yazılması, ad ve
soyadının dosyanın içinde olması, gizlilik ögesi açısından tercih edilen bir durumdur.
Dosyanın içinde ilk sayfada Bilgi Formu, Önbilgi Formu ya da Tanıtma Formu diye
adlandırılan bir form yer alır. Bu formda müracaatçı ve ailesi hakkında kimliğe ilişkin
bilgiler, adres, telefon numarası, başvuru nedeni vb gibi bilgiler bulunur. Dosyada bilgi
formundan başka süreç raporu, özet raporu ve değerlendirme raporu, mektuplar, yazışmalar,
fotoğraflar vb. yer alır. Dosyalar dolapta ve kilitli olarak saklanır ve hiçbir şekilde kurumdan
dışarı çıkarılmaması gerekir. Çalışmanın bitiminde dosya arşive kaldırılır (Erkan, 1997; akt.
Tomanbay, 2011). Günümüzde bu arşivleme daha çok bilgisayar vasıtası ile yapılması
nedeniyle ara elemanların bilgisayar kullanımı acısından donanımlı olmaları gerekmektedir.
g.
Ara meslek elemanlarının rollerinden biri de hizmet politikası doğrultusunda
başvuranların ihtiyaçlarına yönelik sosyal danışmanlık yapmalarıdır. Dolayısıyla alanla ilgili
hizmetler ve politikaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Ayrıca davranış
bilimleri ve sosyal sorunlar üzerine genel bilgi, iletişim becerisi, toplum kaynakları, mesleki
değerler ve amaç, mesleki yayınları takip, insan sevgisi, insan onuruna ve haysiyetine saygı
gibi konularda duyarlılık gözetmelidirler. (Tomanbay, 2011)
Yukarda belirtilen roller ve alanda da farklı boyutları ile de karşımıza çıkabilecek olan
noktalarda sosyal hizmet uzmanının yanında yardımcı eleman olarak çalışma imkânına sahip
olan sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olan elemanların istihdamının ne denli önemli
olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla siyasi erkin bu konuda gerekli hukuki
düzenlemeleri yapması ve istihdam alanı oluşturmaları hem sosyal hizmet mesleği açısından
hem de bu müracaatçılar açısından büyük önem arz etmektedir.
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Uygulamalar
Yukarda belirtilen kurumlardan birini ziyaret ederek, sosyal hizmet uygulamalarının
nasıl yapıldığını gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Sosyal hizmet uygulaması nedir?
2. Sosyal hizmet uygulamasının yapıldığı alanlar nelerdir?
3. Sosyal hizmet uygulamalarının hangi kurum ve kuruluşlar bünyesinde
yapılmaktadır?
4. Gözlem yaptığınız kurumda kaç sosyal hizmet uzmanı bulunmaktadır?
5. Bu sosyal hizmet uzmanının temel rolleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Sosyal hizmet; insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal değişimi
destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem
çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan; insan davranışına ve sosyal sistemlere
ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden
bir meslektir. Bu mesleğin uygulamaya geçmesi boyutu da sosyal hizmet uygulaması olarak
ifade edilmektedir.
Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı alanlar ise çocuk, kadın, genç, kadın, yaşlı,
engelli, suç mağduru çocuklar, yoksullar, bakıma muhtaçlar, aile, toplum olmak üzere
dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek tüm kesimlerdir.
Sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı birimler ise, kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşlarıdır.
Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde ASPB başta olmak üzere, Milli Eğitim
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlar ve bunlara bağlı kuruluşlar gelmektedir.
Üniversitelerde ise Mediko-sosyal olarak ifade edilen kuruluşlar sosyal hizmet
uygulamalarını gerçekleştirmektedirler.
Mahalli idareler kapsamında il özel idareleri ve belediyeler sosyal hizmet
uygulamalarını gerçekleştirmektedirler.
Sivil toplum örgütleri kendi imkânları ile veya hibe almak suretiyle elde ettikleri
gelirler veya gönüllü kişilerin katılımları ile sosya hizmet uygulamalarını gerçekleştiren
önemli kurumlardandırlar.
Özel sektör özellikle engelli ve yaşlı hizmetleri olmak üzere yasal çerçevede
kurulmasına izin verilen kuruluşlarda sosyal hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.
Sosyal hizmet uygulamalarını gerçekleştiren sosyal hizmet uzmanlarına yardımcı
olabilecek mesleki anlamda ara elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ara elemanlar sosyal
hizmetler programlarını bitiren olan ön lisans mezunlarıdır. Adlandırma noktasında sosyal
hizmet uzman yardımcısı, sosyal çalışmacı yardımcısı, sosyal yardımcı veya sosyal tekniker
olarak isimlendirilebilirler.
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Bölüm Soruları
1.

Sosyal hizmet uygulama alanları kavramı kaç tarihinde gündeme gelmiştir?

a.

1930

b.

1960

c.

1920

d.

1991

e.

2011

2.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin ilk uygulandığı alanlardandır?

a.

Aile refahı

b.

Gençlik refahı

c.

Ordu sosyal hizmeti

d.

Manevi sosyal hizmet

e.

Adli sosyal hizmet

3.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği ve sosyal
hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlardan değildir?
a.

Üniversiteler

b.

Mahalli İdareler

c.

Sivil Toplum Örgütleri

d.

Muhtarlıklar

e.

Özel Sektör Kuruluşları

4.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?

a.

1960

b.

1991

c.

2012

d.

2002
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e.

2011

5.

Toplum Sağlığı Merkezleri hangi bakanlık bünyesinde faaliyet yürütmektedir?

a.

İçişleri Bakanlığı

b.

ASPB

c.

Sağlık Bakanlığı

d.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

e.

Başbakanlık

6.
TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi) hangi
bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir?
a.

Sağlık Bakanlığı

b.

Adalet Bakanlığı

c.

Başbakanlık

d.

İçişleri Bakanlığı

e.

ASPB

7.
Yükseköğrenim öğrencilerinin öğrenimlerine destek olmak ve kişisel
gelişimlerine katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma, beslenme hizmetleri ile sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetler sunmak üzere kurulmuş olan bir kurum aşağıdakilerden
hangisidir/
a.

Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi

b.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

c.

TUBİM

d.

Denetimli Serbestlik Birimleri

e.

YÖK

8.
Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya
ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını
değerlendirmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Açıklamalı [a1]:
Açıklamalı [a2R1]:

Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
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b.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

c.

TUBİM

d.

Denetimli Serbestlik Birimleri

e.

YÖK

9.
Suç ve suçluların topluma adaptasyonu çerçevesinde sosyal hizmet uygulaması
yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

b.

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

c.

TUBİM

d.

Denetimli Serbestlik Birimleri

e.

YÖK

10.
Sosyal belediyecilik olarak ifade edilen sosyal hizmet uygulamaları Büyükşehir
Belediyelerinde hangi birim tarafından koordine edilmektedir?
a.
b.
Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı / Sosyal Hizmetler Daire

c.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

d.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

e.

Kadın ve Aile Müdürlüğü

Cevaplar: 1.c 2.a 3.d 4.e 5.c 6.d 7,b 8.a 9.d 10.b
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3. ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARII
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde çocuk kavramının ne olduğu,
Çocuk refahından neyin kastedildiği,
Korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuğun kim olduğu,
Korunma altına alınan çocukla ilgili ne tür tedbirlerin alınabileceği,

Korunmaya ihtiyacı olan çocukla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar eliyle
gerçekleştirilen sosyal hizmet modellerinin neler olduğu ve bu kapsamda;
1.

Çocuğun Aile Yanında Bakımı ve Korunması Modelleri

2.
Çocuğun Öz Ailesinin veya Yakın Akrabalarının Yanında Bakımı ve
Korunması ve
3.
Evlat Edindirme Modelinin ne olduğu üzerinde durulacak ve bu konuda sosyal
hizmet uzmanlarının yaptıkları sosyal hizmet uygulamalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çocuk kimdir?
2. Çocuk refahı ne demektir?
3. Korunmaya ihtiyaç duyulan çocuk kimdir?
4. Sosyal çalışmacının hazırlayacağı sosyal inceleme raporunun önemi nedir?
5. Çocukların korunması için alınması gereken tedbirler nelerdir?
6. Sosyal çalışmacının çocukların korunması için yerine getirmesi gereken görevleri
nelerdir?
7. Evlat edindirme nedir?
8. Kimler evlat edinebilirler?
9. Evlat edinilen çocuğa evlatlık olduğu söylenmeli midir?
10. Evlat edindirmede Türkiye’de hangi kurum yetkilidir?
11. Uluslararası camiada evlat edindirme yetkilisi kimdir?
12. Çocukların korunması ve bakımı ile ilgili devlet kurumları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çocukla ilgili temel
kavramlar

Çocuk kavramı, çocuk refahı İlgili kaynaklar taranarak
kavramı öğrenilmiş olacak.
geliştirilebilir.

Korunmaya ihtiyaç duyulan
çocuk

Korunmaya ihtiyaç duyulan
çocuğun kim olduğu
öğrenilmiş olacak.

İlgili mevzuat ve
başvurulabilecek diğer
eserler incelenerek
geliştirilebilir.

Evlat edindirme

Evlat edindirme ile ilgili
hukuki boyut ve sosyal
çalışmacının rolleri
öğrenilmiş olacak.

Evlat edindirme ile ilgili
mevzuat detaylı incelenerek
konu daha geniş kapsamlı
öğrenilebilir.
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Anahtar Kavramlar


Çocuk,



Çocuk Refahı,



Korunma ihtiyacı altında olan çocuk,



Koruma ve bakım tedbirleri,



Evlat edindirme.
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Giriş
Toplumun temel dinamiği ailedir. Ailenin de temel yapı taşını çocuklar oluşturur. 0-18
yaş arasında bulunan bütün bireylerin çocuk olarak kabul edildiği gerçeğinden yola çıkarak,
geleceğin toplumunu inşa edecek olan çocukların bio-psiko-sosyal ve manevi açıdan sağlıklı
bireyler olarak yetiştirilmeleri çocuk refahı açısından son derece önemli olduğu kadar
toplumun da temel görevlerindendir.
Gerek bedenen ve gerekse ruhen toplumun en zayıf bireylerinden olan çocuğun bu
anlamda en sağlıklı yetişeceği yer şüphesiz ailesinin yanıdır. Fakat bu her zaman mümkün
olamamaktadır. Ekonomik sebeplerden kaynaklanan yoksulluk ve yoksunluk, aile içi sorunlar,
aile bireylerinde bedensel veya ruhsal sorunlar, ailede anne veya babanın veya her ikisinin
ölümü, aile atmosferinde çocuğa yönelik ihmal, istismar, çocuk gelinler, çocukların çeşitli
sebeplerden dolayı terk edilmeleri vb. birçok gerekçeden dolayı sağlıklı yetişme imkânı
olmayan çocukların korunmaya ihtiyaçları bulunmaktadır.
Sosyal hizmetlerde çocuk refahı alanı bir sistem içinde çocuğu kabul eder. Burada
çocuğun yüksek yararı gözetilerek çocuğu çevresi ile beraber ele alan bir anlayışla hareket
edilir. Dolayısıyla yapılacak her sosyal çalışma sistem içindeki aile başta olmak üzere okul,
sağlık sistemi gibi birçok unsur üzerinde etkili olur. Çocuk refahı hizmetleri olarak aile
destekli hizmetler olabileceği gibi, çocukların sorunlarına dönük hizmetler de ortaya
konabilmektedir. Nitekim gerek bu bölümde ve gerekse bundan sonraki bölümde ele
alacağımız gibi koruyucu aile, evlat edindirme, kurum bakımı, suça itilmiş çocukların
sağaltımı, koruma bakım ve bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi hizmet modelleri ortaya
konmaktadır.
Yukarda belirtilen sebeplerden ötürü korunmaya ihtiyaç duyulan çocukların bedenen,
ruhen, sosyal ve manevi olarak korunma altına alınmaları noktasında sosyal hizmet
uygulamaları belirttiğimiz modeller çerçevesinde ülkemizde Aile ve Sosyal Sosyal Politikalar
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü,
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk Mahkemeleri
tarafından yürütülmektedir.
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3.1. Çocuk Kimdir?

“Bebeklik ve ergenlik dönemi arasındaki yaşam diliminde bulunan insan” olarak tarif
edilen çocuk, kaba sınırları ile 3-15 yaşları arasında olan, ceza yeterliliği olmayan ve o
ülkenin hukuk kurallarına göre 15-18 yaşlarının altında olan kişi olarak ifade edilmekte iken;
(Çakmaklı, 1980, Tomanbay, 1999, akt. Güdek, 2012) gerek Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Evrensel Beyannamesi ve gerekse ülkemizde yürürlükte olan mevzuatlara
bakıldığında ise:
“Erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi; ifade etmektedir.

3.2. Çocuk Refahı

Sosyal hizmet alanlarından birisi de çocuk refahı alanıdır. İnsan hakları içerisinde
yerini alan refah hakları olarak anlaşılan çocuk hakları (children’s rights) Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Beyannamesi’nde açıkça ifade edilmektedir. Bu haklar bütün çocukların
beslenme, tıbbi hizmet, barınma ve eğitim ihtiyaçlarını sağlar (Franklin, 1986, 30; akt. Şeker,
2012).
Çocuk refahı (child welfare); sosyal refah alanında, toplumdaki çocuk konularıyla
sınırlı olarak işlevsel topluma götürülen sosyal hizmetler, sosyal sigortalar, sosyal yardım gibi
sosyal güvenlik hizmetleriyle çocuklar alanında varılmak istenen refah düzeyi ve hizmetlerle
ilgili genel kavramdır. (Şeker, 2012)
Çocuk refahı hizmetleri (child welfare services); çocuk refahı alanında saptanan
politikalara uygun olarak, çocuğun ülke çapında bedensel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal
gelişiminin önündeki engelleri kaldırmayı ve çocuğun gelişimini en üst düzeyde sağlamayı
amaçlayan resmi, yerel, özel ve gönüllü hizmetlerdir (Tomanbay, 1999, 50; akt. Şeker, 2012)
Çocuk refahı hizmetleri çocukların mutlu bir ömür sürmelerini ve yeteneklerini
olabildiğince en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan geniş bir çalışma alanı oluşturur. Bu
faaliyetler, doğrudan doğruya çocukla ilgili olabildiği gibi aile hayatının devamına,
kuvvetlendirilmesine ve çocuğun tam gelişimine uygun bir toplum düzenine de yönelik
olabilir. (Duyan, 2014)
Çocuk refah alanı ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarının gerçekleştirildiği kamu
kurum ve kuruluşlarının başında günümüzde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelmektedir. Bu kurumun temel vazifesi korunma ihtiyacı
altında olan çocuklarla ilgili her türlü sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktır.
Bu kurumun görev alanını belirleyen en temel mevzuata bakılacak olursa, başta Uluslararası
Belgeler, Anayasanın ilgili maddeleri, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu ve bunların detayları olan ilgili yönetmelik, tüzük, genelge vb.
mevzuatlar olduğu görülecektir. ASPB’nin dışında Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk
Mahkemeleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığına çeşitli görevler düşmektedir.
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3.3. Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk

"Korunmaya ihtiyacı olan 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 çocuktur.
Dolayısıyla yukardaki dezavantajlı durumlardan biri veya bir kaçına sahip olan çocuk
korunma ihtiyacı altında olan çocuk olup, bu çocuğun devletin güvencesi altında sosyal
hizmete ihtiyacı bulunmaktadır.
5395 sayılı kanun kapsamında korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili şu temel
prensipler dikkate alınmaktadır:
a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,
d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,
e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının
işbirliği içinde çalışmaları,
f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,
g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam
gösterilmesi,
h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,
i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare
olarak başvurulması,
j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak
görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun
paylaşılmasının sağlanması,
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k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda
yetişkinlerden ayrı tutulmaları,
l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine
getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,
İlkeleri gözetilir.
Yine aynı kanunun 5. maddesi çerçevesinde alınması gereken koruyucu ve
destekleyici tedbirler de şu şekilde ortaya konmaktadır:
Madde 5- (1) Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile
ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma
konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan;
a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk
yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol
göstermeye yönelik tedbirlerdir. ASPB sorumluluğunda olan bir hizmet alanıdır.
b) Eğitim tedbiri, çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak
devamına; iş ve 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
yönelik
tedbirleredir.
Milli
Eğitim
Bakanlığı
uhdesinde
gerçekleştirilmektedir.
c) 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 yönelik tedbirlerdir.
ASPB tarafından yerine getirilmektedir.
d) 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 yönelik tedbirler olup, Sağlık Bakanlığı tarafından
yerine getirilmektedir.
e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede
olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya yönelik tedbirdir. ASPB tarafından
koordine edilmektedir.

3.4. Bakım ve Koruma Modelleri

Yukarda belirtilen temel ilkeler ve alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirler
çerçevesinde korunmaya ihtiyacı olan çocukla ilgili gerek kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetimler ve gerekse sivil toplum örgütleri eliyle gerçekleştirilen sosyal hizmet modelleri
şunlardır:
1.

Çocuğun Aile Yanında Bakımı ve Korunması Modelleri
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a.
Korunması

Çocuğun Öz Ailesinin veya Yakın Akrabalarının Yanında Bakımı ve

b.

Evlat Edindirme Modeli

c.

Koruyucu Aile Modeli

2.

Kurum Bakım ve Koruma Modelleri

a.

Yuvalarda Bakım ve Koruma

b.

Yetiştirme Yurtlarında Bakım ve Koruma

c.

Çocuk Evlerinde Bakım ve Koruma

d.

Sevgi Evlerinde Bakım ve Koruma

e.

Çocuk Köylerinde Bakım ve Koruma

f.

ÇODEM, KBRM, BSRM ve ÇOGEM Merkezlerinde Bakım ve Koruma

3.4.1. Çocuğun Aile Yanında Bakımı ve Korunması Modelleri

Çocuk hakları ile ilgili ortaya konan temel bakış açısına göre çocuğun ruh, beden ve
manevi açıdan sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi için çocuğun yüksek yararı kurum
bakımından ziyade aile yanında bakımının ve korunmasının sağlanmasıdır.

3.4.1.1. Çocuğun Öz Ailesi veya Yakın Akraba Yanında Bakımı ve
Korunması

Çocuğun yüksek yararı öncelikli olarak eğer şartlar uygun ise çocuğun kendi öz
ailesinin yanında bakımının ve korunmasının sağlanmasıdır. Öz ailesinin yanında bakım ve
koruma imkânı yoksa en yakın akrabalarının yanında bakım ve korunması ASPB tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının birinci önceliği, korunmaya ihtiyaç duyulan
çocukların durumlarının tespitinden sonra, eğer korunmaya ihtiyaç duymaları ekonomik
yoksunluktan kaynaklanıyorsa, bu kişilere ve ailelerine kurum bakımı yerine, ekonomik
yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada
yaşaması için gerekli ekonomik desteği sağlamayı hedeflemektir.
Dolayasıyla sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde
tespiti yapılan ve haklarında korunma kararı alınmaksızın ekonomik yoksunluk yaşayan ve
yapılacak yardımla ailesi yanında bakımı sağlanabilecek korunma ihtiyacı içerisinde olan
çocuklar ile koruma kararlı olup kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek
olanlar bu hizmetten yararlandırılmaktadır.
Gerek yuva ve gerekse yetiştirme yurtlarında kalan ve haklarında Çocuk Koruma
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Kanunu gereği kurum bakımı kararı verilen ve kurumlara yerleştirilen çocukların korunma
altına alınma nedenlerinin başında, ailelerin ekonomik anlamda yoksulluk ve yoksunluk
içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu anlamda ekonomik yoksulluk ve
yoksunluktan dolayı haklarında kurum bakımı kararı verilen çocuklarla ile ilgili bu kişilerin
korunma altına ya da kuruluşa alınmadan sosyal yardımla desteklenerek ailenin
parçalanmadan bir arada yaşamasına imkân sağlanmasıdır.
ASPB verilerine göre Koruma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek Verilen çocuk
sayısı Mayıs 2015 verilerine göre 62.995’dir. Kurumlarda kalan veya evlat edindirme,
koruyucu aile yanında kalan çocuklarla karşılaştırıldığında bu rakam oldukça yüksek bir
rakamdır ki, aslolan da çocuğun ailelerin yanında kalmasını sağlamaktır.

3.4.2. Evlat Edindirme Modeli
Korunma ihtiyacı altında olan çocuk eğer öz ailesi veya yakın akraba yanında bakımı
ve korunması sağlanamıyorsa, uygulanması gereken bir diğer model de yine bir aile yanında
bakımı ve korunmasının sağlanmasıdır ki, bu da evlat edindirme yolu ile yapılan bir sosyal
hizmet uygulamasıdır.
Evlat Edindirme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat
edindirmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin
kurulmasıdır.

3.4.2.1. Evlat Edindirmenin Hukuki Boyutları

Ülkemizde evlat edindirme işlemleri; Türk Medeni Kanunun 305’den 320’ye kadarki
maddeleri, Çocukların korunması ve Ülkelerarası Evlat edindirme Konusunda İşbirliğine Dair
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun, Küçüklerin Evlât
Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük, bu mevzuat ve işleyişe
yönelik olarak hazırlanan yönetmelik, genelge ve dağıtımlı yazılar kapsamında
yürütülmektedir.

3.4.2.2. Evlat Edindirme Yolları

a. Korunma altındaki bir çocuğun evlat edinilmesi.
b. Kişilerarası anlaşma ile evlat edindirme.
Evlat edindirmelerde Aile Mahkemesine, bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk
Mahkemesine başvurulmaktadır. Medeni Kanunun 316. maddesi gereği, ilgili mahkeme
hâkimince taraflar hakkında araştırma yapılması Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden
istenmektedir. Tarafların yurt içinde yaşaması hâlinde bu istek ASPB İl Müdürlüklerince
yerine getirilmektedir. Ancak, taraflardan birinin yurt dışında olması hâlinde, evlat edinecek
ailenin öncelikle bulunduğu ülkenin yetkili birimine başvurması gerekmektedir. Yurt dışı
bağlantılı işlemler Genel Müdürlükçe yürütülmektedir. Sosyal çalışmacı tarafından yapılan
araştırmada oluşan kanaati bildirir sosyal inceleme raporu evlat edindirme mevzuatı
kapsamında hazırlanarak ilgili mahkeme hakiminin takdirine sunulmaktadır.
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3.4.2.3. Evlat Edindirmede Sorumlu Birim
Ülke içi evlat edindirmelerde aracılık faaliyetleri “Aracı Kurum” yetkisi ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür. (Türk Medeni Kanunun 320. Maddesi
gereği hazırlanarak yürürlüğe giren Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Tüzük)
Ülkelerarası evlât edinme işlemleri “Merkezi Makam” yetkisi olarak Lahey
Ülkelerarası Evlat edindirme Sözleşmesi gereği ülkelerarası evlat edindirme işlemlerini
yürütmekten sorumlu tek yetkili merkezi makam olarak bu makam tarafından yürütülür.
Ülkelerarası evlat edindirme işlemleri kabul eden veya menşe devlet merkezi
makamları arasında işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

3.4.2.4. Evlât Edindirme Koşulları
Evlât edindirmede;
1.
olması,

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

2.
Evlât edinmenin her halikürda küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin
diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi,
3.

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

4.

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

5.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması,

olması,

6.
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,
7.
Küçüğün vesayet altında olması hâlinde, Türk Medenî Kanununun 397.nci
maddesinde öngörülen vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,
8.
Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını
doldurmuş bulunmaları, koşulları aranır.

3.4.2.5. Evli Olmayan Kişinin Evlat Edindirmek İstemesi Koşulu

Evlât edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin otuz yaşını doldurmuş bulunması
koşulu aranır. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler.
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3.4.2.6. Eşlerden Birinin Diğerinin Çocuğunu Evlat Edindirme
İstemesinin Koşulu

Eşlerden birinin, diğerinin çocuğunu evlât edinebilmesi için; en az iki yıldan beri evli
olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulları aranır.

3.4.2.7. Evli Olan Eşin Tek Başına Evlat Edindirme Koşulu
Otuz yaşını doldurmuş olan eşin, tek başına evlât edinebilmesi için;

1.
Diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın
süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da
2.
Mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması
yüzünden, birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi,
3.
Türk Medeni Kanunun 306. maddesine göre, en az 5 yıldan beri evli olmaları
veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

3.4.2.8. Evlat Edindirmede Başvuru Yeri
Evlat edindirmek üzere başvurmak isteyenler:

1.
Yerleşim yeri Türkiye’de olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yerleşim
yerlerindeki İl Müdürlüklerine,
2.
Yerleşim yeri yurt dışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı
ülke vatandaşları, kabul eden Devletin merkezi makamına,
3.
Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları,
Merkezi Makama gönderilmek üzere bulundukları yerin İl Müdürlüğüne, yazılı başvuruda
bulunurlar.

3.4.2.9. Evlat Edindirmede Başvuru Şekli

Evlat edindirmek isteyenlerin şahsen ve yazılı olarak başvurmaları gerekir. Eşlerin
evlât edinmek istemesi hâlinde başvuruda her ikisinde birlikte bulunması gerekir.

3.4.2.10. Başvuru Sırasında Yapılacak İşlemler

Başvuranlara, evlât edinilecek küçüklerin özellikleri ile evlât edinmenin sosyal ve
hukuki sonuçları hakkında sosyal çalışmacı tarafından bilgi verilir ve ilk görüşme formu
birlikte doldurulur.
Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşler, evlât edinme işlemlerine ilişkin tüm
yükümlülükleri kabul ve taahhüt ederler.

3.4.2.11. Evlat Edinmek Üzere Başvurmaya Karar Verenlerden
Hazırlanması İstenilecek Belgeler
Evlât edinmek üzere başvuran kişi veya eşlerden aşağıdaki belgeler istenir:
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1.

Nüfus müdürlüğü tarafından düzenlenen nüfus olayı kayıt örneği,

2.
Başvuran ve birlikte yaşadığı aile fertlerinin 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı
Adli Sicil Kanunu kapsamında yer alan silinmiş kayıtlar da dâhil sabıka kayıtları,
3.

Mal varlığını, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,

4.
Kimlik Paylaşımı Sisteminden belge üretebilen muhtarlıklardan veya nüfus
müdürlüklerinden alınacak yerleşim yeri belgesi,
5.

Öğrenim durumunu gösterir belge,

6.
Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı
veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı
olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
7.
Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından veya yurt dışında yaşayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye
girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge.

3.4.2.12. Evlat Edindirmede Başvuruların İncelenmesi

Evlât edinmek üzere başvuran kişi ve eşler; belgeleri, başvuru tarihinden itibaren en
geç iki ay içinde tamamlayıp sunarlar.
Bu süre içinde belgeleri sunmayanların başvuruları işleme konulmaz.
Belgelerin sunulduğu tarih ve saat sosyal inceleme ve küçüğün yerleştirilmesi
sıralamasında esas alınır.
(Ancak, korunmaya muhtaç olmayan küçüklerin evlât edinilmesi veya oluşmuş anne,
baba ve küçük ilişkisinin bulunması ya da hısımlığın söz konusu olması durumlarında bu
esasa bağlı kalınmaz.)
Başvuru sahipleri belgelerin tesliminden itibaren en geç altı ay içinde yerleşim
yerlerinde ziyaret edilerek haklarında sosyal çalışmacılar tarafından sosyal inceleme başlatılır.
(Başvuruların yoğun olduğu İl Müdürlüklerinde bu süre, altı ay daha uzatılabilir.)
İncelemede karar vermeye yardımcı olacak her türlü belge talep edilir.
Başvuru sahiplerinin ve varsa birlikte yaşadıkları başka kişilerin kişilik, eğitim,
kültürel özellikleri, ekonomik güçleri, sağlık durumları, aile bireylerinin birbirleriyle ve
çevreleri ile olan ilişkileri, küçükten beklentileri, evlât edinmeye bakış açıları, bakım, eğitme
ve yetiştirme konularına yaklaşımları, evlât edinmek istedikleri küçüğün özellikleri, başvuru
sahiplerinin veya varsa altsoylarının tavır ve düşünceleri değerlendirilir.
Başvuru sahipleri ile en az beş görüşme gerçekleştirilir.
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Yapılan görüşmeler, incelemeler ve belgeler sonucu yapılan değerlendirme ile
kapsamlı bir sosyal inceleme raporu hazırlanarak kanaat bildirilir.
Sosyal inceleme raporunda yer alan olumlu ya da olumsuz kanaat başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir.
Başvuru hakkında olumlu kanaat bildirilmesi hâlinde dosya sıraya alınır.

3.4.2.13. Evlat Edindirmede Başvuruların Reddi

Evlât edinmek isteyenlerden başvuru için yeterli koşulları taşımadıkları anlaşılanların
başvuruları sosyal inceleme yapılmaksızın reddedilir.
Ailelerin çocuk büyütmeye hakları olduğu kadar, kendi isteklerini ifade edemeyen
çocukların da kendileri için en uygun olduğu titizlikle belirlenmiş ortamlarda yaşamaya
hakları bulunmaktadır. Herhangi bir işyerinde çalışmak veya sosyal ortamda kabul görmenin
belirli kuralları bulunmaktadır.
Bu nedenle başvuruların reddedilmesi sadece ailenin olumsuz olduğu yönünde
algılanmamalıdır. Kurum, korunmaya muhtaç çocukların özelliklerine ve çocuğun yararına en
uygun ortamı sağlayabilecek aileleri seçmek sorumluluğunu taşımaktadır.

3.4.2.14. Başvuruların Askıya Alınması

Başvuruları işleme konulanların dosyaları haklı mazeret göstermeleri hâlinde
mazeretin gerektirdiği bir süre için askıya alınabilir. (Bu süre sonunda yeniden yapılacak
sosyal inceleme sonucunda düzenlenecek rapora göre dosya işleme konulur.)

3.4.2.15. Başvuruların İşlemden Kaldırılması
Mevzuatla belirlenen süreler içinde başvuru sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle
sosyal incelemeye başlanılamaması durumunda dosya işlemden kaldırılır. Bunların yeniden
başvuruda bulunmaları hâlinde ilk kez başvuruda bulunulmasına ilişkin mevzuat hükümler
uygulanır.

3.4.2.16. Başvuruların İptali

Geçici bakım sözleşmesi uyarınca yanlarına yerleştirilen küçüğü, kendilerinin veya
küçüğün belgelendirilen ciddi sağlık nedeni dışında geri verenlerin dosyaları iptal edilir. Bu
kişilerin sonraki evlât edinme başvuruları bu gerekçe ile reddedilir.

3.4.2.17. İtiraz

Evlât edinme başvurusunun reddedilmesine, askıya alınmasına veya işlemden
kaldırılmasına ilişkin işlemler İl Müdürlüğü tarafından başvuru sahiplerine yazılı olarak
bildirilir. Bu işlemlere karşı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde İl Müdürlüğü
nezdinde itiraz edilebilir.
İtiraz komisyon tarafından görüşülerek en geç bir ay içinde kesin olarak karara
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bağlanır ve karar itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

3.4.2.18. Evlat Edindirme Sıralamasında Dikkate Alınacak Hususlar

Küçüğün yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, varsa kardeşi ile birlikte istenmesi gibi
özellikler sıralamayı belirlemede dikkate alınır.
Evlât edinilecek küçüğün, varsa kardeşi ile birlikte evlât edindirilmesine, bunun
mümkün olmaması durumunda birbirlerine yakın yerleşim yerlerinde bulunan ve birbirleriyle
görüştürebilecek kişi veya eşlerin yanına yerleştirilmelerine özen gösterilir. Kardeşi olan
küçükleri birlikte evlât edinmek isteyenler için sıralamaya bağlı kalınmayabilir.

3.4.2.19. Ülkelerarası Evlat Edindirme

Ülkelerarası kapsamda yer alan dosyalar Lahey Ülkelerarası Evlat edindirme
Sözleşmesi gereği değerlendirilmektedir. Sözleşme gereği küçük ancak kendi ülkesinde evlat
edindirilemediği takdirde ülkelerarası bir evlat edindirme söz konusu olabilmektedir.
Ülkemizde evlat edindirmek üzere ailelerin sırada beklemesi nedeniyle bu kapsamda
genellikle süreğen sağlık sorunları, engelleri ve bebek grubunun dışında 5 yaş ve üzeri olup
genellikle erkek ya da kardeşleri olan çocuklar yer almaktadır.
Ülkemizde ikamet eden ve aynı zamanda bir başka ülkenin vatandaşlık hakkına sahip
olan ya da Türk vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşları hakkında evlat edindirmenin
vatandaşı olunan ülkede tanınıp tanınmayacağına ilişkin olarak Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından ülkelerarası işlem gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının sabıkaları olmadığını gösterir
belgelerinin vatandaşı oldukları ülkeden kendileri tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

3.4.2.20. Küçüğün Yerleştirilmesi

Küçük evlat edinecek kişi/eşlerin yanına “Evlat Edindirme Öncesi Geçici Bakım
Sözleşmesi” ile yerleştirilir.
Geçici Bakım Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra, evlât edinilecek küçük, en az
bir yıl süreyle bakım ve eğitimi için uygun görülen kişi veya eşlerin yanına yerleştirilir.
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http://aileportal.com/evlat-edinme.html#!prettyPhoto

3.4.2.21. İzleme

Evlât edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde mevzuata uygun olarak
yerleştirilen küçük; Evlât edinecek kişi veya eşlerin küçüğü eğitme yeteneği, aile ilişkileri,
sağlığı, küçükle olan ilişkilerindeki gelişmeler ile sosyal ve ekonomik koşullarındaki
değişimler yönünden sosyal çalışmacılarca izlenir.
Yapılan izlemeler sonucu üçer aylık dönemler hâlinde İzleme Raporları düzenlenir.
Evlât edineceklerin altsoyu olması hâlinde düzenlenen İzleme Raporunda onların da
küçük ile ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilir.
Evlat edineceklerin küçüğe karşı tutum ve davranışları Kurum tarafından
denetlenirken gerektiğinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verilir.

3.4.2.22. Evlat Edindirme İşleminin Tamamlanması

Bir yıllık izleme süresi sonunda sosyal inceleme raporunu da içeren dosya bir ay
içinde ilgili mahkemeye evlat edindirme davası açılmak üzere hazırlanır.

3.4.2.23. Yerleştirme İşlemi Sonrası Küçüğün Yırt Dışına Çıkması

Evlat edindirme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde kişi/eşlerin, görev, tatil gibi
nedenlerle kısa süreli olarak il dışına çıkmak istemesi hâlinde; yeterli bir zaman öncesinde il
müdürlüğüne şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.
ASPB İl müdürlüğü tarafından mevzuat gereği olan işlemler tamamlanarak izin
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verilmesi sonrasında küçük evlat edineceklerle birlikte il dışına çıkabilir.
Evlat edindirme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde kişi/eşlerin, görev, tatil…
gibi nedenlerle kısa süreli olarak yurt dışına çıkmak istemesi hâlinde; yeterli bir zaman
öncesinde il müdürlüğüne şahsen ve yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekir.
İl müdürlüğü tarafından küçüğün yurt dışına çıkabilmesi için mevzuat gereği olan
işlemler tamamlanır. İl müdürlüğü tarafından bu bilgi Merkezi Makam Yetkisi kapsamında
işlem yapılmak üzere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilir.
Küçüğün yurt dışı izlemelerinin yapılmasını gerektiren bir süre gidilen ülkede
kalmasının söz konusu olduğu durumlarda Merkezi Makam tarafından da gidilen ülkenin
merkezi makamı ile işbirliği yapılarak izleme sürdürülür, düzenlenen raporların gönderilmesi
talep edilir.
İzleme sürecinin başlatılması hâlinde evlat edinecek aile izlemelerin yapılması ve
periyodik olarak düzenlenecek raporların gönderilmesinden sorumludur.

3.4.2.24. Evlat Edinmek Üzere Başvuranların En Çok Tercih Ettikleri
Çocuklar
Evlat edinmek üzere başvuranlar genellikle (0–1) yaş grubu ve kimsesi olmayan
çocukları evlat edinmek istemektedirler.
Genellikle terk edilen çocukların tercih edilmesinin nedeni günün birinde ailesinin
ortaya çıkarak çocuğu ellerinden alacağı korkusundan kaynaklanmaktadır.

https://bianet.org/bianet/cocuk/149521
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3.4.2.25. Gizlilik
Türk Medeni Kanunun 314. Maddesi “Evlat edindirme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve
bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.” ile
evlat edindirme işlemlerinde gizlilik hüküm altına alınmıştır.
Ancak şu hususun da açıklanmasında yarar görülmektedir: Oldukça düşük bir olasılık
olmakla birlikte 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 edinene ait dosya bilgileri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen çocuğun yüksek yararının esas alındığı gerekçeli raporla birlikte ve gizlilik kaydı
düşülerek ilgili mahkemeye gönderilmektedir.

3.4.2.26. Bebek Grubu Dışındaki Çocukla İletişim Kurma

Evlat edinmek üzere başvuranların (0-1) yaş grubu çocukları evlat edinmek
istemelerinin önemli bir nedeni, evlat edinecekleri çocuğun yaşı büyüdükçe iletişim kurmakta
zorlanacakları kaygısından kaynaklanmaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklarımızın korunma altına alınmadan önceki özellikleri
(olumsuz aile koşullarından gelmeleri, kuruluşa gelinceye kadar olan yaşamlarında örselenmiş
olmaları, tutarlı ve dengeli bir sevgi almamış olmaları... vb.) nedeniyle bir aile sıcaklığına ve
güvende olmaya duydukları özlem, evlat edinmek üzere başvuran ailelerimizin de genellikle
çocuğu olmayan kişiler olmaları sebebiyle yıllardır çocuk özlemi çektikleri göz önüne
alındığında, her iki ihtiyaç grubunun bir araya getirilmesi sonucu uyum süreci gösterilecek
özveri ve sabır ile birlikte çok daha kolaylıkla atlatılabilmektedir. Bu süreçte hizmette görev
yapan sosyal çalışmacılarımız her aşamada evlat edinecek kişi/çiftlerin yanında olarak gerekli
danışmanlık hizmetini vermektedir.
Ancak öncelikle evlat edinilecek çocuğun bocalayabileceği, sevgiyi sınayacağı göz
ardı edilmemelidir. Bu güvensizliğin aşılması evlat edineceklerin sorun çözme becerisi, sabrı
ve olumlu yaklaşımıyla mümkün olabilmektedir.
Çocuk büyürken gelişim dönemlerine bağlı olarak pek çok farklı sorunla
karşılaşılması mümkündür. Evlat edinenlerden beklenen sorunlarla karşılaşıldığında biyolojik
anne babalar gibi çözümü bulmak için çaba sarf edilmesidir. Çünkü çocuğun kişiliğinin
öncelikle büyütüldüğü ailedeki ilişkiler ve sosyal çevre tarafından şekillendirildiği
unutulmamalıdır.

3.4.2.27. Evlat Edinmek Üzere Sırası Gelen Kişi/Çiftlerin Çocukla
Karşılaşması
Evlat edinmek üzere sırası gelenlere;

a. Talep edilen grupta çocuk önerilir.
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b. Çocuğu görmeye gitmeden önce önerilecek çocuğun dosya bilgileri hakkında bilgi
verilir.
c. Sadece önerilen çocuğu görebilirler.
Bebek grubundan evlat edindirmek isteyen bazı aileler çocukla karşılaştırıldıklarında
beklenti düzeylerinin yüksek olması sebebiyle zaman zaman hayal kırıklığı yaşadıkları
gözlemlenmektedir. Özellikle bebek grubunda çocukların evlat edindirmek üzere ailelerin
yanına doğumu takip eden günlerde yerleştirildiğinden henüz fiziksel özellikleri
belirlenmediği gibi, çok albenili bir görünüme de sahip olmamaktadır. Aynı zamanda
korunmaya muhtaç çocuklarımızın gelişim özelliklerinin normal huzurlu bir aile ortamında
beklenen bir hamilelik süreci doğan bir çocuk gibi olması beklenemeyecektir.
Korunmaya muhtaç çocukları genellikle sağlıksız hamilelikler sonucu doğmakta ve
kuruluş bakımına gelinceye kadar olumsuz koşullarda (soğukta kalma, yetersiz beslenme,
uyaran eksikliği, teke tek ilgi yoksunluğu... vb.) yaşamaktadırlar. Bu nedenle gelişimlerinin
sağlıklı aile ortamında yetişen bir çocuk gibi olmamaktadır. Ancak aile yanına yerleştikten
kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde aradaki farkı kapatmaktadırlar.

3.4.2.28. Bebek Grubu Dışındaki Büyük Yaş Grubu Çocukla İletişim
Kurma
Bu yaş grubu çocukla iletişim kurmadan önce uyum sürecinin kolay geçirilmesini
sağlayan bir süreç uygulanmaktadır. Önce kişi/çiftlerin çocuğu tanıştırılmadan belli bir
mesafeden görmesi sağlanır. Daha sonra evlat edinmeden söz edilmeden evlat edinilecek
çocuk ve kişi/eşler karşılaştırılır. Karar verilmesi hâlinde evlat edinilecek çocuk ve evlat
edinecekler tanışma için hazırlanır. Önceleri kısa süreli birlikte olmalarına fırsat tanınır.
Birlikte yaşamaya karar verilmesini takiben çocuk evlat edineceklerin yanına yerleştirilir. Bu
sürecin sağlıklı gelişmesi uyum sürecinin de kolay geçirilmesi açısından önemli
bulunmaktadır.

3.4.2.29. Evlat Edinilene Evlat Edinildiği Gerçeğinin Söylenmesi

Çocuğa evlat edinildiğini söyleme konusunda evlat edindirme dosyasından sorumlu
sosyal çalışmacı tarafından gerekli danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Küçüğe evlat edinildiği uygun yaş ve zamanda mutlaka söylenmelidir. Çocuk
psikolojisi alanında yapılan çalışmalar ışığında çocukların bu durumu normal kabul ederek
sorun yaşamamaları ve yaşatmamaları için evlat edindirmenin açıklanacağı en uygun dönemin
çocuğun henüz sosyal yaşama tam olarak açılmadığı, anne ve baba objesinin yaşamında
birinci derecede önem taşıdığı okul öncesi çağ (4–6 yaş) olduğu bilinmektedir. Bu
açıklamanın zamanında yapılmaması hâlinde; evlat edinilen açısından bakıldığında; hazır
olmadığı dönemde herhangi bir kaynaktan (aile dışı kişiler/belgeler vb.) gerçeği öğrenme
olasılığı çok yüksektir. Bu durumda, evlat edinilenin başta evlat edinene olan güveninin
sarsılmasının yanı sıra diğer insanlarla iletişimi bozularak yaşamında onarılamayacak büyük
bir yaralar da açılabilmektedir.
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Evlat edinen açısından bakıldığında; evlat edinen yaşam boyu böyle bir gerçeği
saklama zorunluluğunu her zaman omuzlarında ağır bir yük olarak hissedecektir. En önemlisi
hazır olmadığı dönemde uygun olmayan şekilde gerçeği öğrenen evlat edinilen de evlat
edinen aileyi suçlayacaktır.
Bu açıklama yapılırken evlat edinilene bazı çocukların annelerinin karnında değil
kalplerinde büyüdüğü, kendi çocuğunuz olmasını çok istediğinizi açıklarken asla biyolojik
ailesini kötüleyen ifadeler kullanmamaya dikkat edilmelidir. Bu yapılırken evlat edinilenin
kendi hakkındaki 'beni ailem istememiş' duygusunun oluşmamasına gereken özenin
gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

3.4.2.30. Evlat Edindirme İle Çocuğun Kazandığı Haklar
1.

Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar.

2.

Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer.

3.

Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur.

4.

Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.

3.4.2.31. Evlat Edinilenin Adının Değiştirilmesi

Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. (Bu durum özellikle bebek grubunda
yer alan bir uygulama olup, evlat edindirme davası açıldığında bu talepte de bulunulabilir.)

3.4.2.32. Evlat Edinilenin Evlat Edinenin Nüfusuna Kayıt Edilmesi

Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin
nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.
Evlat edinilenin miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam
etmesi için evlat edinilenin naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenlerin aile kütüğü
arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlat edindirme ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı
her iki nüfus kütüğüne işlenir.
Evlat edindirme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya
evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

3.4.2.33. Türkiye’deki Evlat Edindirme İstatistikleri

Evlat edindirme ile ilgili Türkiye’deki istatistiklere bakıldığında Aralık 2012 tarihi
itibariyle 12057 çocuk evlat edindirme ile ailelere verilmişken, Mayıs 2015 tarihi itibariyle de
13825 çocuk evlat edindirme çerçevesinde ailelere verilmiştir. Her ne kadar 13825 çocuk bu
gün evlat edindirme ile ailelerin yanına yerleşmiş olsa da, 12542 çocuğun Mayıs 2015
itibariyle devlete bağlı kuruluşlar bünyesinde devletin güvencesi altında olduğunu
gördüğümüzde, daha çok hassasiyet gösterilmesi ve bu çocukların ailelere kavuşturulması
noktasında çalışmalar yapılması bir gerçeklik olarak karşımızda durmaktadır.
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Ülkemizde evlat edinme ile ilgili bir takım hassasiyetlerden ötürü ASPB nezdinde
istenilen seviyede evlat edindirme uygulaması gerçekleştirilememektedir. Bu nedenler
incelendiğinde elbette ekonomik, psikolojik, sosyal gerekçeler olsa da, özellikle İslam dini
açısından evlat edindirmenin dinen uygun olmaması ve dini hassasiyetleri olan ailelerin aile
mahremiyeti noktasında gösterdikleri titizlik bunun en önemli gerekçelerinden biridir.
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Uygulamalar
Bulunduğunuz ilin ASPB İl Müdürlüğü bünyesindeki Evlat Edindirme Birimini
ziyaret ederek, sosyal hizmet uzmanının çalışmalarını gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Çocuk refahı nedir?
2. Korunma ve bakım altına alınması gereken çocuklar kimlerdir?
3. Hangi alanlarda çocuklar korunma ve bakım altına alınabilirler?
4. Çocuğun aile yanında bakım ve korunma modelleri nelerdir?
5. Evlat edindirme işlemlerinde sosyal çalışmacının rolleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
İnsan hakları içerisinde yer alan temel haklardan biri de çocukların sahip olması
gereken haklardır. Toplumsal yapının temel taşlarını oluşturan ve geleceğin inşa unsuru olan
çocukların haklarının korunması ve onların da diğer insanlar gibi insan onur ve şahsiyetine
yarışır bir tarzda hayatiyetlerini idame etmeleri toplumsal sorumluluğumuzun en temel
unsurlarından biridir.
Çocuk refahı alanı çocukların bedeni, ruhi, sosyal ve manevi açıdan insanlığa yakışır
bir tarzda hayatiyetlerini devam etmeleri için gerekli olan sosyal hizmet alanlarından biridir.
Çocukların refah seviyelerinin yükselmesi ve yükseltilmesi sadece çocukların refah
seviyelerinin yükselmesini değil, bilakis aile ve toplumun da refah seviyesinin yükselmesinin
göstergesidir.
Toplumun en zayıf kesimlerinden olan, bakım ve korunma ihtiyacı altında olan
çocuklar için devletin ve sivil toplumun yerine getirmek zorunda olduğu görevleri vardır.
Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde risk faktörü taşıyan ve korunması gereken çocuklarla ile
ilgili Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk Mahkemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına çeşitli görevler düşmektedir.
Bu çerçevede sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporları ile
ilgili çocuk mahkemeleri tarafından çocuklarla ilgili danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve
barınma ile ilgili tedbirlerin alınması ve bu noktada uygulama yapılması kararı verilmekte ve
bu kararlar da ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmek zorundadır.
Çocuğun yetişmesinde en önemli unsurlardan birisi çocuğun öz ailesinin yanında
kalmasının sağlanmasıdır. Şayet çocuk ekonomik yoksulluk ve yoksunluk sebebi ile öz
ailesinin yanında kalma imkânına sahip değilse, sosyal ve ekonomik destek vermek suretiyle
öz ailesinin yanında kalması sağlanmalıdır. Öz ailesinin yanında kalma imkânı olmayan veya
öz ailesi bulunmayan çocukların yakın aile yanında veya evlat edindirme veya koruyucu aile
yanında bakımlarının ve korunmalarının sağlanması suretiyle yine bir ailenin yanında
yetişmelerinin sağlanması çocuk refahı alanında uygulanan modellerden biridir.
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Bölüm Soruları
1.

0-18 yaş aralığındaki kişiye ne ad verilir?

a.

Yetişkin

b.

Çocuk

c.

Genç

d.

Yaşlı

e.

Hiçbiri

2.
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çocuk ile ilgili alınabilecek tedbir kararlarından

a.

Danışmanlık tedbiri

b.

Sağlık tedbiri

c.

Barınma tedbiri

d.

Eğitim tedbiri

e.

Korunma tedbiri

3.

Çocukla ilgili sağlık tedbiri hangi kurum tarafından uygulanır?

a.

Milli Eğitim Bakanlığı

b.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

c.

Sağlık Bakanlığı

d.

İçişleri Bakanlığı

e.

Adalet Bakanlığı

4.
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun aile yanında bakılmasının gerektiren
modellerden değildir?
a.

Çocuğun öz ailesinin yanında bakılması

b.

Çocuğun yakın ailenin yanında bakılması

c.

Çocuğun evlat edindirme yolu ile bakılması

d.

Çocuğun koruyucu aile yanına verilmesi
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e.

Çocuğun yuva bakımına verilmesi

5.
Evlat edindirilecek çocuğun evlat edinecek aileye verilebilmesi için çocuğun
ailenin yanında kalması gerekir mi?
a.

Evet

b.

Hayır

6.
Aşağıdakilerden hangisi "Korunmaya ihtiyacı olan çocuk" kategorisine
girmektedir?
a. Ana veya babasız, ana ve babasız çocuk,
b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan çocuk,
c. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terkedilen çocuk,
d. 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 çocuk.
e. Hepsi
7. 5395 Sayılı Kanun aşağıdakilerden hangisidir?
a. Belediye Kanunu
b. Büyükşehir Belediye Kanunu
c. Çocuk Koruma Kanunu
d. ASPB İle İlgili Kanun Hükmündeki Kararname
e. Sosyal Hizmetler Kanunu
8.Mayıs 2015 itibariyle Türkiye’deki evlat edindirilen çocuk sayısı kaçtır?
a. 12057
b. 13825
c. 11456
d. 3612
e. 9876
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9 . Aşağıdakilerden hangisi evlat edindirme ile çocuğun kazandığı haklar arasına girer?
a.

Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar.

b.

Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer.

c.

Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur.

d.

Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.

e.

Hepsi.

10.

Türkiye’de evlat edindirme ile ilgili resmi yetkili makam hangisidir?

a.

Adalet Bakanlığı Çocuk Mahkemeleri

b.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

d.

Sağlık Bakanlığı

e.

Milli Eğitim Bakanlığı

Cevaplar: 1.B 2. E. 3. C 4. E 5. A 6. E 7. C 8. B 9. E 10.B
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4. ÇOCUK REFAHI ALANINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARIII
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Koruyucu aile modelinin ne olduğu,
Kimlerin koruyucu aile olup olamayacakları,
Koruyucu aile tipleri,
Koruyucu ailenin tespitinde ve çocuğun aileye verilmesinde yapılması gereken
araştırma ve sosyal inceleme,
Kurum bakımı,
Çocuk yuvaları, çocuk ve sevgi evleri
Yetiştirme yurtları ve diğer kurumlar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Koruyucu aile modeli ne demektir?
2. Koruyucu aile olmak için gerekli şartlar nelerdir?
3. Kimler koruyucu aile olabilir?
4. Koruyucu aile tipleri hangileridir?
5. Kurum bakımı nedir?
6. Kaç türlü kurum bakımı vardır?
7. Yuvalarda çalışan sosyal çalışmacının görevleri nelerdir?
8. Yetiştirme yurtlarında çalışan sosyal çalışmacının görevleri nelerdir?
9. Suça sürüklenmiş çocukların bakımları hangi kurumlarda yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Koruyucu aile modeli

Koruyucu aile modelinin ne
olduğu öğrenilecek.

Konu ile ilgili yapılan
araştırmalar ile kazanımların
artırılması sağlanabilir.

Kurum bakımı

Kurum bakımının ne olduğu
ve kaç türlü kurum olduğu
öğrenilmiş olacak.

Kurumlarla ilgili kurum
ziyaretleri ve konu ile ilgili
yapılan çalışmalar
incelendiğinde konu daha
detaylı bir şekilde
öğrenilmiş olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Koruyucu aile modeli,



Kurum bakımı,



Çocuk yuvaları,



Yetiştirme yurtları,



Çocuk ve sevgi evleri,



ÇODEM
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Giriş
Çalışmanın geçen bölümünde çocuk kavramı, çocuk refahı üzerinde durulmuş ve
çocuk refahı için ve çocuğun yüksek yararı açısından çocuğun ailesinin yanında bakımının ve
korumasının sağlanması gerektiği vurgulanmıştı. Çocuğun öz ailesinin yanında bakımı
mümkünse onun yanında, şayet bu mümkün değilse yakın akrabanın yanında bakımının
sağlanması gerektiği ifade edilmişti. Şayet bu da mümkün değilse çocuğun evlat edindirme
modeli veya koruyucu aile modeli ile yine bir ailenin yanında bakımı gerektiği ve bunun
üzerine çalışmaların yapıldığı vurgulanmış ve evlat edindirme hususu detaylı olarak
incelenmişti.
Bu bölümde de yine çocuğun aile yanında kalmasını sağlayacak olan modellerden biri
olan koruyucu aile modeli üzerinde durulacak ve bu modelle ilgili bilgiler verildikten sonra,
sosyal çalışmacının yaptığı uygulamalardan bahsedilecektir.
Şayet hiçbir şekilde yukarıda bahsi geçen modellerden biri mümkün değilse, o
takdirde sosyal devlet anlayışı gereği çocuğun kurum bakımı altında bakım ve korunmasının
sağlanması gerekiyor ki, bu da çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk ve sevgi evleri gibi
kurumlarda gerçekleştirilmekte ve bu kurumlarda sosyal çalışmacılar çocuk refahı alanında
sosyal hizmet uygulamalarını yapmaktadırlar.
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4.1. Koruyucu Aile Modeli
Korunma ihtiyacı altında olan çocuk için kendi yüksek yararı açısından en uygun
model şüphesiz öz ailesinin yanında olması gerektiği ifade edilmişti. Eğer bu mümkün
değilse, belirli bir ücret karşılığı veya gönüllü olarak geçici bir biçimde bakımı üstlenen bir
ailenin veya kişilerin yanında bakımının sağlandığı model de koruyucu aile modelidir.
Koruyucu aile modelinin hukuki dayanağına bakacak olursak, 02 Eylül 1990 tarihli
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi; çocuğun öncelikle ailesi yanında, bu mümkün
olmadığı takdirde ise uygun bir aile ortamı içinde yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi hakkına
özel bir yer vermektedir.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile vurgulanan koruyucu aile hizmetinin
hukuki dayanağı Türk Medeni Kanunu'nun 347. maddesi ile 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 23. maddesidir. Ayrıca bu kanun temelinde ele alınan
14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği de hukuki bir dayanak olarak
koruyucu aile modelinin nasıl işleyeceğini ortaya koymaktadır.
Belirtilen yönetmelikte ifade edildiği üzere koruyucu ailenin oluşturulmasındaki temel
amaç, korunmaya ihtiyacı olan çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile
ortamında yetiştirilmesine yönelik faaliyet ortaya koymaktır.

4.1.1. Hangi Çocuklar Koruyucu Ailenin Yanına Verilebilir?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun 3. maddesinin b bendi, 22. maddesi, 24.
maddesi, 5395 sayılı Çocuk koruma kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının a bendi, 5.
maddesinin birinci fıkrasının c bendi ve h. maddesi ile, 28497 sayılı Koruyucu aile
yönetmeliğinin 4. maddesinin d bendi gereğince aşağıda belirtilen özelliklere sahip çocuklar
koruyucu ailenin yanına verilebilir:
Bunlar:
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 çocuktur.
5.
Hakkında yetkili ve görevli mahkemece verilen korunma kararı, acil korunma
kararı ya da bakım tedbiri alınan çocuklar,
6.
Hakkında mahallin mülki amiri tarafından acil korunma kararı alınan veya
bakım onayı verilen çocuklar da koruyucu ailenin yanına verilebilirler.
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4.1.2. Kimler Koruyucu Aile Olabilirler?
İlgili mevzuat gereğince
a) Türk vatandaşı olan ve Türkiye’de sürekli ikamet eden,
b) 25-65 yaş aralığında bulunan,
c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olan,
ç) Düzenli gelire sahip olan kişiler koruyucu aile olabilirler.

4.1.3. Koruyucu Aile Tipleri
Koruyucu Aile: Koruyucu Aile Yönetmeliğinde belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde korunmayı gerektiren duruma göre belirlenen sürede, il müdürlükleri
denetiminde, ödeme karşılığı ya da karşılıksız olarak çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini
üstlenen, aile ortamında yaşamını sağlayan, yönetmeliklerde tanımlanan eğitimlerden en az
birini almış kişi veya aileyi kapsayan koruyucu aile modeline verilen addır.
Bu genel tanımlamadan sonra konu detaylı incelendiğinde görüleceği üzere dört tip
koruyucu aile modelinin olduğu görülecektir. Bunlar;

4.1.3.1. 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 bakımı
sağlayan koruyucu aile modelidir.

4.1.3.2. 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 bakımı sağlayan koruyucu aile modeline denmektedir.

4.1.3.3. 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 bakımı üstlenen koruyucu aile
modeli.

4.1.3.4. 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
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sağladığı bakımı üstlenen koruyucu aile modelidir ki, bu henüz Türkiye’de ciddi anlamda
uygulama alanına girmemiş ve batıda oldukça yaygın olan bir modeldir.

4.1.4. Koruyucu Ailenin Tespiti ve İstenen Belgeler

Koruyucu Aile Yönetmeliğinin 8. maddesi çerçevesinde koruyucu ailenin tespitinde
aranan unsurlar şu şekilde ifade edilmektedir:
(1) Koruyucu ailenin,
a) Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de sürekli ikamet etmesi,
b) 25-65 yaş aralığında bulunması,
c) En az ilkokul düzeyinde eğitim almış olması,
ç) Düzenli gelire sahip olması, gerekir.
(2) Uzmanlaşmış koruyucu aileler ile geçici koruyucu aileler için birinci fıkranın (a),
(b) ve (ç) bentlerine ek olarak; bu kapsamdaki çocuklara yardımcı olabilecek Bakanlıkça
belirlenen lisans eğitimi almış veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere
temel ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış olmak
gerekir.
(3) Başvuru sahipleri evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere yerleşim
yerlerindeki il müdürlüklerine başvurabilirler.
(4) Başvuru ve çocuğun aile yanına yerleştirildiği tarih itibarıyla 25-65 yaş aralığında
olmak gerekir. Bunun tespitinde, eşler arasındaki yaş farkının on yaş veya daha az olması
hâlinde yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin yaş ortalaması esas
alınır.
(5) Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli hariç olmak üzere çocuk ile
koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı on sekiz yaştan az
olamaz.
(6) Öncelikle akrabalara ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk ilişkisinin
kurulduğu yakın çevre ailelerden uygun olanlara koruyucu aile olmaları yönünde teklifte
bulunulur. Bu kişilerin koruyucu aile olmak istemesi durumunda, yapılacak sosyal inceleme
sonucuna göre Komisyon tarafından uygun görülmesi hâlinde yaş ve eğitim şartı aranmaz.
(7) Koruyucu aile adaylarının yaşı değerlendirilirken, çocuğun yaş dönemine uygun
davranış gösterebilme becerisi ve çocukla aralarında birebir ebeveyn-çocuk ilişkisi sağlanması
esasları göz önünde bulundurulur.
(8) Çocuğun anne veya babası ya da vasisi, koruyucu ailesi olamazlar.
(9) Koruyucu aile olmak üzere il müdürlüklerine başvuran kişilere hizmetin esasları ve
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işleyişi ile yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır,
uygun görülen kişi veya eşlerle ilk görüşme formu doldurulur ve yazılı başvuru alınarak
aşağıdaki bilgi ve belgelerin en geç bir ay içinde tamamlanması istenir.
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.
b) Bir adet vesikalık fotoğraf.
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği.
ç) İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği.
d) Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerden, çocuğun yüksek
yararından hareketle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya
daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile millete ve devlete karşı suçlar,
topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlardan ve çocuklara yönelik
işlenen istismar suçlarından mahkûm olmadığına dair adli sicil belgesi.
e) Varsa koruyucu aile birinci kademe, koruyucu aile ikinci kademe veya temel aile
eğitimi belgesi veya belgelerinin onaylı örneği.
f) Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumlara ilişkin koruyucu aileyi tanımaya
yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler.
g) Koruyucu aile olacak kişiler ve varsa birlikte yaşadığı kişilerin, çocuğun bakımını,
psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel
engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite
hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu, gerekli görülmesi hâlinde kişinin
sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor.
(10) Kişilerin evli olması hâlinde her iki eş için de aynı belgeler aranır.
(11) Kişilere ait açıklamalı nüfus kayıt örneği, kimlik paylaşımı sisteminden alınarak
dosyaya eklenir.
(12) Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni katılan her
aile üyesi için dokuzuncu fıkranın (d) ve (g) bentlerinde istenen belgeler yenilenir. Tespit
edilen duruma uygun işlem tesis edilir.
(13) Koruyucu aile dosyası içinde yer alan belgeler, hiçbir şekilde başvurana iade
edilmez.
(14) Koruyucu aile başvurusunun yoğun olduğu illerde sıralama oluşturulur. Aileler,
oluşturulan sıra esas alınarak koruyucu aile yanına yerleştirilebilecek uygun çocuğu bulunan
illere Genel Müdürlükçe yönlendirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar genelge ile belirlenir.
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(15) Koruyucu aile olma şartlarını taşımayanlara yazılı olarak bilgi verilir.

4.1.5. Çocuk Koruyucu Aileye Nasıl Verilir?

Yönetmelik çerçevesinde koruyucu aileye verilmesi uygun bulunan çocuk ile sosyal
hizmet uzmanlarınca hakkında yukarda belirtilen evraklarını tamamlayan ve haklarında sosyal
inceleme raporu hazırlandıktan sonra üst kurul tarafından koruyucu aile olmasına karar
verilen koruyucu aile arasında eşleştirme yapılarak en uygun olan çocuğun en uygun olan
aileye teslimi sağlanır.
Koruyucu aile hizmetinden yararlanması içen aileye teslim edilen çocukların bakım,
harçlık, giyim, eğitim, kurs ve servis giderleri için yaş gruplarına göre çocuk başına aylık
olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Dolayısıyla çocukla ilgili ekonomik olarak koruyucu
aileye ciddi bir yük yüklenmemektedir.
Koruyucu aileye verilen çocukla ilgili her türlü yetki devlete ait olması hasebiyle,
çocuğun koruyucu aileye verilmesi ile devletin sorumluluğu bitmiş olmamaktadır. Çocukla
ilgili her türlü takip, inceleme ve izleme sosyal hizmet uzmanlarınca sürekli bir şekilde
yapılması gerekmektedir. Koruyucu aile de çocukla ilgili yapacağı çalışmalarda özellikle il
dışı veya ülke dışı çıkışlarda ve benzeri önemli noktalarda İl müdürlüğünün onayını almak
zorundadır.
Yapılan çalışmalar neticesinde çocuğun yüksek yararını tehlikeye düşürecek bir unsur
tespit edildiğinde çocuk o ailenin yanından alınmak suretiyle herhangi bir zararla karşı karşıya
kalınması önlenmiş olmaktadır.

4.1.6. Araştırma ve Sosyal İnceleme

Başvurusu kabul edilen aileler hakkında sosyal çalışmacılar sosyal inceleme
yaparlar. Bu sosyal inceleme raporunun hazırlanmasında çocukla koruyucu aile açısından
önem taşıyan şu hususlarda mesleki değerlendirmeler dikkate alınır:
a.

Kişilik özellikleri

b.

Evlilik ve sosyal ilişkileri,

c.

Tek başına yaşayıp yaşamadığı,

d.
olmadığı,

Yaşantısının genel kabul görmüş toplum kural ve değerlerine uygun olup

e.

Çocuk yetiştirme konusundaki yeterliliği,

f.

Yaşları,

g.

Diğer aile üyelerinin bu konudaki düşünceleri,

h.

İş ve ekonomik koşulları
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Yapılan sosyal inceleme sonucunda koruyucu ailenin hangi hizmet modellerine göre
değerlendirileceğine karar verilmesi noktasında kurula rapor sunulur. Sosyal hizmet uzmanı
veya sosyal çalışma görevlisinin hazırladığı bu raporda uzmanın kanaati tek başına yeterli
değildir. Bu konuda karar verme mercii kuruldur.

4.1.7. Koruyucu Ailenin Görev ve Yükümlülükleri

Koruyucu Aile Yönetmeliği çerçevesinde koruyucu ailenin görev ve yükümlülükleri
şunlardır:
a) Yanına yerleştirilen çocuğun her yönden sağlıklı gelişimi için gerekli koşulları
sağlamak ve uygulamak, Sağlık Bakanlığının belirlediği aralıklarda çocuk izlem
protokollerine göre izlemini yaptırmak, varsa tedavi planı ile ilgili yükümlülükleri yerine
getirmek, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde olmak.
b) Çocuğun yetenekleri ve becerilerinin el verdiği ölçüde eğitim ve öğretimi veya
meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermek, çocuğu koruma, eğitme ve
yetiştirme dışında hiçbir surette çalıştırmamak.
c) Görüştürülmesinde koruyucu aile birimince bir sakınca bulunmaması durumunda
çocuğun; anne, babası ve diğer yakınları ile koruyucu aile birimince uygun görülen şekil ve
zamanda görüşmesini sağlamak.
ç) Çocuğun kan bağı bulunan ya da eski çevresinden kişilerle il müdürlüğünün bilgisi
dışında iletişim kurmamak.
d) Çocuğun karşılanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocuğu
ilgilendiren kararlarda düşüncesini almak.
e) Çocuğun devam edeceği okul, katılacağı kurs, sünnet gibi hayatını etkileyen,
değiştiren konularda sorumlu sosyal çalışma görevlisi ile birlikte karar almak.
f) Hizmet sürecinde çocukla ilgili oluşan her türlü rutin dışı değişiklikleri ve bunlara
ilişkin duyumlarını zaman geçirmeksizin sorumlu sosyal çalışma görevlisine bildirmek.
g) Koruyucu aile hizmet sürecine ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki
çalışmaları yürüten sosyal çalışma görevlilerine gerekli çalışma şartlarını hazırlamak,
periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmek, koruyucu ve destekleyici tedbir
kararlarının uygulanması için uygulama planı doğrultusunda işbirliği yapmak.
ğ) İl müdürlükleri tarafından koruyucu aile konusunda yapılacak eğitim ve çalışmalara
katılmak.
h) Çocuğun, il müdürlüğünün uygun görüşü alınmaksızın başka bir kişi veya ailenin
yanına bırakarak oturma yerini değiştirmemek.
ı) Telefon değişikliği bilgisini hemen, adres bilgilerindeki değişikliklerini acil
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durumlar dışında değişiklik gerçekleşmeden bulunduğu ilde en az yirmi gün önce, başka bir il
veya ilçeye taşınma durumunda en az bir ay önce il müdürlüğüne bildirmek ve taşınma
sonrasında da sürekli yerleşim yerini yirmi gün içinde bildirmek.
i) Çocuğun koşullarının değişmesi sonucu il müdürlüğü tarafından hizmet modelinde
bir değişikliğe gidilmesinin planlanması hâlinde, çocuğun yararının gerektirdiği işlemlerin
yapılabilmesi için her türlü destekte bulunmak ve çocuğun ayrılık sürecine hazırlanmasında il
müdürlüğü ile iş birliği yapmak.
j) Çocuk yerleştirme önerisini geçerli bir mazereti olmaması hâlinde kabul etmek.
(2) Geçici koruyucu ailenin birinci fıkrada belirtilenler dışındaki diğer görev ve
yükümlülükleri şunlardır;
a) Acil koruma gerektiren ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş olup, il müdürlüğü
tarafından yerleştirilmek istenen çocukları, mazeretsiz olarak üç defadan fazla olmamak
şartıyla günün her saatinde kabul etmek.
b) İl veya ilçe dışına çıkılması gereken durumlarda önceden il müdürlüğüne bilgi
vermek.
c) Ev koşullarını hizmete uygun olarak düzenlemek.
ç) Geçici statüden vazgeçmek istemeleri hâlinde bu durumu en az bir ay önceden il
müdürlüğüne bildirmek.
d) Geçici statüden vazgeçmek için dilekçe ile durumunu bildiren koruyucu aile, il
müdürlüğünün uygun bulması hâlinde yanındaki çocukların kendilerine uygun hizmet
modellerine geçişleri sağlanana kadar hizmeti sürdürmek.
(3) Uzmanlaşmış koruyucu ailenin, birinci fıkra ile ikinci fıkranın (a) bendi hariç
diğer bentlerinde belirtilenler yanında, suça sürüklenmiş veya suç mağduru olan
çocukla ilgili diğer görev ve yükümlülükleri şunlardır;
a) Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için ilgili birimlerle
işbirliği yapmayı kabul etmek.
b) Varsa verilen denetim tedbiri hakkında ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
c) Hazırlanan uygulama planı, varsa tedavi planı, eğitim tedbiri ile ilgili olarak eğitim
planındaki yükümlülükleri yerine getirmek, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği
içerisinde çalışmak.
Sosyal Hizmet uzmanları yukarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği
noktasında koruyucu aile modeline göre belirli periyotlarla çocuk ve aileyi sürekli izlemeye
tabi tutup, bu izleme neticesinde raporlamalar yapmak zorundadırlar.
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4.1.8. Çocuğun Koruyucu Aileden Geri Alınması

1. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk, aşağıdaki durumların tespiti hâlinde
yerleştirmede izlenen usulle geri alınır.
a) Koruyucu ailenin yukarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi.
b) Çocukla koruyucu aile arasındaki sağlıklı iletişimin yapılan mesleki çalışmalara
rağmen kurulamaması veya devam ettirilememesi.
c) Koruyucu aile tarafından çocuğun istismar edildiğinin tespit edilmesi.
ç) Koruyucu ailenin, çocuğun öz ailesi ile ilişkilerini zedeleyecek tutum ve
davranışlarda bulunduğunun ve bu doğrultuda ifadeler kullandığının belirlenmesi.
d) Çocuk için hizmetten beklenen yararın gerçekleşmediğinin yapılan izlemelerde
tespit edilmesi.
e) Çocuğun koruyucu aileye yerleştirilme nedeninin ortadan kalkması.
f) Çocuğun yararlanacağı hizmet modelinin değişmesi veya koruma kararının
kaldırılması.
g) Koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi.
2. Komisyonun çocuğu geri almaya karar vermesi hâlinde, çocuğun ayrılık sürecine
hazırlanmasına yönelik uygulama planı oluşturulur bu plan sorumlu sosyal çalışma görevlisi
tarafından uygulanır. Çocuk hazır olduğunda aileden geri alınır ve bu hususa ilişkin tutanak
düzenlenir.
3. Çocuğun koruyucu aile yanından geri alındığı tarihten itibaren koruyucu aile
sözleşmesi ve Koruyucu Aile Kimlik Kartının geçerliliği kendiliğinden sona erer.
4. Koruyucu Aile Sonlandırma Formu, çocuğun koruyucu aile yanından geri alındığı
tarihten itibaren en geç on gün içinde Genel Müdürlüğe ulaştırılır.
5. Koruyucu ailenin çocuğu vermek istememesi hâlinde aileye yazılı bildirimde
bulunularak çocuğu acil durumlar dışında en geç üç gün içinde koruyucu aile birimine
getirmesi istenir. Verilen süre içinde çocuğun getirilmemesi hâlinde gerekirse kolluk
yardımıyla çocuk koruyucu aileden geri alınır.
6. Çocuğun zarar gördüğü ve acilen koruyucu aile yanından alınmasının zorunlu
olduğu kanaati oluşan durumlarda, gerekirse kolluktan destek alınarak çocuk aileden zaman
geçirilmeksizin geri alınır.
7. Çocuğun, koruyucu aile yanından geri alınması aşamasında veya vakanın aciliyetine
göre geri alınma sonrasında tedbir kararlı çocuklar için tedbirin değiştirilmesine yönelik
yetkili mercilere başvuruda bulunulur.
106

8.Geri alınan çocuğun yerleştirildiği yere uyum sağlamasına yönelik olarak takibi ve
uygulama planının oluşturulmasına ilişkin çalışma yapılır.
Türkiye’deki koruyucu aile ile ilgili rakamlara bakacak olursak, Aralık 2012 itibariyle
1350 koruyucu aile bulunmakta olup, bu ailelerin yanında 1492 çocuk misafir edilmektedir.
Mayıs 2015 tarihi itibariyle ise, 3514 koruyucu aile olup, bunların yanında da 4283 çocuk
misafir edilmektedir. Bu rakamlar birçok gerekçeden dolayı koruyucu aile olmayı kabul
etmeyen toplumuzda duyarlılığın Türkiye gerçeğine göre az da olsa arttığını göstermesi
açısından sevindirici bir durumdur.

4.2. Kurum Bakım ve Koruma Modelleri

Çocuğun yüksek yararına göre en iyi model şüphesiz ailesinin yanında bakımının
sağlanması, bu mümkün değilse evlat edindirme veya koruyucu aile modellerinden birinin
devreye sokulmasıdır. Şayet bu modellerden herhangi birisi mümkün değilse, bu sefer sosyal
devlet olarak çocuğun kurum içerisinde bakım ve koruma modellerinin devreye girmesi
gerekmektedir.
Kurum bakım ve koruma modelleri çocukların yaş durumları, fiziki gelişmişlikleri,
suça sürüklenip sürüklenmedikleri, ihmal ve istismar mağduru olup olmamaları gibi
gerekçelerle farklılık göstermektedir. Ağırlıklı olarak sosyal hizmet uzmanlarının çalışma
alanlarından olan kurumlar şu şekilde tasnif edilebilir:

4.2.1. Çocukların Yuvalarda Bakımı ve Koruması

Aile ortamında bakımı mümkün olamayan çocukların yuvalarda bakım ve koruması
gerçekleştirilmektedir. Yuvalarda bakımı sağlanan çocuklarla ilgili uygulama ASPB
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte ve bu noktada da
Anayasa’nın ilgili maddeleri, BM Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi, 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 07.01.1999 Tarih ve 23576 sayılı
Resmi gazetede yayımlanan Çocuk Yuvaları Yönetmeliği hukuki dayanak oluşturmaktadır.
Çocuk yuvaları: 0-12 yaş arası korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar ile gerektiğinde
12 yaşını doldurup, tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda olanlardan Kurumca
himaye olunan kız çocuklarının, bedensel, psiko-sosyal ve duygusal gelişimleri sağlıklı,
topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmekle yükümlü olan ASPB Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı yatılı çocuk yuvalarını ifade etmektedir.
Çocuk yuvalarında kurum müdürü, müdür yardımcısı, sosyal çalışmacı, psikolog ve
çocuk gelişimciden oluşan bir sosyal servis ve kurum için gerekli olan diğer birimler bulunur.
Ayrıca bir yuva için gerekli olan bütün hizmet birimleri de yuva içinde bulunmaktadır.
Bunlar, idare binası, yatakhaneler, revir, sosyal aktivite alanları, çamaşırhane, mutfak, çalışma
alanları, kütüphane, dinlenme alanları vs.
Yuvalara müracaat eden veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında
yuvalara bakım için gönderilen çocuklar yaş gruplarına göre yuvalarda yerleştirilmektedirler.
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Yuvalarda bulunan çocuklarla ilgili Sosyal Çalışmacının Görev ve Yetkileri
yönetmelik çerçevesinde şu şekilde ifade edilmektedir:
a) Kuruluşa çeşitli yollardan gelen her çocuğun ilk kabulünü yapmak ve hakkında ilk
gözlem raporunu hazırlamak, kuruluşa uyumuna yardımcı olmak,
b) Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanması
amacıyla sürekli olarak psiko-sosyal gelişimlerini izlemek Sosyal Kişisel Çalışma, Sosyal
Grup Çalışması ve Toplumla Çalışma yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne
yardımcı olmak,
c) Çocuğun ailesi ve yakınları ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak ve çocuğun
korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini izlemek,
d) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere
katılımlarını sağlamak,
e) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu yeni yaşantısına hazırlamak ve yeni
yaşantısının izlenmesinde görev almak,
Sosyal Çalışmacı bütün bu görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde
yürütür.
Yuvalarda hayatlarına devam eden çocukların her türlü sağlık, eğitim, giyim, servis,
iaşe ve ibateleri de devlet güvencesinde olup, her yıl yönetmeliklerde belirlenen esaslar
çerçevesinde giyim ve kuşamları için gerekli olan ürünler kendilerine verilmektedir.
Türkiye’de 2012 Aralık ayı itibariyle 45 çocuk yuvası bulunmakta ve 2665 çocuk
misafir edilmekte iken, Mayıs 2015 itibariyle çocuk yuvası sayısı 9’a inmiş, yuvalarda kalan
çocuk sayısı da 418’e düşmüştür.
Burada görüldüğü üzere Türkiye’de yuvalarda ciddi oranda bir düşüş gözükmektedir.
Bunun temel nedeni ise ASPB’nin ortaya koyduğu paradigma değişikliğidir. 2017 itibariyle
ASPB tüm yuva ve yetiştirme yurtlarının kapatılarak bunların yerine ev tipi sevgi evleri,
çocuk evleri açılması çalışması içerisine girmiştir. Bu yeni anlayışa göre göre çocuğun yüksek
yararı yuvalarda bakılması ve korunma altına alınması değil, mutlaka bir ev atmosferinde ve
aile yanında bakımlarının ve korunmalarının gerçekleştirilmesidir ki, bunun neticesinde sevgi
evleri, çocuk evleri, koruyucu aile yanı, evlat edindirme ve öz ailesinin yanına verme
çalışmalarına daha çok ağırlık verilmek suretiyle çocukları buralarda bakımlarının
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
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4.2.2. Çocukların Yetiştirme Yurtlarında Bakımı ve Koruması

Çocukların bakım ve korunmalarının sağlandığı kurum bakımından birisi de yetiştirme
yurtlarıdır.
Yetiştirme Yurdu: 13-18 yaş ve üzerindeki korunmaya muhtaç çocukları
korumak, bakmak, bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak
yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Yetiştirme yurtları de ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
kuruluşlardır. Bu anlamda yetiştirme yurtları da Anayasa’nın ilgili maddeleri, BM Çocuk
Hakları Evrensel Beyannamesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu, 13.11.1995 Tarih ve 22462 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Çocuk
Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği hukuki dayanak oluşturmaktadır.
Yetiştirme yurtlarında bulunan idari ve mesleki birimler ile diğer unsurlar yuvalarda
bulunanlarla aynıdırlar. Yetiştirme yurtlarında çalışan ve sosyal servis elemanı olan sosyal
çalışmacının da bir takım görevleri bulunmaktadır: Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
a) Kuruluşa çeşitli yolardan gelen her çocuğun ilk kabulünü yapmak ve hakkında ilk
gözlem raporunu hazırlamak, kuruluşa uyumuna yardımcı olmak,
b) Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerinin
sağlanması amacıyla, sürekli olarak psiko-sosyal gelişimlerini izlemek, kişisel çalışma, sosyal
grup çalışması, toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak sorunlarının çözümüne yardımcı
olmak,
c) Çocuğun ailesi ve yakınları ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak ve çocuğun
korunmasını gerektiren koşulların devam edip etmediğini izlemek,
d) Çocukları serbest zamanlarında izlemek, sosyal, kültürel, sportif etkinliklere
katılmalarını sağlamak,
e) Çeşitli nedenlerle kuruluştan ayrılacak çocuğu yeni yaşantısına hazırlamak ve yeni
yaşantısının izlenmesinde görev almak,
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Bunların dışında kuruluş ile ve hizmet içi eğitimlerle ilgili de sosyal çalışmacının
görevleri bulunmaktadır.
Yetiştirme yurtlarında misafir edilen çocukların da her türlü eğitim, sağlık, giyim
kuşam, servis, iaşe ve ibateleri de devlet güvencesinde olup, miktarları ve adetleri
yönetmelikler çerçevesinde belirlenir.
Aralık 2012 itibariyle kız ve erkek yetiştirme yurdu sayısı 65 olup, bu yurtlarda kalan
misafir sayısı da 2955’dir. Mayıs 2015 itibariyle ise Türkiye’de 19 yetiştirme yurdu ve 631
misafiri bulunmaktadır. Bu çocuklarımız bu kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmetlerden
yararlanmaktadırlar.
Çocuklar bu kurum ve kuruluşlarda 18 yaşına kadar hizmet almaya devam etmekte ve
18 yaşından sonra kurum ve kuruluşlarla ilişkileri bitmektedir. Yalnız eğitim ve öğretimlerini
devam eden kız çocukları eğitim ve öğretimlerini bitirinceye kadar bu kurumlardan
yararlanmaya devam edebilmektedirler. Erkeklerden ise herhangi bir şekilde bir yerde kalma
imkânları bulunmuyorsa bu gençler de misafirhanelerde kalmaya devam etmektedirler.

Ankara Sincan Yetiştirme Yurdu: http://ankara.aile.gov.tr/kuruluslarimiz/yuvalar-veyetistirme-yurtlari/sincan-yetistirme-yurdu

4.2.3. Çocukların Çocuk Evlerinde Bakımı ve Koruması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan ve hatta ondan önceden başlayan Daru’lEytam (Yetimhaneler) dan son dönemlere kadar çocukların yuvalarda ve yetiştirme
yurtlarında kalması noktasında bir çalışma ortaya konmuş idi. Fakat 2008 yılında Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan bir yönetmelikle beraber bu noktada
bir paradigma değişikliği ortaya kondu. Artık çocukların ranza sistemi veya koğuş sistemi
gibi bir yaşam biçiminden kurtulmaları gerektiği, yüzlerce çocuğun bir arada hayatlarını
devam ettirebilmelerinin çocuğun yüksek yararına uygun olmadığı, dolayısıyla çocukların aile
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atmosferine taşınması gereği ortaya çıktığından dolayı çocuklar ailelerin yanına verilmeye
başlandı. Yukarda verilen istatistiki veriler de bunu ortaya koymaktadır.
Fakat aile yanına verilemeyen çocukların yuva veya yetiştirme yurtlarında kalmaları
da doğru olmadığından dolayı, yeni bir sosyal hizmetler modeli olarak çocuk evleri, sevgi
evleri, çocuk köyleri modelleri gündeme girmeye başlamıştır.
Bunlardan ilki çocuk evi modelidir. Çocuk evi modeli de ASPB Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü uhdesinde faaliyetlerini yürüten bir model olup, iki biçimde
yürütülmektedir.
1. Devletin uhdesinde olan, çocukların bakım ve korunmasının sadece devlet eliyle
yürütüldüğü çocuk evleri,
2. Devlet ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile sivil toplum örgütlerinin devletle
yapılan protokol çerçevesinde kurumlardan alınan çocukların bakımlarının ve korumalarının
yapıldığı çocuk evleri.
Çocuk evleri: Yatılı bir sosyal hizmet kuruluşu olup, her ilin sosyal, kültürel açıdan
çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde tercihen il merkezinde okul ve hastanelere yakın
apartman dairesi veya müstakil dairelerde 5 ila 8 çocuğun kaldığı evler kastedilmektedir.
Dolayısıyla çocuklar koğuş sistemi veya yurt sisteminden çıkarılarak toplum içinde
hayatlarını sürdürmeleri hedeflenmekte ve bu vesile ile sosyalleşmeleri sağlanmaktadır. Alt
üst komşular, mahalle sakinleri ile kurulan iletişim, esnafla, çevreyle kurulan diyalog vb.
birçok noktada çocukların hayatla iç içe olmaları sağlanmış olmaktadır.
Çocuk evlerinin hukuki dayanağı ise, çocuk evlerine yönelik sosyal hizmetler
uygulaması 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 15 inci maddesi
hükümleri; 27/1/1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 05.10.2008 Tarih ve 27015 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Çocuk Evleri Yönetmeliğine dayanmaktadır.
Çocuk evlerinin işleyişine bakıldığında çocuk evleri her ilde ASPB İl Müdürlüklerine
bağlı olarak çalışmalarını yürütür. İl Müdürlükleri bünyesinde Çocuk evleri koordinasyon
merkezi; il müdürlüğü bünyesinde çocuk evlerine ilişkin hizmetler ile mali harcamaları takip
ederek genel işleyişi denetlemek ve çocuk evleri arasındaki koordinasyonu sağlamak
amacıyla oluşturulur. Koordinasyon merkezinde görevlendirilecek personel; sosyal çalışmacı,
psikolog, çocuk gelişimci, öğretmen ve sosyolog arasından ihtiyaca göre il müdürlüğünce
belirlenir.
Çocuk evlerinde kalan çocuklar her evde bulunan çocuklara bakmakla yükümlü bakım
elemanları veya bakıcı anneler marifetiyle hayatlarını devam ettirirler. Bakım elemanları da
çocuk evi sorumlusuna bağlı olarak çalışmalarını yürütürler.
Bu resmi görevliler dışında gönüllü aile sistemi adı altında sosyal inceleme ve
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araştırma sonucunda bir çocuğun bakım, gözetim sorumluluğunu üstlenebilecek, evlat edinme
hizmetinden yararlandırılabilecek çocuklar dışında, aileleri tarafından fazla ziyaret edilmeyen
çocukları yanına izinli alan gönüllü aile modeli de geliştirilmek suretiyle çocukların biopsiko-sosyal ve manevi olarak gelişimlerine yardımcı olacak bir sistem olarak uygulama
alanına sokulmuştur.
Çocuk evlerine hizmet sunan psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, öğretmen gibi
birçok meslek elemanı bulunmakta olup, bu elemanlar görevleri çerçevesinde çalışmalarını
yürütürler. Konumuzla ilgili olarak sosyal çalışmacının da bu evlerle ilgili yerine getirmek
zorunda olduğu sorumlulukları bulunmaktadır:
a) Çocuklar hakkında ilk gözlem raporunu hazırlamak, uyum sürecine yardımcı olmak,
b) Çocuk, ailesi ve yakınları ile gerekli mesleki çalışmaları yapmak, çalışmalara ilişkin
sosyal inceleme raporlarını ve/veya gerekli mesleki çalışma raporlarını hazırlamak,
c) Çocukların kendilerine ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanması
amacıyla psikolojik ve sosyal gelişimlerini izlemek, sosyal hizmet yöntemlerini kullanarak
sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
Çocuk evleri, normal standart bir ailenin ikamet ettiği bir evde neler varsa, hepsinin
sağlandığı en az 3+1 odalı evlerden müteşekkil bir yapıdır. Evlerde bulunan birimler ve
özelliklerine bakıldığında normal bir ailenin evinde bulunması gereken tüm birimlerin
bulunmasına dikkat edilmekte ve bu çocukların aile ortamına hazırlanması ve aile sıcaklığı
hissedebilecekleri mekânlarda kalmaları sağlanmaktadır.
Çocuk evlerinde kalan çocukların sahip oldukları haklar yuva ve yetiştirme yurtlarında
kalan çocukların hakları ile aynı olup, onların da yaşamları için gerekli olan her türlü
ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmaktadır.
Türkiye’deki çocuk evi sayısına bakıldığında Aralık 2012 itibariyle 649 adet çocuk evi
açılmış olup, bu evlerde 3581 misafir kalmakta, mayıs 2015 itibariyle bu sayı 1015 ‘e çıkmış
ve bu evlerde 5251 çocuk kalmaktadır. Bu rakamlar incelendiğinde yuva ve yetiştirme
yurtlarında düşüş olurken, çocuk evlerinde bir yükselişin olduğu gözlemlenmektedir.
Bu uygulamalardan ikincisi ise sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen çocuk
evleri hizmetidir ki, bu evlerde misafir edilen çocuklar yuvalardan ve yetiştirme yurtlarından
alınarak sivil toplum örgütlerinin açtıkları çocuk evlerinde misafir edilmektedirler. STÖ
tarafından yürütülen bu çalışma yine Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uhdesinde ve İl
Müdürlüklerinin denetiminde gerçekleştirilmektedir.
Bu sivil toplum örgütlerinin başında İstanbul’da kurulan Mutlu Yuva Mutlu Yaşam
Derneği gelmektedir. 2010’de kurulan bu dernek yedi yıldır çocuk evleri faaliyetlerini
yürütmek olup, Türkiye genelinde 2017 yılı itibariyle 114’ın üzerinde ev açmış olup, 600’ın
üzerinde çocuğu misafir etmektedir. ASPB ile yapılan bir protokol çerçevesinde faaliyetlerini
yürüten MYMY İstanbul başta olmak üzere Bursa MYMY, Ankara MYMY, Yozgat MYMY,
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Şanlıurfa MYMY ve Diyarbakır Mutlu Yuva adları ile dernekler kurarak bu illerde çocuk
evleri faaliyetlerini yürütmektedir.
MYMY derneğinin dışında yine İstanbul’da Dünya Yetimler Eğitim Vakfı
bünyesinde, Şefkat-Der vb. dernekler tarafından da çocuk evleri hizmetleri devam etmektedir.
Sivil Toplum Örgütlerinin yaptığı bu çocuk evi çalışmalarında çocuklar devletin
güvencesinde olup, kurumun kendi çocuk evlerindeki çocukların sahip olduğu haklar ile
STÖ’lerin çocuk evlerinde bulunan çocukların sahip oldukları haklar da aynıdır.

Bir çocuk evinde çocuğun odası, www.mutluyuva.org

4.2.4. Sevgi Evlerinde (Çocuk Evleri Sitesi) Bakımı ve Koruması

Sevgi evleri aynen çocuk evlerinde olduğu gibi yuvalardan ve yetiştirme yurtlarından
alınan çocukların ev atmosferinde misafir edilmelerini sağlayan ve sadece devlet eliyle
yürütülen çocuk evi modelidir. Sevgi evlerinin çocuk evlerinden farkı, çocuk evleri yukarda
ifade edildiği üzere mahalle aralarında tutulan evlerde çocukların misafir edilmelerini
sağlarken, sevgi evleri yuvaların veya yetiştirme yurtlarının bulunduğu bir kampüs içinde
bulunan çocuk evleri modelidir.
Sevgi evlerindeki sosyal hizmet uygulamaları çocuk evlerindeki yapı ile aynı olması
hasebiyle onlara tekraren girilmeyecektir. Türkiye’de sevgi evleri ile ilgili rakamlara
bakılacak olursa, Aralık 2012 itibariyle 45 sevgi evi bulunmakta olup, bu evlerde 3301 çocuk
misafir edilmekte iken, Mayıs 2015 itibariyle bu evlerin sayısı 77’e, misafirlerin sayısının da
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4610’na çıktığı görülmektedir.

Çorum ASPB İl Md.’ne bağlı sevgi evleri. corum.aile.gov.tr

4.2.5. Çocukların Çocuk Köylerinde Bakımı ve Koruması

Çocuk köyü modeli ise, yine Türkiye’de faaliyet yürüten STÖ’lerinden olan Türkiye
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), tarafından ASPB ile yapılan protokol
çerçevesinde Bolluca Köyünde çocuklara yönelik olarak yapılan sosyal hizmet
faaliyetlerinden biridir.
Bolluca çocuk köyü, 12 çocuk evinin bir araya gelerek oluşturduğu bir çocuk köyü
olup, çocuk evleri mevzuatı çerçevesinde hizmetlerini yürüten bir yapıdır.

4.2.6. Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM)

Çocuk Destek Merkezleri: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta
sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma
kararı verilen çocuklardan; psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu
ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı, bu süre
içerisinde aile, yakın çevre ve toplum ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların
yürütüldüğü; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı
ayrı yapılandırılan veya ihtisaslaştırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını ifade eder.
Çocuk Destek Merkezlerinin hukuki dayanağını 2828 sayılı Sosyal Hizmetler
Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun, ASPB’nin dayandığı KHK ve 29310 sayılı
ÇODEM yönetmeliği oluşturmaktadır.
ÇODEM bünyesinde diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi sosyal hizmet, psikoloji,
çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğretmenlik ve sosyoloji alanlarında
lisans eğitimi veren kurumlardan mezun meslek mensupları faaliyetlerini yürütmektedir.
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Bu kapsamda sosyal çalışmacı:
1. Çocuğa, ailesine ve sosyal çevresine ilişkin inceleme yapmak ve mesleği ile ilgili
çalışmaları program dâhilinde planlayarak gerçekleştirmekle görevlidir.
2. Diğer taraftan çocuğun bireysel özellikleri, yaşam koşulları, ailesi, sosyal çevresi ve
yaşadığı sorunun kaynağına ilişkin tespitlerin yer aldığı, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle
görüşülerek düzenlenen, sorunun çözümüne yönelik öneri ve planlamayı içeren sosyal
inceleme raporunu hazırlamakla görevlidir.
Bu merkez 2014 yılına kadar KBRM ve BSRM merkezleri olarak faaliyette
bulunurken daha sonra ihtisaslaşma ile çocukların durumları nazara alınarak aşağıdaki şekilde
bir ihtisaslaşma oluşturulmuştur (http://cocukhizmetleri.aile.gov.tr/uygulamalar/cocuk-destekmerkezleri):
Merkezler; çocukların mağduriyet, suça sürüklenme, sokakta yaşama, gebelik, madde
bağımlılığı gibi ihtisas alanlarında yaş gruplarına (11-14/15-18) ve cinsiyetlerine göre
ihtisaslaştırılmaktadır. 11 yaş altı benzer nedenlerle korunma altına alınan çocukların ise aile
bakım modellerinden öncelikle yararlandırılması veya diğer sosyal hizmet birimlerimiz olan
çocuk evleri veya çocuk evleri sitelerinden yararlandırılmaktadırlar.
4.2.6.1. Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği iddiası ile hakkında soruşturma ve
kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen
çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocukların temel
gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek
gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal
hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.
4.2.6.2. Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin kendisine karşı işlenmesi sonucu mağdur
olan ve bakım tedbiri kararı verilen çocuklardan psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit
edilen çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal
ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine
dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere
hizmet vermektedir.
4.2.6.3. Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
Ailesi ile ilişkisi az olan, ailesi olmayan, evden atılan, evden kaçan ve günün tamamını
sokakta geçirip, gereksinimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını sokakta karşılayan,
psikososyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel,
duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek,
aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale
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gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir. Yukarda aile yanında veya kurum bakımı ile
ilgili yapılan sosyal hizmet uygulamalarından bahsedilmişti. Bunların dışında sokakta yaşayan
veya sokakta çalıştırılan çocuklar var ki, bunlar da korunmaya ihtiyaç duyan ve risk altında
bulunan çocuklardır.
Sokağın çocukları veya sokak çocukları (street children); olarak ifade edilen, gerek
aile içi sorunlardan gerek ailenin ekonomik yoksunluğundan ötürü, ebeveyn denetimi dışında
kalarak zamanının büyük bir bölümünü sokakta geçiren, geçimini günübirlik işlerle
sürdürmeye çalışan, bu koşullar altında toplumda her türlü tehlikeye ve sömürüye açık çocuk
ve gençlik grubu da sosyal çalışmanın alanı içerisine girmektedir.(Tomanbay, 1999, 228, akt.
Şeker, (2012).
Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamaları,
ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı çocuk ve gençlik merkezleri tarafından
verilmektedir. Sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetlerin standardize
edilmesi ve tüm kurumların sorumluluk alanları ve görevleri belirlenerek eşgüdüm içerisinde
hizmet verilmesinin sağlanması amacıyla 2005 yılında Başbakanlık Genelgesi ile “Sokakta
Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli” uygulamaya konulmuştur. Model
uygulamaya konulması ile sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara yönelik sunulacak hizmetler,
ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum
örgütlerinin işbirliği içerisinde yürütülmektedir.
Bu uygulama kapsamında; öncelikle sokakta çalıştırılan, sokakta 24 saatini geçirip her
türlü istismara açık olan, madde kullanan çocukların sokaktan çekilerek örgün ve mesleki
eğitime yönlendirilmesini, madde bağımlılığı tedavilerinin yapılmasını, barınma, beslenme,
giyim, sağlık, eğitim vb. tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını, toplumla yeniden
bütünleştirilmesini içeren çok sektörlü yaklaşımı içermektedir. Ayrıca çocukların sokağa
inmelerini önleyici tedbirleri de kapsamaktadır. Hizmet modeli öncelikle sorunun yoğun
olarak görüldüğü İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Adana, Mersin ve Bursa
illerinde uygulanmaya başlamıştır.(Tomanbay, 2013)
4.2.6.4.Refakatsiz Sığınmacı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde tanımlanan refakatsiz çocuklara, aynı Kanunun 66
ncı maddesi gereğince hizmet veren merkezler oluşturulmaktadır.
4.2.6.5.Gebe çocuklar ve Çocuk Annelere Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
Özel suretle korunması gereken gebe çocuklar ile çocuk annelerin bebeği ile birlikte
kalabileceği, gebe çocuklar ve çocuk annelerin temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel,
duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek,
aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale
gelmelerini sağlamak üzere hizmet vermektedir.
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4.2.6.6.Madde Bağımlısı Çocuklara Yönelik Çocuk Destek Merkezleri
Uçucu, çözücü ve uyuşturucu madde bağımlısı olan çocuklardan hakkında bakım
tedbir kararı verilen çocukların Sağlık Bakanlığınca madde bağımlılığı tıbbi tedavi ve
rehabilitasyonunun sağlanması sonrası bu çocukları aile ve sosyal çevreleri ile sosyal
uyumlarının sağlanması amacıyla merkezlere kabulleri sağlanmaktadır.
Bunun dışında sosyal çalışmacının yapmak zorunda olduğu görevleri de
şunlardır:
a) Danışmanlık görevini yerine getirmek,
b) Sosyal servisteki görevleri yerine getirmek,
c) Çocukların ve ailelerin sosyal incelemelerini, mesleki çalışmalarını program
dâhilinde planlayarak gerçekleştirmek, raporlarını hazırlamak ve dosyasında muhafaza etmek,
ç) Tedbirlerin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerektiren durumlarda gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,
d) Merkez müdürünce, mesleği ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

4.3. Ücretsiz Kreş Uygulaması

Ailelerinin yanında olmalarına rağmen, aileleri tarafından bakımları ve korunmaları
imkânı olmayan ve bu anlamda koruyucu ve önleyici bir hizmet modeline ihtiyaç duyan
çocuklarla ilgili olarak da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü "ücretsiz bakım hizmeti"
modeli ile ekonomik güçlük içinde bulunan ailelerin çocuklarına Özel Kreş ve Gündüz
Bakımevleri Yönetmeliğinin 27. maddesi gereği ücretsiz bakım ve eğitim hizmeti
verilmektedir.
Bu yönetmeliğe göre, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden izin alarak açılan Özel
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde en az 2 çocuk olmak üzere % 5 kontenjan ayrılarak ücretsiz
bakım hizmeti verilmektedir. Bu bakım türünden aşağıdaki çocuk grupları
yararlanabilmektedir:
1. Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları,
2. Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından
bakılan çocuklar,
3. Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar,
4. Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları,
5. ASPB kurumlarında korunma altında bulunan çocuklar.
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7.

Şehit ve malûl gazi çocukları

8.

Ekonomik gücü yeterli olmayan özürlü ebeveyni olan çocuklar

“Ücretsiz bakım hizmeti” ile ekonomik yetersizlik içinde olan ailelerin çocuklarının
korunma altına alınmadan, aile yanında desteklenerek gündüzlü olarak kreş hizmetinden
yararlanmaları sağlanmaktadır (Tomanbay, 2013).
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Uygulamalar
ASPB bünyesinde bulunan çocuk yuvaları ile sevgi evlerinde kalan çocukların yaşam
kalitesini araştırarak her ikisini çocuğun yüksek yararı noktasında karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Çocuk evi ile sevgi evleri arasındaki fark nedir?
2. Çocuk evlerinde görev yapan birimler hangileridir?
3. Çocuk evi ve sevgi ile çocuk yuvaları arasındaki fark nedir?

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
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Çocuğun öz ailesinin veya yakın akrabalarının yanında bakımı mümkün olmadığında
evlat edindirme veya koruyucu aile modeli devreye girmektedir. Koruyucu aile modeli ücretli
veya gönüllülük esası üzerine yerine getirilen ve çocuğun bir aile yanında geçici bir süre de
olsa bakım ve korunmasının sağlandığı modellerden biridir.
Aile yanında bakımı gerçekleştirilemeyen çocuklar kurum bakım ve korunmasına
alınmaktadırlar. Bu kurumlar farklı kategorilerde çocuklara hizmet sunmaktadırlar. Bu
kurumlardan biri, 0-12 yaş aralığındaki çocukların bakımlarının yapıldığı çocuk yuvalarıdır.
Diğeri de 13-18 yaş aralığındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yetiştirme yurtlarıdır.
Koğuş sistemi şeklinde hizmet veren bu kurumlar günümüzde gittikçe azalmakta ve yerini
çocuk evleri ve sevgi evlerine bırakarak, çocukların ev tipi mekânlarda toplumla iç içe
yaşamalarını sağlayıcı bir hâle dönüştürülmektedir.
Bunların dışında suç mağduru, suça sürüklenmiş, ihmal ve istismara uğramış
çocuklarla ilgili de kuruluşlar hazırlanmış ve bu kuruluşlarda koruyucu önleyici, tedavi edici
ve rehabilite edici genelci bir sosyal hizmet bakış açısı ile sosyal hizmet uygulamaları
yapılmaktadır.
Diğer taraftan sokakta yaşayan veya sokakta çalıştırılan “sokağın çocukları” olarak
nitelendirilen çocuklarla ilgili de çeşitli sosyal hizmet modellerinin uygulandığı
görülmektedir.
Ayrıca koruyucu önleyici hizmetler kapsamında ailesinin yanında olmasına rağmen,
ailenin ekonomik yoksunluğundan sahip çıkamadığı küçük çocukların gündüz kreş ve bakım
evlerinde bakımları da devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.
Tüm bu hizmetler kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim birimlerinden olan
belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Koruyucu Aile Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisidir?

a.

5395 sayılı kanun

b.

5393 sayılı kanun

c.

28497 sayılı yönetmelik

d.

2828 sayılı kanun

e.

2547 sayılı kanun

2.Aşağıdakilerden hangisi Koruyucu Aile Tiplerinden değildir?
a.

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli

b.

Geçici Koruyucu Aile Modeli

c.

Süreli Koruyucu Aile Modeli

d.

Evlat edindirme Modeli

e.

Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modeli

3.Koruyucu aile olmak isteyen kişi herhangi bir yaşta olsa da çocuğa koruyucu ailelik
yapabilir mi?
a. Evet
b. Hayır
4. Çocuk ile koruyucu aile olacak eşlerden yaşı küçük olan arasındaki yaş farkı kaç
yaştan az olamaz?
a. On sekiz
b. On beş
c. Yirmi beş
d. On
e. Kırk beş
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5. 0-12 yaş arasındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yatılı kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Kreş ve gündüz bakım evi
b. Yetiştirme yurdu
c. Çocuk yuvası
d. Çocuk eğitim merkezi
e. Bakım ve Rehabilitasyon merkezi
6.13-18 yaş arasındaki çocukların bakımlarının yapıldığı yatılı kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Çocuk yuvası
b. Gençlik merkezi
c. Bakım ve Rehabilitasyon merkezi
d. Yetiştirme yurdu
e. Gençlik evi
7. Türkiye’nin bir çok ilinde 114 çocuk evi açan sivil toplum örgütü hangisidir?
a. Şefkat-der
b. Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
c. Dünya Yetimler Eğitim Vakfı
d. İHH
e. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
8. Duygusal, cinsel ve/veya fiziksel istismara uğramış çocuklara yönelik bakım ve
sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı kuruluş hangisidir?
a. Çocuk Yuvası
b. ÇODEM
c. Yetiştirme Yurdu
d. Gençlik Merkezi
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e. BRSM
9. Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek
amacıyla koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
a. ÇODEM
b. Çocuk Yuvası
c. Yetiştirme Yurdu
d. Gençlik Merkezi
e. KBRM
10. Bakanlıktan izin alarak açılan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri yüzde kaç
kontenjan ayırarak muhtaç ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak bakmak zorundadırlar?
a. Yüzde 2
b. Yüzde 10
c. Yüzde 1
d.Yüzde 8
e. Yüzde 5
Cevaplar: 1. C 2. D 3. B 4. A 5. C 6. D 7. B 8. B 9. A 10.e
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5. AİLE VE TOPLUM REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI

125

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde aile kavramı, kamu kurum ve kuruluşlarının aile ve toplum refahına
yönelik olarak yaptıkları sosyal hizmet uygulamalarını öğreneceğiz. Yapılan sosyal hizmet
uygulamalarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının hangi birimleri tarafından, hangi
hukuki dayanak çerçevesinde sosyal hizmet uygulamaları yapılmaktadır? Yapılan sosyal
hizmet uygulamalarında sosyal çalışmacıya düşen görevlerin neler olduğu da öğreneceğimiz
konular arasında yer almaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aile ve topluma yönelik hangi sosyal hizmet modelleri uygulanmaktadır?
2. Uygulanan sosyal hizmet modellerinde hangi kurum/kuruluşlar yetkilendirilmiştir?
3. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü hangi hukuki dayanaklar çerçevesinde
sosyal hizmet uygulamaları yapmaktadır?
4. Yapılan sosyal hizmet uygulamalarında sosyal çalışmacı ne tür görevler
üstlenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Aile ve toplum kavramı

Aile ve toplum kavramının
öğrenilmesi

Aile ve toplumla ilgili temel
ve yardımcı kitapların ve
çalışmaların okunması ve
incelenmesi

Aile ve toplumda
karşılaşılan sorunlar

Sorunların birey odaklı
değil, çevresi ile beraber
düşünülmesi gerektiği

Bireylerin karşılaştıkları
sorunların çevre ile beraber
değerlendirilmesi ve
gözlemlenmesi
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Anahtar Kavramlar


Aile,



Toplum,



Aile ve toplum refahı,



Aile Danışma Merkezleri,



Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP),



Sosyal Hizmet Merkezleri,



Aile Eğitim Programları (AEP).
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Giriş
Toplumun temel taşı aile olup, sosyal hizmet alanlarında yapılacak olan sosyal hizmet
uygulamalarının da aile eksenli olması aile odaklı sorunlardaki artışla birlikte önem
kazanmıştır. Bireyin çevresiyle birlikte ele alınması gerektiği kuramından hareket edilecek
olursak birey aile odaklı ve toplum odaklı olarak değerlendirilmez ve karşılaşılan sorunlar bu
çerçevede ele alınmaz ise, sorunların çözümünde istenilen neticelerin elde edilemeyeceği de
muhakkaktır.
Teorik olarak ailenin önemi vurgulanırken, diğer taraftan hukuki zemin olarak da
sosyal devlet ilkesinden yola çıkan Anayasanın 41. maddesi "Ailenin Korunması" başlığı
altında şu hükümleri getirmiştir; "Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve
refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile
uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." Bu madde ile aile alanında
çalışacak bir kurumun oluşturulması gereğinin, en temel yasa olan Anayasamızda özellikle
belirtildiği görülmektedir.
Yukarda belirtilen Anayasa amir hükmü gereğince 29 Aralık 1989 tarihinde 396 sayılı
kanun hükmünde kararname ile Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı kurulmuş ve
Anayasa’nın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirme çalışmalarına başlamıştır.
Daha sonra, 13.11.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5256 sayılı
Teşkilat Kanunu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak yeniden yapılandırılmış,
Genel Müdürlük olarak kamusal faaliyetini sürdüren Kurum, 08.06.2011 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bunun dışında belediyeler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör de aile ve toplumun
refahına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmektedir.
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5. Aile ve Toplum Refahına Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları
Zastrow, her kültürde bulunan sosyal bir kurum olan aileyi “evlilik, soy ya da evlat
edinme yoluyla bir araya gelip, ortak bir evde yaşayan insan grubu” olarak tarif etmektedir.
(Zastrow, 2013) Sosyolojik bir kurum olan aile, birbirleriyle birçok boyutta bağlı olan
bireylerin bir araya getirdikleri ve birbirlerinden etkilendikleri bir yapıdır. Bu yapının beş
temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar, nüfusun yeniden üretimi, çocuk bakımı, yeni bireylerin
sosyalleşmesi, cinsel davranışların düzenlenmesi ve şefkat gösterilmesi (Zastrow, 2013).
Toplumun temel dinamiği olan ailenin kendisine düşen fonksiyonlarını yerine
getirmemesi neticesinde ailenin yapısı bozulduğu gibi, ailenin içinde bulunduğu toplumsal
yapı da zarar görmeye başlayacaktır. Nitekim ailede meydana gelen sorunlar bir taraftan aileyi
ve bireyi etkilediği gibi, bir taraftan da toplumu etkileyen sorunlar olarak görülmektedir.
Sosyal hizmet mesleği işte bu noktada devreye giren bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır
ki, aileyi ve daha sonra toplumu rahatsız eden sosyal sorunlar meydana gelmeden önce
koruyucu önleyici yöntemlerle sorunların ortaya çıkmasına mani olma, danışmanlık görevi ve
ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek gibi önemli
vazifeleri üstlenmektedir.
Aile refahını ve arkasında toplum refahını etkileyen ailenin karşı karşıya kalabileceği
sorunları şöylece özetlemek mümkündür: Boşanma, yoksulluk, ihmal ve istismar, kumar,
işsizlik, ölüm, terk, evden kaçma, yaşlı istismarı, ölümcül hastalıklar, alkol ve madde
kullanımı, istenmeyen gebelik veya çocuksuzluk, güven problemi, iflas vb. ((Zastrow, 2013,
akt. Duyan, 2010).
Ailelerle sosyal hizmet, yukarda belirtilen birçok sorunla karşı karşıya kalma ihtimali
olan risk altındaki ailelerle çalışma için bir şemsiye kavramdır. Buradaki temel amaç ise, aile
üyelerinin gelişimsel ve duygusal ihtiyaçlarını yetkin bir şekilde karşılayabilmelerini
öğrenebilmesi açısından aileye yardımcı olmaktır. Ailelerle sosyal hizmet değişim ya da
müdahale için ailelerin güçlerini pekiştirir, destek sağlar ve günlük yaşamlarını etkin bir
biçimde sürdürebilmeleri için ailenin fonksiyonlarında somut değişikler gerçekleştirir.
(Duyan, 2010)
Ailelerle sosyal hizmet uygulamasında uygulanan temel ilkeler şunlardır:
1.
2.
güçlendirir.

Ailelere yardım etmek için en iyi onların evleridir.
Danışmanlık ailelerin sorunlarını kendi başlarına çözmeleri için onları

3.
Müdahale bireyselleştirilmeli, ailenin sosyal, psikolojik, kültürel, eğitimsel,
ekonomik ve fiziksel özelliklerini temel almalıdır.
4.

Aile parçaların tamamından daha fazla olan bir bütündür.

5.

Öncelikle ailelerin acil ihtiyaçları karşılanmalı, daha sonra uzun dönemli
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amaçlara yönelinmelidir.
6.

Aileler değişmeyi ve değişmemeyi dengelemeye çalışırlar.

7.

Bir aile üyesinde meydana gelen bir değişim tüm aile üyelerini etkiler.

8.

Aile üyelerinin davranışları en iyi döngüsel nedensellik ile açıklanabilir.

9.

Aile daha büyük sosyal sistemlere aittir ve birçok alt sisteme karşılık gelebilir.

10.

Aile oluşturulmuş kurallar çerçevesinde işlev görür.

Dolayasıyla ailelere yönelik sosyal hizmet uygulayan sosyal hizmet uzmanının temel
amacı, ailelere rehberlik etmek, danışmanlık vermek, tedavi ve rehabilitasyon sağlamaktır.
(Duyan, 2012)
Aile ve toplumla sosyal hizmet müdahalesi yedi aşamada ele alınmaktadır.
Bunlar:
1. Tanışma/bağlantı kurma,
2. Ön değerlendirme,
3. Planlama,
4. Uygulama,
5. Son değerlendirme,
6. Sonlandırma ve
7. İzleme şeklindedir. (Duyan, 2012)
Bu müdahale yöntemlerini kullanırken nihai hedef aile ve toplum refahını sağlamaktır.
Aile refahı, toplumda amaçlanan genel refah düzeyine koşut olarak ailelerin sahip
olmaları istenen soyut, ülküsel (ideal) bir yaşama düzeyidir. Bu amaca ulaşabilmek için sosyal
refah alanında, ailelere götürülen sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigortalar, sosyal
yardım ya da aile yardımı (family help) gibi programlardan yararlanılır.
Aile refahı hizmetleri (family welfare services) ise, sosyal refah alanında belirlenen
politikalara uygun olarak ailenin toplum içindeki her türlü işlevinin yerine getirilmesinde
ortaya çıkan engel ve yetersizliklerin giderilmesi, sorunların çözümlenmesi, aile bireylerinin
sağlıklı gelişmesi, ilişkilerinin ve aile yaşamının düzenli sürmesini amaçlayan, aileye yönelik
her türlü sosyal refah hizmetleridir (Tomanbay, 1999, 5; akt. Şeker, (2013).
Türkiye’de aile ve toplum refahı alanında verilen sosyal hizmetler genel olarak;
koruyucu-önleyici, tedavi ve danışma hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri, eğitici hizmetler,
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evlenme öncesi rehberlik hizmetleri, aile danışmanlığı (family advisory service), ayni ve
nakdi yardımlar, çeşitli sosyal yardımlar, Ana-Çocuk Sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetler
olarak biçimlenmektedir. (Tomanbay, 1999, 5; akt. Şeker, (2013).
Tüm bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde birinci derecede görev alan kurum olan Aile
ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 633. Sayılı KHK ile kurulan ASPB bünyesinde
aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdür.
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 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.
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I) Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin sorunlarını araştırmak ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak.
Yukarda hukuki anlamda yüklenen sorumluluk çerçevesinde Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal hizmetler kapsamında yaptığı uygulamaları temel
konu başlıkları altında aşağıda verilecektir. Bu konu başlıkları Genel Müdürlüğün 2013
yılında yayımladığı 2012 Faaliyet Raporu ve ASPB’nın ilgili birimlerinden elde edilen
bilgiler çerçevesinde derlenmiştir.

5.1. Toplum Merkezleri
Ülkemizde, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı pek çok sosyal
sorun yaşanmaktadır. Ortaya çıkan sorunlardan toplumun her kesimi etkilenmektedir. Göç
nedeniyle oluşan dengesiz nüfus dağılımına bağlı olarak; sağlıksız yerleşim merkezlerinin
oluşması, artan işsizlik ve yoksulluğa karşın hizmetlerin yetersiz kalması, eğitimsizlik,
kültürel çözülme, bulunulan topluma uyumsuzluk, kuşaklar arası çatışma, aile bağlarının ve
komşuluk ilişkilerinin zayıflaması, toplumsal değerlerde çözülme, suça yönelme ve zararlı
alışkanlıklar edinme eğilimlerinin artması gibi sorunlar ortaya çıkmakta bu sorunlar o
toplumdaki kesimleri etkileyebilmektedir.
Sosyal sorunlar bölgesel bazda farklılık göstermekte ve bazı bölgelerde ve büyük
kentlerin gecekondu bölgelerinde daha yoğun yaşanmaktadır. Sorunun çok yönlü olması
bireylerin ve grupların bu sorunların üstesinden yalnız başlarına gelmelerini engellemektedir.
Bu nedenle, yardımcı olacak sosyal hizmet kuruluşlarına ve sosyal hizmet ile alakalı meslek
elemanlarına ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyaç da ASPB vasıtasıyla karşılanmaktadır.
Bu çerçevede, çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile aileye
yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici hizmetler toplum merkezleri kanalı ile
sunulmaktadır.

5.2. Aile Danışma Merkezleri

Aile Danışma Merkezlerinde; aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların
çözümüne yardımcı olmak amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğiticigeliştirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri verilmektir.
Söz konusu merkezlerde; evliliğe hazırlık, eş seçimi ve aile içi iletişim konularında
eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmekte, ihtiyaç duyulan hizmetlere ulaşım ve
hizmetlerin içeriği konularında rehberlik yapılmaktadır.

134

Eşler arası uyumsuzluk, tek ebeveynlik, ebeveyn-çocuk ilişkisinden doğan sorunlar,
aile içi rol ve sorumlulukların dağılımı, yaşlı ve engelli üyelerin bakımı, aile içerisinde sorun
ve çatışma yaşayıp, evlilik birliğinin bozulması noktasına gelen ailelere yönelik aile
danışmanlığı, aile terapisi çalışmaları yapılmakta, yaşanan sorunların giderilmesi vb.
konularda aile bireylerinin bilgilenmesi, güçlenmesi, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi,
ailenin kendi kendine yeterli hâle gelmesi ve aile sistemini güçlendirmeye yönelik mesleki
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Boşanma sonrası ve ikinci evliliklerde sistemin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak
yapılan mesleki çalışmalar ile aile bireylerinin bu süreçleri en az hasarla atlatmaları için
destek sağlanmaktadır.
Aile Danışma Merkezlerinde, müracaatçılardan gelen taleplere göre hizmet
verilebilmekle birlikte, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleme konusunda bilinç düzeyini
arttırmaya yönelik faaliyetler de sürdürülmektedir.

5.3. Özel Aile Danışma Merkezleri

Aileye yönelik olarak sunulan Danışma Merkezleri devlet eliyle yürütülürken, diğer
taraftan daha fazla aileye ulaşabilmek ve bu çerçevede ve aileye yönelik sunulan özel
danışmanlık hizmetlerinin etkililiğinin artırılması amacıyla yeniden düzenlenen yönetmelik
marifetiyle Özel Aile Danışma Merkezleri kurulmasına imkân hazırlanmış ve bu yönetmelik
“Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak
Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” adı ile 04.09.2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2012 Yılında 23 adet özel aile danışma merkezi açılmış olup, daha önce açılanlarla
birlikte toplamda 49 özel aile danışma merkezi bulunmaktadır.

5.4. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)

Ülkemizde sosyal hizmetlerin uygulanmasında ve özellikle de sosyal desteklerle ilgili
uygulamalarda karşılaşılan en önemli sorun ihtiyaç sahipleri ile ilgili sağlıklı verilerin
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elimizde bulunmayışıdır. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan veya ihtiyaç duymadığı halde bu
hizmetlerden yararlananlar tarafından bilinen bu gerçeklik maalesef hizmetlerin sağlıklı bir
şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine gitmediğini göstermektedir. Bu noktada yapılması gereken
en önemli hususlarda birisi tüm toplum kesimlerinin sosyal doku haritasının çıkarılması ve
ihtiyaç analizlerinin ve müracaatların bu harita üzerinden değerlendirilmesidir.
Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından hizmetlerin tüm ihtiyaç grupları için ulaşılabilir olması, sosyal hizmete ihtiyacı
olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hâle gelmesi, sosyal hizmet
ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili ve yaygın bir hizmet verilmesi amacıyla aile
sosyal destek programı ile ilgili çalışmalar başlatılmış olup, bu kapsamda 2012 yılında “Aile
Sosyal Destek Programı Pilot Uygulama ve Araştırma Projesi” gerçekleştirilmiştir.
Kırıkkale ve Karabük illerinde yapılan söz konusu pilot çalışma neticesinde Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bünyesinde sosyal yardım inceleme görevlisi
kadrosunda çalışan personelin aile sosyal destek danışmanı olarak hizmet vermesi
kararlaştırılmıştır.

Aile Sosyal Destek Programı; sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyacı olan aile ve
bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden
yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle
yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan ve bu
sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

5.5. Aile Eğitimi

Aile ve topluma yönelik yapılacak sosyal hizmet uygulamalarının başında aile ilgili
yapılacak olan eğitim faaliyetleri gelmektedir. İyi bir eğitim alan aile ve bu aile bireylerinin
sosyal sorunlarla karşılaşma ve bu sorunların çözümü noktasında daha hassas olacakları ve
çözüm odaklı olacakları bir gerçektir.
Aile eğitiminin sağlıklı bir şekilde uygulanması için Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) adı ile yetişkinlere yönelik bir program
hazırlanmış ve tüm ülkede uygulamaya konmuştur.
Bu program, aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine
yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanmıştır. Program,
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aile yaşamı için temel sayılan, gündelik yaşamın bütününü kuşatan eğitim ve iletişim, hukuk,
iktisat, medya ve sağlık alanlarında hazırlanan 23 modülden oluşmaktadır.
“Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle hazırlanan Aile Eğitim Programı, bilgi
çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük önemli bir
adımdır. Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim
Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük bir hizmet hamlesi
olarak görülmelidir.

Programın temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda
olan aile yaşamı eğitimidir. AEP; sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklıdır.
Yetişkinler için hazırlanan bu eğitim geliştirici bir nitelik taşımaktadır.
AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşmasında
ailelerin;
• Eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha
etkili biçimde yararlanmalarına,
• Aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,
• Sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine,
• Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır.
AEP sadece ASPB bünyesinde yürütülen bir faaliyet olmayıp, aynı zamanda Sağlık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü,
Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 133 kişiye verilen formatör eğitimleri ile diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile STÖ aracılığıyla da ailelere ulaşmayı hedefleyen bir çalışma
olmuştur.
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5.6. Evlilik Öncesi Eğitim Projesi

“Evlilik Öncesi Eğitim” ile aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik
hayatına hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Evlilik Öncesi Eğitim Programı, evlilik öncesi
süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri,
etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri onlara
evliliğe ‘iyi bir başlangıç yapabilme’ fırsatı verecektir.
Evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz
ortaya çıkmadan eğitim almalarının önemi bütün dünyada bilimsel çalışmalarla da ortaya
konmaktadır.
Genel Müdürlüğün başlatmış olduğu “Evlilik Öncesi Eğitim Programı”nın
yaygınlaştırılması amacıyla pilot bölge olarak seçilen Ankara’nın Mamak (10 çift), Altındağ
(7 çift), Keçiören (10 çift) ve Çubuk (10 çift) Belediyelerinde nikah tarihini almış çiftlere
eğitimler verilmiştir.
Evlilik Öncesi Eğitimin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla 1 Eylül 2012
tarihinde Bakanlık ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında bir işbirliği protokolü yapılmış ve
aynı gün İstanbul’da 100 çifte eğitim verilmiştir.

5.7. Boşanma Süreci Danışmanlık Hizmetleri

Boşanma sürecinde çiftlerin ve çocuklarının karşılaştığı sorunlar ve bunların
çözümüne yönelik aile destek ve aile danışmanlık hizmetleri ile ailelerin desteklenmesine
yönelik sosyal hizmet uygulamaları Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan
önemli çalışmalardan biridir.
Yapılan bu uygulama ile boşanmak için mahkemelere başvuran çiftlere yapılan
danışmanlık hizmetleri sonucunda birçok çiftin boşanmadan vazgeçtikleri tespit edilmiştir.

5.8. Sosyal Hizmet Merkezi (SHM)
Yaşanan sosyal sorunların yoğunluğunun yanı sıra nüfus, ulaşım vb. kriterler göz
önünde bulundurularak çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile
ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve
danışmanlık hizmetlerini bir arada sunacak merkezlerin kurulması sağlanmış ve her ilçede
en az bir tane olmak üzere uygulama aşamasına geçilmiştir. Özellikle büyükşehirlerde
yaşanan ulaşım sorunlarından dolayı zaten dezavantajlı olan bireylerin sıkıntı çekmemeleri
adına “yerindelik ilkesi” gereği toplumun ayağına getirilen önemli sosyal hizmet
uygulamalarından biridir.
Böylece koruyucu ve önleyici hizmetler sunan Aile Danışma Merkezleri, Toplum
Merkezleri, gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaşlı Danışma Merkezlerini daha
kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek üzere aynı çatı altında birleştiren Sosyal Hizmet
Merkezleri ciddi bir ihtiyacı gidermeyi sağlamıştır.
Henüz Türkiye geneli yapılanmasını bitirmese de birçok ilde yapılanma son
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aşamalarına gelmiş durumdadır. Böylece benzer hizmetlerin farklı kuruluşlar tarafından farklı
mekânlarda verildiği koruyucu önleyici hizmetler hem daha yaygın bir şekilde hem de tek
kapıdan sunulacaktır.
Hizmet vereceği nüfusun büyüklüğüne göre A, B, C ve D tipi olmak üzere 4 farklı
büyüklükte tasarlanan SHM’ler 50.000’den az nüfustan başlayarak ve her 50.000 nüfus
artışında artacak şekilde planlanan bir norm kadroya uygun, yeteri kadar meslek elemanı ve
memur ile hizmet vermeyi hedeflemektedir.
Söz konusu merkezlerde; sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların başvurusuna
bağlı olarak hizmet verildiği gibi, gerektiğinde birey ve ailelerin müracaatına gerek kalmadan
arz odaklı bir hizmet anlayışıyla yerinde durum tespiti yapılarak da hizmet sunulmaktadır.

Sivas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
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Uygulamalar
Aile ve toplum refahı alanı ile ilgili kurumlardan birinde sosyal hizmet uzmanının
karşılaştığı sorunu nasıl çözümlediğini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Aile nedir?
2. Aile refahı ne demektir?
3. Aile ve toplumla ilgili sosyal hizmet müdahale yöntemleri nelerdir?
4. Aile danışmanlığı birimi ne iş yapar?
5. Evlilik öncesi eğitimin temel hedefi nedir?
6. Sosyal hizmet merkezlerinin temel fonksiyonu nedir?
7. Ailelerin karşılaşabilecekleri sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile ve ailenin karşı karşıya kalabileceği
birçok sorunlar bulunmaktadır. Boşanma, aile içi şiddet, ölüm, evi terk, ihmal ve istismar,
yoksulluk, engellilik, yaşlanma vb. sorunların ortaya çıkması ile sosyal hizmet mesleğine
ihtiyaç belirgin bir hâle gelmektedir.
Aile ve toplum refahı ailenin ve toplumun fonksiyonlarını tam olarak yerine
getirmesini sağlamaktır. Bu anlamda sosyal hizmet uzmanlarına koruyucu önleyici, tedavi
edici, rehabilite edici ve danışmanlık noktasında görevler düşmektedir.
Sosyal hizmet uzmanı bu görevlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bunun il teşkilatlarındaki kuruluşlarında, yerel
yönetimlerin ilgili kuruluşlarında ve sivil toplum örgütleri bünyesinde gerçekleştirme imkânı
bulmaktadır.
Bu kurum ve kuruluşların başında Aile Destek birimleri, Aile Danışma Merkezleri,
Evlilik öncesi Eğitim Merkezleri ve Sosyal hizmet merkezleri gelmektedir. Sosyal hizmet
uzmanları bu merkezlerde sosyal hizmet uygulamalarını genelci sosyal hizmet anlayışı
çerçevesinde mikro, mezzo ve makro müdahale yöntemleri ile gerçekleştirmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

Anayasanın kaçıncı maddesi "Ailenin Korunması" hükmünü getirmiştir?

a.

41. maddesi

b.

64. maddesi

c.

1. maddesi

d.

34.maddesi

e.

45. Maddesi

2.
hangisidir?

Aile ve toplum refahı ile ilgili çalışma yapan kuruluş aşağıdakilerden

a.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c.

Kadın Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e.

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü

3.
Evlilik, soy ya da evlat edinme yoluyla bir araya gelip, ortak bir evde yaşayan
insan grubu” ifadesi aşağıdakilerden hangi kavramı açıklamaktadır?
a.

Toplum

b.

Aile

c.

Gençlik

d.

Yaşlılık

e.

Çocukluk

4.
Ailelere yönelik sosyal hizmet uygulayan sosyal hizmet uzmanının temel
amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Ailelere rehberlik etmek,

b.

Danışmanlık vermek,

c.

Tedavi sağlamak
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Açıklamalı [a3]:

d.

Rehabilitasyon sağlamak

e.

Hepsi

5.
Çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gaziler ile aileye yönelik
koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici hizmetler hangi birim tarafından yürütülmektedir?
a.

Toplum merkezleri

b.

Aile danışma merkezleri

c.

Gençlik merkezleri

d.

Rehabilitasyon merkezleri

e.

Evlilik öncesi eğitim merkezleri

6.
Aile yaşamını korumak, desteklemek ve sorunların çözümüne yardımcı olmak
amacıyla aile bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, tedavi ve rehabilite
edici hizmetlerin yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri hangi birim tarafından
verilmektedir?
a.

Toplum merkezleri

b.

Aile danışma merkezleri

c.

Gençlik merkezleri

d.

Rehabilitasyon merkezleri

e.

Evlilik öncesi eğitim merkezleri

7.
Sosyal hizmete ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yaşadıkları ortamda
kendilerine yeterli hâle gelmesi, sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç duyan aileye yerinde, etkili
ve yaygın bir hizmet verilmesi amacıyla aşağıdaki yapılardan hangisi kurulmuştur?
a.

Aile sosyal destek programı

b.

Eğitim programı

c.

Çocuk gelişim programı

d.

Evlilik öncesi eğitim programı

e.

Sosyal yardım programı
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8.

Aile sosyal destek programı kaç yılında başlamıştır?

a.

2011

b.

2012

c.

2015

d.

2013

e.

2002

9.
Önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan eğitim programı
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Aile yaşamı eğitimi (AEP)

b.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı

c.

Aile sosyal destek programı

d.

Evlilik öncesi eğitim programı

e.

Rehabilitasyon merkezi programı

10.
Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, gündüzlü Çocuk ve Gençlik
Merkezleri ile Yaşlı Danışma Merkezlerini daha kapsamlı bir çerçevede faaliyet göstermek
üzere aynı çatı altında birleştiren merkez aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Aile danışma merkezleri

b.

Aile Yaşam merkezleri

c.

Sosyal Hizmet merkezleri

d.

Rehabilitasyon merkezleri

e.

Özel Aile Danışma merkezleri

Cevaplar: 1. a 2. d 3.b 4.e 5.a 6.b 7.a 8.b 9.a 10. c
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6. KADIN REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bölümde ailenin temel direği olan ve demografik yapıda nüfusun % 50’sini oluşturan
kadınlara yönelik olarak toplum merkezleri, kadın konukevleri ve şiddeti önleme
merkezlerinde uygulanan sosyal hizmet uygulamalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kadınlara yönelik sosyal hizmet uygulamalarında hangi kamu kurum ve kuruluşlar
görev yapmaktadır?
2. Kadınlara yönelik yapılan sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?
3. Toplum merkezleri ne tür fonksiyonlar üstlenmektedirler?
4. Kadın Konukevlerinin temel fonksiyonları nelerdir?
5. Şiddeti Önleme Merkezleri kadınlara yönelik ne tür faaliyetlerde bulunmaktadır?
6. Alo 183 hattının temel fonksiyonu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Toplum merkezleri

Toplum merkezlerinin
kadına yönelik faaliyetleri
öğrenilmiş olacak

Toplum merkezleri ziyaret
edilerek genel bir gözlemle
kazanımlar geliştirilebilir

Kadın Konukevleri

Kadın konukevlerinin
fonksiyonları öğrenilmiş
olacak

İlgili konu ile ilgili literatür
taraması yapılarak konu
pekiştirilebilir

Şönim

Şiddeti önleme
merkezlerinin kadına
yönelik şiddeti önlemedeki
temel fonksiyonu öğrenilmiş
olacaktır

Şiddeti Önleme
Merkezlerinin verileri ve
ilgili literatür taraması
kazanımları artırabilir

Alo 183 Hattı

Alo 183 hattı ile ilgili bilgi
öğrenilecek

Alo 183 hattı ile ilgili
istatistiki veriler incelenirse
konu daha detaylı
kavranılmış olacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kadın konukevi,



Şiddeti önleme merkezi,



Toplum merkezi,
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Giriş
Türkiye’nin demografik yapısı incelendiğinde Türkiye nüfusunun nerede ise %50 sine
yakın bir nüfusu kadınlardan oluşmaktadır. Sosyolojik yapıda kadınla ilgili toplumsal algı
tarihi süreç içeresinde gittikçe olumlu bir ivme kazanmasına rağmen, insan onur ve
şahsiyetine yakışır bir tarzda kadınların toplum içerisinde hak ettiği yere henüz gelmediği de
bir gerçektir.
Kadınların yaşadıkları eşit ve adil olmayan bir yaşam biçimi, eğitim problemleri,
cinsiyet ayırımından kaynaklanan sorunlar, ihmal ve istismar mağduru olma, ekonomik
sorunlar, şiddete maruz kalma vb. birçok problem, tarihi süreç içerisinde sosyal hizmet
uzmanlarının bu konuya gerekli hassasiyet göstermesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, belediyeler ve sivil toplum örgütleri eliyle
sosyal hizmet uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
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6. Kadın Refahına Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları
Kadın refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarına geçmeden önce kadın refahına
yönelik çalışan sosyal hizmet uzmanının rollerinden kısaca bahsetmekte fayda vardır:
1.
Vaka Bulucu: SHU, kadın hakları konusunda ihlale uğrayan ya da risk altında
olan kadınları veya kadın gruplarını belirlemeye çalışır.
2.
Arabulucu: SHU, müracaatçı kadınların toplumda var olan ve aşağıda ifade
edilen kadın konukevleri, toplum merkezleri, ŞÖNİM gibi kurum ve kuruluşlardan
yararlanmasına yardımcı olur.
3.
Savunuculuk: SHU, kadın hakları konusunda yaşanan mağduriyetlerin
giderilmesi noktasında makro sosyal hizmet uygulamaları kapsamında yasalarda, politikalarda
değişiklik yapmak gibi savunuculuk faaliyetlerini yürütür.
4.
Değerlendirici: Kadın hakları ve ihlalleri konusunda bilgi toplamaya,
değerlendirmeye ve alternatif ve öncelikleri ortaya koymaya ve eylem için karar vermeye
çalışır.
5.
Harekete Geçirici: SHU, var olan grupları, kaynakları, örgütleri, yapıları
birleştirmek, onlara enerji vererek ya da yeni oluşumlar oluşturmak için çalışır.
6.
Öğretici: SHU, mağdur edilen kadınlara yönelik beceriler kazandırmak
noktasında görevleri vardır. Kadınların temel haklarının ne olduğunu, kadın hakları
ihlallerinin neler olduğunu öğretmek ve kadınların topluma katılımlarını sağlamakla
görevlidir.
7.
Davranış Değiştirici: SHU, kadınların davranış kalıplarında, alışkanlıklarında
ve algılamalarında değişiklik yapmayı hedefler.
8.
Danışman: SHU, diğer meslek grubundan kişiler ve kurumlarla konsültasyon
yapmak suretiyle kadınların karşı karşıya kaldıkları problemlerin çözümü noktasında
çalışmalar yapar.
9.
Planlayıcı: SHU, kadınların sosyal hizmet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
kamu kurum ve kuruluşları ile meslek grupları ile ilişkiye girerek planlamalar yapar.
10.
Araştırmacı: SHU, kadın hakları konusunda veri toplamak, bu verileri
sınıflama, analiz etmek ve sonuçları yayımlamakla görevlidir
11.
Yönetici: Kadın konusunda yapılacak olan bir çalışmanın, programın, hizmet
ünitesinin yönetilmesi görevini yerine getirir.
12.
Klinik hizmet verici: Kadın hakları konusunda ihmal ve istismara uğrayan ve
risk altındaki kadınlara yönelik destek sağlamak yönünde çalışmalar yapar.( Karataş, 2002)
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6.1. Toplum Merkezleri
Kadına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı sosyal hizmet merkezlerinden
birisi toplum merkezleridir. Toplum Merkezlerinde öncelikle iç göçten etkilenmiş, kentin yanı
başında olup, kaynaklara ulaşamayan ve eşit fırsatlardan yoksun kalan çocuk, genç, kadın,
erkek, yaşlı, engelli gruplarına, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında koruyucu önleyici,
eğitici, geliştirici hizmetlerin sunulması, erkek ve kadın bakış açılarının yaşamın her alanında
eşit ve adil yer alması, kadının birey olarak güçlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanması
hedeflenmektedir.
Özellikle kadınların bilgi, beceri, eğitim, inisiyatif gücü gibi niteliklerinin arttırılması,
ortaya çıkma olasılığı olan pek çok sorunun önlenmesi anlamına gelmektedir.
Kadının toplumsal cinsiyeti nedeniyle ön plana çıkan, kadının da öncelikle
benimsediği anne ve eş rollerinde yaşadığı sorunların çözümü, anne ve eş olarak sağlıklı
ilişkiler kurabilmesi amacıyla; Anne – Çocuk Eğitim Programı (AÇEP), eşler arası çatışma
çözme eğitimi, grup çalışmaları ve kişisel çalışma yapılmaktadır.
Anne ve eş rollerine uygun olarak aile içi ilişkilerini düzenlemek üzere beceri kazanan
ve kapasiteleri arttırılan kadınlar, birey ve kadın kimliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli
seminerler,
konferanslar,
paneller,
söyleşiler
ve
eğitim
toplantılarından
yararlandırılmaktadırlar.
Ayrıca, yine geleneksel yapıda yoğun şekilde görülen evde gelir elde edenin kimlik
olarak kabul görmesi nedeniyle, kadının el emeği ile gelir elde etmesi ve/veya meslek
edindirilmesine yönelik destekleyici çalışmalar da sürdürülmektedir.
Tüm bu çalışmalar sonucunda kadının; kendini ifade etmesi, sorunlarının farkına
varması ve paylaşması, sorunlarına yönelik çözüm üretme kapasitesinin arttırılması ve
böylece kadının aile ve toplum içerisinde kabul ve saygı görerek statüsünün yükselmesi
sağlanmaktadır.
Toplum Merkezlerinde Kadına Yönelik Olarak Uygulanan Programlara
bakıldığında: Kadınlara Yönelik Beceri Geliştirme Programları, Bilgi, Bilinç Artırıcı Eğitim
Programları, Kadına ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Ve Töre Cinayetleri, Kadın ve
Aile Sağlığı, Kadın Ruh Sağlığı, Üreme Sağlığı ve Kanserler, Meme Kanseri ve Korunma,
Menopoz, Yeni Medeni Yasa Kapsamında Türk Ceza Kanunu Kadınlara Ne Getiriyor,
Kadınlarda Boyun ve Bel Fıtığı, Kadın Hakları ve Sağlık Kadına Karşı Şiddet ve Erken Yaş
Evliliğinin Sakıncaları,, ‘’Kemik Erimesi’’ konulu konferans, Aile ve Kadın Konulu
Konferans, Kadın Olma Konulu Konferans, ‘’Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi’ ’konulu
söyleşiler önemli bir yer işgal etmektedir.
Sosyal Kültürel etkinlikler kapsamında ise, Geziler ( Saraylar, Tarihi ve Turistik
Mekânlar), Özel Gün Kutlamaları (Yeni Yıl, Anneler Günü, Kadınlar Günü, Aile Haftası),
Tiyatro ve Sinema İzleme, Piknik, Okur Yazarlık Programı gibi programlarla koruyucu
önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı görülmektedir.
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Bu tür kültürel ve sosyal faaliyetlerin dışında kadının karşı karşıya kaldığı en önemli
sorunların başında şiddet gelmektedir.
Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle
veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit
ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel
alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve
davranışı ifade etmektedir. Genelde şiddete maruz kalan kesim ise çocuklar, kadınlar ve
yaşlılar olmaktadır.
Kadına yönelik şiddet ise, kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya
kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve
şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı ifade etmektedir.
Ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddette ciddi derecede artış olduğu
gözlemlenmektedir. 2008 yılında yapılan bir araştırmada Türkiye’de 10 kadından 4’ünün
şiddete maruz kaldığı, 2011 yılından beri her gün en az bir kadının erkek veya erkekler
tarafından öldürüldüğü göz önüne alındığında konunun vehameti de ortaya çıkmış olacaktır.
Dolayısıyla bu anlamda şiddetin önüne geçmek ve şiddete maruz kalan kadınların
korunması amacı ile ASPB tarafından 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin korunması
ve kadına karşı şiddetin Önlenmesine dair kanun” ile kadına karşı şiddetin önlenmesi amacı
ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan birincisi kadın konukevi diğeri de şiddeti
önleme merkezleri (ŞÖNİM) dir,

6.2. Kadın Konukevleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü kadına yönelik
şiddet, kadın konukevleri, şiddeti önleme birimleri, kadınlara yönelik sosyo-ekonomik
desteklerin verilmesi ile ilgili sorumlu merci olup, aynı konu ile ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile de koordinasyonu sağlamaktadır.
Türkiye’de 6284 sayılı kanundan sonra 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Yönetmeliği ile
Türkiye’de kadın konukevleri ile ilgili hukuki altyapı tamamlanmış ve kadınların korunması
ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Kadın konukevleri 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 kurulan yatılı sosyal hizmet merkezleridir.
Kadın konukevinde bulunan görevlilerden biri de Sosyal çalışma görevlisidir.
Konukevinde sosyal çalışma görevlisi olarak çalışan, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk
gelişimcisi ve öğretmenler tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilmektedir:
a) Konukevine kabulü yapılan kadınlar ve beraberindeki çocuklarla görüşme yaparak,
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konukevinin amacı ve işleyişi konusunda bilgilendirmek, uygun yöntemlerle konukevini
tanımaları, kuralları öğrenmeleri ve uyum sağlamalarında yardımcı olmak.
b) Çocuğu ile kabulü yapılan kadınların, uygun görülmesi hâlinde çocukları hakkında
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerekli
önlemlerin alınmasına yönelik sosyal inceleme raporu düzenleyerek müdüre sunmak.
c) Kadınların, bir iş ve meslek edinmelerine, sağlık ve hukuki sorunlarını çözmeleri
için ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına ve gerekli hizmetleri almalarına destek
olmak amacıyla maddi yardıma ihtiyacı olan kadınların durumları hakkında rapor
düzenleyerek müdüre sunmak.
ç) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan
mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, saklamak.
d) Kadınlara ve beraberindeki çocuklara yönelik grup çalışmaları yapmak.
e) Kadınların ve beraberindeki çocukların sorunlarının çözümü hakkında rehberlik ve
danışmanlık hizmeti vermek.
f) Kadın ve çocuklara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek.
g) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında
görev almak.
ğ) Katılım sağladıkları eğitim ve toplantılara ilişkin raporu konukevi çalışanlarına
aktarmak.
h) Kadınların ve çocuklarının yatak, çamaşır, vücut temizliği ve bakımlarına dikkat
etmelerini sağlamak.
ı) Kadın ve çocukların ihtiyaçlarını tespit etmek ve müdüre iletmek.
Diğer taraftan sosyal çalışma görevlisi olan sosyal çalışmacının yukarda belirtilen
görevlerinden başka aşağıdaki hususlarda da sorumluluğu bulunmaktadır:
a) Kadınların ve varsa çocukların sorun ve ihtiyaçları çerçevesinde mesleki
uygulamaları gerçekleştirmek, bunlarla ilgili rapor düzenlemek ve ŞÖNİM’ e göndermek.
b) Konukevinde kalan ve hakkında tedbir kararı olan kadınlar için gerektiği takdirde
tedbirin devamı, süresinin veya şeklinin değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkında rapor
düzenlemek ve ŞÖNİM’ e göndermek.
c) Konukevinde kalan kadınların ve beraberindeki çocukların, çıkarılmalarına ilişkin
rapor düzenlemek ve ŞÖNİM’e göndermek.
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6.2.1. Konukevinde Sunulan Hizmetler
Konukevi, kadın ve çocuklara doğrudan ya da ŞÖNİM aracılığıyla ilgili kuruluşlara
yönlendirmek suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda destek sunar:
a) Güvenlik.
b) Danışmanlık.
c) Yönlendirme.
ç) Psikolojik destek.
d) Hukuki destek.
e) Tıbbi destek.
f) Geçici maddi yardım.
g) İş bulma konusunda destek.
ğ) Kreş.
h) Mesleki eğitim kursu.
ı) Grup çalışmaları.
i) Çocuklar için burs.
j) Sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler
Türkiye’de kadın konukevi sayısına bakıldığında son 10 yılda büyük bir artış
sağlandığı görülmektedir. 2002 yılında Türkiye genelinde ASPB ve Yerel Yönetimlere bağlı
toplamda 11 kadın konukevi varken, 2014 yılı Ocak ayı itibariyle kadın konukevi sayısı 125’e
çıkmıştır. Ayrıca, şiddet mağduru kadınlara hizmet vermek üzere 25 adet İlk Kabul Birimi de
hizmete açılmıştır.
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Konukevi sayısı

Kapasite

Konukevi sayısı

Kapasite

(2002)

(2002)

(2014)

(2014)

Bakanlık

8

170

90

2.433

Yerel Yönetimler

3

113

32

779

3

36

125

3248

Bağlı Bulunduğu
Kurum

STK’lar
Toplam

11

283

http://kdk.gov.tr/haber/turkiyede-kadin/400

6.3. ŞÖNİM (Şiddeti Önleme Merkezi)

6284 sayılı kanunla kurulan ŞÖNİM (Şiddeti Önleme Merkezleri)’de ise, şiddete
maruz kalan ve şiddeti yapan kişilerle ilgili aşağıdaki çalışmalar yürütülür:
a) Koruyucu ve önleyici tedbir kararları ile zorlama hapsinin verilmesine ve
uygulanmasına ilişkin veri toplayarak bilgi bankası oluşturmak, tedbir kararlarının sicilini
tutmak.
b) Korunan kişiye verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adlî yardım hizmetleri
ve diğer hizmetleri koordine etmek.
c) Gerekli hâllerde tedbir kararlarının alınmasına ve uygulanmasına yönelik
başvurularda bulunmak.
ç) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılmasına yönelik bireysel ve toplumsal
ölçekte programlar hazırlamak ve uygulamak.
d) Bakanlık bünyesinde kurulan çağrı merkezinin bu Kanunun amacına uygun olarak
yaygınlaştırılması ve yapılan müracaatların izlenmesini sağlamak.
e) Bu Kanun kapsamındaki şiddetin sonlandırılması için çalışan ilgili sivil toplum
kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
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Korunan kişilerle ilgili olarak şiddet önleme ve izleme merkezleri tarafından
verilecek destek hizmetleri şunlardır:
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.
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http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e4f369dc31550b3ac31/poster1.1000px.jpg
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.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde Sivil Toplum Örgütlerinin de
desteğiyle şiddetle mücadele ve zihinsel dönüşüm sağlanması adına 14 ilde Şiddet Önleme ve
İzleme Merkezleri kurulmuş bulunmaktadır. 2013 yılsonu itibariyle 3103 kişiye bu noktada
hizmet sunulmuştur. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-19922sgc.pdf
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
işbirliğiyle ‘Şiddet Mağdurlarının Korunmasında Elektronik Destek Sistemi’ kapsamında
‘Güvenlik Butonu’ uygulaması başlatılmıştır. http://kdk.gov.tr/haber/turkiyede-kadin/400.
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6.4. ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Danışma Hattı

Sosyal hizmet uygulamalarından birisi olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
çatısı altında oluşan genel müdürlüklerin hizmetlerini kapsayan bir uygulama olarak ALO
183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Danışma Hattına değinmek gerekir.
Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Danışma Hattı, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bünyesinde çalışan ücretsiz bir hat olup, 28
Haziran 2002 tarihinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
bünyesinde kurulmuş olup, 25.01.2007 tarihinden itibaren de yapılan görüşmeler kayıt altına
almaktadır.
Alo 183 hattı aracılığıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle
ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. İletişim merkezine gelen çağrılar, vatandaş
temsilcisi, mevzuat uzmanı, mesleki uzmanı, saha koordinasyon uzmanı ve illerde bulunan
Acil Müdahale Ekipleri’nce7 gün 24 saat esasına göre üçer kişilik 4 vardiya ekibi ile 81 ilden
yapılan telefon çağrılarına cevap verilmektedir.
İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için
tedbir mahiyetindeki ihbarlar, durumun aciliyeti göz önünde tutulmaktadır. Vakanın
bulunduğu ilin acil müdahale ekip sorumlusuna veya kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Acil
müdahale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile
koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadırlar.

Alo 183’te hizmet verilen konular hangileridir?
1.
Çocuklara yönelik hizmetler: Evlat edinme, koruyucu aile, çocuk hakları,
çocukların aile yanında desteklenmesi, suça yönelen veya suçun mağduru olan çocukların
rehabilitasyonu, sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara yönelik hizmetler, çocukların korunma
altına alınması, çocuk yuvasına, yetiştirme yurduna, sevgi evlerine, çocuk evlerine
yerleştirilmesi, kuruluşlardan ayrılan çocukların işe yerleştirilmesi ve toplum içinde
izlenmesi, çocuklara yönelik gönüllü hizmetlerine ilişkin gelen talep, öneri ve şikâyetler
değerlendirilerek rehberlik yapılmakta, gerek görülmesi hâlinde Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü veya ilgili ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Acil Müdahale
Ekip Sorumlusuna aktarılarak müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
2.
Kadınlara yönelik hizmetler: Şiddete maruz kalan veya töre ve namus
cinayetlerine maruz kalma riski taşıyan kadınlara yönelik çağrılar alınmakta, kadın
konukevleri, aile danışma merkezleri hizmetleri ve yararlanabilecekleri diğer hizmet
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modelleri hakkında bilgi verilmekte, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın
bulunduğu ilin Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdahale ekibi
vakayı değerlendirmekte, emniyet veya jandarma birimleri ve ASPB yetkilileri ile
koordinasyon sağlayarak, kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadır.
3.
Engellilere yönelik hizmetler: Engellilerin yasal hakları, eğitim,
rehabilitasyon hizmetleri, engellilere yönelik istihdam çalışmaları, ulaşılabilirlik, engellilere
verilen yardım ve bağlanan aylıklar, sağlık hizmetleri, engellilerin koruma altına alınması,
Bakım Rehabilitasyon veya Engelli Yaşam Merkezlerine yerleştirilmesine ilişkin iş ve
işlemlere ilişkin istek öneri ve şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmakta,
vatandaşların hizmet alabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi
sağlanmaktadır.
4.
Yaşlılara yönelik hizmetler: Yaşlıların huzurevlerine veya huzurevi yaşlı
bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, yaşlılara bağlanan aylıklar, yapılan
yardımlar, yaşlı dayanışma merkezleri tarafından yürütülen hizmetler, evsiz, sokakta kalan
yaşlılarla ilgili talepler, ihbar ve şikayetler değerlendirilerek gerekli bilgilendirme
yapılmaktadır.
5.
Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler: Şehit yakınları ve gazilere
verilen yasal haklar, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam ve sosyal güvenlik hakları
vb. konularda vatandaşlar tarafından yapılan çağrılar alınmakta, gerekli bilgilendirme
yapılmakta, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığımız ile aranan ildeki valilik ve
kaymakamlıklara, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmet veren diğer kamu ve sivil toplum
kurumlarına yönlendirilmektedir.
Kadınlara yönelik yapılan sosyal hizmet uygulamalarında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel Sektör çalışma yapan ana kurum
ve kuruluşlardır.
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Uygulamalar
Kadına yönelik şiddetle ilgili TUİK tarafından yayımlanan verileri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. TUİK verilerine göre Türkiye’nin nüfus yapısı içinde kadınların oranı kaçtır?
2. TUİK’e göre şiddete uğrayan kadınlarda yüzde oranları nelerdir?
3. Kadınlar daha çok hangi çeşit şiddete maruz kalmaktadırlar?
4. Kadınlara yönelik şiddet daha çok kimler tarafından yapılmaktadır?
5. Şiddete maruz kadınların eğitim durumları nedir?
6. Şiddete maruz kadınların ekonomik durumları nasıldır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Türkiye’nin demografik yapısı incelendiğinde nüfusun nerede ise yarısından fazlasının
kadınlardan müteşekkil olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu kadınlarımızdan büyük bir
kısmı da maalesef birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bunların başında ihmal ve
istismar, şiddet, ekonomik sıkıntılar, eğitimsizlik gibi sorunlar gelmektedir.
Dezavantajlı durumda bırakılan kadınların haklarının ihlali ve karşı karşıya kaldıkları
sorunlar sosyal hizmet müdahalelerini de beraberinde getirmektedir. Bu anlamda sosyal
hizmet uzmanının yerine getirmek durumunda olduğu mikro, mezzo ve makro seviyede
birçok görevleri bulunmaktadır. Bunlar: Vaka bulucu, arabulucu, savunucu, değerlendirici,
harekete geçirici, öğretici, davranış değiştirici, danışman, planlayıcı, araştırmacı, yönetici ve
klinik alanda hizmet vericiliktir.
Türkiye’de kadına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı temel kurumlardan
birisi toplum merkezleridir. Toplum merkezlerinde aile, çocuk ve kadın ile ilgili yapılan
çalışmalar koruyucu, önleyici, eğitici ve rehabilite edici fonksiyonlar üstlenmektedir.
Şiddete uğramış veya uğrama tehlikesi olan kadınlarla ilgili temel sosyal hizmet
kurumlarından biri kadın konuk evleridir. ASPB Kadın Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yerel
yönetimler ve sivil toplum örgütleri marifetiyle açılan kadın konukevleri kadınların karşı
karşıya kaldıkları ihmal, istismar, şiddet vb. sorunlardan kurtulmalarına yardımcı olan
merkezlerdir.
Şiddeti Önleme Merkezleri, şiddete maruz kalmış kadınların başvurdukları ve
haklarını elde etme noktasında çalışmaların yapıldığı merkezlerden biridir.
Alo 183 hattı, kadın, çocuk, engelli vb. müracaatçıların başvurabilecekleri, Türkiye’de
81 ilde faaliyet gösteren ve 7 gün 24 esasına göre çalışan bir telefon hattıdır. Özellikle risk
altındaki kadınların başvurdukları ve başvurmaları ile beraber gerek telefonla ve gerekse ilgili
kurum ve kuruluşlara yönlendirme ile destek aldıkları bir birimdir.
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Bölüm Soruları
1.

Türkiye nüfusunun % kaçı kadınlardan oluşmaktadır?

a.

% 25

b.

% 10

c.

% 50

d.

% 60

e.

%75

2.
hangisidir?

Şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri telefon hattı aşağıdakilerden

a.

Alo 183

b.

Alo 155

c.

Alo 991

d.

Alo 153

e.

Alo 185

3.
Müracaatçı kadınların toplumda var olan kurum ve kuruluşlardan
yararlanmasına yardımcı olma sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade eder?
a.

Vaka bulucu

b.

Arabulucu

c.

Savunucu

d.

Danışmanlık

e.

Değerlendirici

4.
Şiddete maruz kalan ve şiddeti yapan kişilerle ilgili çalışmaları hangi kuruluş
bünyesinde yapılmaktadır?
a.

Toplum Merkezleri

b.

Kadın konukevleri

c.

Şiddeti Önleme Merkezleri
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d.

Alo 183 hattı

e.

Gençlik merkezleri

5.
Anne – Çocuk Eğitim Programı (AÇEP), eşler arası çatışma çözme eğitimi,
grup çalışmaları ve kişisel çalışma hangi kuruluş bünyesinde yapılmaktadır?
a.

Toplum Merkezleri

b.

Kadın konukevleri

c.

Şiddeti Önleme Merkezleri

d.

Alo 183 hattı

e.

Gençlik merkezleri

6.
“Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun”
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

5393 sayılı kanun

b.

2828 sayılı kanun

c.

633 sayılı khk

d.

5395 sayılı kanun

e.

6284 sayılı kanun

7.

Türkiye’de 2014 yılı Ocak ayı itibariyle kadın konukevi sayısı kaçtır?

a.

125

b.

145

c.

100

d.

46

e.

45

8.
başlamıştır?

Kadın, engelli ve çocukların başvurdukları Telefon hattı kaç yılında faaliyete

a.

2007

b.

2002
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c.

2012

d.

2009

e.

2005

9.
hangisidir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu aşağıdakilerden

a.

5395 sayılı kanun

b.

5393 sayılı kanun

c.

3294 sayılı kanun

d.

2828 sayılı kanun

e.

6284 sayılı kanun

10.
Kadınlarla ilgili çalışmalar yapan ve koordinasyon sağlayan genel müdürlük
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b.

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü

c.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

e.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Cevaplar: 1.c 2. a 3. b 4.c 5. a 6.e 7.a 8.b 9.c 10.d
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7. YAŞLI REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde toplumun dezavantajlı kesimlerinden biri olan yaşlılar, yaşlılık kavramı,
yaşlıların karşı karşıya kaldıkları temel sorunlar ve bu sorunların giderilmesi noktasında
Türkiye’de uygulanan sosyal hizmet uygulamaları öğrenilecek. Diğer taraftan huzurevleri ve
yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin rolleri ve bu merkezlerde görev alan sosyal
çalışmacıların temel fonksiyonlarını da öğrenmiş olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlı kimdir?
2. Ailemiz veya çevremizde yaşlılar var mıdır?
3. Bu yaşlılarla ilgili ne tür çalışmalar yapmaktasınız?
4. Huzur evi nedir?
5. Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nedir? Fonksiyonları nelerdir?
6. Bir huzur evi veya yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret ettiniz mi?
7. Yaşlılara yönelik uygulanan sosyal hizmet modelleri nelerdir? Bunlar yeterli
buluyor musunuz? Neden?

170

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yaşlılık kavramı

Yaşlılığın ne olduğu ve karşı
karşıya kalınan sorunların
neler olduğu öğrenilmiş
olacak

Yaşlı merkezlerini ziyaret
ederek orada bulunan
misafirlerle yapılacak
görüşmede kazamınlar
geliştirilebilir.

Yaşlıların bakımlarının
yapıldığı huzurevleri ile
ilgili bilgilenme sağlanmış
olacak

Huzurevleri ziyaret edilerek
kazanımlar geliştirilebilir.

Huzurevi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Yaşlı,



Huzurevi,



Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi.
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Giriş
İnsanın hayat çizgisinde karşı karşıya kalmak zorunda olduğu dönemlerden biri de
yaşlanmadır. Doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlanma ve arkasından gelen ölüm
hayat çizgisinin ana unsurlarını oluşturmaktadır.
Yaşlılıkla beraber gelen birçok sorun bulunmaktadır. Bunların başında sağlık
sorunları, ekonomik sorunlar, ölüm, intihar, alzheimer, terkedilme, arkadaşlarını kaybetme,
cinsel sorunlar, öz bakımını yapamama, barınma vb. gelmektedir. Sorunlarla beraber bu
sorunların çözümünde sosyal hizmet müdahalelerine ihtiyaç duyulmakta ve bu noktada sosyal
hizmet uzmanları bu alanda çeşitli uygulamalara yapmaktadırlar.
Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı ve yaşlı nüfusun birçok ülkede büyük bir sorun
teşkil ettiği gerçeği bütün açıklığı ile karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla yaşlı refahı alan
sosyal hizmetin en temel alanlarında biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de yaşlı refahına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı temel
kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür.
Bunun dışında Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün de
yaşlı hizmetleri ile ilgili ciddi çalışmaları bulunmaktadır.
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7. Yaşlı Refahına Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları
Yaşlı: 60 yaş ve üzerindeki sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup,
korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç olan kişidir. Bununla beraber yaşlılıkla ilgili diğer
kavramlara bakıldığında iki kavram daha karşımıza çıkmaktadır:
Biyolojik ve kronolojik yaş: Kronolojik yaş tüm insanlarda aynı olduğu hâlde
biyolojik yaş bireylere göre değişir.
Kronolojik Yaş; Doğumdan başlayarak içinde bulunan zaman kadar geçen yılların
toplamıdır.
Biyolojik
gösterilmesidir.

Yaş;

İçinde

bulunan

biyolojik

basamağın

zaman

birimi

olarak

Yaşlı: Dünya Sağlık Teşkilatı, 1963 yılında yaşlanmayı kronolojik olarak ele almış ve
3 safhaya ayırmıştır.
Orta Yaşlılar ( 45 ' 49 yaş), Yaşlılar (60 ' 74 yaş ), İleri Yaşlılar (75 + yaş ).
Türkiye’de uygulanan sosyal hizmete uygulamalarında yaşlılar için dikkate alınan yaş
ise 60 yaşın üstündekiler yaşlıdır.
Yaşlanma: Canlının oluşumundan yaşamın bitimine kadar devam eden bir süreçtir.
Diğer bir deyişle yaşlanma dört aşamada ele alınabilir;
1- Gelişme
2- Büyüme
3- Duraklama ve gerileme başlangıcı
4- Gerileme
Yaşlanma, kişinin yalnız dış görünümünde değişiklik olarak düşünülmemelidir. Kişiyi
iç ve dış tüm varlığı ile bütün olarak düşünmek gerekmektedir.
Yaşlanma sıklıkla ağrılar, zihni durgunluklar, şaşkınlıklar olarak hissedilen
değişiklikler de meydana getirir. Topluma ait olamama ve izole edilme duyguları, içe dönme,
vücut fonksiyonları ile bu ciddi devamlı uğraşları ortaya çıkarır, birçoklarını intihara
götürebilen bu ciddi ve heyecansal karışımları ortadan kaldırmak için yaşlı kişiler bu
duygularıyla gerekli şekilde uğraşılmaya muhtaçtırlar.
Yaşlanma, çözülmenin, çökmenin ilk davranış şekillerine dönüşün, bir gerilemenin
başladığı zamandır.
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7.1. Yaşlı Refahı ve Sosyal Hizmetler

Yaşlı refahından kastedilen, yaşlıların insan onur ve şahsiyetine yakışır bir şekilde
hayatlarını sürdürebilmeleridir. Bu hayatiyetlerini devam ettirirken elbette çeşitli sıkıntılarla
karşı karşıya kalacaklardır.
Yaşlı alanında sosyal hizmetler, yaşlıların sosyal alanda yaşadıkları sorunların,
sıkıntıların çözülmesi için verilen hizmetlerdir.
Yaşlıların sosyal hizmetler kapsamına giren, sosyal rahatsızlık yaratan, eksikliklerinin
ya da varlıklarının bir ölçüyü aşması durumunda sosyal hastalık aşamasına gelen
gereksinimleri, sorunları, sıkıntıları, çaresizlikleri vb., şu ana başlıklar altında toplanabilir:
1. Ekonomik sorunlar: Çalışma yaşında olmadığı ya da çalışamadığı için yaşanan
parasızlık sorunu, gelirinin olmaması, gereksinimlerini giderecek maddi güce sahip olamama.
2. Sosyal sorunlar: Aile ile ilgili sorunlar, komşularla ilgili sorunlar, diğer yakın
çevresi ile ilgili sorunlar vb.
3. Psikolojik sorunlar: Bunalım, iç daralması, kaygı olarak beliren sorunlar.
4. Kültürel sorunlar: İçinde bulunduğu ortamın kültürü ile kendisinin sahip olduğu
kültür arasında uyumsuzluk.
5. Yaşlılıkta rutin toplumsal hizmetlere ulaşmakta güçlük yaşanması: Örneğin,
kiralık ev bulma sıkıntısı, kiralarının yatırılmasında, emekli aylıklarının alınmasında,
değerlendirilmesinde, sosyal sigortalardaki işlerinin izlenmesinde yaşanan sıkıntılar.
6. Kuşak sorunları: Yaşıyla ilgili bakış ve anlayışının gençlerin anlayış ve
bakışlarıyla örtüşememesinin yarattığı sorunlar.
7. Yalnızlık sorunu: Evlatları tarafından onun istediği sıklıkta aranmaması ve bunun
yarattığı bunalım.
8. İletişimsizlik sorunu: İletişim kurmada çekingenlik, yaşanan güçlük, cesaretsizlik.
9. Sevgisizlik sorunu: Eski sevdiklerinin ya ölmüş olmaları ya da çeşitli nedenlerle
çevresinden uzaklaşmaları dolayısıyla yaşanan sevgi açlığı.
10. Sağlık sorunları: Çeşitli ağrılar, doktora gidememe, vb.
11. Umutsuzluk sorunu: Derdini tam anlamıyla anlatamama, ağrılarının
geçmeyeceğinin, gözlerinin artık daha iyi görmeyeceğinin, kulaklarının daha iyi
duymayacağının bilincinde olması ve bunun yarattığı sorunlar.
12. Cinsel sorunlar: Zaman zaman cinsel arzu duyması ve ancak bunu karşılayacak
ortam ve olanağa sahip olamamasının yarattığı sorunlar.
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13. Ev işlerini yapmada kendine yetememe: Yetememe ya da aynı işleri yapmaktan
bıkkınlık yaşama, bıkma.
14. Can sıkıntısı ve zaman geçirememe sorunu: Örneğin, gözleri görmediğinden
istese de kitap okuyamadığı için, tek başına gezmeye cesaret edemediği için, kendisi için
program üretemediği için yaşadığı sorunlar.
Bunlar ve benzeri birçok sorun yaşlıların karşı karşıya kaldıkları temel sorunlardır.
Bütün bu sorunlar, çaresizlik, yılgınlık, saldırganlık, içine kapanıklık, kızgınlık vb. gibi
belirtilerle kendisini gösterir.
Yukarda belirtilen sorunlara karşı sosyal çalışmacı;
a.

Yaşlı bakıma muhtaçsa sosyal bakım programı geliştirir.

b.
Yaşlının sosyal rahatsızlıkları ve sosyal sorunları çok öndeyse ya da
kronikleşmişse sosyal tedavi programı uygular.
c.
Çevresine ya da topluma uyumu aksıyorsa sosyal uyumun sağlanması amacıyla
sosyal rehabilitasyon programını gündeme alır. (Tomanbay, 2015)
d.
Yaşlının karşı karşıya kaldığı manevi sıkıntıların giderilmesi noktasında umut
aşılama, hayata tutunmasını sağlama ve kaygı ve endişelerini giderme noktasında manevi
destek hizmetlerini sunar.
Hangi yaşlıya hangi programın uygulanacağına yaşlı ile görüşmeler yaparak sosyal
çalışmacı karar verir ve uygun diğer sosyal meslek elemanlarıyla birlikte uygulamaya geçer.
Bu genel tespitten sonra konuya daha da detaylandıracak olursak, yaşlı refahına
yönelik sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılıkla ilgili rollerini şu
şekilde ifade etmek mümkündür:
1.
Aracılık hizmeti: SHU’nun yaşlılar ile ihtiyaç duydukları hizmetler arasında
aracılık yapmak gibi önemli bir rolleri bulunmaktadır.
2.
Vaka yönetimi ve bakım yönetimi: SHU, müracaatçının karşı karşıya kaldığı
problemleri koordine etme, gözetleyerek değerlendirerek ve savunarak vakayı yönetir.
3.
Aktif destek: SHU, toplumdaki yetersizliklerden ötürü yaşlılara aktif destekte
bulunma rolünü yerine getirir.
4.
Birey ve aile danışmanlığı: Yaşlının ailenin ihtiyaç ve imkânlarını, aynı
zamanda ihtiyaçları karşılamak için gerekli kaynakların soruşturulmasına odaklanır.
5.
Yas danışmanlığı: Yaşlıların rol kaybı, yakın akraba kaybı ve kendi kendine
yetememeden kaynaklanan kayıplar noktasında danışmanlığa ihtiyaç duyar.
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6.
Yaşlı günlük bakım hizmetleri: SHU, yetişkin günlük bakım hizmetlerinden
yararlanan yaşlılar için birey ve aile danışmanlığı, sosyal yardım ve aracılık hizmetleri, grup
çalışması ve bakım planlaması hizmeti sunar.
7.
Yaşlı koruyucu aile hizmetleri: Koruyucu aile ile yaşlılar arasında
koordinasyon sağlar, yaşlının aile yanında bakımı noktasında çalışmalar yapar.
8.
Yaşlı koruyucu hizmetleri: SHU, yaşlının herhangi bir şekilde ihmal, istismar
veya şiddete maruz kalma ihtimaline karşı gerekli planlamaları yapar.
9.
Destek ve terapi grupları: SHU, destek ve grup terapileri ile yaşlıların karşı
karşıya kaldıkları sorunların üstesinden gelmesi için çalışmalar yürütür.
10.

Süreli bakım: SHU, sürekli bakım ihtiyacı olan yaşlılar ile ilgili çalışmalar

yapar.
11.
Ulaşım ve barınma desteği: SHU, yaşlının barınma ve ulaşım ile ilgili
ihtiyaçları noktasında çalışmalar yapar.
12.
Hastane ve huzurevlerinde sosyal hizmet: SHU, yaşlılara yönelik kurum ve
kuruluşlarda kendisine düşen rolleri yerine getirme noktasında hassasiyet gösterir. (Zastrow,
2013)
13.
Manevi Destek Hizmetleri: SHU, umut aşılama, kaygıların giderilmesi,
endişelerin bertaraf edilmesi noktasında manevi destek sunar veya manevi destek sunacak kişi
ve kuruluşlarla bağlantı kurar.

7.2. Yaşlı Bakım Hizmetleri

"(Mülga) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 9. Maddesi (b) bendi ile
'Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç, çocuk, sakat ve yaşlıların tespiti, bunların
korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak'la görevlendirilen SHÇEK
Genel Müdürlüğü, yaşlı vatandaşlara Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleri aracılığıyla hizmet götürmekte iken, 2011 yılında 663 Sayılı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnameye
istinaden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İlgili Kanun Hükmünde
Kararnamenin 10. Maddesi Genel Müdürlüğe yaşlılık alanında aşağıdaki görevleri vermiştir:
a. Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin olarak ulusal düzeyde politika ve
stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri
uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
b. Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliştirmek.
c. Yaşlıların ve bakıma muhtaç özürlülerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal
çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli
mekanizmaları kurmak, var olanları standardize etmek, uygulamaları takip etmek ve
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denetlemek.
d. Yaşlıların toplumla bütünleşmesine, statü ve rollerinin yeniden kazanımına,
işlevlerinin artırılmasına, boş zamanlarının etkili bir biçimde değerlendirilmesine ilişkin
mekanizmalar oluşturmak.
e. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce
özürlülere ve yaşlılara yönelik yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine ilişkin ilke, usûl ve
standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamakla görevlendirilmiştir.
Kanunla belirtilen çerçevede yaşlılara yönelik yapılan sosyal hizmet uygulamaları şu
ana kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilmektedir:
1.Huzurevleri
2.Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
3.Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi
4. Gündüzlü Bakım - Evde Bakım Hizmetleri (Yaşlı Hizmet Merkezi)

7.2.1. Huzurevleri - Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

2828 sayılı kanunun 15. maddesi dayanak alınarak hazırlanan “Huzurevleri ile
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”nde;
Huzurevi: 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak
ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinmeleri karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal
hizmet kuruluşunu,
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ise: Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur
ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde
rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım
altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşunu ifade etmektedir.
a.

Huzurevlerine Kabul Koşulları

1.

60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2.
Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak,
yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak
yapabilecek durumda olmak,
3.

Ruh sağlığı yerinde olmak,

4.

Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5.

Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,
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6.
Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu
ile saptanmış olmak.
b.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

1.

60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

2.
Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli ya da sürekli olarak özel ilgi
desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
3.

Ruh sağlığı yerinde olmak,

4.

Bulaşıcı hastalığı olmamak,

5.

Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

6.
Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu
ile saptanmış olmak.
c.
Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine
kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler
1.

Dilekçe

2.

T.C Kimlik No Beyanı

3.

Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri

Sağlık Raporu (Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca
yoktur” ya da “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde
sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.)
Gerek huzur evi ve gerekse Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezlerinde bulunan sosyal servislerde görevli olan sosyal çalışmacıların yaşlılara
yönelik yaptıkları sosyal hizmet uygulamaları şunlardır:
a) Başvuran yaşlıların başvuru belgelerini düzenletmek, sosyal incelemelerini yapmak
ve raporlaştırmak, başvuruları sıraya koymak, dosyalamak, gerekli yazışmaları yapmak,
b) Kabulü yapılan yaşlının kuruluşa uyumunu sağlamak, uyumsuzluğu olan yaşlıların
sorunlarını saptamak ve çözümüne yönelik çalışmalarda görev almak,
c) Sosyal servis işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen standart
formların doldurulmasını sağlamak,
d) Sosyal servis bünyesinde yaşlılara yönelik psiko-sosyal programlar hazırlamak,
Koordinasyon ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarında sunmak ve alınan kararları
uygulamak,
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e) Yaşlıların psiko-sosyal, fiziksel ve ruhsal durumlarını sürekli olarak izlemek,
sosyal kişisel, grup ve toplumla çalışma yöntemleri aracılığıyla sorunlarının çözümüne
yardımcı olmak, ilgili raporları düzenlemek,
f) Yaşlıların hukuki sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak,
g) Yaşlıların yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek, geliştirilmesine
yardımcı olmak, gerektiğinde yakınları ile mesleki çalışma yapmak,
h) Sosyal kültürel eğitsel ve sportif etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen bu
etkinliklere yaşlıların katılımını sağlamak,
ı) Kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı, yeni yaşantısına hazırlamak,
13.08.2013 tarihi itibariyle Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 109
Huzurevi bulunmakta ve bu huzurevlerinde 11826 yaşlı ikamet etmektedir.

İstanbul ASPB İl Müdürlüğü Bahçelievler Huzurevi

7.2.2. Özel Huzurevleri- Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi

2828 sayılı kanunun 34. ve 35. maddesinde 'Açılacak özel kurumların açılış izni,
standartları ve denetleme esasları bir yönetmelikle düzenlenir' denilmektedir. Bu maddeler
doğrultusunda Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği
07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmelikle gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzurevlerinin ve bakımevlerinin
açılış, hizmet, personel ve işleyiş koşulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma işlem ve
esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.
Özel Huzurevi hizmeti veren kuruluşlar üç başlık altında toplanmaktadır.
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Dernek ve vakıflara ait kuruluşlar,



Azınlıklara ait kuruluşlar



Gerçek kişilere ait (özel) kuruluşlar

Tablo: 13.08.2013 tarihi itibariyle
HUZUREVİ

HUZUREVİ SAYISI

KAPASİTE

Dernek ve Vakıflara ait Huzurevleri

30

2482

Azınlıklara ait Huzurevleri

7

920

Özel Huzurevleri

139

6853

TOPLAM

176

10255

7.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Huzurevleri

2828 sayılı kanunun 34.ve 35. Maddeleri doğrultusunda 'Kamu Kurum ve Kuruluşları
Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği
05.04.1987 tarih ve 19422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılacak huzurevlerinin açılış, çalışma,
fiziki şartlar, personel şartları, teftiş ve denetim işlem ve esaslarına mevcut mevzuata uygun
bir şekilde belirlemek çağdaş anlayış ve şartlara uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamak
amaçlanmıştır.
13.08.2013 tarihi itibariyle Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri 566 kişi kapasiteli 2
adet ve Belediyelere ait de 2013 kişi kapasiteli 20 olmak üzere toplam 22 huzurevi
bulunmaktadır.
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Kayseri Belediyesi huzur evi http://www.kayseri.bel.tr/web2/index.php?page=huzurevi

7.2.4. Gündüzlü Bakım - Evde Bakım Hizmetleri

10.02.2007 tarihinde kabul edilen 5579 no'lu (mülga) "Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Gündüzlü Bakım
ve Evde Bakım Hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütüleceği Yaşlı Hizmet Merkezi tanımı 2828
sayılı Kanunda yer almıştır.
"07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yaşlı
Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik" Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının “İdareyi Basitleştirme
Çalışmaları” kapsamında bazı maddelerinde değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler
31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.”
Anılan Yönetmelik ile;
1.
Yaşamını evde ailesi, akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile
demans, Alzheimer vb hastalığı olan yaşlıların yaşam ortamlarını iyileştirmek
2.

Boş zamanlarını değerlendirmek,

3.

Sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak,

4.

Rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak,

5.
Kendi imkânlarıyla karşılamakta güçlük çektikleri konular ile günlük yaşam
faaliyetlerinde destek hizmetleri vermek,
6.
İlgilerine göre faaliyet grupları kurarak sosyal faaliyetler düzenlemek suretiyle
sosyal ilişkilerini zenginleştirmek,
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7.
Aktivitelerini artırmak ve gerekli olduğu zamanlarda aileleri ile dayanışma ve
paylaşma sağlanarak yaşlının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla "Gündüzlü Bakım
Hizmeti" sunumu gerçekleştirilmektedir.
Akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı olmayan ve herhangi bir özrü
bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak hane halkının tek başına veya diğer destek
unsurlarına (komşu, akraba) rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlılara evde yaşamlarını
devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine
yardımcı olunması amacıyla "Evde Bakım Hizmeti" sunulmaktadır.
Bu çerçevede; "Yaşlı Dayanışma Merkezleri Hakkında Yönerge" gereği hizmet veren
Ankara Emek 75.Yıl, Mamak, Eskişehir, Çanakkale ve İzmir Nebahat Dolman Yaşlı
Dayanışma Merkezleri kapatılmış ve 07.08.2008 tarih ve 26960 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile
Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca
mevcut hizmetlerini yürütmek üzere "Yaşlı Hizmet Merkezi" olarak 08.01.2009 tarihinde
yeniden hizmete açılmıştır.
Tablo: 13.08.2013 tarihi itibariyle
YAŞLI HİZMET MERKEZLERİ

ERKEK

KADIN

ÜYE SAYISI

Ankara Emek YHM

37

172

209

Çanakkale YHM

190

23

213

İzmir Nebahat Dolman YHM

75

362

437

Eskişehir YHM

14

5

19

Kırıkkale Gün Işığı

181

7

188

TOPLAM

497

569

1066

http://eyh.aile.gov.tr/uygulamalar/yasli-bakim-hizmetleri/yasli-bakim-hizmetleri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı 15 adet Özel Yaşlı Hizmet
Merkezi (İstanbul Özel Alzheimer Derneği Yaşlı Hizmet Merkezi ) bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek orada mukim olan yaşlılarla
iletişime geçiniz ve bu kurumda sosyal hizmet uzmanının faaliyetlerini gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Yaşlı kimdir?
2. Yaşlının karşı karşıya kaldığı temel sorunlar nelerdir?
3. Yaşlının sorunlarına karşı sosyal çalışmacının rolleri nelerdir?
4. Ziyaret ettiğiniz kurumla ilgili genel değerlendirmede bulunuz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
İnsanın hayatı doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlanma ve arkasından gelen
ölüm unsurlarını oluşturmaktadır. Yaşlılık, bu çizginin ölümden önceki son noktasıdır.
Yaşlılıkla beraber gelen birçok sorun bulunmaktadır. Bunlar ekonomik sorunlar, iletişim
sorunları, sağlık sorunları, intihar, terkedilme, ihmal ve istismar, şiddet vb. Bu sorunların
giderilmesi noktasında sosyal hizmet uzmanına ihtiyaç bulunmaktadır.
Sosyal hizmet uzmanı danışmanlık, arabuluculuk, sosyal tedavi, sosyal rehabilitasyon
gibi görevleri yerine getirmek suretiyle müracaatçının yaşamının geri kalanını refah içinde
geçirmesini sağlamakla mükelleftir.
Yaşlı refah alanı ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde birçok görevler bulunmaktadır. Bu görevlerin yerine
getirildiği huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmetleri
bulunmaktadır. Yaşlı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bakanlığın dışında özel sektör, sivil
toplum örgütleri ve belediyelerin de yaptıkları bir takım çalışmalar bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.

Yaşlı hizmetleri ile ilgili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

f.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

g.

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü

h.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

i.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

j.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2.
hangisidir?

Türkiye’de yaşlı sayılmak için gerekli olan yaş sınırı aşağıdakilerden

a.

50

b.

55

c.

60

d.

45

e.

53

3.

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma aşamalarından değildir?

a.

Gelişme

b.

Büyüme

c.

Duraklama ve gerileme başlangıcı

d.

Gerileme

e.

Ölüm

4.
Yaşlı çevresine ya da topluma uyumu aksıyorsa sosyal uyumun sağlanması
amacıyla hangi sosyal hizmet metodu uygulanır?
a.

Sosyal rehabilitasyon programı

b.

Sosyal tedavi programı

c.

Sosyal bakım programı

d.

Arabulucuk programı
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e.

Yönetim programı

5.
Yaşlıların rol kaybı, yakın akraba kaybı ve kendi kendine yetememen
kaynaklanan kayıplar noktasında sosyal hizmet uzmanını hangi danışmanlığına ihtiyaç duyar?
a.

Arabuluculuk

b.

Yaşlı koruyucu aile hizmetleri

c.

Yas danışmanlığı

d.

Yaşlı koruyucu hizmetleri

e.

Destek ve terapi grupları

6.

Huzurevine kabulde aranan yaş sınırı kaçtır?

a.

55

b.

60

c.

45

d.

75

e.

50

7.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kaç adet Özel Yaşlı
Hizmet Merkezi bulunmaktadır?
a.

15

b.

18

c.

8

d.

19

e.

34

8.
Aşağıdakilerden hangisi Huzurevi
Merkezlerine kabul koşullarından değildir?
a.

60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

b.

Ruh sağlığı yerinde olmak,

c.

Bulaşıcı hastalığı olmamak,

Yaşlı

Bakım

ve

Rehabilitasyon

188

d.

Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak

e.

Ekonomik sıkıntıda olmamak

9.

Aşağıdakilerden hangisi Özel Huzurevi hizmeti veren kuruluşlardan değildir?

a.

Dernek

b.

Vakıflara

c.

Belediyeler

d.

Azınlıklara ait kuruluşlar

e.

Gerçek kişilere ait (özel) kuruluşlar

10.

Özel Huzurevi hizmeti veren kuruluşların sayısı kaçtır?

a.

176

b.

345

c.

234

d.

76

e.

56

Cevaplar: 1.e2.c3. e4.a5.c6.b7.a 8.e 9.c10.a
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8. ENGELLİ REFAHINA YÖNELİK SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde engelli kimdir? Engellilik çeşitleri, engellilere yönelik olarak uygulanan
sosyal hizmet uygulamaları nelerdir ve bu uygulamalarda sosyal çalışmacıların temel
fonksiyonlarının neler olduğu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Engelli kimdir?
2. Engelliliğin sebepleri nelerdir?
3. Engellilik ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarını hangi kurum ve kuruluşlar yerine
getirmektedir?
4. Engellilikle ilgili sosyal çalışmacının temel rolleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Engelli

Engellinin kim olduğu
öğrenilmiş olacak

Engellilerle ilgili toplumda
yapılacak gözlemlerle
kazanımlar geliştirilecek

Engellilik çeşitleri

Ne tür engellilikler olduğu
öğrenilecek

Çevremizde bulunan
engellilerle ilgili gözlem ve
literatür okumaları
kazanımları geliştirecek

Engelli refahı ile ilgili sosyal Engelli refahı ile ilgili
hizmet uygulamaları
çalışma yapan kamu kurum
ve kuruluşlar ve diğer
birimlerin öğrenilmesi
sağlanacak

Engelli refahına destek
veren kurumlar
incelendiğinde kazanımlar
daha da geliştirilmiş olacak
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Anahtar Kavramlar


Engelli,



Engelli rehabilitasyon merkezleri,



Engelli maaşı,



Engelli istihdamı.
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Giriş
Tarihi süreç içerisinde malul, sakat, yeti kaybeden, özürlü ve en son olarak da engelli
olarak ifadesini bulan bu kavramın birçok farklı tarifi bulunmaktadır. 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanunu ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda engelli kavramı genel olarak
şu şekilde tarif etmektedir:
Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel,
zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer
bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre
koşullarından etkilenen, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyacı olan bireydir.
Engellilik günümüz koşullarında hizmet olanaklarına erişme konusunda fırsat eşitliği,
katılım, eğitim, rehabilitasyon, kendini gerçekleştirme, yaratıcı faaliyetler zamanı, toplumsal
korunma, istihdam vb. bağlamında değerlendirildiğinde bir insan hakları sorunu olarak
yaşanmaktadır.
Sosyal hizmet mesleği de engelli insanların engellilik süresince karşı karşıya kalmak
durumunda oldukları bu sorunları ile baş edebilmeleri noktasında kendilerine profesyonel
olarak bakım, koruma ve danışmanlık vermeyi hedefleyen bir meslektir.
TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2014 yılı itibariyle yaklaşık 9.430.148 engelli
bulunmakta ve bu da nüfusun % 12,9’una karşılık gelmektedir. Bunun yanında bir de engelli
aileleri bulunmaktadır ki bunun da sayısı 34.891.547 kişidir. Bu toplam nüfusun nerede ise
yarısına karşılık gelmektedir ki, bu da engelli sorununun ne denli büyük bir sorun olduğunu
da ortaya koyan bir istatistiktir.
Böyle büyük bir sorun karşısındaki sosyal hizmetin uygulanması noktasında
Türkiye’de ASPB Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÖSYM, THY, Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri ve
özel teşebbüsün çalışmaları bulunmaktadır.
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8.1. Kavramsal Çerçeve ve Tarihi Süreç

07.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı kısaca özürlüler kanunu olarak geçen kanuna göre
özürlü; “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve
sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi” ifade eder
denilmektedir.
5378 sayılı kanunun 25.04.2013 tarihli revize edilmiş hâlindeki engelli tanımı ise;
“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” ifade etmektedir.
Bu iki tanım incelendiğinde özleri aynı olmakla birlikte ikinci tanımda, özürlü ibaresi
yerini tamamen engelli ibaresine bıraktığı, engelin doğuştan veya sonradan olması
ibarelerinin kaldırıldığı ve engelliye verilecek hizmetlere ilişkin belirtilen alanların kaldırılmış
olduğu dikkat çekmektedir.
Hangi farklı kavramlar kullanılırsa kullanılsın engelliler tüm toplumlarda hep var
olmuş ve o toplumun sosyo-kültürel yapısına göre farklı farklı uygulamalara maruz
kalmışlardır. Bu uygulamaların çoğunluğu cezalandırma ve dışlama gibi olumsuz tutum ve
davranışlar şeklinde görülmektedir.
Savaşların yoğun olduğu dönemlerde özellikle savaşa arka planda destek olacak olan
kadın ve çocukların yanında engellilere de işgücü olarak ihtiyaç duyulmuş ve gündeme
gelmişlerdir. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında savaşta yaralanan ve hayatını engelli
olarak geçirecek olan bireylerin sayısının fazla olması bu alanda bir takım tedbirler alınması
zorunluluğunu gündeme getirmiştir. Zaten günümüzdeki mevcut yasal altyapıların temeli
özellikle bu döneme rastlar.
En temel haklara erişimden mahrum bırakılan engelliler, tarih sahnesi içinde, önceleri,
ikinci sınıf, yardıma-bakıma muhtaç, bağımsız olarak kendi yaşamını sürdüremeyen ve/veya
korunmaya gereksinimi olan bireylere yönelik “patolojik” bir vaka olarak ele alınmıştır. Bu
algılama, “tıbbi (medikal) model” şeklinde bir yaklaşımı karşımıza çıkarmıştır. Bu
yaklaşımı, özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden
başlayarak, engellilere dönük “hak-temelli hareketler” olarak adlandırılan “sosyal model”
yaklaşımı takip etmiştir. Bu değişiklik, engellilere yönelik politikalarda önemli bir paradigma
(model) değişikliğidir. (Özgökçeler, S. Alpere, Y. (2010).

8.2. Engel Çeşitleri

Engelliler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla Başbakanlık
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile
"2002 Türkiye Özürlüler Araştırması" 2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırma ve engellilikle ilgili yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde engellilik sekiz ana
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bölümde değerlendirilmiştir.
1.

Ortopedik Engelli

Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol,
ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı,
şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler bu gruba girmektedir.
2.

Görme Engelli

Tek veya iki gözünde tam veya kısmı görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir Görme
kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar renk körlüğü, gece körlüğü olanlar bu gruba girer.
3.

İşitme Engelli

Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı
kullananlar da bu gruba girmektedir.
4.

Dil ve Konuşma Engelli

Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde
bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir, işittiği hâlDe konuşamayan, gırtlağı alınanlar,
konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk
olanlar bu gruba girmektedir.
5.

Zihinsel Engelli

Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zeka geriliği olanlar (mental
retardasyor). Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer.
6.

Süreğen Hastalık

Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan sürekli
bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum
sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt
ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları,
sinir sistemi hastalıkları, HIV).
7.

Ruhsal ve Duygusal Engelliler

Duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı örüntüler nedeni ile günlük
yaşam aktivitelerine tamamlamada, kişiler arası ilişkilerini devam ettirmede güçlük yaşayan
kişidir.
8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Ev veya okul ortamında, en az 6 ay süre ile çocuğun gelişim aşamaları ile
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bağdaşmayan, aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği ile karakterize olan bozukluktur. Ruhsal
bozukluk veya beyin hastalığı değildir.

8.3. Engelliliğin Nedenleri

Engelliliğin nedenleri incelenirken çok önemli bir bölümünün önlenebilir olduğu
görülmektedir. Bu nedenler genelde doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrası
meydana gelen engeller olarak kategorize edilmektedir. Bunları kısaca ifade etmek gerekirse:
1.

Genetik nedenler

2.

Bir kısım akraba evlilikleri

3.

Doğum koşulları

4.

Hamilelik döneminde anne adaylarının geçirdiği travmalar ve ilaç kullanımı

5.

Sigara, alkol gibi madde bağımlılığı

6.

Hamilelikte zararlı ışınlara maruz kalma

7.

Hamilelik sürecindeki ailevi sorunlar

8.4. Engellilik Refahı ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

Engelli refahından maksat, engellilerin toplumsal engellenmeden kaynaklanan çeşitli
sorunlarla baş edebilme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Zastrow, bu anlamda sosyal hizmet uzmanının yerine getirmek zorunda olduğu
rollerini şu şekilde ifade etmektedir:
1.

Engellilere danışmanlık yapmak:

SHU, engellilerin sahip olduğu temel haklar ve toplumsal hayata adaptasyonu
noktasında engellilere yönelik her türlü danışmanlık rolünü yerine getirir.
2.

Engelli ailelerine yönelik danışmanlık yapmak:

SHU, sadece engellilere yönelik danışmanlık yapmak gibi bir rolü yoktur. Bunun
yanında engelli ailelere ve toplumda engelli olmayan bireylere de danışmanlık yapmak gibi
rolleri bulunmaktadır.
3.

Sosyal öyküyü çıkartarak bilgi toplamak:

SHU, her engelli ile ilgili sosyal öyküyü çıkarmak, onunla ilgili sosyal inceleme
raporunu hazırlama rolü vardır. Her engelliyi kendi bünyesi içerisinde değerlendirmek
neticenin daha sağlıklı çıkmasına imkân hazırlayacaktır.
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4.

Vaka yöneticiliği üstlenmek:

SHU, engelli ile alakalı vakayı üstlenmek ve bu konuda yöneticilik rolünü yerine
getirmek gibi bir görevi bulunmaktadır.
5.

Aile ve kurumlar arasında bağlantı kurmak:

SHU, engelli, engelli ailesi ve kurumlar arasında bağlantı kurmakla görevlidir
6.
Engelli ile engelli haklarından yararlanabilmesi gereken kurumlar
arasında aracılık yapma:
SHU, engelli ve ailesinin sahip olduğu temel hakların elde edilebilmesi noktasında
gerekli kurumlarla aracılık yapmak ve engellilerin bu haklara kavuşması noktasında gerekli
çalışmaları yapmak durumundadır.
7.

Taburcu planlaması yapmak:

SHU, engellilik nedeni ile hastanelerde tedavi edilen engellilerin taburculuk sonrası
bakımlarının yapılabileceği yerler noktasında planlama yapma rolü bulunmaktadır.
8.

Savunuculuk yapmak:

Engellilerin hakları ile ilgili makro seviyede savunulucuk yapmak suretiyle, politika
değişikliği, mevzuatta yapılacak çalışmalar, toplumsal bilincin oluşturulabilmesi noktasında
çalışmalar yapar.
Sosyal hizmet uzmanının engellilerle ilgili çalışmalarındaki nihai hedefi hizmet
alıcılarını güçlendirmektir. Bireyleri güçlendirmedeki temel noktalar:
a.

Normalleştirme,

b.

Akıl hastanelerinden çıkartma,

c.

Mümkün mertebe en az kısıtlayıcı ortam,

d.

Yenilikçilik,

e.

Hak savunuculuğu ve

f.

Aile desteğidir. (Zastrow, (2013).

SHU, engellilerle iletişiminde şu ana unsurlara dikkat etmelidir.
1. Engelli bir insandır ve hakları vardır.
2. Terapi uygulaması
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3. Sosyal destek sistemlerini devreye sokma.
SHU, bunları yerine getirirken mikro, mezzo ve makro ölçekte hareket ederek
çalışmalarını yürütmekle görevlidir.

8.5. Engellilik Refahı Alanında Yapılan Uygulamalar

Engellilerin gerek uluslararası belgeler ve gerekse Anayasa ve buna yönelik yapılan
kanun ve diğer mevzuatta kendilerine tanınan bir dizi hakları bulunmaktadır. Bu haklar genel
insan hakları kapsamında olan haklara ek olarak, erişebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık, bakım,
koruma, rehabilitasyon, kamu hizmetlerinden etkin yararlanma, kamu, yerel ve özel
kuruluşların hizmetlerinden yararlanmada pozitif ayrımcılık hakkı vb.
Bu haklardan yararlanma ile ilgili Türkiye’de yapılan sosyal hizmet uygulamalarında
birinci derecede sorumlu kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Bu kurumun dışında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Belediyeler, özel sektör, Sivil Toplum
Örgütleri de engellilere yönelik çalışma yapan birimlerdendir.

8.5.1. Sosyal Hizmet Uygulamaları

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler kanunu kapsamında engellilerin sahip
olması gereken hakları noktasında ASPB’ye bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk
kapsamında engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için
durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal 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.
Engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini belirleyen 03 Haziran 2011 tarih ve 633 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname doğrultusunda ihdas edilen Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, engelli bireylere
sunulan bakım hizmetlerini oluşturmak, geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Bu çerçevede, engelli bireylerin belirlenmesi, korunması, bakım ve rehabilitasyonu ile
toplum içinde bağımsız olarak yaşamasını sağlayıcı hizmetleri planlamak, bu hizmetlerden
yararlanamayacak durumda olan engellilere sürekli bakım sağlayacak hizmetleri yürütmek,
kuruluş açmak ve hizmeti yönlendirmek sorumluluğu ile hareket etmektedir.
Bu bilinçle engelli bireylerin toplumsal yaşama uyumlarının ve katılımlarının
sağlanması için bireysel gelişim ve gereksinimlere önem verilmekte, öncelikli olarak sosyal
destek hizmet modellerinden yararlandırılmaktadırlar. Ayrıca engelli bireylere günlük
yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırarak, kaliteli bir yaşam sağlamaya yönelik
çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken, amaç engelli bireyin kendine
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güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler hâline gelebilmesidir.
Engelli bireylere yönelik yatılı ve gündüzlü hizmetler, 81 ilde Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüklerinin idare ve koordinesinde resmi ve özel kuruluşlarla
yürütülmektedir.
Engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerinde yürütülen politika ve stratejilerde
engelli bireylerin ailesi yanında evde bakımının sağlanması esastır. Ancak ailesi yanında
bakımı mümkün olmayan engelli bireyler için alternatif olarak kuruluş bakımı seçenekleri ile
farklı hizmet modelleri sunulmaktadır.

8.5.2. Evde Bakım Hizmeti

30.07.2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Bakıma Muhtaç Engelli Bireylerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine
İlişkin Yönetmelik doğrultusunda bakıma muhtaç engelliye sahip ailelerin biz vefat ettikten
sonra engellimize kim bakacak endişelerinin giderilmesi hedeflenmiştir.
İlgili mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine
düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan
bakıma muhtaç engellilerin isterler ise ikametgâhlarında, isterler ise resmî veya özel bakım
merkezlerinde bakımlarının sağlanması güvence altına alınmıştır.
İkametgâhında bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliye ikametgâhında bakım
hizmeti veren akrabasına veya vasisine bir aylık net asgari ücret ödenmektedir.

8.5.3. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Ailesi olmayan veya ailesi yanında bakımı sağlanamayan engellilerin resmi ve özel
merkezlerde bakımı ve rehabilitasyonu alternatif hizmet modeli olarak sağlanmaktadır.
Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan bakıma muhtaç engelli bireylere hizmet
veren kuruluşlarda, engelli bireylerin öncelikle insan onuruna yakışır şekilde bakımına,
beslenmesine, korunmasına, becerilerinin geliştirilmesine ve sosyal hayata uyumuna
ilişkin bakım ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır.
Bakım hizmetleri kapsamında; engelli bireylerin beslenmesi, korunması, temizliği
gibi birincil yaşam ihtiyaçları giderilmektedir.
Sosyal

rehabilitasyon

hizmetleri

kapsamında

ise;

engellilerin

var

olan
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yeteneklerinin ve becerilerinin korunması ve geliştirilmesi için egzersiz çalışmaları; atletizm,
yüzme, basketbol, futbol gibi sportif çalışmalar; resim, müzik, folklor, tiyatro gibi sanatsal ve
kültürel etkinlikler; seramik işleri, el işi, galoş üretimi, ahşap doğrama, tarımsal çalışmalar
gibi iş uğraşı faaliyetleri ile geziler, kutlamalar, eğlenceler gibi sosyal etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar dâhilinde engelliler, ulusal ve uluslararası yarışmalara
ve etkinliklere katılarak birey ve grup olarak başarmanın, değerli olmanın ve üretebilir
olmanın mutluluğu yaşamakta ve yaşatmaktadırlar.
Bunların yanında bakımları üstlenilen engelli bireylerin tedavisine, tıbbi
rehabilitasyonuna, özel eğitimine ve mesleki eğitimine, mesleki rehabilitasyonuna ve
istihdamına ilişkin hizmetlerin, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmasına veya bu hizmetlerin
ilgili kurum ve kuruluşların desteği ve yönlendirmesi ile işbirliği içinde birlikte sunulmasına
çalışılmaktadır.

adanaaile.gov.tr

8.5.4. Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

03.09.2010 tarihli ve 27691 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren
Engellilerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik
çerçevesinde, iş ve işlemleri tamamlanan engelli bireylerin resmi kuruluşlara yerleştirme
işlemleri sağlanmaktadır.
Anılan yönetmelik çerçevesinde bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeni ile
yaşamın gereklerine uyamama durumunda olan engelli bireylerin tespiti, incelenmesi, bakımı
ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmaları, engelli ve engelli ailelerine danışmanlık
hizmeti, bu hizmetlerin niteliğine ve işleyişine ilişkin usul ve esasları, personelin görev, yetki
ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde resmî kuruluşlarda bakıma
muhtaç engellilerimizin herhangi bir gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın ücretsiz olarak
bakım hizmeti sunulmaktadır.
Kasım 2014 tarihi itibariyle 85 Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 5.778
engelli birey yatılı bakım hizmeti almaktadır.
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8.5.5. Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi
Engelli bireylere hizmet sunan resmi kuruluşların fiziki şartlarının iyileştirilmesi
hedeflenmiştir. 2006 yılından itibaren bakıma muhtaç engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu
bakım hizmetlerinin daha modern fiziki koşullarda sunulmasına ilişkin esasları ve standartları
belirleme ve uygulama konusunda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu hedef doğrultusunda
engelli bireylerin daha kaliteli yatılı kurum bakımı hizmeti almasına yardımcı olacak
“Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi” geliştirilmiş ve yaygınlaştırılması planlanmıştır.
Bu projeye göre inşa edilen bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde; engelli bireylerin,
üçer kişilik yatak odası, oturma odası, mutfak, yemekhane, banyo, tuvalet ve personel odası
bölümlerinden oluşan; toplam on iki kişilik; 280 metre karelik, müstakil, tek katlı ve bahçeli
evlerde bakımları sağlanmaktadır. Ayrıca engelsiz yaşam merkezi projesi dâhilinde inşa
edilen idare binasında, engelli bireylerin rehabilitasyonu için gerekli olan bireysel ve grup
çalışması odaları, iş-uğraşı odaları, fizik tedavi salonu, hidroterapi havuzu gibi birimler
bulunmaktadır. Bu birimler aracılığı ile engelli bireylerin var olan yeteneklerinin
geliştirilmesine ve sosyal hayata uyumuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Engelsiz Yaşam Merkezi uygulamasına 2009 yılında başlanılmış olup, söz konusu
Engelsiz Yaşam Merkezi sayısı arttırılmaktadır. Hâlen ülke genelinde 20 Engelsiz Yaşam
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

8.5.6. Umut Evi Projesi
Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireylere sürekli bakım hizmetlerinin
sunulduğu bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde toplu yaşamın getirdiği olumsuzluklar
olabilmektedir. Bu olumsuzlukların en önemlisi çok sayıda engelli bireyin bir arada
bulunmasından dolayı toplumsal hayata katılımda zorluk yaşanmasıdır.
Bu nedenlerle engelli bireylerin küçük gruplar hâlinde bir apartman dairesinde veya
müstakil bir evde diğer komşuları ile birlikte yaşamalarını sürdürmesinin daha yararlı olacağı
öngörüsü ile Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde bakılmakta olan engelli bireylerden
durumları uygun olanların, kuruluşların ek ünitesi konumunda olan “Umut Evi” olarak
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isimlendirilen evlerde, toplum yaşamına aktif katılımlarının sağlanarak, bakımlarının
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Kasım 2014 itibarıyla ülke genelinde 84 Umut Evi bulunmaktadır.

www.umutevim.com.tr

8.5.7. Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti
Engellilerin Bakımı Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair
Yönetmeliği kapsamında, ailesinin yanında bakılan engelli bireylerin ihtiyaç duyulması
hâlinde, ASPB kurumlarına bağlı resmi bakım merkezlerinde geçici ve misafir olarak
bakımlarının sağlanması hususu düzenlenmiştir. Buna göre, bir engelli birey bir yıl içinde en
fazla otuz gün geçici ve misafir olarak merkezde kalabilmektedir.

8.5.8. Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri
Gündüzlü hizmet veren resmi kuruluşlarda sunulan bakım hizmeti ile engelli bireye
sahip ailelerin rahatlatılması hedeflenmiştir. Bu kuruluşlardaki hizmetler yeniden
düzenlenerek ağırlıklı olarak grup çalışması yapılmakta, hafta içi mesai saatlerinde, yarım
veya tam gün bakım hizmeti sunulmaktadır. Böylece engelli bireye sahip ailelerin ve özellikle
engelli bireylerin annelerinin rahatlatılması, kendilerine zaman ayırmalarının sağlanması ve
engelli bireyin daha uzun süre (mümkün ise gün boyu) kuruluş hizmetlerinden
yararlandırılması sağlanmıştır.
Kasım 2014 tarihi itibariyle gündüzlü bakım hizmeti veren ülke genelinde beş (5)
kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan 451 engelli birey yararlanmaktadır.

8.5.9. Evde Bakıma Destek Hizmeti
2010 yılında yapılan yasal düzenleme neticesinde, engelli bakım hizmetleri alanında
yeni bir hizmet modeli olan “evde bakıma destek hizmeti” için gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Bu hizmet modeli ile evinde bakılan ancak evde bakım ücreti veya kurumsal
bakım hizmeti gibi hizmetlerden yararlanmayan bakıma muhtaç engellinin, talep edilmesi
hâlinde kuruluşlardan görevlendirilecek bakıcı personel tarafından evinde bakımı
sağlanabilmektedir.

8.5.10. Özel Bakım Merkezleri

Engelli bireylerin yatılı bakım ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir gelişme de,
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30.07.2006 tarih ve 26244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakıma
Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği olmuştur. Söz konusu
yönetmelik ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak bakıma muhtaç
engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel
standardı, denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları
düzenlenmiştir.
İlgili yönetmelik uyarınca; bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendilerine
düşen ortalama aylık gelir tutarı, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu
tespit edilen bakıma muhtaç engellilerin isterler ise ikametgâhlarında, isterler ise resmî veya
özel bakım merkezlerinde bakımlarının sağlanması güvence altına alınmıştır.

Kasım 2014 itibarıyla 149 özel bakım merkezinde 10.277 engelli birey bakım hizmeti
almaktadır. Bu hizmet için özel bakım merkezlerine kişi başına iki net asgari ücret
ödemektedir.

8.6. Diğer Uygulamalar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
yaptığı uygulamalar dışında eğitim, sağlık, istihdam, erişebilirlik alanlarında da çeşitli
uygulamalar bulunmaktadır.
İstihdam alanında gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerek yerel yönetimler ve
gerekse özel teşebbüs bünyesinde 50 kişiden fazla personelin istihdam edildiği yerlerde % 3
oranında engelli istihdamı zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla ilgili çalışmalar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Eğitim ile ilgili çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığı çalışmalar yapmakta ve engelli
bireylerin eğitim hakkından yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaktadır.
Erişebilirlik ile ilgili çalışmalar kapsamında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tüm kamu
kurum ve kuruluşları başta olmak üzere bütün binaların yapımında, yollar, alt ve üst geçitler
vb. bütün ulaşım alanlarında engellilerin rahat ulaşabilmeleri noktasında gerekli çalışmaları
koordine etmektedir.
Yerel Yönetim birimleri de kendi görev alanları ile ilgili noktalarda engellilerin bakım,
rehabilitasyon, eğitim, boş zamanlarını değerlendirme vb. alanlarda her türlü çalışmaları yerin
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getirmektedirler. Bu noktada kayda değer en önemli uygulamalardan birisi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan
İSEM (İstanbul Engelliler Merkezi) çalışmalarıdır.
Sosyal destekler noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, ÖSYM, THY, özel tiyatrolar, seyahat acenteleri vb. kurum ve kuruluşların da
engellilere yönelik yerine getirmek zorunda olduğu görevleri bulunmaktadır.
Kültürel tesislerden, seyahat acentelerinden, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz veya
indirimli olarak yararlanma, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engellilik durumuna göre
sınav imkânı sunma, KPSS ile sınava girerken engellilik kontenjanından yararlanma gibi
birçok destek sağlanmaktadır. Engellilik oranına göre yurtdışından getirilen araçlardan vergi
muafiyeti de sağlanan desteklerden biridir.
Tüm bu kurum ve kuruluşluların ilgili birimleri olan sosyal servislerde çalışma yapan
sosyal çalışmacılar engellilerin temel haklarının korunması ve engelli refahına uygun hayat
standartlarının sağlanması noktasında kendilerine verilen görevleri yerine getirmektedirler.

www.asdep.org
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Uygulamalar
Çevrenizde bulunan bir engelli rehabilitasyon merkezini gezerek gerekli incelemelerde
bulununuz.
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Uygulama Soruları
1. Engelli kimdir?
2. Kaç çeşit engellilik bulunmaktadır?
3. Çevrenizde engelli var mıdır?
4. Birinci derecede akrabalarınız arasında engelli var mıdır?
5. Engellilerin sahip olması gereken hakları biliyor musunuz?
6. Engellilerle ilgili bakım hizmetleri nelerdir?
7. Bu merkezlerde çalışan sosyal çalışmacıların temel rolleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Engelli: Malul, sakat, yeti kaybına uğrayan, özürlü ve nihayetinde bu gün engelli
olarak ifade edilen ve kişiden kastedilen: “doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya
kaza sonucu fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından
dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan
tutum ve çevre koşullarından etkilenen, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve
destek hizmetlerine ihtiyacı olan bireydir.
Dünya nüfusunun % 10’u ve Türkiye nüfusunun % 12.9’u engelli olarak kabul
edilmektedir. Özellikle Türkiye’de engelli ve engelli aileleri beraber değerlendirildiğinde
Türkiye nüfusunun yarısına yakının engellilik ile ilişkilerinin olduğu bir gerçektir.
Engelli refahı ile alakalı sosyal hizmet uzmanının yerine getirmek zorunda olduğu
rolleri bulunmaktadır. Bu hizmetlerde nihai hedef, hizmet alıcılarını güçlendirmektir. Bunu
yerine getirirken tüm engellilerin de insan olduğu ve engelli ailelerinin de engelli kadar
bundan etkilendikleri gerçeğinden yola çıkarak, engellilerle ilgili danışmanlık, eğitim,
rehabilitasyon görevleri bulunmaktadır. SHU’nın engelli dışında toplumun da engellilikle
ilgili bilinçlenmesi noktasında da rolleri vardır. Tüm bu rolleri yerine getirirken mikro, mezzo
ve makro ölçekte sosyal hizmet uygulamalarını yapmakla yükümlüdür.
Türkiye’de engellilikle ilgili sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı resim ve özel
birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlar: ASPB, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK,
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY, Yerel
Yönetimler, Özel Teşebbüs ve Sivil Toplum Örgütleri.
Tüm bu kurum ve kuruluşlar bünyesinde engellilerin seyahat imkânlarından ücretsiz
veya indirimli yararlanmaları, istihdam noktasında pozitif ayrımcılığa tabi tutulmaları,
kültürel mekânlardan ücretsiz bir şekilde yararlanmaları, yurt dışından getirilecek araçlarda
vergi muafiyeti gibi temel destek uygulamaları bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.

Türkiye nüfusunun yüzde kaçı engelli olarak kabul edilmektedir?

a.

24

b.

12.9

c.

12

d.

13.5

e.

10

2.

Türkiye’de engellilikle ilgili çalışmalarda ana kurum hangisidir?

a.

Sağlık Bakanlığı

b.

Milli Eğitim Bakanlığı

c.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

d.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

e.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

3.

Günümüzde engellillerle ilgili kullanılan kavram hangisidir?

a.

Malul

b.

Özürlü

c.

Yeti kaybına uğrayan

d.

Engelli

e.

Hasta

4.

ASPB bünyesinde engelli hizmetlerinden sorumlu ana birim hangisidir?

a.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b.

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü

c.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

d.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e.

Şehit ve Gaziler Daire Başkanlığı
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5.
İkametgâhında bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliye ikametgâhında
bakım hizmeti veren akrabasına veya vasisine kaç aylık net asgari ücret ödenmektedir.
a.

Bir aylık

b.

İki aylık net asgari ücret

c.

Üç aylık

d.

Dört aylık

e.

Beş aylık

6.
Ailesi olmayan veya ailesi yanında bakımı sağlanamayan engellilerin bakımı
hangi kurumlarda sağlanmaktadır?
a.

Resmi ve özel bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde

b.

Evde Bakım biriminde

c.

Umut evlerinde

d.

Sağlık merkezlerinde

e.

Huzurevlerinde

7.
Engellilere bakımları karşılığında Özel Bakım Merkezlerine engelli başına ne
kadar ücret ödenmektedir?
a.

Bir asgari ücret

b.

Asgari ücretin 2/3’ü kadar.

c.

Üç asgari ücret

d.

İki asgari ücret

e.

Dört asgari ücret

8.

Engellilerin istihdamında 50 kişinin çalıştığı iş yerlerinde istihdam oranı yüzde

a.

Yüzde 5

b.

Yüzde 3

c.

Yüzde 4

d.

Yüzde 5

kaçtır?
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e.
9.
hangisidir?

Yüzde 50
Engellilerin istihdamı ile ilgili yetkili kamu kuruluşu aşağıdakilerden

a.

Sağlık Bakanlığı

b.

Milli Eğitim Bakanlığı

c.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d.

İçişleri Bakanlığı

e.

Büyükşehir Belediyeleri

10.
ASPB kurumlarına bağlı resmi bakım merkezlerinde geçici ve misafir olarak
bakımları yapılabilecek engelliler bir yıl içinde kaç gün misafir edilebilirler?
a.

15 gün

b.

10 gün

c.

25 gün

d.

30 gün

e.

20 gün

Cevaplar: 1.b2.c3.d4.a5.a6.a7.d8.b9.c10.d
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9. YOKSULLUK ALANI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yoksulluk, sosyal yardım kavramı, sosyal yardımlarla ilgili kamu kurum
ve kuruluşlar, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin yaptıkları sosyal hizmet
uygulamalarının neler olduğu ve bu sosyal hizmet uygulamalarında sosyal çalışmacının temel
fonksiyonun ne olduğu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yoksul kimdir?
2. Yoksulluğun sebepleri nelerdir?
3. Sosyal yardım nedir?
4. Sosyal yardım hizmetlerini yapan kuruluşlar hangileridir?
5. Sosyal yardım türleri nelerdir?
6. Sosyal çalışmacı sosyal yardımlar noktasında ne tür fonksiyonlar üstlenmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yoksulluk

Yoksulluk kavramının ne
olduğu, yoksulluğu doğuran
sebepler ve yoksulluk
çeşitleri öğrenilmiş olacak

Yoksulluk ile ilgili literatür
taraması kazanımları
geliştirecektir.

Sosyal Yardımlar Genel
Müd.

SYGM’nün yaptığı sosyal
yardımlar öğrenilmiş olacak

SYDV incelenmesi hâlinde
kazanımlar geliştirilecektir.

Sosyal yardım türleri

Sosyal yardım türleri ile
ilgili detaylı bilgilenme
olacaktır.

SYDV ve ASPB’nin ilgili
birimleri incelendiğinde
kazanımlar
geliştirilebilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yoksul,



Sosyal yardım,



Şartlı nakit desteği,



Şartlı sağlık desteği,



Şartlı eğitim desteği,



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.
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Giriş
İnsanlık tarihi kadar eski olan sosyal sorunlardan birisi de hiç şüphesiz yoksulluktur.
İnsanların en temel ihtiyaçları olan gıda, barınma, eğitim, sağlık, giyinme ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olan yoksulluk, sosyal hizmet mesleğinin en önemli
çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.
Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW)’nin Etik İlkeler’inin giriş
kısmında belirttiği üzere:
“Sosyal hizmet mesleğinin asli görevi, bireylerin iyi olma hâlini sağlamak ve özellikle
de kırılgan, mazlum ve yoksulların ihtiyaçları ve güçlendirilmelerine odaklanarak, tüm
insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır.”
Aynı şekilde Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi’nin Eğitim Politikası ve Akreditasyon
Standartları’na göre sosyal hizmet mesleğinin amaçlarından biri de “yoksulluğun ortadan
kaldırılması” dır. (Zastrow, 2013)
Gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de uygulanan sosyal hizmet çalışmalarından biri de
yoksulluğun azaltılmasına yönelik olarak yapılan sosyal yardım uygulamalarıdır.
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9.1. Yoksulluk İle İlgili Kavramsal Çerçeve

Üzerinde tam anlamı ile ittifak edilen bir tanımlaması olmayan yoksulluk kavramının
ilk tanımı, 1901 yılında Seebohm Roventree tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre; yoksulluk
toplam gelirin, biyolojik varlığın devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki
fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesidir. (Duyan, 2014)
20. yüzyılın başlarında; bireylerin gelirlerinin, biyolojik varlıklarını devam
ettirebilmeleri için gerekli olan yiyecek ve giyim gibi minimum düzeydeki fiziksel
ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemesi olarak yapılmaktaydı. Ancak günümüzde yoksulluk;
bireylerin sadece fiziksel ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması değil, aynı zamanda sosyal
ihtiyaçların da yeterince karşılanamaması durumu olarak kabul edilmektedir.
İnsan yaşamında sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapının farklılaşması sonucu
yoksulluk tanımı zamanla genişlemek suretiyle, yoksulların sadece yemek, barınma, giyim
gibi temel ihtiyaçlara değil bunun yanı sıra eğitime, sağlık hizmetine veya kültürel ve sosyal
faaliyetlere de ihtiyaç duyabileceği düşüncesi yerleşmiştir. Dünya Bankası’nın 1990 yılı
Kalkınma Raporu’nda yoksulluk konusunun incelenmesi ile birlikte literatürde yoksulluk
kavramı yoğun bir şekilde yer almaya başlamıştır.

9.1.1. Yoksulluk Çeşitleri
9.1.1.1.Mutlak Yoksulluk
Hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli,
yalnızca en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumudur (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011, s.
62; akt. Burçin, 2015). Mutlak yoksulluk gelişmemiş ve az gelişmiş ülkeler için kullanılan bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda bireylerin muhtaçlık durumu ön plandadır. Bu nedenle 'açlıktan
kaynaklanan ölümleri' de bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Mutlak yoksullukta
kişilerin en temek ihtiyaçları olarak nitelendirilen; giyim, konut, yakacak, sağlık ve gıda
yoksunluğu söz konusudur.

9.1.1.2. Göreli Yoksulluk

Adam Smith'in tanımına göre, temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen ancak
kişisel kaynakların yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve
topluma sosyal açıdan katılımları engellenmiş olanlar göreli yoksullardır. Tanımdan da
anlaşılacağı üzere göreli yoksulluk ile mutlak yoksulluğun ayrımı net olarak
yapılabilmektedir. Ayrıca bu yaklaşım, bireylerin sadece en temel ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor olmaları ile onların 'yoksul değildir' şeklinde nitelendirilmeyeceğini de
göstermektedir.
Sosyal haklar çerçevesinde değerlendirilecek olunursa, eşitlik ve adalet bireyler için
bir haktır. Ancak göreli yoksulluk ile karşımıza çıkan olgu, bir eşitsizlik durumunun varlığını
göstermektedir. Bu bağlamda göreli yoksulluğun, gelir ve refah dağılımındaki farklılığa
odaklandığı da söylenebilir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011).
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9.1.1.3.Öznel Yoksulluk

Asgari
temel
gereksinimlerin
karşılanıp
karşılanmadığı
sorusunun
cevaplandırılmasında yoksulların kendi algılarının esas alınmasını ifade eden yaklaşım ise
Öznel Yoksulluk olarak tanımlanmaktadır. Goedhard, Halberstadt, Kapteyn ve Van Prag’ın
1977 yılında geliştirdikleri Leyden Yoksulluk Sınırı bu yaklaşımı esas almaktadır. Leyden
Yoksulluk Sınırı hesaplanırken kişilere ne kadar gelir elde ederlerse geçinme düzeylerinin;
çok kötü, kötü, yetersiz, yeterli, iyi ve çok iyi olacağı gibi sorular yöneltilmektedir. Bu
sorulara verilen yanıtlar değerlendirilerek, kişilerin kendi yaşam düzeylerine ilişkin
belirledikleri sınırlar ortaya konulmaktadır (Tireli, 2009). Buna göre öznel yoksulluk
yaklaşımı ile bireylerin arzu ettiği sosyal refah da değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamda
öznel yoksullukla mücadele kapsamında, devletlerin sosyal politikalarının önemi de
vurgulanmalıdır. Zira bireylerin sosyal refahlarını ve sosyal katılımlarını arttıracak
'güçlendirme' politikaları ön plana çıkartılmaktadır.
Burada odaklanılması gereken nokta “Toplumun kabul edeceği minimum bir yaşam
standardı düzeyinden hareket ederek, yoksulluk çizgisinin belirlenmesidir.”

9.1.1.4.İnsani Yoksulluk

Yaklaşım ilk olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1997
yılında, İnsani Gelişme Raporu'nda kullanılmıştır.
Buna göre yoksulluk; gıda, hizmet, altyapı, enerji, hijyen, eğitim, sağlık, iletişim,
ulaşım, sosyal refah vb. birçok açıdan ele alınmaktadır. Bu yaklaşıma göre, bunların herhangi
birinin yokluğu ya da kısıtlılığı 'yoksulluğun' insani bir boyutta değerlendirilmesi için
yeterlidir. Ne var ki bu yaklaşım ile gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde yapılacak olan
ölçümlerin sonuçları oldukça yüksek çıkacaktır. Bu durum bir taraftan gelişmemiş ülkelerdeki
kaynak sömürülerinin boyutunu gösterirken, bir diğer taraftan 'mutlak yoksullara'
(muhtaçlara) ulaşılmasını zorlaştıracaktır. Bu açıdan gelişmemiş ülkelerde, yoksulluk
ölçümleri farklı şekillerde yapılabilmeli ve yoksullukla mücadele konusunda daha radikal
stratejiler yürütülmelidir.

9.1.2. Yoksulluğun Nedenleri

Yoksulluğun temel nedenlerini Zastrow şu şekilde ortaya koymaktadır: Yüksek
işsizlik oranı, sağlık sorunları, fiziksel engeller, duygusal sorunlar, yüksek miktarda sağlık
harcamaları, alkol, uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları, kalabalık aileler, işten çıkarılmalar,
mesleki beceri eksikliği, düşük eğitim seviyesi, etnik ayrımcılık, sabıkalı veya deli olarak
yaftalanma, sınırlı iş olanaklarının olduğu bölgelerde ikamet etme, boşanma, terk edilme veya
eş kaybı, bütçe sorunları ve kaynakların etkin kullanılamaması, cinsiyet ayrımcılığı, suç
mağduriyetine bağlı sonuçlar, eksik istihdam, düşük gelirli işler, zihinsel engellilik, emeklilik.
(Zastrow, 2013)
Bu listeyi daha da artırmak mümkündür. Toplumsal hayatta yaşanan birçok sorunun
yoksulluğu beraberinde getirdiği görülmektedir. Yoksulluk kimi zamana bir sonuç, kimi
zaman da bir sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.
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9.1.3. Yoksulluğun Sonuçları

Yoksulluğun neticesinde birçok sorunu da beraberinde getirdiği tarihi süreç içerisinde
gözlemlenmektedir. Bunlar ifade edilecek olursa: Göç, yeterli beslenememekten kaynaklanan
sorunlar, aile içinde şiddetli geçimsizlik ve parçalanma, suç ve intihar oranlarında artış,
kültürel şok, hastalıklar, işsizlik, sosyal güvencesizlik, açlık sebebiyle meydana gelen
ölümler.

9.2. Sosyal Yardım Kavramı

Yoksulluğun azaltılması noktasında uygulanan metotlardan birisi sosyal yardımlardır.
Sosyal yardım, temel gereksinimlerini karşılayabilme durumundan yoksun olan kişilere
yönelik bir sosyal güvenlik yöntemi ve sosyal hizmet alanıdır.
Muhtaçlık tespitine göre yoksullara karşılıksız olarak verilen ve onları kendilerine
yeterli duruma getirmek amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlardır (Başbakanlık Aile ve
Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2010: 28, akt. Zengin, E.vd., 2012) . Bu uygulamalar,
Sosyal güvenlik sistemi içerisindeki primsiz programlar olup çoğunlukla vergilerle finanse
edilmektedirler.
Sosyal yardımlar, sosyal koruma programları içerisinde yeterli gelire sahip olmayan
kişiler için son mercide sağlanan maddi destek olarak tanımlanmaktadır. Sosyal güvenlik
sisteminin açıklarını kapatıcı bir işlev görür ve sosyal sigorta sisteminin sağladığı güvenceden
faydalanamayanlara yönelik koruma sağlar (Hacımahmutoğlu, 2009, akt. Zengin, E. vd.,
2012).
Sosyal yardım, değişik isimlerle zikredilse de tarihin ilk devirlerinden itibaren
varlığını sürdürmektedir. İlk etapta yoksul kişilerin birinci dereceden aileleri tarafından
yapılan yardımlar, daha sonra yakın akrabalar, mahalle veya köy sakinleri tarafından da
yerine getirilen bir uygulama idi. Daha sonra yoksullukta meydana gelen artış toplumların
kendi içlerinde yapılaşmaya gitmeleri ile sivil toplum örgütleri marifetiyle yapılmaya
başlandı. Fakat sorunun büyümesi sivil toplum örgütlerinin de bunu tek başına
karşılamayacakları bir hâle dönüşünce devlet aygıtı devreye girerek yoksulluğun azaltılması
noktasında sosyal yardımlar yapılmaya başlandı.
Dolayısıyla modern anlamda devlet eliyle yerine getirilmeye çalışılan sosyal yardımlar
sanayileşme dönemiyle birlikte varlığını sürdürdüğü kaydedilmektedir (Taşçı, 2010: 37).

9.3. Yoksulluk ve Sosyal Hizmet İlişkisi

Yoksulluk birçok sosyal sorunun hem sebebi hem de bir sonucu olması hasebiyle bir
sosyal hizmet mesleğine ihtiyaç duyulmaktadır. Hatta sosyal hizmet mesleğinin ilk ortaya
çıkışının da yoksulluk sorunundan kaynaklandığı bilinen bir gerçektir.
Yoksulluk sorunu ve buna dayalı sorunların çözümünde sosyal hizmet uzmanlarının
mikro, mezzo ve makro ölçekte rolleri bulunmaktadır.
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a. Mikro ölçekte sosyal hizmet müdahalesi: Mikro ölçekte yoksul bireylerin karşı
karşıya kaldıkları yoksulluğun sebep ve sonuçlarının bireysel bazda değerlendirilerek çözümü
noktasında bir çalışma yapılması rolüdür. Bireysel anlamda danışmanlık yapmak, önleyici,
koruyucu ve rehabilite edici çalışmalar yapmak da mikro ölçekte yapılması gereken roller
arasına girmektedir.
b. Mezzo ölçekte sosyal hizmet müdahalesi: Mezzo ölçekte, bireyin çevresi ile
beraber değerlendirmesi gerçeğinden yola çıkarak, yoksulluğa sebebiyet veren çevresel
faktörler, aile ve grup yapılarının değerlendirilmesi ve ortaya çıkan tabloya göre çözüm odaklı
olarak çalışmalar yapmak.
c. Makro ölçekte sosyal hizmet müdahalesi: SHU, tüm toplumu ilgilendiren
yoksulluk sorununa toplumsal anlamda çözümler bulma ve yoksulluğun azaltılması
noktasında gerekli plan, proje ve programlar ortaya koymak suretiyle makro seviyede bir
bakış açısı ortaya koyar.
Sosyal hizmet mesleğinin rehberlik-danışmanlık işlevi ile mesleki müdahalenin esasını
oluşturan değişim ajanlığı doğru bir şekilde yerine getirilmelidir. Bu işlevin yerine getirilmesi
yoksulluğu yaşayanların kendi sorunlarının gerçek nedenleri hakkında bilinçlendirilmesine ve
çözüm yollarının hatırlatılmasına bağlıdır. Bu nedenle sistem kuramında bahsedildiği gibi
“çevresi içinde birey” bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Toplumdaki tüm bireyler için eşit fırsatlar
sunulması için uğraşılırken, müracaatçının kendini beceriksiz, aciz, değersiz bir birey olarak
görmesinin önüne geçerek kendi kendine yardımı geliştirmesi için destek sunulmalıdır.
Yoksulluğun bireysel değil, toplumsal bir sorun olduğunun anlatılması da sosyal hizmet
uzmanının görevleri arasındadır. Ayrıca çözüm konusunda bireyleri yaşamlarıyla ilgili karar
verme, kararlara katılma imkânlarının da sunulması oldukça önemlidir. (Duyan, 2013)
Yoksulluk sorunu temel insan hakkı sorunu olması hasebiyle sosyal hizmet mesleğinin
ve sosyal hizmet uzmanlarının bu konuda yerine getirmek durumda olduğu önemli görevleri
bulunmaktadır.

9.4. Sosyal Yardım Uygulamaları

Temel insan hakkı olarak yoksullukla mücadelede gerek kamu, gerek yerel yönetimler
ve gerekse sivil toplum ve özel teşebbüsün yerine getirmek zorunda olduğu birçok
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda Anayasa’nın “Sosyal Devlet” olarak tanımladığı
ülkemizde sosyal devlet anlayışı çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerine getirdiği
sosyal yardım uygulamaları bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları içeresinde ilk
sorumlu kurum olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardım İşleri Genel
Müdürlüğü gelmektedir.
Yoksulluk ile mücadelede devletin dışında yerel yönetimler, özel sektör ve sivil
toplum örgütlerinin de uygulamaları bulunmaktadır. Bu çalışmada sırası ile bu uygulama
örneklerinden bahsedilecektir.
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633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulan ASPB Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü’nün görevleri şu şekilde ifa edilmektedir:
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 usûl 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.
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 kökleştirici çalışmalar yapmak, geniş
kitleleri kapsayan yardım kampanyalarını koordine etmek ve desteklemek.
h) Sosyal yardıma hak kazanılmasında ve genel sağlık sigortalılığının tespitinde esas
alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usûl ve esasları belirlemek, bu testleri Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla işbirliği yaparak uygulamak.
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Bakanlık Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü hizmetlerin daha sağlıklı, hızlı ve insan
onuruna yakışır bir şekilde sürdürülebilmesi için SOYBİS projesini hayata geçirmiştir.
Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların
muhtaçlıklarını ve kişisel verilerini merkezi veri tabanlarından temin/tespit etme ve mükerrer
yardımların önlenmesine yönelik olarak kurumlar arası (online) veri paylaşımını sağlama
amacıyla SYDGM tarafından 6 aylık çalışma ile hayata geçirilmiş bir E-Devlet
uygulamasıdır.
Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin hizmete sunulmasıyla birlikte:
1. Yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın muhtaçlıkları merkezi veri tabanları
kullanılmak suretiyle bizzat devlet tarafından yapılmaya başlanmış; bireyler muhtaçlıklarını
ispatlama külfetinden kurtarılmıştır.
2. Yardım başvurusu yapan vatandaşların tek tek kamu kurumlarını dolaşarak
durumları ile ilgili evrak toplamasının önüne geçilmiş; sadece Nüfus Cüzdanlarını ibraz
etmek suretiyle yardıma müstahak olup olmadığı belirlenmeye başlanmıştır.
3. Yoksul vatandaşlarımızın yardıma erişim süreci kısaltılmıştır.
4. Kamu kurumları tarafından mükerrer yardım verilmesi engellenmiş; sosyal
yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ve daha geniş bir kitleye ulaşması sağlanmıştır.
5. Yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın durumları ile ilgili belge talebinde
bulundukları kamu kurumlarında oluşan iş yükü azaltılmıştır.
6. SYD Vakıflarında yaşanan yoğunluk giderilerek, Vakıf çalışanlarının sosyal
inceleme (hane ziyareti) yapmaları için ayırdıkları zaman artırılmıştır.
7. Kamu kurumları arasında mükerrer yardımların engellenmesine yönelik yapılan
yazışmalar ortadan kaldırılarak bürokrasi en aza indirilmiş ve kamu kaynaklarının etkin
kullanılmasına katkıda bulunulmuştur.
8. Etkin sosyal yardım politikaları geliştirilmesine yönelik gereken sağlıklı istatistiki
bilgi için alt yapı oluşturulmuştur.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sosyal yardım faaliyetlerini yürütürken
karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında TÜBİTAK ile ortaklaşa olarak Bütünleşik
Sosyal Yardım Hizmetleri Projenin başlatmış ve uygulamaya koymuştur.
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Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi sosyal yardım alanının temel problemi
olarak gösterilen sağlıklı işleyen ortak veri tabanı eksikliğini gidererek kurumsal bir sosyal
yardım sisteminin alt yapısını oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda amaçları;
1. Devlet tarafından verilen tüm sosyal yardımların tek çatı altında toplanması, sosyal
yardımlarla ilgili veri tabanlarının entegre edilerek hane halkı yaklaşımının geliştirilmesi,
2. Çeşitli sosyal yardım başvurularının elektronik kanallardan yapılabilmesi,
3. Engelliler veri tabanı da dahil olmak üzere veri tabanları arasında bilgi paylaşımı
ve etkin denetimin sağlanması,
4. Sosyal yardım bilgilerinin bütüncül bir şekilde yönetilmesi ile sosyal yardım
kararlarının etkinleşmesi ve daha adil kaynak dağıtımının sağlanması,
5. Vatandaşlara sosyal yardımlarla ilgili tüm bilgilerin tek noktadan ulaştırılması,
sosyal yardım konusunda etkin yönlendirmenin yapılabilmesinin sağlanması,
6. Oluşturulacak karar destek
desteklenmesi olarak öngörülmüştür.

sistemi

ile

sosyal

güvenlik

politikalarının

Sosyal yardım uygulamalarında kolaylaştırıcı unsurlardan birisi de Alo 144 Sosyal
Yardım Hattıdır. Bu hat vasıtası ile yoksul vatandaşların buraya direk müracaatları ile
kendilerine daha hızlı ulaşım sağlanmaktadır.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü eliyle yapılan yardımlar ailelere yönelik
yardımlar, eğitim yardımları, sağlık yardımları, engelli ve yaşlılara yönelik yardımlar, asker
ailelerine yapılan yardımlar olarak kategorize edilmektedir.

9.4.1. Aile Yardımları

ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen yardım çeşitlerinden biri
aileleri verilen yardımlardır. Bunlar gıda yardımları, yakacak yardımları, doğum yardımı ve
barınma yardımıdır.
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a. Gıda Yardımları
İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına (SYDV) kaynak aktarılmak suretiyle il ve ilçelerde gıda yardımına ihtiyaç duyan
vatandaşların bu ihtiyaçların karşılanması sağlanmaktadır.
2014 yılında toplam 675.193 hane için 226,09 milyon gıda yardımı yapılmıştır. (Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 76)
b. Yakacak Yardımları
2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları
aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane
başına en az 500 kg olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca yoksul ailelere yakacak yardımı
programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım
sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.
2013 yılında 2.106.015 aileye 2.142.316 ton; 2014 yılında ise 2.149.272 aileye
2.232.700 ton kömür dağıtılması planlanmıştır. Kömürün muhtaç durumda olan
vatandaşlarımıza dağıtım sürecinde oluşan nakliye, hamaliye vb. giderler için 2014 yılında
SYD Vakıflarına Fondan 3.841.647-TL kaynak aktarılmıştır. (Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 80)
c. Doğum Yardımı
“Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü
maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme
göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.
Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlamıştır. Doğum yardımı,
15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce
doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının
tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde
15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.
Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve
yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara
yapılacaktır.
Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı
şartlarda faydalandırılacaktır. http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/haberler/dogum-yardimibasvurulari-basladi
d. Barınma Yardımları
Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç
vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu
yardım programı sayesinde evlerinin bakımını yapamayacak durumda olan ve kötü şartlarda
hayatını idame ettiren vatandaşlarımız sağlıklı ve sıcak bir yaşam ortamına kavuşmaktadır.
http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/sosyal-yardim-programlarimiz/barinma-yardimlari
Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminden alınan istatistiklere göre 2014 yılında
tüm barınma yardımları kapsamında 22.609 haneye 103,04 milyon TL yardım yapılmıştır.
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu, s. 76)

9.4.2. Eğitim Yardımları

Yoksul kesimlerin eğitim imkânlarına erişilebilirliğinin düşük olması eğitimde fırsat
eşitliğini ortadan kaldırmakta ve yoksulluğun nesilden nesle aktarılmasının önüne
geçilmesinde en büyük problemi teşkil etmektedir. Etkili bir sosyal yardım politikası
oluşturulmasında ve yoksullukla mücadelenin başarılı olmasında eğitim faktörü kritik bir
önem taşımaktadır. Bakanlık bu gerçekten hareketle Fon kaynağının büyük kısmını eğitim
yardımları için kullanmaktadır.
a. Eğitim Materyali Yardımı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ilköğretim ve lisede okuyan
fakir ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel
okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.
SYDV’ın Periyodik Paylarından yıl içerisinde yaptıkları eğitim materyali yardımları
dikkate alındığında 2014 yılında toplam 62.820 hanede yaşayan 94.618 öğrenci için 17,37
milyon TL kaynak kullanılmıştır. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet
Raporu, 82)
b. Şartlı Eğitim Yardımı
Nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle
çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, “Şartlı
Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile doğrudan
anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı erkek
çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir.
Aylık ödeme miktarları: İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 35 TL, kız
öğrenci için/aylık 40 TL, Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 50TL, kız
öğrenci için/ aylık 60 TL’dir.
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Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) olarak ifade edilen Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı
Sağlık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı merkezde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
tarafından organize ve koordine edilmektedir. Yerelde ise her il ve ilçede bulunan Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmektedir. Yardımdan yararlandırma
süreci aşağıdaki şemada açıklanmıştır:

c. Öğle Yemeği Yardımı
1997 yılında başlatılan 8 yıllık temel eğitimdeki taşımalı eğitim uygulaması
kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği
verilmesini içeren bu program 2003–2004 öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan
karşılanmak üzere il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
d. Ücretsiz Kitap Yardımı
2003–2004 eğitim-öğretim yılından itibaren kaynağı Fondan aktarılmak suretiyle
MEB tarafından ilköğretim öğrencilerinin kitapları ücretsiz verilmektedir.
e. Öğrenci Barınma, Taşıma, İaşe Yardımı
Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım barınma
vb. ihtiyaçlarına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir.
f. Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması
“Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin
Ücretsiz Taşınması Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ve (mülga) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği
ile 2004–2005 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.
g. Yüksek Öğrenim Bursları
1989 yılından itibaren, ailesi dar gelirli yükseköğrenim öğrencilerine başarılı olmaları
şartıyla, her yıl 9 ay süresince Fon kaynaklarından karşılıksız burs verilmekteydi.
Yükseköğrenim bursları, 2003–2004 öğretim yılından itibaren Kredi ve Yurtlar Kurumu’na
devredilmiştir.
http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/sosyal-yardim-programlarimiz/egitimyardimlari.
228

9.4.3. Sağlık Yardımları
a. Tedavi Destekleri
Sağlık yardımı kapsamında; yeşil kartla karşılanmayan ve yeşil kartı olmayan
vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri ile sosyal güvenceden yoksun
vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderleri karşılanmaktayken 01.01.2012 tarihi itibarıyla 5510
Sayılı Kanunun Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm
vatandaşların tedavi ve sağlık hizmeti bedelleri GSS kapsamına alınmıştır.
b. Şartlı Sağlık Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6
yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para
yardımı yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile doğrudan anneler
adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu alanda yapılan aylık ödemeler çocuk başına 30
TL’dir.
Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor
kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı Gebelik yardımları şu şekildedir:
Doğumun hastanede yapılması hâlinde 1 kereye mahsus 75 TL.
Düzenli muayenelerin yapılması hâlinde doğumdan önce aylık 35 TL.
Doğumdan sonra 2 kereye mahsus 35 TL. ödeme yapılır.
http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/sosyal-yardim-programlarimiz/saglik-yardimlari

9.4.4. Engelli Yardımları
a. Engelli İhtiyaç Yardımları

Sosyal güvenceden yoksun engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her
türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım
programıdır.
b.2022 Kapsamında Yapılan (Engelli ve Yaşlı) Yardımları
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından
faydalanmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş
olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk Vatandaşlarından, 65 yaşını
doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük engelliler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu
18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan kimselere (engelli olan yakınına fiilen
bakmak şartı ile) aylık bağlanmaktadır.
6111 sayılı Kanunun geçici 2.nci maddesiyle sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak
çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik
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kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis
hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 kaybettiğine Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Kurulunca meslek hastalıkları tespiti hükümleri çerçevesinde karar verilen
kişilere aylık bağlanması imkânı getirilmiştir.
2022 sayılı Kanun kapsamında ödenen aylıklar ile silikozis aylıkları her yılın Mart,
Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ödenmektedir. 633
Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel
Müdürlüğü Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılmış ve 2022
sayılı Kanun kapsamındaki işlemler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaya
başlanmıştır. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 94)
2014 Yılı İçerisinde 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler Ve Fayda
Sahibi Kişi Sayısı (2014 Ocak-Aralık Dönemi) incelendiğinde bu süre zarfında toplam
1.300.377 kişiye 3.602.740.815,55 TL ödeme yapılmıştır.

9.4.5. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardım
Programı
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi
Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik
Araştırma Projesi” Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık
ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı sosyal
politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi
sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşların başvuruları alınmaya
başlanmıştır.
Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi 3294 sayılı kanun kapsamında olan eşi
vefat etmiş kadınlar olarak belirlenmiştir.
Hedef kitledeki eşi vefat etmiş kadın vatandaşlarıın resmi ikametgâhlarının bulunduğu
il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuru
yapması ile süreç başlamakta ve başvuru sürecinden yardımın ödenmesine kadarki yardım
programına ilişkin tüm işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden
yürütülmektedir. http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/sosyal-yardim-programlarimiz/esi-vefatetmis-kadinlara-yonelik-duzenli-nakdi-yardim-programi

9.4.6. Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakdi Yardım
Programı
Yerel yönetim birimlerinden olan Belediyeler marifetiyle zorunlu askerlik hizmetini
yürüten muhtaç er ve erbaşların ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programı uygulaması
daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle yürütülmeye devam edilmiştir.
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Başvuru Koşulları
Askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin
muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılmaktadır. Askere giden
kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık
kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır.
Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden
kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.
2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler
ayrıca bu yardım programından da faydalanabilmektedir. Benzer şekilde Şartlı Nakit Transferi
programından da faydalanmaya devam edebilmektedirler.
Ödeme Miktarı, Periyodu ve Süresi
Aylık 250TL olmak üzere 2 ayda bir 500 TL’lik düzenli ödeme hak sahibi
vatandaşlarımızın PTT’deki hesaplarına yatırılmaktadır ve bu askerlik süresince devam
etmekte olup en fazla on beş ay sürmektedir.
Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminden alınan veriler doğrultusunda 2014 yılında
en az bir ödeme almış fayda sahiplerinin sayısı 120.449’dur. Son ödeme dönemindeki fayda
sahibi sayısı 62.693’tür. (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu,81)

9.5. Yerel Yönetimler Tarafından Gerçekleştirilen Sosyal Yardımlar

Anayasa’nın “sosyal devlet” ilkesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarının yerine
getirmek zorunda olduğu görevleri bulunmaktadır. Bu kurumlardan Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetler yukarda kısaca anlatıldı. Merkezi idare
tarafından yerine getirilen bu faaliyetlerin dışında yerel yönetim unsurlarından olan
belediyeler tarafından da yoksullukla mücadele kapsamında yapılan sosyal yardım
uygulamaları bulunmaktadır.
Gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu ve gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununda sosyal yardımların yapılabilmesi noktasında belediyelere sorumluluklar
yüklemektedir. Türkiye’de 900’e yakın belediye teşkilatında bu hizmetler belediyelerin
güçlerine göre belli oranlarda gerçekleştirilmektedir. Burada Türkiye’nin en büyük belediye
yapılanması olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoksullukla ilgili yaptığı bazı
uygulamalarından bahsedilecektir:

9.5.1. İBB. Eğitim Müdürlüğü Tarafından Yapılan Yardımlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2009 eğitim ve öğretim yılına kadar ilköğretim,
ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim yardımı
yapmıştır. Fakat 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesine başvurması
neticesinde belediyelerin eğitim yardımı yapabilmelerinin önü kapanmış ve 2009’dan beridir
eğitim bursu adı altında hiçbir belediye eğitim yardımı yapamamıştır (Beki, 2009, s. 115).
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9.5.2. İBB. Darülaceze Müdürlüğü

Darülaceze’de kalmakta olan sakinlerin tüm giyim ihtiyaçları, sağlık hizmetleri,
kurum bünyesinde çalışmakta olan aile hekimi tarafından periyodik muayeneleri gibi birçok
sosyal ve sağlık ihtiyaçları karşılanmaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010).

9.5.3. İBB. İstanbul Engelliler Merkezi

İstanbul Engelliler Merkezi (İSEM), ALO 153 Engelliler ve Yaşlı Ücretsiz Ulaşımı,
Tıbbi Rehabilitasyon (fizik tedavi, hidroterapi, hippoterapi), Psikososyal Servis, Medikal
yardım (sosyal güvencesi olmayan engelliler için ortez-protez, beyaz baston, ses kayıt cihazı,
işitme cihazı, tekerlekli sandalye, akülü sandalye, koltuk değneği, hasta altı bezi…), Yasal
Haklar Danışmanlığı, İstihdam Destek Hizmetleri, Engelliler Yaz Kampı Hizmetleri,
Engellilerin Sosyal Hayata Adaptasyonu ya da Toplumun Engellilere Adaptasyonu Projesi,
Küçük Adımlar Erken Eğitim Projesi, Yaz Okulu gibi birçok projelerle hizmet vermektedir
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010).

9.5.4. İBB. Kadın Sağlığı Koruma Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde, Meme Kanseri
Taraması, Rahim Ağzı Kanseri Taraması, Kemik Erimesi Taraması, Genital Enfeksiyon
Taraması, Kalp Damar Hastalıkları Risk Taraması, Gebelik Lohusalık Takibi, 0 – 6 yaş
sağlam Çocuk Gelişimi Takibi, Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Eğitimi gibi ücretsiz olarak
hizmetler verilmektedir.

9.5.5. İBB. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İstanbul’da ikamet eden muhtaç ailelere imkânlar doğrultusunda nakdi yardım ve tıbbi
yardım yaparak muhtaç kişilere destek olmaktadır. (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010).

9.5.6. İBB. Evde Sağlık Hizmetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal çalışma ekipleri tarafından uygun görülen
bireyleri, doktor tarafından hastanın evinde ziyaret ederek muayenesini yaptırmaktadır. Yara
bakımı, psikolog takibi, evde fizik tedavi, ev temizliği, kişisel bakım, hastaneye nakil gibi
hizmetlerden yararlanmasını sağlamaktadır.
Fizyoterapi gereken engelli, yatalak, felç geçirmiş hastalara evinde uzman
fizyoterapistler ve taşınabilir fizik tedavi aletleri ile tedavi yaptırmaktadır (İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 2010).

9.5.7. İBB. Gıda Yardımı (Alışveriş Kartı)

İBB tarafından yapılan yardımlardan biri gıda yardımıdır. Gıda yardımları ilk etapta
gıda kolileri tarzında hazırlanarak, yoksul kesimlere dağıtımı yapılmakta idi. Daha sonra
alışveriş kuponu tarzında belli marketlerden alışveriş yapma imkânı verilerek bu yardımların
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu alışveriş çeki ve alışveriş için kredi limiti belirlenmiş
alışveriş kartları tarzına dönüşerek, insanların rencide olmadan, evlerinde temel olarak ihtiyaç
duydukları şeyleri almalarına imkân hazırlayan bir modele geçmiştir.
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İBB tarafından yapılan sosyal yardım faaliyetleri, bu kurumlarda görev yapan sosyal
çalışma görevlileri tarafından yapılan sosyal inceleme raporundan sonra faaliyete geçmekte ve
sosyal inceleme raporunun sunulduğu kurul tarafından karar verildikten sonra uygulamaya
geçmektedir. Nitekim İBB Kadın Koordinasyon Merkezi bünyesinde 50 bay, 50 bayan olmak
üzere 100 sosyal çalışma görevlisi bulunmakta ve buraya yapılan müracaatları bizzat yerinde
inceleyerek haklarında sosyal inceleme raporları hazırlandıktan sonra sosyal yardım yapılıp
yapılmayacağına karar verilmektedir.

9.6. Sivil Toplum Örgütleri Eliyle Yürütülen Sosyal Yardımlar

İl Dernekler Masasına göre Türkiye’de 263735 adet dernek bulunmaktadır. Bunların
106664 âdeti faal durumdadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü verilerine göre de 2014 yılı Aralık
ayı itibariyle Türkiye’de 4867 Adet vakıf faal olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu vakıf
ve derneklerden 401’i Kamu Yararına Çalışan Dernekler Statüsüne tabidir.
Bu dernek ve vakıflardan bir kısmı sosyal yardım amaçlı faaliyetlerde bulunan sivil
toplum örgütleridir. Bunlardan Kızılay, Deniz Feneri, İHH, Yardım Eli, Sadaka Taşı Derneği,
Lösev gibi yüzlerce dernek bulunmaktadır. Bu çalışmada dernek olarak Deniz Feneri Derneği
ve vakıf olarak da İHH (İnsani Yardım Vakfı)’nın yaptığı sosyal yardım faaliyetlerinden
kısaca bahsedilecektir.

9.6.1. Deniz Feneri Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar

1996 yılının Ramazan ayında "Şehir ve Ramazan" isimli bir televizyon programıyla
başlayan iyilik hareketi, yardım etmek ve yardım almak isteyenlerin kuvvetli talebiyle " Deniz
Feneri " kimliğine bürünerek önce haftalık yayınlanan bir programa dönüşmüş, sonrasında ise
aynı isimdeki 1998 yılında dernek olarak kurulmuş ve 2002’de ISO 9001 Kalite Belgesi'ni
almıştır.
İlk günden bu yana onu yalnız bırakmayan on binlerce bağışçı ve gönüllüsüyle,
Türkiye'de ve Dünya'da 500.000 aileye gıda, barınma, sağlık ve para yardımı ulaştırmış ve
gün geçtikçe artan bir sayıyla ulaştırmaya devam etmektedir.

Deniz Feneri Derneği Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan ve izin
almadan yardım toplayabilen dernek statüsündedir.
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Deniz Feneri Derneği, yardım çalışmalarını yaparken, kendilerine yapılan müracaatları
bizzat yerinde gözlemleme ve haklarında sosyal inceleme raporu hazırladıktan sonra rapor
ilgili kurullarda görüşür. Kurulların verdiği yardım kararından sonra müracaatçılara yardımlar
ulaştırılır. Tüm bu faaliyetler ilk müracaat zamanından, kendilerine yardım ulaştırılan ana
kadar, yardım miktarından, yardımı veren gönüllüye kadar bilgisayar atmosferinde takip
edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.
Deniz Feneri Derneği, yapılan sosyal yardım hizmetlerinin yanında akademik
çalışmaya imza atmak suretiyle Deniz Feneri Yoksulluk Araştırmaları Merkezi (DEYAM)
2006 yılında kurulmuş, bünyesinde, yoksulluk sahasındaki bilgilerin toplandığı, ilgi ve
çalışma alanı “yoksulluk” olan araştırmacılar için kaynak oluşturacak kapsamlı bir bilgi
merkezi oluşturulmuştur. Bu kapsamda Yoksulluk ve Uluslararası Yoksulluk adları ile iki
sempozyum gerçekleştirilmiş ve bu sempozyumda sunulan bildiriler toplam altı cilt hâlinde
yayımlanmıştır.
"Yeryüzünde en son ihtiyaç sahibine ulaşıncaya dek durmaksızın çalışmak? ilkesiyle
hareket eden Deniz Feneri, ihtiyaç sahiplerine pek çok alanda yardım ulaştırmaktadır. Bunları
şu şekilde sıralayabiliriz:
Gıda
Gıda yardımı, yerinde inceleme sonucunda tesbit edilen ailelere, bir defaya mahsus
veya her ay ya da iki ayda bir olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.
Giyim
Giyim yardımı, yerinde inceleme sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahiplerine
yapılmaktadır. Büyük kentlerde ihtiyaç sahiplerini mağazalara davet edilerek yapılan giyim
yardımı, mağazaların olmadığı kentlerde evlere koliler hâlinde ulaştırılmaktadır.
Nakit
Yapılan sosyal inceleme sonucunda yardıma ihtiyaç duyduğu tesbit edilen kişilere bir
seferlik veya periyodik olarak banka havalesi yoluyla nakit yardımı yapılmaktadır.
Eğitim
Eğitimini sürdürebilmek için maddi imkânları yeterli olmayan öğrencilere; şartlı nakit
yardım, kırtasiye seti, okul çantası, okul kıyafeti, kitap, vb. yardımları yapan Deniz Feneri,
ayrıca afetlerde, savaşlarda zarar gören okul binalarının eski hallerine dönmesi ya da
yenilerinin yapılması için destek olmaktadır.

Barınma
Çeşitli sebeplerden dolayı evlerini kaybetmiş mağdur kimselere imkânlar dahilinde
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yardım edilmektedir.
Ayrıca İstanbul ve Ankara'da bulunan iki adet misafirhanede tedavi maksadıyla bu
şehirlere gelen ve kalacak yeri olmayan ihtiyaç sahipleri misafir edilmektedir.
Sağlık
Gelir düzeyi düşük ve/veya sosyal güvenceden yoksun ve/veya yeşilkart
hizmetlerindeki kısıtlılıklardan dolayı tedavi alamamış kimselerin sağlık sorunlarının
giderilmesi için danışmanlık, yönlendirme, medikal malzeme, ilaç gibi yardımlar
yapılmaktadır.
Temizlik
Sağlıklı yaşamın ön koşulu olan temizliğin kolaylıkla sağlanabilmesi için kapsamlı bir
temizlik malzeme seti (sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, deterjan,vs..) ihtiyaç sahibi
ailelere dağıtılmaktadır.
Meslek Edindirme
Desteğe muhtaç ailelerdeki yaşı ve sağlık durumu gelişmeye, öğrenmeye ve beceri
kazanmaya müsait olan kişilere çeşitli branşlarda meslek edindirmek ve beceri kazandırmak
için Deniz Feneri tarafından eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

9.6.2. İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı)
Tarafından Yapılan Sosyal Yardımlar

İHH İnsani Yardım Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın
herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış;
savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm
insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal
edilmesini önlemek üzere 1992 yılından bu yana çalışmaktadır.
Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 1995 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar kısa
sürede 5 kıtada 120 ülke ve bölgeye yayılmış ve Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır
köprüsü olmuştur.
İHH tarafından yapılan sosyal yardımlar, müracaatçının sosyal incelemesinin
yapılması ve ilgili kurulların kararlarından sonra faaliyete geçmektedir.
İHH tarafından gerçekleştirilen sosyal yardım alanları ise şunlardır:
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Gıda Yardımları: Acil gıda programları, kurban programı, ramazan kumanya ve iftar
dağıtımı çalışmaları, gezici ve geçici aşevleri, sürekli ihtiyaç bölgelerinde gıda dağıtımı vb.
Yetim Yardım Programları: Yetimhane kompleksi inşa ve işletmeleri, savaş,
deprem ve sair sebeplerle yetim kalan çocukların gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma vb.
ihtiyaçlarının karşılanması vb.
Barınma ve Giysi Yardımları: Prefabrik köy, çadır kentler, yıkılan evlerin yeniden
inşası, zarar görmüş evlerin tadilatı, ihtiyaç sahiplerine sürekli giysi dağıtımı vb.
İş - Meslek Edindirme Projeleri: Ailelere balıkçı tekneleri, çiftçilik, marangozluk,
terzilik, boyama, nakış vb. meslek edindirme kursları, ailelere motor taksiler, kadın gelişim
enstitüleri vb.
Eğitim Yardımları:
Eğitim Tesis ve Altyapı Yardımları: Kreş, ilköğretim kurumu, lise, üniversite,
enstitü, gençlik merkezi ve benzer farklı tür ve düzeylerde eğitim kurumu inşa ve / veya
tadilatı; fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, kütüphane, spor salonu ve benzeri eğitim
birimi inşa ve / veya tadilatı vb.
Eğitim Araç Gereçleri Yardımları: Öğrencilere yönelik çantalar, eğitim setleri, okul
kıyafeti, yardımcı ders araç gereci ve benzeri farklı mahiyetlerdeki eğitim materyalleri
ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim kurumlarında asli ve yardımcı ders araç gereçleri
ihtiyaçlarının karşılanması vb.
Yeterlilik Kazandırma Yardımları: Meslek kazandırma, mesleki yeterliliğe derinlik
kazandırma ve benzeri mahiyetlerde eğitim hizmetleri verilmesi vb.
Sağlık Yardımları:
Sağlık Tesis ve Altyapı Yardımları: Mobil poliklinik ve sağlık otobüsü, yerleşik
hastane ve poliklinikler, geçici sağlık çadırları, ilaç ve tıbbi malzeme desteği, sahra çadırları,
ambulans destekleri vb.
Sağlık Hizmeti Yardımları: Katarakt ameliyatları, gönüllü sağlık personelinin
bölgelerde istihdamı, bağımlılık yapan madde kullanan gençlerin rehabilitasyonu, AIDS
hastalarının rehabilitasyonu, sağlık taramaları, koruyucu hekimlik çalışmaları.
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Uygulamalar
Sosyal yardım faaliyetleri yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından
birini ziyaret ederek yardım yapma şekillerini ve sosyal çalışmacıların rollerini öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının görevleri nelerdir?
2. Kimler nasıl başvurmaktadırlar?
3. Sosyal yardım kararları nasıl alınmaktadır?
4. Sosyal yardımlar müracaatçılara nasıl verilmektedir?
5. Sosyal yardımları yeterli buluyor musunuz? Niçin?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı en temel sorunlardan birisi yoksulluk sorunudur.
İnsanlık tarihi kadar eski olan bu sorun, insanların en temel ihtiyaçları olan gıda, giyim,
barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur.
Yoksulluk birçok sosyal sorunun bir sebebi ve aynı zamanda bir sonucu olarak
karşımıza çıkmakta ve sosyal hizmet mesleğinin en temel konularından biri olma özelliğini
taşımaktadır.
Yoksulluğun azaltılması noktasında gerek dünyada gerekse Türkiye’de çeşitli sosyal
yardım faaliyetlerini gerçekleştiren kamu kurum kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum
örgütleri bulunmaktadır. Türkiye’de sosyal yardımlar noktasında en yetkili kurumu ASPB
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüdür. Bu kurum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları aracılığıyla Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar çalışmalarını ulaştırmaktadır.
Kurumlar tarafından yapılan sosyal yardımlar içerisinde aile yardımları, eğitim
yardımları, sağlık yardımları, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal yardımlar, özel durumda
bulunanlara yardımlar bulunmaktadır.
Sosyal yardımların gerçekleştirilmesinde en önemli hizmet elemanları sosyal hizmet
uzmanlarıdır. Bunların hazırladıkları sosyal inceleme raporları sosyal yardımların
gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
hangisidir?

Sosyal yardımların gerçekleştirilmesinde temel devlet kurumu aşağıdakilerden

a.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

b.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

c.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

d.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

e.

Kadınını Statüsü Genel Müdürlüğü

2.

Yoksulluk teriminin ilk tanımı, 1901 yılında kim tarafından yapılmıştır?

a.

Seebohm Roventree

b.

Emre Kongar

c.

Mary Ellen Richmond

d.

Jane Addams

e.

Zastrow

3.
İnsanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumu olarak ifade edilen
yoksulluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Göreli yoksulluk

b.

İnsani yoksulluk

c.

Mutlak yoksulluk

d.

İnsani yoksulluk

e.

Kent yoksulluğu

4.
Muhtaçlık tespitine göre yoksullara karşılıksız olarak verilen ve onları
kendilerine yeterli duruma getirmek amacıyla yapılan ayni ve nakdi yardımlara ne denir?
a.

Sosyal güvenlik

b.

Sosyal yardım

c.

Mutlak yoksulluk
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d.

Şartlı nakit desteği

e.

Şartlı eğitim desteği

5.

Sosyal yardım hattı ile ilgili telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

a.

155

b.

911

c.

144

d.

181

e.

118

6.
Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere,
çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla yapılan yardıma ne denir?
a.

Sosyal yardım

b.

Nakit yardımı

c.

Aile yardımı

d.

Sağlık yardımı

e.

Şartlı eğitim yardımı

7.

Şartlı sağlık yardımı kapsamında çocuk başına ödenen miktar kaç liradır?

a.

145

b.

30

c.

150

d.

300

e.

750

8.
hangisidir?

Bünyesinde yoksulluk araştırmaları merkezi bulunan sivil toplum örgütü

a.

İHH

b.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

c.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
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d.

Deniz Feneri

e.

Kızılay

9.
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı kapsamında
asker ailelerine ödenen iki aylık miktar ne kadardır?
a.

250 TL

b.

500 TL

c.

750 TL

d.

1540

e.

300

10.

Doğum yardımı ile ilgili çalışma hangi tarihte uygulamaya konmuştur?

a.

15/05/2015

b.

12/02-2002

c.

15/05/2012

d.

13/05/2009

e.

15/02/2011

Cevaplar: 1.c2.a3.c4.b5.c6.e7.b8.d9.b10.a
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10. ADALET ALANINDA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Adalet alanında gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları kapsamında çocuklara
yönelik uygulanan hizmetler, suç ve suçluluk kavramları, çocuk adalet sistemi, ceza adalet
sistemi ve adli sosyal hizmet uygulamaları noktasında sosyal çalışmacının temel
fonksiyonlarının neler olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Suç nedir?
2. Suça sürüklenen çocuk kimdir?
3. Cezaevi nedir?
4. Çocuk adalet sistemi nedir?
5. Ceza adalet sistemi nedir?
6. Adli sosyal hizmet nedir?
7. Adli sosyal hizmet hangi kamu kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilir?
8. Adli sosyal hizmetin gerçekleştirilmesinde sosyal çalışmacının temel fonksiyonları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Suç

Suç kavramı ve bununla
ilgili diğer kavramlar
öğrenilmiş olacak

Suç ve ceza ile ilgili literatür
taraması kazanımları
geliştirebilir.

Suça sürüklenen çocuk

Çocuğu suça sürükleyen
unsurlara öğrenilmiş olacak

Çocuk suçluluğu ile ilgili
literatür çalışmaları
kazanımları artırabilir.

Adli sosyal hizmet

Adli sosyal hizmet ve ilgili
konular öğrenilmiş olacak.

Adli sosyal hizmet ile ilgili
inceleme ve araştırmalar
konunun kavranılmasını
zenginleştirecektir.

Adli sosyal hizmet
uzmanlığı

Adli mercilerde çalışan
sosyal hizmet uzmanlarının
rolleri kavranılmış olacak.

Adli sosyal hizmet
uzmanının yanında
yapılacak gözlemler
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar


Suç,



Suça sürüklenen çocuk,



Cezaevi,



Çocuk Suçluluğu,



Ceza ve Tevkif Evleri,



Hükümlü-tutuklu,



Adli sosyal hizmet.
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Giriş
Sosyal hizmetin uygulama alanlarından birisi de adalet alanıdır. Adli sosyal hizmet
olarak da değerlendirilebilecek olan bu alanda sosyal hizmet mesleği, yöntemleri, amacı,
odağı, hedefleri ve uyguladığı psiko-sosyal tedavi usulleri açısından, adalet alanında ön
planda tutulan ve tutulması gereken bir meslektir.
Adalet alanında gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları iki ana başlık altında ele
alınmaktadır.
1. Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları
Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamalarında İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüklerinde görev yapan
sosyal çalışmacıların çocuk suçluluğu, suça sürüklenen çocuklar ve bunlarla ilgili yapılan
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çerçevede suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırlanan sosyal
inceleme raporları ve bunların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması önem arz etmektedir.
2. Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları
Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları kapsamında Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili yapılan
çalışmalarda sosyal çalışmacının önemli görevleri bulunmaktadır.
Tutuklu ve hükümlülerin ceza evlerine gelmesi ile başlayan süreçte bunların ceza evi
atmosferine uyumluluklarının sağlanması, psiko-sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu
ihtiyaçların karşılanması noktasında gerekli çalışmaların yapılması, ayrıca ulusal ve
uluslararası düzeydeki hakları gözetilerek gerekli çalışmaların yapılması, tutuklu ve
hükümlülerin dışarda bulunan ailelerinin genel durumlarının takip edilmesi ve onlara yönelik
yapılabilecek sosyal hizmet uygulamaları da sosyal çalışmacının temel görevleri arasında
bulunmaktadır.
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10. Adalet Alanında Sosyal Hizmet Uygulamaları
Suç, her toplumda ve her dönemde var olmuş ve var olacak bir sosyal olgudur. Suçun
niteliğinin ve niceliğinin toplumun yapısına göre farklılık göstermesinin yanında aynı toplum
içinde zaman zaman değişiklik de görülebilir.
Suç, toplumda gruplar ve kurumlar arasındaki mevcut organizasyonu bozan, gruplar
arası dayanışma bağını koparan ve sosyal yapıyı temelinden sarsar bir sosyal problem olarak
tarihin ilk dönemlerinden beri araştırmacıların ve bilim adamlarının dikkatini çekmiştir.
Birçok farklı bakış açısı ile farklı tarifi yapılan suç ile ilgili en genel tanım:
“Toplumsal düzeni korumak için kanun koyucular tarafından konulan mevcut hukuk
kurallarının ihlal edilmesi sonucu oluşan ekonomik, psikolojik, biyolojik ve sosyolojik
boyutları olan bir durumdur.” (Sezgin, K, E.Y., 1992).
Suç çeşitli şekilde sınıflandırılmaktadır bu sınıflandırmalar suçlunun suç işleme
nedenlerine göre, toplumun suça karşı gösterdiği tepkinin niteliğine ve şiddetine göre
yapılmaktadır (Dönmezer, 1984).
Özkalp suç sınıflandırmasını şu şekilde ortaya koymaktadır: Şiddet ve adam öldürme
ile ilgili suçlar, mala karşı işlenen suçlar, mağduru olmayan suçlar, organize suçlar,
profesyonel kişilerle işlenen suçlar. Özkalp mağduru olmayan suçlar kapsamında; uyuşturucu
kullanma, kumar oynama gibi başkalarına doğrudan zarar vermeyen suçları ele almaktadır. Bu
tür suçlar ülkemizde kamu esenliğine karşı işlenen suçlar sınıfında yer almaktadır. Organize
suçlar; terör örgütleri ve mafya gibi yasa dışı gruplar tarafından işlenen suçları kapsamaktadır.
Profesyonel suçlar ise suç işlemeyi bir meslek edinmiş bireylerin işledikleri suçlar
kapsamında yer almaktadır (Özkalp, 1993: 370, akt.Yıldırım, 2014).
Suçun nedenlerini açıklayan teorileri dört genel kategori altında değerlendirebiliriz.
Biyolojik teoriler, psikolojik teoriler, sosyolojik teoriler ve sosyo-psikolojik teoriler.
İnsanların suç işlemesine etki eden temel faktörler cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim
durumu, işsizlik ve ekonomik durum, ailevi faktörler ve akran grubu ile boş zaman
değerlendirme olarak kategorize edilebilir. Bunlar toplumsal yapıların farklılıklarına göre de
değişebilen aktörlerdir.

10.1. Çocuk
Uygulamaları

Adalet

Sisteminde

Uygulanan

Sosyal

Hizmet

Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamasında sosyal hizmet
uzmanının birinci derecede muhatabı suça sürüklenen çocuktur. Suça sürüklenen çocuklara
yönelik adli sosyal hizmet müdahalesi aşağıdaki üç ana başlık altında ele alınmaktadır:
1.

Koruyucu – Önleyici sosyal hizmet müdahalesi

2.

Değiştirici - Geliştirici sosyal hizmet müdahalesi
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3.

Tedavi edici - Rehabilite edici sosyal hizmet müdahalesi

Sosyal hizmetin temel fonksiyonlarından biri çocuğun suça sürüklenmeden önce tespit
edilmesi ve buna ilişkin koruyucu önleyici hizmetlerin geliştirilmesidir. Bu hizmetler
ülkemizde yeterli seviyede değildir. Adli sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet
uzmanları tedavi edici ve geliştirici boyutlarda hizmet üretmektedir.
Sosyal hizmet mesleği suça sürüklenen çocuğu değerlendirirken “bireyi çevresiyle ele
alma” yaklaşımından yola çıkarak, çocuğu ailesi, yakın arkadaş grubu ve çevresi ile beraber
ele alma durumundadır.
Genel ifadesi ile suçlu çocuk yoktur. Çocuğu suça teşvik eden, suça sürükleyen
unsurlar vardır. Bunlar da aile olabildiği gibi, yakın çevresi, akran grupları vs. olabilmektedir.
Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamalarının temel
dayanaklarından birisi 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur. Bu kanunun amacı, korunma
ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin
güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
Bu Kanun,
1. Korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında alınacak tedbirler,
2. Suça sürüklenen çocuklar hakkında uygulanacak tedbirle ilgili çalışmaları
kapsamaktadır.
Sosyal hizmet uzmanının uygulama yapacağı bu alanda önemli tanımlalar üzerinde
durmak gerekir. Buna göre;
1. Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade
eder.
2. Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru
çocuğu,
3. Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası
ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında
güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu,
4. Mahkeme: Çocuk mahkemeleri ile çocuk ağır ceza mahkemelerini,
5. Çocuk hâkimi: Hakkında kovuşturma başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen
çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını veren
çocuk mahkemesi hâkimini,
6. Kurum: Bu Kanun kapsamındaki çocuğun bakılıp gözetildiği, hakkında verilen
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tedbir kararlarının yerine getirildiği resmî veya özel kurumları,
7. Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyal
hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, ifade eder.
Yukardaki tanımlamalardan anlaşıldığı üzere sosyal hizmet uzmanının çalıştığı ve
sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı alanlardan birisi de gerek korunma ihtiyacı olan ve
gerekse de suça sürüklenen çocuklarla ilgili alan olup, burada çocuk mahkemeleri ve çocuk
hâkimleri, çocuk ile ilgili alınacak tedbir kararlarının uygulanacağı kurumlar ve bu kurumlara
intikal ettirilecek olan çocuklar bulunmaktadır. Çocuk mahkemelerine intikal eden çocukla
ilgili alınması gereken tedbir kararları ile ilgili hâkim kararı öncesinde sosyal çalışma
görevlilerinden olan sosyal çalışmacıların yazacakları sosyal inceleme raporları bu anlamda
hâkimler açısından önemli bir noktadır.
5395 sayılı kanun kapsamında çocuğun haklarının korunması amacıyla şu hususlar
gözetilmelidir:
a) Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması,
b) Çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi,
c) Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması,
d) Çocuk ve ailesi bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması,
e) Çocuğun, ailesinin, ilgililerin, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının
işbirliği içinde çalışmaları,
f) İnsan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usûl izlenmesi,
g) Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel ihtimam
gösterilmesi,
h) Kararların alınmasında ve uygulanmasında, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun
eğitimini ve öğrenimini, kişiliğini ve toplumsal sorumluluğunu geliştirmesinin desteklenmesi,
i) Çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare
olarak başvurulması,
j) Tedbir kararı verilirken kurumda bakım ve kurumda tutmanın son çare olarak
görülmesi, kararların verilmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluğun
paylaşılmasının sağlanması,
k) Çocukların bakılıp gözetildiği, tedbir kararlarının uygulandığı kurumlarda
yetişkinlerden ayrı tutulmaları,
l) Çocuklar hakkında yürütülen işlemlerde, yargılama ve kararların yerine
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getirilmesinde kimliğinin başkaları tarafından belirlenememesine yönelik önlemler alınması,
önemli ve gözetilmesi gereken temel ilkelerdendir.
Çocuk adalet sisteminde Çocuk koruma kanunu kapsamında mahkemeye intikal eden
çocuklarla ilgili sosyal çalışmacı çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren
bir sosyal inceleme raporu hazırlar. Bu rapor, çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme
tarafından takdir noktasında göz önünde bulundurulması açısından önemli bir sorumluluktur.
Şayet acil olarak tedbir kararı alınması gerekiyorsa, sosyal inceleme raporu daha
sonra da yaptırılabilir. Eğer çocuk hakkında sosyal inceleme raporu yaptırılmamışsa bunun
gerekçesi mahkeme kararında ifade edilmesi gerekir. (5395 sayılı Kanun mad.35)
Sosyal inceleme yapmak zorunda olan sosyal çalışma görevlilerinin temel
sorumlulukları ise şunlardır:
a) Görevlendirildikleri çocuk hakkında derhal sosyal inceleme yapmak, hazırladıkları
raporları kendilerini görevlendiren mercie sunmak;
b) Suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması veya sorgusu sırasında yanında
bulunmak,
Kanunda belirtilen temel görevler sosyal hizmet mesleği çerçevesinde özetlendiğinde,
Sosyal hizmet uzmanları mesleki müdahalelerini yaparken aşağıdaki rollerini kullandıkları
görülecektir:
Savunuculuk Rolü: Müracaatçıların çeşitli nedenle haklarını savunamamaları
durumunda onlar için onlarla birlikte savunuculuk yapmaktır. Örneğin çocukların
özgürlüğünden yoksun bırakılmaması amacıyla çocukların ceza infaz kurumlarında
kalmamaları konusunda savunuculuk yapmak.
Eğitici / Öğretici Rolü: Müracaatçının yaşadığı problemi önlemek için sosyal
işlevselliğini artırmak ve ona bilgi, beceri kazandırmaktır.
Danışmanlık Rolü: Müracaatçıların kendilerini tanıma, farkındalığını artırma,
davranışlarını değiştirme ve problematik durumlarla baş etmeyi öğrenmelerini sağlamak.
Arabuluculuk Rolü: Müracaatçının sosyal işlevselliğini artırmak için kaynaklar ve
hizmetlerle bir araya getirmektir.
Vaka Yöneticisi Rolü: Müracaatçıların ihtiyaç duyduğu uygun hizmetlerle onları
bağlantılandırmak, koordine etmek ve hizmetin sürekliliğini sağlamaktır.
Sosyal Değişme Ajanı Rolü: Müracaatçıların yaşamlarını daha anlamlı ve kaliteli
geçirebilmeleri amacıyla onları etkileyen problemlerin çözümüne yönelik politikalara etki
etmektir.
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10.2. Ceza Adalet Sisteminde Uygulanan Sosyal Hizmet Uygulamaları

Türkiye’de ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları ve bu
kurumlarda görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının yerine getirmek zorunda oldukları
sorumlulukları ile ilgili tanımlama Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve
Cezaların İnfazına Dair Tüzük (1967) ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük (2006) çerçevesinde ortaya konmuştur.
Ceza adalet sisteminin uygulandığı ve sosyal hizmet uzmanlarının adli sosyal hizmet
uygulaması yaptıkları kurumlar ise 2006 yılında yayımlanan tüzüğün 8. maddesinde şu
şekilde ifade edilmektedir: Akıl Hastalığı Dışında Ruhsal Rahatsızlığı Olan Hükümlülerin
Barındırılacakları Kurumlar, kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı,
gençlik kapalı, gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile açık ceza infaz kurumları ve çocuk
eğitimevleridir.

1.
Akıl Hastalığı
Barındırılacakları Kurumlar

Dışında

Ruhsal

Rahatsızlığı

Olan

Hükümlülerin

(1) Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal
rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli
görülmeyerek kurumlara geri gönderilenlerin cezaları, kurumların belirlenen mahsus
bölümlerinde infaz edilir.
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
(1) Kapalı kurumlar, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik,
mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan,
ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile
temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün
gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin
uygulanabileceği tesislerdir.
3. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
(1) Yüksek güvenlikli kapalı kurumlar, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip, firara
karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları
sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler
arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin
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bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.
Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.
(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine
bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti
çerçevesinde, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78), b) Kasten öldürme suçlarından (madde
81, 82), c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) d) Devletin
güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308), e) Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315), Mahkûm
olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.
4. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
(1) Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz
edildiği 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 8 ve 9 uncu,
Tüzüğün 10 ve 11 inci maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Bu kurumlarda iç güvenlik
görevlileri kadınlardan oluşturulur.
(2) Bu maksatla kurulmuş kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması
hâlinde, kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlülerin kaldığı
bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilir.
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5. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
(1) Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle
kapalı kurumlara nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri
olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.
(2) On iki-on sekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz
önüne alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.
(3) Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı
kurumların çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda ayrı bölümlerin
bulunmaması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı kurumların bir bölümünde veya diğer kapalı
kurumların kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılırlar.
(4) Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur.
6. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
(1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz
yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri,
eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri
bulunan kurumlardır.
7. Açık Ceza İnfaz Kurumları
(1) Açık kurumlar, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek
edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan,
güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.
8. Çocuk Eğitim Evleri
(1) Çocuk eğitim evleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin
eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek
yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; kurum
güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır.
(2) Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden
ve on sekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri
bakımından yirmi bir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir. (Ceza
İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
(2006))
Yukarda belirtilen kurumlarda içerisinde psikolog ve sosyal çalışmanın bulunduğu
psiko-sosyal yardım servisi bulunur. Bu servisin ve bu serviste çalışma yapan sosyal
çalışmacının temel görevleri ise şunlardır:
1. Psiko-sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve
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bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde
tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin
bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel
gelişmelerine yardımcı olur.
2. Kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlar.
3. Bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alır ve bu amaçla
gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşmeler
yapar.
4. İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş
atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki
hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve
gözlem kuruluna sunar.
5. Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu
düzenler, ayrıca; servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en üst amirine
bildirir. (Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük 2006)
9. Denetimli Serbestlik Birimleri
Yukarda belirtilen kurumların dışında Denetimli Serbestlik Birimleri de adli sosyal
hizmet uygulamaları kapsamında faaliyetlerini sürdüren ve sosyal hizmet uzmanlarının görev
alanlarından birisidir. Denetimli serbestlik birimlerinde Denetimli Serbestlik Uzmanı
olarak ifade edilen meslekler psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmendir.
5 Mart 2013 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından 28578 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 24. maddesi çerçevesinde
Denetimli serbestlik uzmanının görevleri ise şu şekilde belirtilmektedir:
(1) Denetimli serbestlik uzmanı, hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma
kazandırılmalarına yönelik denetim planında belirlenen çalışmaları yürütmekle yükümlüdür.
(2) Denetimli serbestlik uzmanının görevleri şunlardır:
a) Yükümlülerle bireysel görüşmeler yapmak ve grup çalışmalarını yürütmek.
b) Yükümlülerin boş zamanlarının yapılandırılmasına yönelik eğitsel ve sosyal
çalışmaları diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütmek.
c) Yükümlülerin; iyileştirilme süreçlerini izlemek ve yükümlünün durumu hakkında
vaka sorumlusunu sözlü ya da gerektiğinde yazılı olarak bilgilendirmek.
ç) Sosyal araştırma raporu hazırlamak.
256

d) Gerektiğinde hizmetler listesinin oluşturulmasında görev almak.
e) Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile denetim planlarının
hazırlanmasında danışmanlık yapmak, değerlendirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol
etmek ve gerektiğinde değerlendirme ve planlama yapmak.
f) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması
desteklenmesine yönelik projeler hazırlamak ve yürütmek.

ile

mağdurların

g) İyileştirilme çalışmalarına esas olmak üzere, denetim altındaki hükümlülerle ev,
okul veya iş yerinde özel hayatın gizliliğine dikkat ederek görüşmeler yapmak.
ğ) Koruma kurulları çalışmaları kapsamında, gerektiğinde denetimli serbestlik
memuru ile birlikte ev ve iş yeri ziyaretlerine gitmek.
h) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler ile suç mağdurlarına rehberlik
hizmeti vermek ve müdahale programları uygulamak.
ı) Yükümlülerin iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması ile mağdurların
desteklenmesine yönelik müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ve bu kanun çerçevesinde ortaya
konan yönetmelik ile yürütülen denetimli serbestlik uygulamasının temel hedefi, hakkında
hüküm verilen kişilerin cezaevlerinden ziyade toplumla iç içe bir tarzda kendilerine verilen
cezalarını çekmelerini sağlamak ve toplumdan dışlanmadan rehabilite edililerek topluma
yeniden kazandırılmalarını sağlamaktır.
Mesleki müdahaleleri ile suçluları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırma
amacında olan sosyal hizmet mesleği de, denetimli serbestlik uygulamaları içerisinde
kendisine önemli bir yer bulmuştur. Sosyal hizmet uzmanlarının Denetimli Serbestlik
Elemanı olarak denetimli serbestlik uygulamaları içerisinde; hükümlülerin,
1.Kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak tutulmasına,
2. Kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına,
3. Madde bağımlısı çocuk ve yetişkinlerin tedavilerinin gerçekleştirilmesine,
4. Psiko-sosyal destek sağlanmasına,
5. Tıbbi tedavi gereksinimi olanların tedavilerinin gerçekleştirilmesine,
6. Bir eğitim kurumuna devam edebilmesine,
7. Şartlı tahliye olan hükümlülerin iş bulmasına yönelik sosyal hizmet uygulamaları
düzenlenmektedir. (Soytürk, (2013).
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10.3. Hükümlü-Tutukluların İhtiyaç Duydukları Sosyal Hizmetler

Sosyal hizmet uzmanları hükümlü-tutukluların ihtiyaç duydukları sosyal hizmetler
noktasında önemli bir gereksinimi karşılamaktadırlar. İhtiyaç duyulan sosyal hizmet
gereksinimlerini üçe ayırmak mümkündür:
1.

Ceza ve tevkif evlerine girerken ihtiyaç duyulan sosyal hizmet faaliyetleri,

2.

Ceza ve tevkif evlerinde ihtiyaç duyulan sosyal hizmet faaliyetleri,

3.
Ceza ve tevkif evlerinden tahliye esnasında ve tahliye sonrasında ihtiyaç
duyulan sosyal hizmet faaliyetleri.
Cezaevlerinde, hükümlülere-tutuklulara yönelik gerçekleştirilen sosyal hizmet
uygulamalarında hedeflenen ana unsurlar şunlardır:
1. Hükümlüyü-tutukluyu suç işlemeye iten sebeplerin neler olduğunun belirlenmesi,
2. Hükümlünün-tutuklunun yaşam niteliğini arttırma,
3. Tahliye sonrasında yeniden suç işlemesinin önlenmesini sağlamak.
Temelde bir yasayı ihlal ederek işlenen ya da yerine getirilemeyen eylem olarak
ifade edilen suçu (Zastrow, (2013), işlemiş olan tutuklu ve hükümlülerin suçu işlemelerinin
altında yatan birçok unsur bulunmakta ve bu unsurların neticesinde suç işleyen kişi de birçok
sorunla karşı karşıya kalmaktadır:
Genellikle yoksulluk, düşük eğitim düzeyi, olumsuz barınma koşulları, evsizlik,
madde bağımlılığı, kötü ebeveyn ilişkisi, ihmal, istismar, suç içerikli ve anti-sosyal
davranışlar sergileyen akran grubu, bozuk sosyal ilişkiler, davranış bozuklukları, öfke
kontrolünü sağlayamama gibi sosyal sorunlar karşı karşıya kalınan sorunların başında
gelmektedir. Bu sosyal sorunların her biri, hükümlüyü-tutukluyu suça iten sebepler arasında
yer alsa da hükümlülerin-tutukluların gereksinimlerine yönelik sunulacak mesleki
uygulamalar ve süpervizyon desteği ile hem hükümlülerin-tutukluların yaşam niteliklerinin
artması sağlanacak hem de yeniden suça yönelme olasılığı büyük oranda azaltılacaktır
(McNeill ve diğerleri, 2005: 1; akt., Soytürk, (2013)).

10.3.1. Ceza ve Tevkif Evlerine Girerken Gerçekleştirilen Sosyal
Hizmet Uygulamaları
a. Ceza ve Tevkif Evlerine Girerken Karşılaşılan Belirsizlik

Hürriyetin ciddi anlamda kısıtlandığı mahkûmiyet, her hükümlü-tutuklu için zorlu bir
süreçtir. Kişi, kendi özgür iradesi ile bir suç işleyip cezaevine girmiş olsa bile, dört tarafı
duvarlar ile çevrili ve içerisi yabancı insanlarla dolu bir yerde, başına neler geleceğini ve
bazen orada ne kadar zaman geçireceğini dahi bilemez. Başlangıçta bu belirsizlikler ve
zorluklar daha belirgindir ve bu durum, hükümlülerin-tutukların haklı olarak endişeye
kapılmasına sebep olur (Soytürk, (2013).
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“Cezaevi kuralları, personel ve diğer hükümlülerden beklentiler, gizliliğin ortadan
kalkması, seksüel korkular, tüm hükümlülerin karşı karşıya kaldığı durumlardır. İlk kez
hükümlü olanlar, yeni koşullarla etkili bir biçimde başa çıkma deneyiminden ve yeteneğinden
genellikle yoksun olacaklardır. Bu nedenle özel bir ilgi ile ilk günlerde cezaevine uyum
konusunda etkili programların geliştirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır” (Carlen, 1985; akt. İl,
1990: 42, akt. Soytürk, (2013)).).
Cezaevine yeni giren hükümlü-tutuklunun karşı karşıya kalacağı belirsizliğin ortadan
kalkması için sosyal hizmet uzmanının yapacağı ilk iş “hükümlü ve tutuklu tanıma/takip
formu”nu doldurarak ilk görüşmeyi gerçekleştirmek olmaktır. Bu görüşmede sosyal hizmet
uzmanı, hükümlüye-tutukluya, kendisi ve mesleği ile birlikte kurumun amacı ve işleyişi
hakkında tanıtıcı bilgiler vermelidir. Sosyal hizmet uzmanı, hükümlüye-tutukluya ilişkin
kişisel bilgileri almaya yönelik bir görüşme yaparak, cezaevinde gerçekleştirilecek ıslah ve
rehabilitasyon sürecinin ilk adımı olarak, hükümlünün-tutuklunun gereksinimlerini
belirlemeye yönelik değerlendirmelerde bulunmalıdır (Soytürk, (2013). Sorunların tespitinin
sağlıklı yapılması, çözümlerin de sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması açısından
önemlidir.
b. Sorunlarla Başa Çıkabilme Endişesi
Ceza evine yeni girmiş olan tutuklu-hükümlü için en önemli endişelerden biri de karşı
karşıya kalacağı sorunlarla baş edip edememe endişesidir. Bu endişenin ortadan
kaldırılabilmesinin en önemli yollarından biri de yeni hükümlüler-tutuklular ile
gerçekleştirilecek mezzo müdahale kabul edilen grup çalışmalarıdır. Grup çalışmaları,
gereksinimlerin karşılanması ve sorunlarının çözümü açısından etkili bir yoldur. Cezaevinin
ilk günlerinde yaşanan olumsuz deneyimlerin paylaşılması, grup içerisindeki başka
hükümlülerin-tutukluların benzer sorunlarla karşılaşması hâlinde, daha kolay başa çıkmalarını
sağlamaktadır (Soytürk, (2013).
c. Doğal Olarak Ailelerle İrtibatlarının Kesilmesi
Cezaevine ilk girişte, hükümlülerin-tutukluların aileleri ile iletişim kurmaları,
içerisinde bulundukları endişeli ruh hâlini ortadan kaldırmak adına önemlidir.
d. Bilgilendirilme İhtiyacı
Hükümlüler-tutuklular, rahatlayabilmek adına hem kendi durumları hem de cezaevinin
işleyişi hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Mahpusların Islahı İçin Asgari
Standart Kurallar (1955), cezaevine girişi yapılan her mahpusa, kendisinin bulunduğu
kategorideki mahpuslara uygulanan rejimi düzenleyen kurallar, kurumun disiplin koşulları,
bilgi edinmek ve şikâyette bulunmak için izleyeceği usuller ile hak ve yükümlülüklerini
anlaması ve kurumun yaşamına uyum sağlaması için gerekli diğer bütün konularda yazılı
bilgilendirme yapılması ve okur-yazar olmayan mahpuslara bu bilgilerin sözlü olarak
anlatılması gerektiğini ifade etmektedir (Soytürk, (2013).
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1.03.2. Ceza ve Tevkif Evlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları

a. Sosyal Yardım İhtiyaçları

Ceza evlerine düşen tutuklu ve hükümlüler ile yapılan ilk görüşmelerden sonra onların
içerisinde bulundukları ekonomik durumlarının tespit edilmesi ve bu tespit neticesinde ihtiyaç
duydukları sosyal yardımların alınabilmesi için gerekli sosyal hizmet uygulamaları
yapılmaktadır.
Nitekim sosyal hizmet uygulamaları, toplumun refahını sağlamak amacındadır ve
sosyal hizmet uzmanları, müracaatçının temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
imkan sağlayan yaşam koşullarını oluşturmak ve sürdürmek için çalışırlar. Cezaevi
şartlarında nakdi yardıma ihtiyaç duyan ve bu yardımı nereden alması gerektiğini bilmeyen
hükümlülerin-tutukların, toplumsal kaynaklara ulaşabilmesi ve bu kaynaklardan
faydalanabilmesi noktasında yardıma ihtiyacı vardır. Bu yardımı sağlayacak kişi de
cezaevlerinde psiko-sosyal yardım servisinde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarıdır.
b. Aile İlişkileri
Cezaevine düşen hükümlü-tutuklunun karşı karşıya kaldığı en temel sorunlardan birisi
ailesi ve yakın akrabaları ile ilişkilerinin kesilmesidir. Aile ilişkilerinin mahkûmiyet esnasında
sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi hükümlü ve tutuklunun hem kendisi hem de ailesi
açısından önem arz etmektedir. Mahkûmiyet cezası alan bireylerin aileleri ile ilişkilerinin
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik gerekçelerden dolayı ya tamamen kesildiği veya
zayıfladığı görülmektedir. Bu da mahkûmiyet cezası alan kişide ciddi travmalara neden
olabilmektedir. Dolayısıyla sosyal hizmet uzmanı hükümlü-tutuklunun ailesi ile iletişimi
noktasında gerekli çalışmaları yapmak ve kişilerin aileleri ile irtibatlarının kesilmemesini
sağlama noktasında gerekli girişimleri sağlamak durumundadır.
Cezaevinde, hükümlüler-tutuklular ile aileleri arasındaki ilişkinin sürdürülmesi adına
kullanılan yöntemler, mektuplaşma, telefonlaşma ve ziyaret ile sınırlıdır. Her ne kadar
bunlarla sınırlı olsa da bunların keyfiyetlerinin de kuvvetlendirilmesi gerekmektedir.
Tutuklu ve hükümlünün aile ile iletişiminin kesilmesi sadece kendisine zarar veren bir
unsur olmayıp, aynı zamanda dışardaki aile bireylerini de ciddi olarak etkilemekte ve onların
da birçok sosyal sorunla karşı karşıya kalmasına imkân hazırlamaktadır.
c. Sağlık Hizmetleri
Ceza ve tevkif evlerine düşen mahkûmlar birçok açıdan olduğu gibi sağlık açısından
da dışardakilerle karşılaştırıldıklarında zaten dezavantajlı bir yapıya sahiptirler. Gerek cezaevi
öncesi sahip oldukları sağlık sorunları, gerekse de cezaevinin yapısından kaynaklanan,
psikolojik, psikiyatrik, psikosomatik, madde bağımlılığı, vb. birçok sağlık sorunu onların
sağlık hizmetlerinden yararlanmaları gerektirmektedir.
Bütün hükümlü-tutuklular gerek koruyucu ve önleyici ve gerekse tedavi edici sağlık
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hizmetlerinden yararlanmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Temel insan haklarından olan ve Dünya
Sağlık Örgütünün tanımladığı şekliyle biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi açıdan tam
iyilik hali olan sağlıklı birer birey olarak gerekli tedavileri görmeleri tahliye sonrasında da
toplumla sağlıklı iletişim kuran bireyler olmasını sağlayacaktır.
d. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri
Ceza ve tevkif evlerinde bulunan hükümlü-tutukluların temel ihtiyaçlarından biri de
eğitim ve öğretim etkinlikleridir. Hükümlü ve tutuklular bu anlamda akademik, mesleki ve
sosyal eğitim programlarına ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu anlamda cezaevlerinde hem akademik, hem mesleki ve hem de sosyal alanda
eğitim programları düzenlenmekte ve bu çerçevede akademik eğitim programlarında, okuryazarlık kursları ve açık öğretim yoluyla ilköğretim, lise, ön lisans ya da lisans düzeyinde
eğitim ve öğretim yaşamına devam eden hükümlülere-tutuklulara destek mahiyetinde kurslar
düzenlenmektedir.
Mesleki eğitim programları çerçevesinde özellikle her hangi bir mesleği olmayan
kişiler için açılan kurslar sayesinde düzenli bir işe sahip olabileceği mesleği öğrenme imkânı
sunulmaktadır.
Sosyal alanda da iletişim becerilerinin kazandırıldığı ve kişilerin sosyalleşmesini
sağlayan programlar da hükümlü ve tutuklulara sağlanan bir diğer eğitim çeşididir.
e. Sosyal Etkinlikler
Hükümlü ve tutukluların en önemli ihtiyaçlarından biri de boş zamanı değerlendirme
sorunudur. Dolayısıyla onların sahip oldukları boş zamanlarını daha verimli kullanabilmeleri
ve bu boş zaman dilimi içerisinde bedensel ve ruhsal sıkıntılarla karşı karşıya kalmamaları
için bazı sosyal etkinliklere de ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu kapsamda hükümlü ve tutuklulara yönelik onların rehabilitasyonuna fayda
sağlayacak, boş zamanlarını faydalı bir şekilde geçirmelerine imkân sağlayacak birçok sosyal
etkinlik cezaevlerinde sunulmaktadır: Konferanslar, seminerler, bilgi yarışmaları ve
münazaralar, tiyatro, konser, sinema gösterimi, mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında
yaptıkları ürünlerle ilgili farklı alanlarda sergilerin açılması vb. birçok sosyal aktivite
hükümlü ve tutuklulara sunulmaktadır.

10.3.3. Tahliye Esnasında ve Tahliye Sonrasındaki Sosyal Hizmet
Uygulamaları
a. Barınma İhtiyacı

İnsanların en temel ihtiyaçlarından birisi de şüphesiz barınma ihtiyacıdır. Özellikle
cezaevlerinden tahliye sürecine giren hükümlü ve tutuklulardan çoğunun en temel ihtiyacı
barınmadır.
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Birçok hükümlü-tutuklu ya cezaevine düşmeden barınma problemi ile karşı karşıya idi
veya mahkûmiyet ile beraber ailesi tarafından terk edilme ve sahip olduklarını yitirme gerçeği
ile karşı karşıya kalarak barınma problemini yaşamaktadır.
Hükümlüler-tutuklular, tahliye olduktan sonra barınma gereksinimlerini en iyi şekilde
karşılayabilmek için, güçlü aile bağlarına, barınma imkanlarına erişebilmek için yardıma ve
maddi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Cezaevlerinde hükümlülerin-tutukluların barınma
ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen uygulamalar, eski barınma koşullarını devam
ettirebilmelerine ya da yeni barınma olanaklarına erişebilmelerine yardımcı olmalıdır.
Tahliye olduktan sonra, uygun barınma koşullarına sahip olamayan hükümlülerintutukluların, yeniden suça yönelme ihtimalleri yüksektir. Hükümlülerin-tutukluların barınma
gereksinimlerinin karşılanması, yeniden suç işleme oranlarının azalması ve tüm toplumun
iyiliği açısında önemlidir (Housing Research, 1996: 1-2; akt., Soytürk, (2013)).
b. İstihdam İhtiyacı
Gerek mahkûmiyet öncesi iş sahibi olan ve mahkûmiyetle beraber işini kaybeden ve
gerekse de zaten genelde de sabit bir iş sahibi olmayan hükümlü ve tutukluların
cezaevlerinden çıkmaları ile beraber karşı karşıya kalacakları en temel sorunlardan biri de
sürekli çalışabilecekleri bir işe olan ihtiyaçlarıdır.
Herhangi bir mesleğe sahip olmayan hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim
programları çerçevesinde cezaevinde öğrendikleri mesleklerini icra edebilmeleri ve
hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için şüphesiz bir işe ihtiyaçları
bulunmaktadır.
Her ne kadar İş Kanununun 30. maddesi, kamu kurumlarının % 2 oranında eski
hükümlü çalıştırma zorunluluğu getirmiş olsa da, yeterli hukuki yaptırım olmaması,
denetimlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılmaması ve toplumsal algının cezaevinden
çıkan birisine karşı yanlış bakış açısı eski hükümlü ve tutukluların istihdamını
zorlaştırmaktadır.
c. Ailenin ve Yakın Çevrenin Desteği
Gerek aile ve yakın çevre ve gerekse hükümlü ve tutuklu için en önemli sorunlardan
birisi tahliye sonrası yaşanacak durumdur. Tahliye sonrası yaşanacak en önemli travmalardan
birisi de ailenin ve hükümlü ve tutuklunun yakın çevresinin desteğini yanında hissetmemektir.
Ailesinin ve yakın çevresinin desteğini alan hükümlü ve tutuklunun yeni hayata adaptasyonu
çok daha kolay olurken, ailesinin desteğini yanında hissetmeyen kişilerin yaşayacakları
travma çok daha büyük olacak ve bu da belki kişiyi suça yeniden sürükleyici bir unsur
olacaktır. Bir sosyal destek ve sosyal kontrol mekanizması olan ailenin hükümlü ve
tutukluya göstereceği destek elbette o kişinin de suça sürüklenmesini de önleyici bir unsur
olarak hizmet edecektir.

262

d. Toplumsal Hayata Adaptasyon
Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası karşı karşıya kaldıkları en temel sorunlardan
birisi de yaşayacakları toplumsal hayata adaptasyon sorunudur. Çünkü toplumda “eski
mahkûm” vb. ifadelerle hükümlü ve tutuklu ile ilgili algı maalesef olumlu olarak
değerlendirilmemekte ve suça bulaşmış, suç işlemiş bu yüzden de hapis yatmış birisine bakış
açısı o kişi ile toplumun yaşayacağı sorunların da göstergesi olmaktadır.
Toplumsal hayata adaptasyon noktasında ortaya konması gereken model makro
müdahale tarzında toplum odaklı ıslah çalışmalarıdır. Bu metod, tahliye sonrası toplumsal
yaşama uyum sürecinde yaşanan sorunların azaltılmasında etkin role sahiptir. Bu bakış açısına
göre, cezaevinden tahliye olan hükümlülerin-tutukluların uyum süreci, ait oldukları toplumun
yapısına ve özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Tahliye planı, bu doğrultuda
hazırlanmalıdır. Böylelikle hem hükümlünün tutuklunun hem de toplumun kapasitesinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir (Borzycki, 2005: 18, akt, Soytürk, (2013).
Nitekim sosyal hizmet mesleği, her müracaatçının, kendi koşulları içerisinde
değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu yönüyle toplum odaklı ıslah çalışmaları,
sosyal hizmet mesleğinin bakış açısına sahiptir.
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Uygulamalar
Adli sosyal hizmet uygulamasının yapıldığı mahkemelerde sosyal çalışmacıların
faaliyetlerini gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Suçu tarif ediniz.
2. Suç işlemeye sebebiyet veren unsurlar nelerdir?
3. Suça sürüklenen çocuk kimdir?
4. Adli sosyal hizmet uzmanı hangi kurumlarda çalışmalar yapar?
5. İnceleme yaptığınız kurumda sosyal hizmet uzmanının rolleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Suç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Suçun oluşmasında birçok etken
bulunmaktadır: Aile faktörü, yaş, cinsiyet, eğitim, işsizlik ve ekonomik durum, akran grupları
önemli faktörlerdendir.
Suç bir sosyal sorun olması hasebiyle bu sorunla ilgilenme noktasında sosyal hizmet
uzmanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının bu anlamda en önemli rolleri
şunlardır: Koruyucu, önleyici, rehberlik edici ve tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri.
Adalet alanında sosyal hizmet uygulamalarında iki ana birim bulunmaktadır. Bunlar:
Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları: İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Şube Müdürlüklerinde görev yapan
sosyal çalışmacıların çocuk suçluluğu, suça sürüklenen çocuklar ve bunlarla ilgili yapılan
çalışmalar vardır Bu çerçevede suça sürüklenen çocuklarla ilgili hazırlanan sosyal inceleme
raporları ve bunların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması önem arz etmektedir.
Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları: Adalet Bakanlığı Ceza
ve Tevkif Evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerle ilgili yapılan çalışmalarda sosyal
çalışmacının önemli görevleri bulunmaktadır. Bunlar ceza ve tevkif evlerine girerken duyulan
sosyal hizmet faaliyetleri, ceza ve tevkif evlerinde duyulan sosyal hizmet faaliyetleri ve ceza
ve tevkif evlerinden tahliye olurken duyulan sosyal hizmet faaliyetleridir. Tüm bu faaliyetler
mikro, mezzo ve makro müdahale yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları Emniyet Genel
Müdürlüğünün hangi biriminde yapılmaktadır?
a. Çocuk Şube Müdürlüğü
b. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
c. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
d. Narkotik Şube Müdürlüğü
e. Asayiş Şube Müdürlüğü
2. Ceza adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları kapsamında Adalet
Bakanlığının hangi birimlerinde sosyal çalışmacılar görev yapmaktadır?
a. Çocuk Şube Müdürlüğü
b. Ceza ve Tevkif Evleri
c. Terörle Mücadele Şu Müdürlüğü
d. Narkotik Şube Müdürlüğü
e. Asayiş Şube Müdürlüğü
3. Çocuk adalet sisteminde uygulanan sosyal hizmet uygulamalarının temel
dayanaklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 28282 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
b. 2516 Sayılı Kanun
c. 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
d. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
e. 633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
4. On iki-on sekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz
önüne alınarak hangi kurumlarda barındırılırlar?
a. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
b. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
c. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
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d. Çocuk Eğitim Evleri
e. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
5. Aşağıdaki meslek dallarından hangisi Denetimli serbestlik birimlerinde Denetimli
Serbestlik Uzmanı olarak ifade edilen mesleklerden sayılmamaktadır?
a. Psikolog,
b. Sosyal çalışmacı,
c. Sosyolog
d. Öğretmen
e. Psikiyatrist
6. Cezaevine yeni giren hükümlü-tutuklunun karşı karşıya kalacağı belirsizliğin
ortadan kalkması için sosyal hizmet uzmanının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
a. Danışmanlık rolünü yerine getirmek
b. Rehabilitasyon faaliyetinde bulunmak
c. “hükümlü ve tutuklu tanıma/takip formu”nu doldurmak
d. Tedavi edici çalışmalarda bulunmak
e. Koruyucu önleyici çalışmalarda bulunmak
7. Ceza evine yeni girmiş olan tutuklu-hükümlü için en önemli endişelerden biri de
karşı karşıya kalacağı sorunlarla baş edip edememe endişesidir. Bu endişenin ortadan
kaldırılabilmesinin en önemli yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
a. Grup çalışmaları yapılması
b. Hükümlü ve tutuklu tanıma/takip formu”nu doldurmak
c. Danışmanlık rolünü yerine getirmek
d. Tedavi edici çalışmalarda bulunmak
e. Koruyucu önleyici çalışmalarda bulunmak
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8. Kamu kurumlarının eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu yüzde kaçtır?
a. % 3
b. % 4
c. % 2
d. % 1
e. % 5
9. Tahliye sonrası bireyin toplumsal hayata adaptasyon
çalışmacının ortaya konması gereken model aşağıdakilerden hangisidir?

noktasında

sosyal

a. Birey odaklı ıslah çalışmaları
b. Grup odaklı faaliyetler
c. Aile odaklı faaliyetler
d. Toplum odaklı ıslah çalışmaları
e. Danışmanlık rolü
10.
Temelde bir yasayı ihlal ederek işlenen ya da yerine getirilemeyen eylem
olarak ifade edilen kavrama ne denir?
a. Ceza
b. Hüküm
c. Mahkûm
d. Tutuklu
e. Suç
Cevaplar: 1.a2.b3.d4.b5.e6.c7.a8.c9.d10.e
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11. SAĞLIKTA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlığın ne olduğu, sağlık sektöründe uygulanan sosyal hizmet
uygulamalarından olan koruyucu önleyici hizmetler, tedavi edici sosyal hizmet uygulamaları
kapsamında hasta hakları birimi ve çocuk izlem merkezleri konuları üzerinde durulacak ve bu
uygulamalarda sosyal çalışmacının temel rolleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlığın tanımı nedir?
2. Türkiye’de sağlık alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamaları kaç kategoride
ele alınmaktadır?
3. Toplum Sağlığı Merkezlerinde sosyal hizmet uzmanlarının görev alanları nelerdir?
4. Hasta hakları biriminde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları nelerdir?
5. Çocuk İzlem Merkezlerinde sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hasta Hakları

Hasta haklarının neler
olduğu detaylı bir şekilde
öğrenilmiş olacak

Hasta hakları ile ilgili
Uluslararası mevzuat
incelendiğinde kazanım
geliştirilecektir.

Sağlık

Sağlığın ne olduğu detaylı
bir şekilde öğrenilmiş
olacak.

Sağlık kavramı ile ilgili
literatür taraması bilgilerin
pekişmesini sağlayacaktır.

Hastane sosyal hizmeti

Hastanelerde hangi alanlarda
sosyal hizmet yapıldığı ve
sosyal çalışmacıların
rollerinin neler olduğu
öğrenilmiş olacak.

Hasta hakları birimi, Çocuk
İzlem Merkezleri vb.
birimlerle ilgili araştırmalar
konunun kazanımlarını
artıracaktır.

ÇİM

Çocuk İzlem Merkezleri ile
ilgili temel bilgiler
öğrenilmiş olacak.

Çevrenizdeki bir Çocuk
İzlem Merkezi
gözlemlendiğinde konu ile
ilgili kazanımlar artacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sağlık,



Hasta hakları,



Hasta hakları birimi,



Çocuk izlem merkezi,



Toplum sağlığı merkezi,
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan ve Türkiye’de ve Uluslararası
camiada kabul edilen tanımı ile sağlık: "İnsanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan
fonksiyonlarında tüm bir iyilik hali” dir. Bu tanım çerçevesinde konuya bakıldığında,
sağlık, fiziksel olarak vücudun fiziki olarak yerine getirmek durumda olduğu bütün
fonksiyonlarını tam anlamı ile yerine getirmesi; ruhsal olarak, kendisi ile barışık bir yapıya
sahip olma; sosyal olarak da çevresiyle barışık bir bünyeye sahip olmadır.
Günümüzde kişinin bedeni, ruhi ve sosyal fonksiyonlarında tam iyilik hâline ek olarak
manevi açıdan da fonksiyonlarında tam bir iyilik hâlinin sağlanması da sağlığın temel
tanımlamalarından sayılmaktadır. (Tuncay, 20017) Nitekim 1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda sosyal hizmetler: “kişi ve ailelerin kendi
bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal
yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünü”. olarak tanımlanmaktadır.
Gerek sağlığın tanımı ve gerekse sosyal hizmetlerin tanımı değerlendirildiğinde sosyal
hizmet uygulamalarının temel hedefi, sağlıklı birey, sağlıklı aile, sağlıklı grup ve sağlıklı bir
toplumun oluşmasının sağlanmasıdır.
Bu hedefin gerçekleştirilmesinde uygulanan sosyal hizmet alanlarından biri de sağlık
hizmetlerinde gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarıdır. Bu uygulamalar da mikro,
mezzo ve makro müdahaleler tarzında gerçekleştirilmektedir.
Sağlık hizmetleri, insan sağlığını tehdit eden hastalıkların teşhis, tedavi ve
rehabilitasyonu, hastalıkların önlenmesi; birey ve toplumun fiziksel, ruhsal ve sosyal
fonksiyonlarının tam iyilik hâlini sağlama düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler
bütünüdür.
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11. Sağlıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları
Sağlık hizmetleri ile ilgili uygulamalar üç ana kategoride değerlendirilmektedir:
1.

Koruyucu ve önleyici alanda sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uygulamaları

2.

Tedavi edici sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uygulamaları

3.

Tedavi sonrası rehabilite edici sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uygulamaları

11.1. Koruyucu ve Önleyici Alanda Sağlık Hizmetleri ve Sosyal
Hizmet Uygulamaları
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, toplumu hastalık unsurlarından uzak tutmaya
veya hastalık unsurlarının yok edilmesine yönelik hizmetlerdir.

Koruyucu ve önleyici alanda sağlık hizmetleri sunan ve bu alanda sosyal hizmet
uzmanlarının çalıştığı kurumların başında Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna
bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri gelmektedir.
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) 5 Şubat 2015 tarih ve 29258 sayılı
Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğine göre Toplum Sağlığı Merkezi
(TSM) şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla sağlıkla
ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri
gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini
koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını izleyen,
değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.”
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Toplum sağlığı merkezi; birinci basamak sağlık hizmetlerinden olup, toplumla ilişkili
hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, adli tıp, okul sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, acil sağlık,
sağlık eğitimi ve laboratuvar hizmetlerini sunan; herkesin, koruyucu ve tedavi edici
hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için bölgedeki nüfusun sağlık düzeyini yükseltici
planlar yapan sağlık tesisidir.
Toplum sağlığı merkezi, aşağıdaki hizmetleri sunar:
Plan ve program yapma, diğer kurumlarla işbirliği, izleme ve değerlendirme
çalışmaları, bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü, tüberküloz kontrolü, zoonotik
ve vektörel hastalıkların kontrolü, erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları, bulaşıcı olmayan
hastalıkların kontrolü, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri, çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri,
kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri, ruh sağlığı programlarına dair hizmetler,
ulusal programlar ile ilgili hizmetler, adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri, acil sağlık
hizmetleri, kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri, görüntüleme ve laboratuvar
hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri, çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler, olağan dışı
durumlar ve afet sağlığı hizmetleri, okul sağlığı hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, ağız ve diş
sağlığı hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları, sosyal hizmet çalışmaları.
(Madde 8)
Toplum sağlığı merkezleri toplu yaşam alanlarında yaşayanlar ve risk gruplarının
sağlıklarının geliştirilmesi amacıyla planlama, uygulama, izlem ve değerlendirme çalışmaları
yapar.
Toplu yaşam alanlarında yaşayan ve risk grubu olarak ifade edilen kişiler:
Huzurevi, hapishane, bakımevleri, kışla, yurtlar ve sığınma evleri vb. yerlerde yaşayan kişiler
ve risk grupları ile yaşlılar, engelliler, evsizler, yoksullar, göçmenler, mülteciler, gebeler,
bebekler, mahkûmlar, işsizler, çalışan çocuklar, kimsesizler, mevsimlik işçiler, kırsal alanda
yaşayanlar, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, travmaya maruz kalanlar, ASPB’ye bağlı
kurumlardaki çocuk ve ergenler, şiddet, istismar ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlar, ergen
yaşta evlenenler / evlendirilenler, suça yönelmiş / yönlendirilmiş çocuk ve ergenler, okuryazar
olmayanlar vb.dir.
Toplu yaşam alanlarında yaşayan ve risk grubu olarak ifade edilen kişilerle ilgili
genelci sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde mikro, mezzo ve makro müdahalelerle sosyal
hizmet uygulamaları yapılmaktadır. Bu anlamda toplum sağılığı merkezlerinde çalışan sosyal
çalışmacının görevlerin ilgili yönetmelikte şu şekilde tanımlamaktadır:
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirerek sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Toplumda sağlık sorunu yaratan çevresel, sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik
şartları değerlendirmek,
ç) Toplumda saptanan sorunların çözümlenmesine katkıda bulunacak kaynakları
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araştırarak, harekete geçirici, verimliliği arttırıcı ve yeni kaynak oluşumunu sağlayıcı
çalışmalar yapmak,
d) Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütmek,
e) Okul yönetimleri ile işbirliği yaparak hizmetleri desteklemek,
f) Bölgesindeki belediye, il milli eğitim müdürlüğü, aile ve sosyal politikalar il
müdürlüğü gibi diğer kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
g) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
ğ) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
h) Sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumlarıyla irtibatını sağlayıp
desteklemek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
ı) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği üzere sosyal çalışmacı, Toplum Sağlığı
Merkezlerinde birey, aile ve toplumun sağlığını ilgilendiren ana noktalarda koruyucu ve
önleyici faaliyetler yapmak ve bireylere insan onuruna yakışır bir düzeyde hizmet almalarını
sağlamak gibi temel görevleri yerine getirmektedir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü toplum sağlığı merkezleri ile sosyal
hizmet uzmanlarının ortak ilgi alanları bulunmaktadır.
Toplum sağlığı merkezi ile sosyal hizmet uzmanlarının ortak ilgi alanları
şunlardır: Yoksulluk, işsizlik, sosyal adalet, eşitsizlik - Sosyal güvenlik - Çevre sorunları,
kentleşme - Konut, fizik çevre, gecekondu - İç ve dış göç, sığınmacılar - Halkın sağlık eğitimi
- Gençlik sorunları - İşçi sağlığı, çalışma koşulları - Kadın sorunları, anne sağlığı - Çocuk
sorunları, çocuk sağlığı - Nüfus artışı, aile planlaması - Aile sorunları - Suç, vandalizm, trafik
kazaları, doğal afetler - Çocuk işçiler, sokak çocukları, korunmaya muhtaç çocuklar - Yaşlılık,
yaşlıların sorunları, hizmetleri - Evsizler, kimsesizler - Sakatlar, sakatlık nedenleri, sosyal ve
mesleki rehabilitasyon - Ruhsal sorunlar, zeka geriliği, intihar - Alkol, sigara, uyuşturucu, ilaç
bağımlılığı - Aile içi şiddet, kadın istismarı, çocuk ihmali ve istismarı - Cinsel yolla bulaşan
hastalıklar, fuhuş, - Beslenme yetersizliği, açlık, obesite - Sağlık hizmetleri - Toplum
kalkınması (Dedeoğlu, 2003).
Bu ortak ilgi alanları çerçevesinde multidisipliner bir anlayış ile sosyal çalışmacılar ile
diğer meslek çalışılanlarının ortak çalışmalar yapması toplumun sağlığına kavuşması
açısından büyük önem arz etmektedir.

11.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Tedavi hizmetleri, sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine
ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir.
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Tedavi edici sağlık hizmetleri, temel olarak uzman hekim sorumluluğunda, sosyal
çalışmacı ve diğer sağlık personelinin ekip hâlinde çalışmasıyla sunulan bir hizmet türüdür.
Tedavi edici sağlık hizmetleri kendi içerisinde üç basamakta gerçekleştirilmektedir:
Birinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri: Hastaların tedavilerinin evde ve
ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır. Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Kurum
Hekimlikleri birinci basamak tedavi edici hizmetlerin verildiği yerlerdir. Birinci basamaktaki
imkânlarla tanı ya da tedavisi yapılamayan hastalar ikinci basamağa sevk edilirler.
İkinci basamak tedavi edici sağlık hizmetleri: Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi
hizmetlerinin verildiği tam teşekküllü hastanelerdir.
Üçüncü basamak tedavi edici sağlık hizmetleri: Özel dal hastaneleridir. En yüksek
tıp teknolojilerinin uygulandığı gelişmiş tedavi merkezleridir. Onkoloji hastaneleri, ruh
sağlığı hastaneleri, sanatoryumlar, kalp-damar hastaneleri... gibi.
Tedavi edici sağlık hizmetlerinde şu alanlarda sosyal hizmet uygulamaları
yapılmaktadır:
1.

Hasta Hakları Birimi ve sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları

2.

Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları

3.

Tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları

11.2.1. Hasta Hakları Birimi ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Hasta hakları birimi birinci basamak tedavi merkezlerinin dışındaki hastanelerde
kurulması zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatından il ve ilçe teşkilatına kadar
yapılanmasını tamamlayan temel birimlerden biridir. Bu birimde çalışan meslek
elemanlarından biri de sosyal hizmet uzmanlarıdır.
Hasta hakları biriminin oluşturulmasının amacı, temel insan haklarının sağlık
hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda, diğer
mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta hakları"nı somut olarak
göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve
kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin
"hasta hakları"ndan faydalanabilmesini, hak ihlallerinden korunabilmesini ve gerektiğinde
hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesini sağlamaktır.
Hasta hakları ise: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf
insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar,
kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder ki, bu haklar
01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve akabinde 08.05.2014 tarih ve
28994 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklikle beraber yürürlüğe giren yönetmelik
çerçevesinde şu şekilde ele alınmaktadır:
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1) Hizmetten genel olarak faydalanma
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme
4) Mahremiyet
5) Reddetme, durdurma ve rıza
6) Güvenlik
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme
8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma
10) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı

Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları
bünyesinde hasta iletişim birimleri oluşturulur.
İl sağlık müdürlüğü; üniversite hastaneleri, askeri hastaneler ve özel sağlık kurum ve
kuruluşları, kamu hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve toplum
sağlığı merkezlerinden gelen başvuruları değerlendirmek, karara bağlamak, öneri sunmak ve
düzeltici işlemleri belirlemek üzere Hasta Hakları Kurulu oluşturur.
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Kurul, başkan dâhil aşağıdaki üyelerden oluşur. İl sağlık müdürü veya müdürlük
temsilcisi Kurulun başkanıdır. Diğer üyeler şunlardır: Şikâyet edilen personelin varsa bir
işyeri sendika temsilcisi, şikâyet edilen personelin görev yaptığı kurumun ildeki üst yöneticisi
tarafından görevlendirilen bir kurum temsilcisi (Üniversite Rektörlüğü, Halk Sağlığı
Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği), özel sağlık kuruluşlarında ise
kuruluşun üst yöneticisi tarafından belirlenen bir temsilci, hasta hakları derneklerinden yoksa
tüketici derneklerinden bir temsilci, valilikçe görevlendirilen bir vatandaş.
Hasta hakları biriminde çalışan elemanlar genelde sosyal hizmet uzmanı, psikolog,
halkla ilişkiler uzmanı veya bu alanda eğitim almış üniversite mezunlarından seçilmektedir.
Genelde bu birimlerde sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmektedir.
Hasta hakları biriminde çalışan sosyal hizmet uzmanının görevleri şunlardır:
a) Başta psikiyatri hastaları ve engelliler olmak üzere tüm hastaların savunuculuğunu
yapmak,
b) Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmalar yapmak,
c) Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içeresinde incelemek ve buna dayanarak
Şikâyet Bildirim Formunu doldurmak.
d) Hasta hakları merkez birimi tarafından hazırlanan anketlerin uygulatılmasını
sağlamak.
e) Hasta hakları ihlali nedeniyle başvuran hasta ya da yakını ile ilk görüşmeyi yapmak.
f) Şikâyetle ilgili bilgileri tam ve doğru olarak almak.
g) Hasta hakları uygulamalarının yerel düzeyde sağlıklı işlemesini sağlamak.
h) Sürecin nasıl işleyeceği konusunda şikâyet sahibine bilgi vermek.
i) Sonuç hakkında ilgiliye bilgi vermek. Sonraki aşamalar hakkında açıklamalarda
bulunmak.
j) Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi
çalışmalarına yardım etmek. (Sağlık Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin
Yönerge)

11.2.2. Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre çocuk istismarı, çocuğun sağlığını, yaşamını ve
gelişmesini tehlikeye atacak şekilde bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek veya
bilmeyerek çocuğa karşı yapılan davranışlar, haklarını ihlal eden her türlü eylem ve
eylemsizliklerin tümüdür (Yurdakök, 2010, akt, Yüksel, 2013).
Diğer bir ifade ile, çocuğun beden veya ruh sağlığına zarar veren, zarar verme riski
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taşıyan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel gelişimini olumsuz etkileyen, kendisine
bakmakla yükümlü kişi veya kişiler tarafından zarar verici olan, kaza-dışı ve önlenebilir bir
davranışa maruz kalması çocuğa karşı kötü muamele ya da çocuk istismarı şeklinde
tanımlanmaktadır.

Çocuk istismarı 1962 yılında Henry Kempe tarafından ortaya atılmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü çocuğa kötü muamelenin fiziksel, cinsel ve duygusal istismar ve
ihmal olmak üzere dört farklı boyutu olduğunu vurgulamaktadır.
a. Fiziksel istismar: Çocuğun kaza dışı yaralanması şeklinde tanımlanırken sıklıkla
fiziksel şiddet uygulamak, dövmek şeklindedir; fiziksel bulgular nedeniyle de saptanması en
kolay olan istismar türüdür.
b. Duygusal İstismar: Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum
kalması ve bunun çocuk üzerinde psikolojik sorunlara neden olması durumudur.
c. İhmal: Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim gibi
yaşamsal ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmamasıdır.
d. Cinsel İstismar: Çocuğun tam olarak kavrayamadığı, gelişimsel olarak henüz hazır
olmadığı, rıza gösterme ve onaylama kapasitesinde olmadığı cinsel aktiviteye zorlanmasıdır
(Yüksel, F. ve diğerleri, 2013).
Ülkemizde istismara uğrayan çocuk ve/veya ailesi, yaşanan olumsuzlukları pek çok
sebeple gizleme eğilimindedir. Bu sebeple de istismara uğrayan çocuğa verilmesi zorunlu
olan hukuki, tıbbi, ruhsal ve sosyal destek aksayabilmektedir.
Mağdur çocukların; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve sağlık kurumları tarafından ayrı
ayrı değerlendirilmesi ve bu süreçte yaşadıklarını defalarca dile getirmek zorunda bırakılması,
gizliliğin yeterince sağlanamaması, ilgili kurumlarda çocukla görüşme yapanların; çocuğun
ruhsal durumunu gözeterek görüşme yapabilecek yeterlilikte eğitime sahip olmaması hâlinde,
çocuğun uğradığı travma şiddetlenmektedir.
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4 Ekim 2012 tarihli Başbakanlık genelgesi ile çocuk istismarının önlenmesi ve
istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla,
öncelikli olarak cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye
indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek
seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere; Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar
bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kurulması ve bu merkezlerin işleyişinin Sağlık
Bakanlığınca koordine edilmesi gerekli görülmüştür.
Pilot uygulama olarak ilk defa Ankara'da açılmış bulunan ÇİM, ilgili kurumların da
katılımı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şu an 13 farklı ilde Çocuk İzlem Merkezi faaliyet
göstermektedir. Bu iller: Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Kayseri, Gaziantep,
Konya, İzmit, Antalya, Adana, Erzurum ve Elazığ’dır. (Ulukol ve ark., 2013; Yuksel ve ark.,
2013)
ÇİM'lerin çalışma ve yaygınlaşma sürecinin sağlıklı ve amacına uygun bir şekilde
yürütülmesi için gerekli tedbirleri görüşüp karara bağlamak ve bu konuda kurumlar arası
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcısının
başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı temsilcilerinin
(bakanlıklardan müsteşar yardımcısı, başkanlıklardan başkan yardımcısı düzeyinde)
katılımıyla ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
ÇİM’de sorumlu hekim, özel eğitim almış adli görüşmeci, aile görüşmecisi, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı il temsilcisi, hemşire, sekreter ve konsültan doktorlar bulunur.
Merkezde adli görüşmeci olarak görev yapabilmek için psikolog, psikolojik danışman, çocuk
gelişimi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, hemşire (lisans mezunu) ve hekim gibi meslek
guruplarından birine mensup olmak ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış adli görüşmeci
eğitimini almak gerekmektedir. (Ulukol ve ark., 2013; akt., Yuksel ve ark., 2013).
Çocuk İzlem Merkezinin İşleyişi
Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı veya maruz kalma şüphesinin olduğu bilgisini
alan kişi, Cumhuriyet Başsavcılığı’na ya da ilgili kolluk birimine bildirimde bulunmaktadır.
Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda da olay hakkında çocukla hiçbir
görüşme yapılmadan çocuk sivil ekip ve araç ile ÇİM’e getirilmektedir.
Kuruma gelen çocuk, bu alanda eğitim almış psikolog, psikolojik danışman, sosyal
hizmet uzmanı, çocuk gelişimci veya hemşire tarafından karşılanarak hazırlık sürecini
geçirmek üzere yaş grubuna göre çocuklar için düzenlenmiş bekleme alanında ön görüşmeye
alınmaktadır. Çocukla yapılan ön görüşmede çocuğun gelişimsel özellikleri
değerlendirilmekte, çocukla iletişim sağlanarak cinsel istismar olayına dair çocuktan bilgi
alınmakta, adli görüşme hakkında çocuğun bilgilenmesi ve merkezi tanıması sağlanmaktadır.
Ön görüşmenin ardından da çocuk; savcı, çocuğun avukatı, aile görüşmecisi, Aile ve Sosyal
Politikalar Temsilcisi’nin izlediği adli görüşmeye alınmaktadır. Görüşme aynalı odada kayıt
altında yapılmaktadır. Çocuğun adli muayeneye onay verip vermediği görüşmede sorularak,
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görüşme sonrası da ailesinin de izni alınarak çocuğun dış veya iç beden muayenesi
yapılabilmekte, gerekli durumlarda kan, idrar, anal-genital sürüntü, bulaşıcı hastalık paneli,
gebelik testi gibi tetkikler yapılmakta, yine gerekli durumlarda adli numuneler
toplanmaktadır.
Çocuk İzlem Merkezi’nin sunduğu diğer bir hizmet ise çocuğun psikiyatrik
muayenesinin yapılmasıdır. Adli, psikiyatrik, tıbbi ve sosyal açılardan merkezde çok yönlü
değerlendirilen mağdurdan elde edilen tüm bilgiler rapor hâline getirilip, ses ve görüntü
kayıtları ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmektedir (Ulukol ve ark., 2013;
akt. Yuksel ve ark., 2013).

Çocuk İzlem Merkezlerinde Sosyal Hizmet Uygulamaları
Çocuk İzlem Merkezinde çalışan meslek elemanlarından birisi de sosyal hizmet
uzmanlarıdır. Burada çalışan sosyal hizmet uzmanları ya Sağlık Bakanlığı veya Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli olarak görev yapmaktadırlar.
Sosyal hizmet uzmanı, ihmal ve istismara maruz kalan veya kalma riski olan çocuk ile
ilgili olarak genelci sosyal hizmet yaklaşımı doğrultusunda mikro, mezzo ve makro düzeyde
mesleki müdahaleyi planlar ve gerçekleştirir.
Özellikle Çocuk izlem merkezlerinde çocukla görüşme yapmak, değerlendirme
sürecinin en kritik ve önemli adımıdır. Sosyal hizmet uzmanı, çocuk ve cinsel istismar ile
ilgili çocukla görüşme konusunda donanımlı ve eğitimli olmalıdır. Görüşme yapmak bilgi,
beceri ve deneyim isteyen karmaşık bir süreçtir. Sosyal hizmet uzmanı, konusunda yeterli
bilgi, beceri ve deneyime sahip olan, empatik, sabırlı, yargısız, çocuğu destekleyici, güven
verici ve mahremiyete saygı duyan bir yapıya sahip olmalıdır.
Sosyal hizmet uzmanı, çocuğun ve ailesinin ayrıntılı psiko-sosyal değerlendirmesini
yapar. Sosyal hizmet uzmanı bu kapsamda, çocuk ve ailesinin sosyo-demografik özellikleri,
güçlü ve zayıf yönleri, sosyal destek sistemlerini, risk faktörleri, ailenin ekonomik durumu,
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dinamikleri, çocuğun bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim düzeyi gibi konularda
ayrıntılı bir inceleme yapar.
İhmal ve istismar mağduru çocuk, aile bireylerinden biri tarafından ihmal ve istismara
uğramış ise çocuğun güvenli bir ortamda yaşaması için çocuğun yüksek yararı açısından
ailesinden ayrılması ve korunması gerekebilir. Bu acil durumda, çocuğun korunabileceği ve
barınabileceği uygun bir korunma yöntemi ve kurumu seçilmelidir.
Sosyal hizmet uzmanı, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında acil korunma kararı
alınması yönünde Cumhuriyet Savcısı ile değerlendirme yapar. Acil durumlarda Cumhuriyet
Savcısı’nın kararıyla koruma kararı alınarak yaşına uygun bir kuruma yerleştirilmesi sağlanır.
Acil durumlar dışındaki vakalarda korunma kararının alınması yönünde sosyal inceleme
raporu hazırlar ve mahkeme kararı ile korunmasını talep eder. Mahkeme kararı çıkana kadar,
çocuğun risk altındaki çocuğun kurumda geçici olarak kalması sağlanır ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı’na bağlı uygun bir kuruluşa yerleştirilir.
Mahkemeler, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mağdur ve/veya aile
hakkında sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanan sosyal inceleme raporu doğrultusunda
sağlık, barınma, eğitim, bakım veya danışmanlık tedbirlerinden biri veya birkaçına karar
verebilir. Ancak ailede çocuğu koruyacak ve çocuğa güvenli bir ortam sağlayacak başka aile
üyeleri mevcutsa çocuğun aileden ayrılması gerekmeyebilir. Bu durumda, sosyal hizmet
uzmanı ve gerekiyorsa diğer profesyoneller aileyi psiko-sosyal yönden destekler.
Özetle Çocuk İzlem Merkezinde görevli sosyal hizmet uzmanları, aile ile ilk görüşme
(gerektiğinde doğrudan mağdurla) yapar ve adli görüşme süreçlerinde aktif rol alarak mağdur
ile ilgili alınacak tedbirler konusunda sosyal inceleme raporu hazırlar. Ayrıca, mağdur
çocuğun yüksek yararı gözetilerek multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen ekip çalışmasına
profesyonelce katkı sağlar.(Aydemir, İ.,Y.F, 2015).
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Uygulamalar
Tam teşekküllü bir hastanede hastane sosyal hizmet uzmanı ile görüşerek yapılan
sosyal hizmet uygulamalarını detaylı bir şekilde yerinde öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1. Sağlık nedir?
2. Hasta hakları nelerdir?
3. Hasta hakları biriminde sosyal çalışmacı hangi fonksiyonları yerine getirir?
4. Hastanede çalışan sosyal hizmet uzmanı tedavi öncesi, tedavi esnasında ve tedavi
sonrası hangi görevleri yerine getirir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığın tarifini şu şekilde yapmaktadır: İnsanların fiziksel,
ruhsal ve sosyal açıdan fonksiyonlarında tüm bir iyilik hali” Bu tanımlamaya insanın
manevi olarak da iyilik hali günümüzde eklenmek suretiyle insanın sahip olduğu tüm
unsurlarda tam iyilik hâlinde olması sağlıklı olduğunun bir göstergesidir. Sosyal hizmet
mesleği de insanın tam iyilik hâline kavuşabilmesi hedefi ile çalışma yapan bir bilim dalıdır.
Sağlıkla ilgili sosyal hizmet uygulamaları üç kategoride ele alınmaktadır:
1. Koruyucu ve önleyici alanda sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uygulamaları: Bu
kapsamda birinci basamak sağlık hizmetlerinden olan Toplum Sağlığı Merkezleri toplumsal
yapının sağlıklı bir bünyeye kavuşması için gerekli olan koruyucu, önleyici ve rehabilite edici
sağlık uygulamalarını yapmaktadır. Bu anlamda bu merkezlerde çalışan sosyal çalışmacıların
da toplumsal kesimlerin karşı karşıya kaldıkları sorunların giderilmesi noktasında koruyucu,
önleyici, rehabilite edici ve danışmanlık gibi görevleri bulunmaktadır.
2. Tedavi edici sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uygulamaları kapsamında
hastanelerde hasta hakları birimleri kurulması gerçekleştirilmiş ve bu birimlerde
görevlendirilen sosyal çalışmacılar, hastaların insan hakları içeresinde bulunan temel hasta
hakları konusunda karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini savunma ve bu noktada yapmak
durumunda oldukları diğer görevleri yerine getirmektedirler.
3. Bu kategoride bir diğer merkez ise Çocuk İzlem Merkezleridir. 2012 yılında
Başbakanlık genelgesi ile kurulan Çocuk İzlem Merkezleri ihmal ve istismara uğramış veya
uğrama riski taşıyan çocuklarla ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulan merkezlerdir.
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Bölüm Soruları
1.
"İnsanların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan fonksiyonlarında tüm bir iyilik
hali” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini izah etmektedir?
a.

Rehabilitasyon

b.

Sosyal rehabilitasyon

c.

Sağlık

d.

Hastalık

e.

Tıbbi sosyal hizmet

2.
Aşağıdaki kurumlardan hangisi Koruyucu ve Önleyici Alanda Sağlık
Hizmetleri sunmaktadır?
a.

Toplum Sağlığı Merkezi

b.

Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi

c.

Onkoloji hastanesi

d.

AMATEM

e.

ÇEMATEM

3.

Aşağıdakilerden hangisi çocuğa kötü muamele türlerinden değildir?

a.

Fiziksel istismar

b.

Cinsel istismar

c.

Duygusal istismar

d.

İhmal

e.

Hastalık

4.
Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan mahrum kalması ve bunun
çocuk üzerinde psikolojik sorunlara neden olması durumu hangi istismar çeşidini ifade
etmektedir?
a.

Fiziksel istismar

b.

Cinsel istismar

c.

Duygusal istismar
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d.

İhmal

e.

Hastalık

5.

ÇİM ’de aşağıdaki meslek gruplarından hangisi bulunmaz?

a.

Sorumlu hekim,

b.

Özel eğitim almış adli görüşmeci,

c.

Hâkim

d.

Aile görüşmecisi,

e.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il temsilcisi

6.
başlamıştır?

Çocuk İzlem Merkezleri Başbakanlığın hangi tarihli genelgesi ile çalışmaya

a.

1997

b.

2012

c.

2015

d.

2000

e.

2014

7.
Çocuğun beslenme, barınma, sağlık, giyim korunma ve gözetim gibi yaşamsal
ihtiyaçlarının kendisine bakmakla yükümlü kişilerce karşılanmaması hangi kavramı ifade
etmektedir?
a.

Cinsel istismar

b.

Duygusal istismar

c.

Fiziksel istismar

d.

İhmal

e.

Şiddet

8.
Hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve
kuruluşları bünyesinde hangi birimin kurulması istenmektedir?
a.

Hasta iletişim birimi

b.

Toplum sağlığı merkezi
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c.

Çocuk İzlem Merkezi

d.

ÇEMATEM

e.

AMATEM

9.
Temel olarak uzman hekim sorumluluğunda, sosyal çalışmacı ve diğer sağlık
personelinin ekip hâlinde çalışmasıyla sunulan hizmet türüne ne denir?
a.

Rehabilite edici sağlık hizmetleri

b.

Önleyici sağlık hizmetleri

c.

Koruyucu sağlık hizmetleri

d.

Tedavi öncesi sağlık hizmetleri

e.

Tedavi edici sağlık hizmetleri

10.
Şu anda Sağlık Bakanlığına bağlı kaç çocuk izlem merkezi faaliyette
bulunmaktadır?
a. 1
b. 12
c. 13
d. 15
e. 25
Cevaplar: 1.c2.a3.e4.c5.c6.b7.d8.a9.e10.c
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12. SAĞLIKTA SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI-II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlıkta tıbbi-psikiyatrik sosyal hizmet kapsamında tedavi esnasında
uygulanan sosyal hizmet uygulamaları ile tedavi sonrası rehabilitasyon alanında uygulanan
sosyal hizmet uygulamaları üzerinde durulacak ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde sosyal
hizmet uygulamaları öğrenilmiş olacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de sağlık alanında tedavi süresince ve tedavi sonrası uygulanan sosyal
hizmet uygulamaları nelerdir?
2. Tıbbi sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi veriniz.
3. Psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet uzmanının rollerini
belirtiniz.
4. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde uygulanan sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tıbbi sosyal hizmet

Tıbbi sosyal hizmet ile ilgili
bilgilendirme sağlanmış
olacaktır.

Tıbbi sosyal hizmetle ilgili
yapılan çalışmalar
tarandığında kazanımlar
pekişmiş olacaktır.

Psikiyatrik sosyal hizmet

Psikiyatrik sosyal hizmet
uygulamaları öğrenilmiş
olacak.

Psikiyatrik alanda yapılan
çalışmalar incelendiğinde
konu ile ilgili kazanımlar
gelişecektir.

TRSM

Toplum ve ruh sağlığı
merkezlerinde uygulanan
sosyal hizmet modelleri
öğrenilmiş olacak.

TRSM’ler ile ilgili gözlem
yapılması kazanımların
artmasını sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Toplum ruh sağlığı merkezi



Psiko-sosyal servis



Tıbbi sosyal hizmet



Psikiyatrik sosyal hizmet
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Giriş
Hastalıkların tedavisinde tıbbi bakım, çoğu zaman “yaşam destekleme sistemi” (lifesupport system) ya da “doğru tıbbi tedavi” (the correct medical treatment) kapsamında
düşünülmektedir. Ancak, bireysel düzeyde olduğu düşünülen sağlık sorunları, aile, grup ve
toplumu da ilgilendiren ciddi bir sosyal sorun olarak karşımızda bulunmaktadır. Bu şekilde
düşünüldüğünde, tıbbi bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması önemli bir
sosyal sorun alanına işaret etmektedir. Diğer taraftan, tıbbi bakım hizmetlerinin maliyetinin
yüksek olması ve sosyal güvenlik sisteminin yetersizliği, bütün teknolojik gelişmelere
rağmen, bu durumun sosyal bir sorun olma özelliğini daha belirgin hâle getirmektedir
(Kornblum ve Julian, 2001: 29-30, akt. Artan, 2013).
Bireyin sosyal refahının artırılması ve tam bir iyilik hâlinin sağlanabilmesi için, tıbbi
sorunlarının çözümünde disiplinler arası bir yaklaşımın uygulanması gerekmektedir. Sosyal
hizmet mesleği, hastaların “hasta hakları” açısından korunmasında önemli bir fonksiyona
sahiptir. Sosyal hizmet yaklaşımının sağlık açısından üstlendiği sorumluluklar; kamu sağlığı
açısından, kişinin çevresiyle uyumlu ve sağlıklı olmasını sağlamaktır.
Tıbbi sosyal hizmet; kişinin sağlığına etki eden çevresel faktörlerin değiştirilmesinde,
yoksul insanların tedavilerinin ücretsiz karşılanmasında, yaşam kayıplarının sosyal, duygusal
ve ekonomik açıdan en aza indirgenmesi konularında bütüncül bir yaklaşıma ve uygulamaya
sahiptir (Garvin ve Tropman, 1992: 269-271, akt. Artan, 2013).
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12.1. Tedavi Süresince Uygulanan Sosyal Hizmet Uygulamaları

Sağlık alanında uygulanan sosyal hizmet uygulamalarını koruyucu-önleyici, tedavi
süresince yapılan ve tedaviden sonra devam eden rehabilitasyon süreci uygulamaları olmak
üzere üç kategoride ele alınmıştı. Bu kapsamda bu bölümde tedavi sürecinde sosyal hizmet
uygulamalarından tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet ve tedavi sonrası uygulanan
rehabilitasyon çalışmaları üzerinde durulacak.

12.1.1. Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları

Sosyal hizmet mesleği, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan sosyal
değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde
problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan insan davranışına ve sosyal
sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına
müdahale eden bir meslektir. (Duyan, 2003)
İnsan sağlığını tehlikeye atan hastalıkların temel nedenleri sadece fiziksel
rahatsızlıklardan kaynaklanmadığı, bu hastalıkların bir kısmının psikolojik ve sosyal
sebeplerden ötürü de ortaya çıktığı artık tıp biliminin tespit ettiği bir gerçektir.
Sosyal hizmet sağlık alanına katkı veren birçok hizmetten sadece birisidir. Fiziksel
hastalıkların neden olduğu veya fiziksel hastalıklara neden olan sosyal ve duygusal
problemlerle ilgilenen ve sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet dalına tıbbi
sosyal hizmet adı verilmektedir.
Sosyal hizmetin uygulama alanlarının belirlenmesi, genelci sosyal hizmet yaklaşımına
dayanmaktadır. Toplumsal yapıdaki dinamiklerin karmaşıklığı ve değişimin niteliği, sosyal
hizmet uygulama alanlarının da sürekli olarak değişim ve gelişimine neden olmaktadır. Sosyal
hizmet 19. yüzyıldan günümüze sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamdaki değişimleri dikkate
alarak bilgi, beceri ve değer sistemi yanında, uygulama yöntemlerini ve ilgi alanlarını da
değişime uğratmıştır.
Sosyal hizmetin tanımlarından da anlaşılacağı üzere birey ve topluma yönelik
teorilerin geliştirilmesinde temel alınan nokta sosyal hak ve sosyal adalet ilkesidir. Sosyal
hizmet; birey, aile, küçük gruplar, büyük gruplar, sosyal çevre ve toplumla çalışır. Bütün bu
çalışma alanlarının temeli, bireyin sosyal refahının artırılarak iyilik hâlinin sağlanabilmesidir
(Bulut, 2002: 74-77, akt. Artan, 2013)).
Bu kapsamda, sosyal hizmetin uygulama alanlarından birisi de tıbbi sosyal hizmet
olarak ortaya çıkmaktadır. Barker (1999)’a göre tıbbi sosyal hizmet; hastalık ve özürlülük
sürecinde ortaya çıkan psiko-sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesinde hasta
ve ailesine yardımcı olmak amacıyla sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet
uygulamalar bütünü olarak tanımlamaktadır.
Türkiye Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışma
Grubu Raporu’na (1995) göre ise, Tıbbi Sosyal Hizmetler; “kişi, grup, aile ve toplumun
sağlık hizmetlerinden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla sosyal hizmet
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uzmanlarınca yürütülecek ekonomik, sosyal, psikolojik ve eğitsel boyutlarda,
destekleyici ve geliştirici hizmetlerin sosyal hizmet disiplini ve mesleğinin yöntem ve
felsefesiyle birleştirilerek tıp ve koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde verilen
hizmetler bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Tıbbi sosyal hizmetin bir diğer tanımı da 2011 yılında çıkarılan ve ülkemizdeki tıbbi
sosyal hizmetin gelişmesi açısından oldukça önemli olan “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama
Yönergesi”nde şu şekilde ifade edilmektedir:
“Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde
yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve
çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik
sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla
yürütülen sosyal hizmet uygulaması”dır.
Sosyal hizmet müdahalesi ise: Bireyle, grupla, aileyle, toplumla sosyal hizmet ve
sosyal hizmet araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve başvuru, inceleme, müdahale,
değerlendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarının gerçekleştirildiği tıbbi
sosyal hizmet uygulamasıdır.
Sosyal hizmet mesleğinin en eski uygulama alanlarından birisi olan tıbbi sosyal
hizmet; hastalara psikolojik, sosyal ve ekonomik destek sağlama, hastaneye ve/veya hastalığa
uyum sürecini kolaylaştırma ve hastanın hastalığı süresince yaşadığı, tedaviyi engelleyen
sorunlarını çözümleme gibi işlevleri taşımaktadır.
Tıbbi sosyal hizmetin amacı, hastalığın tedavisinin önündeki tüm engelleri
kaldırmaktır.
Genel amaç ise;
a.

Hastanın tıbbi bakımı ve tedaviyi kabul etmesini sağlamak,

b.

Sağlık problemleri nedeniyle hasta ve ailesinin yaşadığı stresi azaltmak,

c.
Hastanın hastalığı ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ortaya çıkan
problemlerini çözümlemektir.
Kısaca söylemek gerekirse tıbbi sosyal hizmet; hastaların tedavisinin sağlıklı olarak
yürütülmesinin önünde engel olarak görülen sorunlarını psikolojik, ekonomik ve sosyal
destek sağlayarak çözmeye çalışan sosyal hizmet uygulamasıdır. Bu uygulamayı
gerçekleştiren meslek elemanı ise tıbbi sosyal hizmet uzmanıdır.
Tıbbi sosyal hizmet uzmanları,
a. Hastaların hastaneye giriş,
b. Hastanede yatma,
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c. Hastaneden taburcu olma ve
d.
Taburculuk sonrası süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde
sorumluluklara sahiptir.
e.
Ayrıca tıbbi sosyal hizmet uzmanları, hastanın tedavi sürecinden en etkili
şekilde faydalanmasını sağlamayı amaçlar. (Altınova, Duyan, 2013)
Sağlık Bakanlığı örgütsel yapısı içinde Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler
Dairesi Başkanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Şubesi’nin kurulması ve 2011 yılında Sağlık
Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesini yayımlayarak özellikle hastanelerde
sosyal hizmet müdahalesinin yapılmasına imkân tanımıştır.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının
Görevlerine Dair Yönergeye Göre Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarını oluşturmak ve bu kurulların
görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek,
b) Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarının kurulmasını sağlamak,
buralarda görev yapacak personelin niteliğini belirlemek,
c) Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan hastaların Yurtdışı Sağlık Kurulu Raporlarını
onaylamak ve bu hastalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Evde sağlık hizmetleri standartlarını oluşturmak ve bu kapsamda hizmet sunan
kurumları yetkilendirmek,
e) İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan
ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak,
f) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine yönelik standartları belirlemek,
açılışlarına izin vermek, izlemek ve madde bağımlılığı tıbbi tedavi sonrası rehabilitasyon
çalışmalarını organize etmek,
g) Seyrek görülen hastalıklara yakalanan hastaların sağlık hizmetine erişimini
kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapmak,
İlgili yönerge ile hastanelerde Sosyal hizmet birimleri kurulmuş ve bu birimlere sosyal
hizmet müdahalesi yapabilme adına şu sorumluluklar yüklenmiştir:
a) Hastanede görev yapan sosyal çalışmacıların tamamı birime bağlı olarak çalışır.
b) Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri,
onkoloji, fizik tedavi vb. klinikler-servisler ile diyaliz, çocuk izlem merkezi vb. birimlerde
tam veya kısmi zamanlı olarak sosyal çalışmacının gerekli olması hâlinde, hastanedeki sosyal
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çalışmacı sayısına göre planlamayı sosyal hizmet birim sorumlusu yapar.
c) Sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet birim sorumlusunun onayı dışında başka bir
birim ya da klinik-serviste görevlendirilemez.
ç) Klinikte-serviste veya farklı hizmet birimlerinde, sosyal çalışmacıların mesleki
çalışmalarını yürütmesi için gerekli koşullar, ilgili klinik-servis veya birim dahilinde sağlanır.
d) Hastaneye başvuran ve tıbbi tedavi sürecinde sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar,
hastanın hekimi tarafından sosyal hizmet uzmanına havale edilir.
e) Sosyal çalışmacının mesleki görüşme yaptığı her hasta için Hasta Görüşme Formu
düzenlenir. Hastayla ilgili yapılan her görüşme süreci bu forma kaydedilir.
f) Formlar birimde muhafaza edilir. Gerekli durumlarda hasta dosyasına eklenir.
Görüşme neticesinde hasta hekim tarafından havale edilmiş ise hekimine bilgi verilir.
g) Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, gerektiğinde hastanede, hastanın
ikametinde, işyerinde, okulunda veya sosyal ortamında sosyal inceleme yapılır.
ğ) İncelemeyi yapan sosyal çalışmacı Sosyal İnceleme Raporunu düzenler. Sosyal
çalışmacı, bu raporun gerekli hallerde, ilgi kurum ve kuruluşlara bir üst yazı ekinde
gönderilmesini sağlar. Raporun bir nüshası gizliliğe uygun olarak birimde muhafaza edilir ve
bir nüshası hasta dosyasına konur. Hastane dışı kurumlardan hizmet talebi resmi yazı ile
yapılır.
h) Yapılan sosyal hizmet müdahalesi her bir gün için Sosyal Hizmet Birimi Kayıt
Defterine kaydedilir. Aynı gün içinde aynı kişi için birden fazla kayıt yapılmaz.
ı) Sosyal hizmet biriminin yaptığı çalışmalar, Sosyal Hizmet Birimi Faaliyet Formu
veya Bakanlıkça belirlenecek formlar ile Bakanlıkça her istendiğinde ve rutin olarak, her yılın
Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasının sonuna kadar hazırlanarak Ruh Sağlığı ve Sosyal
Hastalıklar Şubesi’ne resmi yazı ve e-posta olarak iletilir. Tüm formlar hastane otomasyon
sistemine eklenir. Kayıt ve raporlar zamanında ve düzenli olarak tutulur.
Tıbbi sosyal çalışmacının görevleri ise şunlardı:
a) Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.
b) Hastaneden hizmet alan,
1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
2. Engelli hastalar,
3. Sağlık güvencesiz hastalar,
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4. Yoksul hastalar,
5. Aile içi şiddet mağduru hastalar,
6. İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
7. Mülteci ve sığınmacı hastalar,
8. İnsan ticareti mağduru hastalar,
9. Yaşlı, dul ve yetim hastalar,
10. Kronik hastalar,
11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,
12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar,
13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
14. İl dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan
hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
c) Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için
gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
ç) Hastanede yatarak tedavisi tamamlandığı halde ikametine gidemeyecek derecede
düşkün ve kimsesi bulunmayan veya aileleri tarafından alınmayan hastaların ikametine
nakillerini koordine eder. Bu kapsamda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlar.
d) Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
e) Tıbbi sosyal hizmetle ilgili konularda hastane personeline, hasta ve hasta
yakınlarına yönelik eğitimler yapar.
f) Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılır, mesleki
projeler planlar ve uygular.
g) Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutar.
ğ) Çalışmalarından birim sorumlusuna karşı sorumludur.
h) Tek sosyal çalışmacı olması hâlinde birim sorumlusunun görevlerini yerine getirir.
ı) Birim sorumlusunca verilen diğer görevleri yerine getirir.
Yukarda Daire Başkanlığı, ilgili birimler ve bu birimlerde çalışan sosyal çalışmacının
görev alanları incelendiğinde tıbbi sosyal hizmetin odağı da ortaya çıkmış olacaktır. O da
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şudur: Hastalıkları doğru teşhis ve tedavi etmek amacıyla yapılan çalışmalardan elde
edilen sonuçlar, tıp elemanlarının hastalığa yol açan fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik
faktörler arasında ilişki üzerinde odaklaşmalarını zorunlu hâle getirmiştir. Dolayısıyla
sağlık alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaları da bu yönde yapılanmıştır.
Tıbbi sosyal hizmetin odağında sosyo-ekonomik koşullar, sosyal destek ve sosyal
sorunlar bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan üç faktör sosyal, fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklara sebep olmakta ve sosyal, fiziksel ve psikolojik iyilik hâlinin sürdürülmesine
engel olmaktadır. Bu da sağlığın bozulmasına ve dolayısıyla yaşam kalitesinin azalmasına
neden olmaktadır. Sağlığın bozulması ve yaşam kalitesinin azalması sonucunda ortaya belli
bir stres çıkmaktadır. Bu stresin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen tıbbi sosyal
hizmet uygulamaları hastalıklara psikososyal açıdan yaklaşmaktadır. (Duyan, 2003)
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı aktif rolünü hastanın ve ailesinin yaşadığı sosyal,
ekonomik ve psikolojik sorunları çözmek için çok katmanlı mikro, mezzo ve makro
düzeydeki üç uygulama boyutu ile eylem planları hazırlayarak yapar (Sulman vd., 2005:
288,akt. Artan, (2013).
Sonuç olarak, sosyal hizmetin bütün uygulama alanlarında olduğu gibi tıbbi sosyal
hizmet alanında da; sistem yaklaşımı, psikososyal yaklaşım, psikodinamik yaklaşım,
güçlendirme yaklaşımı, bilişsel-davranışçı yaklaşım gibi yöntemler ile sosyal hizmet etik
ilkeleri çerçevesinde değişen koşulları dikkate alarak yerine getirmeye çalışmaktadır
(Özbesler ve İçağasıoğlu Çoban, 2010: 34, akt. Artan, 2013).
Tıbbi sosyal hizmetin bir diğer boyutu da psikiyatrik sosyal hizmettir. Psikiyatrik
sosyal hizmet ise kendi içinde çocuk ve ergenlerde psikiyatrik sosyal hizmet ve yetişkinlerde
psikitaytrik sosyal hizmet olarak iki kategoride değerlendirilmektedir.

303

12.2.2. Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uygulaması

Psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları ile ilgili özellikle psikiyatri hastanelerinde
çalışan sosyal çalışmacılar Tıbbi Sosyal hizmet yönergesi çerçevesinde çalışmalarını
yürütürler. Burada dikkat edilmesi gereke nokta gelen müracaatçıların psikiyatrik tedavi için
başvurmuş olmasıdır.
Psikiyatri tedavi sürecinde sosyal hizmet uzmanları hastaların, psiko-sosyal ve
ekonomik sorunların giderilmesinde tedavi öncesi, tedavi sürecinde ve taburculuk sonrasında
mesleki uygulamalarını gerçekleştirerek hasta ve ailesine sosyal destek hizmetlerini yürütür.
Psikiyatri kliniklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanının temel görevlerinden birisi, hasta
ile ilgili olarak, sosyal inceleme raporu hazırlamaktır.
Sosyal inceleme hastayı aile ve sosyal çevresinde ele alarak aile, iş ve çevresel
koşulların bireyin hastalığı ile etkileşimini, teşhisini ve hastalık seyrinin iletişimini, rol ve
sorumluluklarını ne yönde etkileyeceğini belirleme açısından başvurulan değerlendirme
raporudur. Bu rapor sosyal hizmet uzmanı ve hasta arasındaki ilişkiye dayanılarak hazırlanır.
Rapor için doktorlar tarafından kliniklerden sevk edilen hastaların aileleri, yakınları,
komşuları, çalışıyorlar ise mesai arkadaşlarının bir kısmı ile görüşmeler yaparak hastanın
psiko-sosyal durumu, aile, çevresiyle ilişkileri, iletişim uyum ve davranış sorunları, sosyoekonomik durumu, işyerinde performansı görüşmelerle değerlendirilerek tedavi ekibine veya
sağlık kurul heyetine sunulur.
Bu anlamda yapılan uygulama örneklerinden birisi Türkiye’nin en büyük Ruh ve sinir
hastalıkları hastanesi olan Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları
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Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan çalışmadır. 1.01.2014 ve 31.03.2014 tarihleri
arasında psikiyatri kliniklerinden ayaktan tedavi poliklinik ve yatan hasta servislerinden talep
edilerek düzenlenen sosyal inceleme rapor sayısı 1209 ‘dür. (Kılıçaslan, 2015)
Psikiyatrik
Özellikleri

Sosyal

Hizmet

Uygulamalarında

Sosyal

Hizmet

Uzmanının

Sosyal hizmet uzmanlarında bulunması gereken özellikleri Roslyn Hope (2004)
belirlemiş ve psikiyatride çalışan profesyoneller için on temel özellik ortaya koymuştur:
1. İşbirliği İçinde Çalışma: Sosyal hizmet uzmanı, hizmet kullananlar, bakım
verenler, aileler ve diğer meslektaşlarla işbirliği içinde bakım vermeli ve müdahalelerde
bulunmalıdır.
2. Çeşitliliğe Saygı Duyma: Sosyal hizmet uzmanı, yaş, ırk, kültür, özürlülük,
cinsiyet, tinsellik ve cinsellik gibi çeşitliliğe saygı duymalıdır.
3. Etik İlkelere Dayalı Çalışma: Sosyal hizmet uzmanı hizmet kullanıcılarının ve
ailelerinin haklarını bilmeli ve güç farklılıklarının bilincinde olup mümkün olduğunca bunun
en aza indirilmesi için çalışmalıdır. Etik uygulamaların ulusal (profesyonel), yasal ve yerel
yasalara göre öngörülen sınırlar içinde hizmet kullanıcılarına ve bakım verenlerine karşı
tedavi ve bakım vermekten sorumludur.
4. Eşitsizliğe Karşı Çıkma: Sosyal hizmet uzmanı hizmet kullanıcılarının, bakım
verenlerin ve ruh sağlığı hizmetlerinin damgalanma, ayrımcılık, sosyal eşitsizlik ve dışlanma
sebeplerini ve sonuçlarını ele almalıdır.
5. İyileştirme: Sosyal hizmet uzmanı, hizmet kullanıcılarına ve bakım verenlere umut
aşılamak ve ruh sağlığı sorunları içinde ve ötesinde kaliteli bir yaşam sürdürmelerini
sağlamak için onlarla işbirliği içinde çalışır.
6. Kişilerin İhtiyaçlarını ve Güçlü Yönlerini Belirleme: Sosyal hizmet uzmanı,
tercih edilen yaşam tarzı ve istekler bağlamında hizmet kullananların, ailelerinin, bakım
verenlerinin ve arkadaşlarının sağlık ve sosyal bakım ihtiyaçları hakkında bilgi toplamada
işbirliği yapar. Profesyonel yardım ilişkisinde ayrıca sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı
arasında saygılı ve empatik bir çalışma ilişkisinin kurulmasının çok önemli terapötik yararları
vardır.
Ruh sağlığında tüm sosyal hizmet uygulamaları müracaatçılarla olan ilişki
kapasitesine dayanmaktadır. Uygun bir çalışma ilişkisi içerisinde sosyal çalışmacının,
müracaatçıya saygı gösteren ve deneyimlerine değer veren, müracaatçının kendi kaderini
tayin ilkelerini, ortak ilişkilerini ve gizliliğini yansıtan, bu tür ilişkilerin iyileştirme
potansiyelinin olduğunu kabul eden ve bunu kullanan ve şefkatli, güçlendirici, empatik ve
umut veren bir konumda olması gerekir.
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7. Hizmet Kullanıcı Odaklı Hizmet Verme: Sosyal hizmet uzmanı, öncelikle hizmeti
kullananlar ve ailelerin bakış açılarına göre başarılabilir ve anlamlı nitelikte amaçlar belirler.
Bu amaçlara ulaşmak için gerekli araçları araştırır ve aynı zamanda sonuçları
değerlendirmekten de sorumludur.
8. Fark Yaratma: Sosyal hizmet uzmanı, hizmet kullanıcılarının, ailelerinin ve bakım
verenlerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için kanıt ve değerlere dayalı sağlık ve sosyal
bakım müdahalelerine erişimin kolaylaştırılması ve hizmetin en iyi şekilde sunulmasından
sorumludur.
9. Güvenli ve Olumlu Risk Almaya Teşvik Etme: Sosyal hizmet uzmanı, bireyleri
kendi sağlık ve güvenlikleri açısından ne derece risk almaya hazırlıklı olacaklarına karar
vermede güçlendirmeden sorumludur.
10. Kişisel Gelişim ve Öğrenme: Sosyal hizmet uzmanının uygulamalardaki
değişiklikler hakkında kendini güncellemesi, sürekli eğitim kurslarına katılması ve
meslektaşları tarafından sağlanan süpervizyon ile kişisel ve mesleki gelişimini devam
ettirmesi gerekir. (Roslyn Hope, (2004); aktaran, Oral ve Tuncay, 2012)

12.1.3. Özel
Uygulamaları

İlgi

Gerektiren

Hastalıklarda

Sosyal

Hizmet

Tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları kurumları
yukarda ifade edilmişti. Bunların dışında 2000’li yılların başlarından itibaren çok yaygın
olmamakla birlikte hemodiyaliz, gerontoloji, organ nakli ve transplantasyon, fizik tedavi ve
rehabilitasyon, sosyal pediatri, onkoloji gibi tıbbın uzmanlaşmış alanlarında da sosyal hizmet
uzmanları çalışmalar yürütmektedirler. Bunlardan onkoloji bölümlerinde sosyal hizmet
uzmanlarının yaptığı çalışmalardan bahsedilecektir:

12.1.3.1. Onkolojide Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri

Kanser, her aşamasında zorluklar bulunan ve tedavisinde psiko-sosyal faktörlerin etkili
olduğu bir hastalıktır. Mide bulantıları, kilo kaybı, saç dökülmesi, duygu–durum sorunları,
davranış değişiklikleri, iş yaşantısı ve sosyal ilişkilerde meydana gelen değişiklikler, aile
üyelerinin tutumu ve rollerin değişmesi, hastalıkla beraber kişinin bedensel ve psiko-sosyal
işlevselliğini tehdit edebilmektedir. (Yıldırım, Acar ve Tuncay, 2013)
Tıbbi sosyal hizmetin uzmanlaşma alanlarından biri de onkoloji hastalarına yönelik
yeni oluşturulmakta olan onkolojik sosyal hizmet çalışmalarıdır. Onkoloji sosyal hizmeti
kanser tanısı olasılığı veya kanser tanısının etkileriyle karşılaşan hastalara ve ailelerine
yönelik sosyal hizmetleri sunan bir profesyonel disiplindir. Dolayısıyla onkoloji alanında
yapılan sosyal hizmet çalışmalarını “Onkolojik Sosyal Hizmet” olarak adlandırmak
mümkündür. Çünkü, onkoloji alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının da kendine özgü
görev, yetki sorumlulukları, bilgi kaynakları ve bilgi ihtiyaçları, bilinen tıbbi sosyal hizmet
uygulamalarından biraz daha uzmanlaşmış uygulama alanları vardır.
Onkolojik sosyal hizmet, hastanın tedavisini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen
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sosyal, ekonomik, kansere karşı gelişen olumsuz psikolojik tepkileri ortadan kaldırmak ve
hastanın sorunlarını çözmek için müdahalede bulunan sosyal hizmet müdahalesi olarak
tanımlanabilir.
Onkolojik sosyal hizmet, hasta ve yakınlarının psikolojik, ekonomik ve sosyal
sorunları ile ilgilenir. Bu sorunlar kanser hastalarında sosyal, fiziksel ve psikolojik iyilik
hâlinin sürdürülmesine engel olmaktadır. (Altınova, Duyan, 2013).
Bu anlamda sosyal hizmet uzmanının yapması gereken görevler bulunmaktadır.
Onları şöyle sıralamak mümkündür:
“a) Hastaneye yatmasına karar verilen hasta ve ailesi ile görüşülerek inceleme ve
tedavi yöntemleri hakkında kendilerine bilgi vermek.
b) Tedavi masraflarını karşılamaya ilişkin sorunlara, hasta, ailesi hastane ve varsa
toplum olanakları ile çözüm yolu aramak.
c) Tedavi sonrasında hasta ve ailede gelişen dirençleri gidermek üzere tıbbi
müdahalelerin amacını, yararlarını ve muhtemel sonuçlarını açıklamak.
d) Sıkıntı ve şikâyetlerin geçici olduğunu ve sağlığa kavuşmak yönünden önemini
belirtmek.
e) Hasta ve ailede gözlenen tepkileri anlayışla karşılayarak dinleme yolu ile duygusal
boşalım sağlamak.
f) Moral artırıcı konuşmalarla hastayı rahatlatmak.
g) Varsa ailede hastanın tepkileri ile ilgili yanlış yorumları düzelterek destekleyici
ilişkilerin gelişmesini sağlamak.
h) Hasta ve ailesinin yerine getirilmesi mümkün isteklerinin gerçekleşmesinin temine
çalışmak.
i) Ameliyat sonucunda bazı yetenek ve işlevlerini kaybeden bir kısım hastaların
rehabilitasyon programlarına katılması ve gerekli ise yeni bir işe yerleştirilmeleri konularında
yardımcı olmak (Turan, 1984, akt. Yıldırım, Acar ve Tuncay, 2013).
j) Hastalığın tetkik ve tedavisinde hasta ve ailesinin uyumlarını kolaylaştırmak.
k) Hasta ve ailesinin psiko-sosyal olarak eski durumlarına dönmelerini ve
rehabilitasyonlarını sağlamak, psiko-sosyal bakım planı geliştirmek ve psiko-sosyal desteğe
ihtiyacı bulunan hasta ve aileleriyle sosyal kişisel ve sosyal grup çalışmalarında bulunmak.
l) Sağlık bakım olanakları ve kaynaklarının kullanımını kolaylaştırmak, fiziksel ve
psikolojik fonksiyonların değerlendirilmesinin ve işe yarar destekleyici kaynakların,
olanakların temelini kurmak.
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m) Ulaşım ya da finansal yardım gibi hizmetlerde hasta ve ailesinin önüne çıkan
engelleri aşmalarına yardımcı olmak.
n) Hastalara hastalıkları, tedavinin planı, ağrılarının üstesinden gelebilmek için
seçenekler sunmada danışman olmak.
o) Sağlık ekibinin, hastanın hastalığıyla, tedavisiyle, iyileşmesiyle ilgili sosyal,
ekonomik ve duygusal faktörlerin önemini anlamalarına yardımcı olmak.
ö) Hastaların hastaneye yatışlarının yarattığı olumsuz havayı yumuşatmak ve geçici
olsa bile, boş zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyetler düzenlemek, moral gücünü
arttırmaktır (Özet ve diğ., 1998, akt., Yıldırım, Acar ve Tuncay, 2013)

12.2. Tedavi Sonrası Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri ve Sosyal
Hizmet Uygulamaları

Sağlık hizmetlerinin üç kategoride ele alındığı daha önce ifade edilmişti. Bunlardan
biricisi, koruyucu sağlık hizmetleri, ikincisi tedavi edici sağlık hizmetleri ve üçüncüsü de
tedavi sonrası rehabilite edici sağlık hizmetleri.

12.2.1. Rehabilitasyon
Rehabilitasyon: Herhangi bir bedensel, ruhsal (psikolojik) ve sosyal engelinden ötürü
toplumsal ilişkilerinde aksama ya da tutarsızlık olan, toplumsal ilişkiler ve üretim sürecinde
beklendik yeri alamayan kimselere verilen tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal hizmetlerdir.
Rehabilitasyon tıpta tıbbi rehabilitasyon, psikiyatride ruhsal rehabilitasyon ve sosyal
hizmetlerde gerekli olduğu ve yapılması gerektiği zaman sosyal rehabilitasyon adını alır.
(Seyyar, 2011)
Sosyal hizmetle ilgili olması açısından sosyal rehabilitasyon kavramı üzerinde
durulacaktır.

12.2.2. Sosyal Rehabilitasyon
Sosyal rehabilitasyon, İkinci Dünya Savaşı yıllarında toplum içinde yaşayan hastaların
sosyal kulüplere kabul edilme ve duygusal destek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya
gelmelerinden sonra gündeme gelmiştir. Kişisel yardım, karşılıklı bağlılık ve hastanın
yeteneklerine güvenin vurgulanması amacıyla Amerika’da ortaya çıkan ve genel kabul
görerek çok kısa sürede yaygınlaşan bir yöntemdir. (Demirel, 2001)
Dünya Sağlık Örgütü tarafından sosyal rehabilitasyonunun tanımı yapılmıştır. Bu
tanıma göre sosyal rehabilitasyon; “tüm rehabilitasyon sürecini zora sokabilen ekonomik
ve sosyal yükümlülükleri azaltmak, ailenin toplumun ve mesleğinin taleplerini bireye
göre ayarlanmasına yardımcı olmak suretiyle topluma katılımı amaçlayan
rehabilitasyon sürecidir.
Sosyal rehabilitasyon, özel ihtiyaç grubundaki bireylerin –korunmaya muhtaç çocuk,
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aile, yaşlı kadın, suçlular, engelliler- yaşam kalitesinin artırılması isteğinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmıştır. (Demirel, 2001)
Giderek artan ihtiyaçlar ve uygulama alanlarının farklılaşması ile birlikte Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından psiko-sosyal rehabilitasyon kavramının tanımı yapılmıştır.
DSÖ psiko-sosyal rehabilitasyonu; “ruhsal bozukluk nedeniyle bireyde ortaya çıkan
işlev kaybı, yetersizlik ve engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve bireyin
yaşam kalitesinin mümkün olduğunca yükseltilmesi amacıyla planlanan müdahale ve
eylemler” şeklinde tanımlamıştır (Demirel, 2001) .
Sosyal rehabilitasyon programlarının önemli bir bölümü, kişilere çalışma yeteneği
kazandırmayı, çeşitli engeller nedeniyle yerine getiremediği fonksiyonlarını mümkün olan en
üst düzeyde yerine getirmeyi, toplumsal yaşama diğer insanlar kadar katılmayı ve toplumsal
kaynakları kullanabilmeyi sağlamayı amaçlamaktadır.
Sosyal rehabilitasyon hizmetleri şunları içermektedir:
a. Bireyi aile yaşamına hazırlamaya yönelik hizmetler
b. Bireyi sosyal ve toplumsal yaşama hazırlamaya yönelik hizmetler
c. Bireyin ruhsal sorunlarını çözmeye yönelik hizmetler
d. Bireyin evine ve içinde bulunduğu sosyal çevreye uyumunu sağlamaya yönelik
hizmetler
e.
hizmetler

Sosyal uyum için bireye özel teknik düzenlemelerin sağlanmasına yönelik

f. Bireyin ulaşım olanaklarını organize etmeye yönelik hizmetler,
g. Bireyin rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilmesine yönelik hizmetler
h. Rehabilitasyon programı sonrası kaliteli bir yaşamın devam ettirilmesi amacıyla
ekonomik destek sağlanmasına yönelik hizmetler
i. Sosyal veya toplumsal yaşama uyum ve tam katılım için fiziksel çevrenini bireyin
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik hizmetler
j. Bireylere ve sorunlarına karşı toplumsal bilincin ve duyarlılığın geliştirilmesine
yönelik hizmetler (Demirel, 2001).

12.2.3. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)

16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Toplum Ruh Sağlığı
Merkezleri Hakkında Yönerge kapsamında çalışmalarını yürüten Toplum Ruh Sağlığı
Merkezleri (TRSM) sağlıkla ilgili tedavi sonrası rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü
merkezlerdir.
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TRSM’ler, ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli
çerçevesinde psiko-sosyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde
evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi
için kurulan merkezlerdir. Bu merkezlerde mesleki anlamda birçok branştan uzman
çalışmaktadır. Bu uzmanlardan sosyal çalışmacı, psikolog ve hemşirenin ortak görev ve
sorumlulukları bulunmaktadır. İlgili yönerge bu sorumluluğu şu şekilde ortaya koymaktadır:
1) Merkeze gelen hasta veya yakınlarına merkezin amacı ve işleyişi hakkında bilgi
vermek.
2) Hastalara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, grup terapisi yapmak ve psikososyal beceri eğitimi vermek.
3) Hasta ve ailelerine psiko-eğitim vermek.
4) Gezici ekibinin çalışmalarına katılmak.
5) Ev ziyareti sırasında yatış endikasyonu gerektiren bir durum tespit edilirse, hastanın
ilgili kliniğe nakledilmesini sağlamak.
6) Sosyodemografik veri formunu doldurmak, takip görüşmelerinde izlem ölçeklerini
kullanmak.
7) İstatistiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde görev almak.
8) Merkeze devamı sağlanamayan hasta veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin
hastayla bağlantısını oluşturmak.
9) Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
Bu ortak görevlerin yanında özellikle sosyal çalışmacının yerine getirmek zorunda
olduğu görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Onları şu şekilde sıralayabiliriz:
Sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları şunlardır:
1) Merkezin sorumlu olduğu bölgedeki hastaların tespit edilmesi ve merkeze kaydını
temin etmek için ilgili kurum ve kişilerle irtibat kurar,
2) Hasta ve/veya yakınlarıyla irtibat kurarak merkez hakkında bilgi verir ve merkeze
davet eder,
3) Hastaneye yatışı gereken, bakıma muhtaç ya da çalışabilecek duruma gelmiş
hastaların; hastane, bakım kurumu, korumalı iş yeri ihtiyacına cevap verebilmek için ilgili
kurumlarla irtibat kurar,
4) Damgalama karşıtı çalışmalar için kurumlar arası işbirliğini sağlar ve geliştirir,
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5) Hastaları sosyal ve hukuki hakları konusunda bilgilendirir, karşılaştıkları
güçlüklerin çözümlenmesinde destek hizmeti verir,
6) Sivil toplum örgütleri ve diğer kurumlarla ilişkileri sağlar.
TRSM’lerin dışında rehabilitasyon çalışması yapan yerel yönetim birimlerinden
belediyelerin çeşitli faaliyetleri bulunmakta ve bu belediyelerde sosyal hizmet uzmanları bu
alanda psiko-sosyal hizmetler sunmaktadırlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar,
Esenler Belediyeleri bunlardan bir kaçı. Diğer taraftan sivil toplum örgütleri de bu anlamda
faaliyetlerini sürdürmektedirler. Yeşilay Cemiyeti, Bağımsız Yaşam Derneği de psiko-sosyal
hizmetler çerçevesinde rehabilitasyon hizmetlerini yürütmektedir.
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Uygulamalar
Tam teşekküllü bir hastanede hastane sosyal hizmet uzmanı ile görüşerek tıbbi ve
psikiyatrik alanda yapılan sosyal hizmet uygulamalarını detaylı bir şekilde yerinde öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1. Tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet nedir?
2. Tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarının temel rolleri nelerdir?
3. Tedavi sonrası uygulanan rehabilitasyon çalışmalarında sosyal hizmet uzmanının
görevleri nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Tıbbi sosyal hizmet; kişinin sağlığına etki eden çevresel faktörlerin değiştirilmesinde,
yoksul insanların tedavilerinin ücretsiz karşılanmasında, yaşam kayıplarının sosyal, duygusal
ve ekonomik açıdan en aza indirgenmesi konularında bütüncül bir yaklaşıma ve uygulamaya
sahiptir.
Psikiyatrik sosyal hizmet ise hastalık açısından farklılık arzeden bir alan olması
hasebiyle bu adı almış olmakla birlikte tıbbi sosyal hizmet ilkeleri çerçevesinde hareket eden
ve psikiyatrik rahatsızlığı olan müracaatçıların tedavilerinin ücretsiz karşılanması, yaşam
kayıplarının sosyal, duygusal ve ekonomik açıdan en aza indirgenmesi, tedavi sonrası
rehabilitasyon çalışmalarının yapılması gibi hizmetleri veren bir uygulama alanıdır.
Sağlıkta tedavi ile ilgili üçüncü alan tedavi sonrası rehabilite edici sağlık hizmetleri ve
sosyal hizmet uygulamalarıdır. Tedavi sonrası çalışmalarda rehabilitasyon ve sosyal
rehabilitasyon anlamında çalışmalar olduğu gibi, toplum ve ruh sağlığı merkezlerinde de
sosyal hizmet uygulama örneklerini görmek mümkündür.
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Bölüm Soruları
1.
Herhangi bir bedensel, ruhsal (psikolojik) ve sosyal engelinden ötürü toplumsal
ilişkilerinde aksama ya da tutarsızlık olan, toplumsal ilişkiler ve üretim sürecinde beklendik
yeri alamayan kimselere verilen tıbbi, mesleki ve psiko-sosyal hizmetlerdir ifadesi hangi
kavramı tanımlamaktadır?
a)

Rehabilitasyon

b)

Sosyal rehabilitasyon

c)

Terapi

d)

Psiko-sosyal rehabilitasyon

e)

Tedavi

2.
Aşağıdakilerden hangisi
çalışmalarının yürütüldüğü merkezdir?

sağlıkla

ilgili

tedavi

sonrası

rehabilitasyon

a)

Toplum sağlığı merkezi

b)

Toplum ve ruh sağlığı merkezi

c)

Onkoloji hastanesi

d)

AMATEM

e)

ÇEMATEM

3.

Tıbbi sosyal hizmet uzmanları aşağıdakilerden hangisinden sorumlu değildir?

a)

Hastaların hastaneye girişinde karşılaşabilecekleri sorunları çözme,

b)

Hastanede yatma esnasında karşılaşabilecekleri sorunları çözme,

c)

Hastaneden taburcu olmada karşılaşabilecekleri sorunları çözme,

d)

Taburculuk sonrası süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde

e)

Hastanede tedavi olmalarından.

4.
Fiziksel hastalıkların neden olduğu veya fiziksel hastalıklara neden olan sosyal
ve duygusal problemlerle ilgilenen ve sağlık kurumlarında yürütülen sosyal hizmet dalına ne
denir?
a)

Tıbbi sosyal hizmet
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b)

Rehabilitasyon

c)

Habilitasyon

d)

Sosyal rehabilitasyon

e)

Psikososyal rehabilitasyon

5.
“Ruhsal bozukluk nedeniyle bireyde ortaya çıkan işlev kaybı, yetersizlik ve
engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve bireyin yaşam kalitesinin mümkün
olduğunca yükseltilmesi amacıyla planlanan müdahale ve eylemler” hangi kavramı
tanımlamaktadır?
a)

Rehabilitasyon

b)

Sosyal rehabilitasyon

c)

Terapi

d)

Tedavi

e)

Psiko-sosyal rehabilitasyon

6.
Kanser tanısı olasılığı veya kanser tanısının etkileriyle karşılaşan hastalara ve
ailelerine yönelik sosyal hizmetleri sunan profesyonel disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tıbbi sosyal hizmet

b)

Psikiyatrik sosyal hizmet

c)

Adli sosyal hizmet

d)

Onkoloji sosyal hizmet

e)

Hastane sosyal hizmeti

7.
Hastalık ve engellilik sürecinde ortaya çıkan psiko-sosyal sorunlarının
önlenmesi ve çözümlenmesinde hasta ve ailesine yardımcı olmak amacıyla sağlık
kurumlarında yürütülen, sosyal hizmet uygulamaları bütününe ne denir?
a)

Sosyal rehabilitasyon

b)

Tıbbi sosyal hizmet

c)

Rehabilitasyon

d)

Teşhis ve tedavi
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e)

Psiko-sosyal rehabilitasyon

8.

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi kaç tarihinde çıkarılmıştır?

a)

2010

b)

2012

c)

2005

d)

2011

e)

1999

9.
Sosyal hizmetin uygulama alanlarının belirlenmesi, hangi sosyal hizmet
yaklaşımına dayanmaktadır.
a)

Genelci sosyal hizmet

b)

Sistem yaklaşımı

c)

Psikososyal yaklaşım

d)

Psikodinamik yaklaşım

e)

Güçlendirme yaklaşımı

10.

Tıbbi sosyal hizmet uzmanları Sağlık Bakanlığının hangi birimine bağlıdırlar?

a)

Kamu Hastaneler Birliği

b)

Hasta Hakları Birimi

c)

Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

d)

Başhekim

e)

İl Sağlık Müdürlüğü

Cevaplar: 1.a 2. b3.e4.a5. e6. d7. b8. d9.a 10. c
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13. MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Madde bağımlılığı ile ilgili temel bazı kavramlar öğrenilecek ve bu kavramsal
çerçevede bio-psiko-sosyal açıdan bir hastalık olarak kabul edilen madde bağımlılığının
tedavisinde genelci bir sosyal hizmet yaklaşımı ile mikro, mezzo ve makro ölçekte sosyal
hizmet uzmanının temel rolleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Madde bağımlılığı nedir?
2. Madde bağımlığına sebebiyet veren faktörler nelerdir?
3. Madde bağımlılığı ile mücadelede ilgili kuruluşlar hangileridir?
4. Madde bağımlılığında bio-psiko-sosyal açıdan müdahale yöntemleri nelerdir?
5. Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet ilişkisi nedir?
6. Tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrası sosyal hizmet uzmanın rolleri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kavramsal çerçeve

Bağımlılık ve madde
bağımlılığı ile ilgili
kavramlar öğrenilmiş
olacak.

Literatür taramalarında
kazanımlar daha da
artacaktır.

Madde Bağımlılığı ile
mücadele

Madde bağımlılığı ile
mücadelede tedavi öncesi,
tedavi sırasında ve tedavi
sonrası yapılan çalışmalar
öğrenilmiş olacaktır.

Konu ile ilgili kurum ve
kuruluşların çalışmaları ve
literatür incelemeleri
konunun anlaşılmasına
destek verecektir.
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Anahtar Kavramlar


Madde bağımlılığı,



Psiko-sosyal tedavi,



Tıbbi rehabilitasyon,



Mikro, mezzo, makro yöntemler



AMATEM, ÇEMATEM
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Giriş
Dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı en temel sorunlardan birisi hiç şüphesiz
ki madde bağımlılığı sorunudur. Madde bağımlılığına sebebiyet veren birçok temel etken
vardır. Bunlar biyolojik faktörler, ailevi faktörler, sosyo-ekonomik faktörler, akran grupları,
dışlanma vb. olarak sıralanabilir.
Madde bağımlılığı sorunu bireyi etkilediği kadar aileyi, çevreyi ve toplumu da
derinlemesine etkileyen bir sorundur. Bağımlılık bir sebep olduğu kadar bir sonuç olarak da
karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de madde bağımlılığı ile ilgili mücadelede özellikle son yıllarda artan
seviyede ilerleme kaydedilse de bu karşı karşıya kalınan sorunun büyüklüğü karşısında yeterli
bir düzeyde değildir. Özellikle madde bağımlılığının son istatistiki verilere göre küçük yaşlara
kadar sirayet etmesi aileleri ve toplumsal hayatı ciddi bir tehlike altına almış bulunmaktadır.
Madde bağımlılığı ile mücadele sadece devlet kurumlarının tek başına üstesinden
gelebileceği bir sorun olmayıp, yerel yönetimlerden sivil toplum örgütlerine, özel sektörden
medyaya kadar toplumun tüm kesimleri tarafından topyekûn bir mücadele ile yürütülebilecek
bir sorundur.
Madde bağımlılığı ile mücadele tıbbi anlamdaki tedavi yöntemleri yanında bio-psikososyal açıdan da ele alınmalı ve genelci bir sosyal hizmet bakış açısı ile mikro, mezzo ve
makro uygulama yöntemleri ile bireylerin bu bağımlılık noktasında tedavi edilmesi
gerekmektedir.
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13.1. Kavramsal Çerçeve

Madde bağımlılığı ile ilgili konuyu ele almadan önce önemli birkaç temel kavram
üzerinde durulacaktır:
Bağımlılık: Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına
rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk
belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının
büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan bir durumdur.
Bağımlılığın birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar: Madde bağımlılığı olarak ifade
edilebilecek olan tütün (nikotin), alkol, uyuşturucu madde, uçucu madde, kafein vb. olarak
ifade edilmektedir. Bunun dışında günümüzde sıkça rastlanan teknolojik bağımlılık olarak
ifade edilen internet, cep telefonu, dijital oyunlara olan bağımlılık ve bir diğeri de kumar gibi
bağımlılıklardır
Kişi, ilk başta deneme amaçlı bir şeye başlayabilir, daha sonra sosyalleşmek için
kullanır fakat bu durum kötüye kullanım olarak devam eder ve kişi, o nesneye bağımlı olur.
Psikiyatrik bir hastalık tablosu olan bağımlılığın tanısı DSM IV (Ruhsal Bozuklukların
Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) şöyle verilmektedir:
Aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi bağımlı olmak için
yeterli kabul edilmektedir;
a. Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi
b. Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması
c. Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar
d. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama
e. Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz
etkilenmesi
f. Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması
g. Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde
kullanımını sürdürmek (Duyan, 2014).
Madde Bağımlılığı:
29 Aralık 2013 Tarih ve 28866 Sayılı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri
Yönetmeliğinde ifadesini bulan madde bağımlılığı: bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere
sebebiyet veren maddelerin kullanım arzusunun durdurulamaması hâlini ifade eden bir
kavramdır.
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http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/bagimlilik-nedir
Maddenin Zararlı Kullanımı: Kişinin kendine, hayatına ve çevresine zarar verecek
tarzda madde kullanmasıdır. Madde kullanımı kişiye zarar verdiği halde madde kullanımı
devam etmektedir.
Yoksunluk: Uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı
zaman ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlardır. Yoksunluk belirtileri, şiddeti ve süresi
kullanılan maddenin cinsine göre değişir.
Tolerans: Kullanılan madde miktarının giderek artmasıdır. Her zaman kullanılan
miktar istenen etkiyi yaratmamakta ve kişi kullandığı madde miktarını aynı etkiyi
sağlayabilmek için arttırma gereksinimi duymaktadır.
Zehirlenme: Kullanılan maddenin etkisini göstermesidir. Uygunsuz davranış ya da
psikolojik değişiklikler ortaya çıkar. Bir tür sarhoşluk hali olarak tanımlanabilir.
Uçucu ve Yapıştırıcı Maddeler: Boyalar ve boyalarda kullanılan tiner, bali, uhu gibi
yapıştırıcılar, çakmak gazı olarak kullanılan bütan gazı, kuru temizlemede kullanılan
maddeler, benzin, yazı yazılırken yapılan hataları silmekte kullanılan maddeler yaygın olarak
kullanılan uçucu maddelerdir. Bu tür maddeler kolaylıkla bulunabilen, satılması yasal ve ucuz
olması nedeniyle kullanımı yaygın olan maddelerdir. (Duyan, 2014)
Detoksifikasyon: Madde bağımlılarının tıbbi tedavi sürecinde kullanılan maddelerin
vücuttan atılmasını sağlayan bir tedavi modeli.
Psiko-sosyal tedavi: Hastanın remisyon (hastalık belirtilerinin sönmesi) süresini
uzatmak, yeni psiko-sosyal beceriler kazanmasını ve topluma entegre olmasını sağlamak,
yaşamını yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan
tedaviyi ifade eder.
Tıbbi rehabilitasyon: Yataklı ve ayakta hizmet veren merkezlerde yapılan
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detoksifikasyon (maddeden arındırma) sonrası ayakta ve/veya yatarak, ilaçlı ve/veya ilaçsız
psiko-sosyal tedavileri içeren, kişinin sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini
ifade etmektedir.
Güçlendirme Yaklaşımı: Madde bağımlılığı ile ilgili tedavi sonrası yapılacak olan
sosyal hizmet uygulamalarında kullanılabilecek olan bir sosyal hizmet yaklaşımı olup, bireyin
çevresiyle ile beraber güçlenmesini, zayıf yönlerinin telafi edilmesini sağlayan bir yaklaşım
modelidir.

13.2. Madde Bağımlılığının Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Veren
Etkenler
Madde bağımlılığı sadece kişinin bireysel özelliklerinden kaynaklanan bir sorun
olmaktan çok, birçok sorunların bir araya gelmesinden de kaynaklanabilecek bir sorundur.
Madde bağımlılığının ortaya çıkmasına sebebiyet veren unsurlar kısaca şunlardır:
1.

Biyolojik yatkınlık,

2.

Kişilik özellikleri,

3.

Stres,

4.

Ruhsal rahatsızlıklarla baş etme becerilerinde eksiklik,

5.
Belirli bir bölgede madde kullanımının örtük ya da açık bir biçimde
onaylanması,
6.

Akran grubu ve kültürünün etkisi,

7.

Düşük sosyoekonomik düzey,

8.

Maddeye ulaşılabilirliğinin yüksek olması.

9.

Ailevi faktörler (Polat, 2014)

13.3. Madde Bağımlılığı İle İlgili Mücadele Çalışmaları

Madde bağımlılığı sorunu tüm dünyayı etkisi altına alan çok ciddi sorun/hastalıklar
arasında yer almaktadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada bağımlılıkla ilgili mücadele yoğun
bir şekilde yapılmasına rağmen, madde bağımlılığının yükselişi hâlen devam etmektedir.
Sadece bireyi etkileyen bir sorun olmaktan çıkan madde bağımlılığı, bireyle birlikte
ailesini, çevresini ve toplumu da çok ciddi olarak tehdit eder bir vaziyet almıştır. Özellikle son
dönemde yapılan istatistiki araştırmalar madde kullanımın hem dünyada hem ülkemizde çok
küçük yaşlara indiğini göstermektedir ki, bu da ulusal ve uluslararası kamu kurum ve
kuruluşları başta olmak üzere, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, medya, özel sektör
olarak çok ciddi mücadele içinde olmamız gerektiğini göstermektedir.
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Madde bağımlılığı ile ilgili ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta
olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adalet
Bakanlığı, İŞKUR gibi resmi kurum ve kuruluşlar çalışmalar yapmaktadırlar. Bunun yanında
başta Yeşilay Cemiyeti olmak üzere Bağımsız Yaşam Derneği gibi sivil toplum örgütleri
eliyle de madde bağımlılığı ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bunların yanında yerel yönetim
birimlerinden olan belediyeler eliyle de madde bağımlılığı ile ilgili çok ciddi çalışmaların
yapıldığı görülmektedir.
Ülkemizde ve dünyada ciddi bir sorun olan madde bağımlılığının çok farklı kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılıyor olması beraberinde koordinasyonsuzluk, zaman kaybı ve
finans kaybı sorunlarını da getirmektedir. Dolayısıyla böylesine büyük bir sorunun toplumun
tüm kesimleri tarafından kucaklanması, merkezi otorite tarafından Başbakanlık makamına
bağlı bir koordinasyon merkezi tarafından koordine edilmesi daha ciddi neticeleri doğuracağı
açıktır.
Madde kullanımı bir hastalık olmasına rağmen, tedavisi sadece hastanelerde yapılacak
olan bir hastalık değildir. Bu sorunun hem biyolojik, hem psikolojik, hem de sosyal boyutu
olması hasebiyle soruna bütüncül bir bakış açısı ile ve multidisipliner bir yaklaşımla
bakılması gerekir. Psikoloji, sosyoloji, kriminoloji, psikiyatri, dâhiliye, ilahiyat gibi birçok
meslek ve meslek elemanları bu alanda ortak bir şekilde çalışmak durumundadırlar. Kuramsal
altyapısı ve uygulama temelli sosyal hizmet mesleği de bu disiplinlerden biridir.
Birçok mesleğin bir bütünlük içerisinde ele almak durumunda kaldığı madde bağımlığı
ile ilgili sosyal hizmet uzmanları tarafından yerine getirilmesi gereken sosyal hizmet
uygulamaları üç kategoride ele alınmaktadır:
1. Madde bağımlılığı ile ilgili koruyucu-önleyici sosyal hizmet uygulamaları
2. Madde bağımlılığının tedavi süreci ile ilgili sosyal hizmet uygulamaları (Tıbbi ve
psiko-sosyal tedavi süreci)
3. Madde Bağımlılığı İle İlgili Tedavi Sonrası Sosyal Hizmet Uygulamaları

13.3.1. Koruyucu-Önleyici Sosyal Hizmet Uygulamaları

Yukarda ifade edilen tüm bağımlılık çeşitleri için geçerli olan ana unsurlardan birisi,
bağımlılığa başlamadan önce birey, aile ve toplumun bağımlılıktan korunması ve bağımlılığa
karşı önleme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir. Çünkü bağımlılık ile ilgili ikinci boyut olan
tedavi süreci ve üçüncü basamak olan tedavi sonrası rehabilitasyon, koruma ve önlemeden
daha zor ve ekonomik olarak da daha yüksek maliyeti olan bir alandır. Dolayasıyla tüm kamu
kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler,
özel sektör ve medyası ile topyekûn bir şekilde bağımlılıkla ilgili koruyucu ve önleyici
faaliyetlerin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.
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Çünkü:
1. Bağımlılık, geliştikten sonra tedavisi oldukça güç olan bir hastalıktır. Kişilerin
bağımlılıktan kurtulma isteği tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür. Ancak buna
rağmen tam temiz kalmayı başarma oranı oldukça düşüktür.
2. Bağımlılığın başlangıcından tedavisine kadar geçen sürede topluma yansıyan
olumsuz yanları oldukça büyüktür. Bağımlılığın getirdiği sosyal ve ekonomik zorluk
sonucunda insanlar yasal olmayan eylemler yapabilmekte ve suç işlemektedirler.
3. Uygulanan uzun süreli tedavilerin topluma maliyeti çok yüksektir. Altı ay ve daha
uzun süren tedavilerin madde bağımlılığında daha etkili olduğu görülmüştür. Bu kadar uzun
süreli tedaviler için fiziksel mekânlar yaratmak, personel çalıştırmak, rehabilitasyon alanları
açmak, iş bulmak oldukça zahmetli bir organizasyondur.
4. İyileştikten sonra yineleme olasılığı (nüksetme) çok yüksektir. Kişinin tekrar
madde kullanmaya başlamasını etkileyen birçok faktör vardır. Tüm bu faktörleri en az düzeye
indirmek oldukça ciddi bir uğraş gerektirmektedir. Tüm bunlar yerine getirilse bile
beklenmeyen olaylardan dolayı tekrar kullanımın görülmesi oldukça sıktır.
5. Öte yandan her türlü önleme programı maliyetinin, tedavi maliyetinden daha düşük
olduğu gözlenmiştir.
Bu sebeplerden dolayı bağımlılığın önlenmesi; madde kullanan gençlerin maddeyi
bırakarak toplumsal rehabilitasyonu, topluma kazandırılmaları ve hayatlarına uygun biçimde
devam etmeleri için son derece önemlidir.
Koruyucu ve önleyici çalışmalar şu kategorilerde yapılabilir:
Bilgilendirme: Bireyin, ailesinin ve toplumun ve özellikle de risk altında olma
durumunda olan kesimlerin bağımlılık ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirilmesi en
önemli basamaklardan biridir. Bu metod madde bağımlılığına karşı caydırıcı yöntemdir.
Burada amaç; kişiyi uyuşturucu madde kullanımının tehlikelerine karşı uyarmak,
olumsuz bir tutum geliştirmek ve madde kullanmaktan korkmasını sağlamaktır.
Bu yönteme örnek olarak “uyuşturucu öldürür” sloganı verilebilir. Uyuşturucu
kullananların yakalandıkları zaman yasal olarak cezalandırılması ve cezaevlerine
gönderilmeleri de bir tür caydırma amacını taşır. Gerçekçi bilgilendirme yöntemi madde
kullanımının etkileri ve sonuçları hakkında insanları bilgilendirmek, merakı gidermek, yanlış
inançları düzeltmek ve madde kullanan insanlara karşı olumsuz tavrı gidermek amaçlarını
taşır.
Özellikle bu anlamda faaliyet yapan kurumlardan birisi Türkiye Yeşilay Cemiyetidir.
Yeşilay Cemiyeti bütün Türkiye sathında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak suretiyle
risk altındaki bireylerin madde kullanımına karşı farkındalık oluşturma ve önleme
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faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Eğitim: Programlı eğitim yaklaşımı, standart biçimde hazırlanmış paket eğitim
programlarının uygulanmasını içerir. Birleştirilmiş eğitim yaklaşımı ise diğer dersler içinde
uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verilmesidir. Örneğin; kimya, biyoloji, yurttaşlık dersleri
içinde yeri geldikçe uyuşturucu ile ilgili bilginin verilmesidir.
Madde bağımlılığı ile ilgili koruyucu önleyici programlar kapsamında Milli Eğitim
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, Yeşilay Cemiyeti, Bay-Der gibi birçok kurum ve kuruluş
okullarda ve resmi kurumlarda eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

Toplumsal Çalışmalar: Toplumsal çalışmalar tüm topluma yönelik etkinlikleri
kapsamaktadır. Bunlar içinde, kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları ile
kamuoyunda madde karşıtı bir değer geliştirmek sayılabilir. Danışma merkezlerinin kurulması
da toplumun bilinçlendirilmesinde büyük önem taşır. Özel kuruluşların, sivil toplum
örgütlerinin desteğinin sağlanması, yardım ve bakım evlerinin oluşturulması, bilgi ve
alternatif aktivitelerin geliştirilmesi uyuşturucunun toplumda yayılmasını önleyecek
çalışmalardır. (Duyan, 2014)
Sağlık Bakanlığı Toplum Sağlığı Merkezleri, Yerel yönetimlerin Aile danışma
merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Aile danışma merkezleri toplumsal
çalışmalar kapsamında toplumun madde bağımlılığı sorununa karşı bilinçlendirme
çalışmalarını yürütmektedirler.
Sosyal hizmet uzmanı madde bağımlılığı sorunu karşısında birey, aile ve topluma
danışmanlık görevi yapmak suretiyle müracaatçılarının bilinçlenmelerini ve maddeden uzak
bir hayat sürmelerine sağlama rolünü yerine getiren kişidir. Özellikle ailelerinin konu ile ilgili
bilinçlenmelerini sağlamak, aile içi sorunların en riskli kesim olan gençler ve çocuklar
üzerinde olumsuz etkiler yapmaması için sosyal hizmet uygulamalarını devreye sokması
gerekir.
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13.3.2. Tedavi Süreci İle İlgili Sosyal Hizmet Uygulamaları

Madde bağımlılığı tedavisinin amacı, kişinin maddeden uzaklaştırılması ve yine
madde kullanım sürecinin olabildiğince uzatılması olarak belirtilmektedir (Polat, 2014).
Madde kullanım bozukluklarının tedavisinde iki temel yaklaşım bulunmaktadır:
1. Tıbbi tedavi
Türkiye’de bağımlılık tedavisinde başvurulacak birçok klinik bulunmaktadır.
Bunlar Sağlık Bakanlığına bağlı tedavi merkezleri, üniversite hastanelerine bağlı
tedavi merkezleri, kamu ve üniversiteye bağlı hastane merkezleri ve özel tedavi merkezleridir.
Bu tedavi merkezlerinde madde bağımlılığının tıbbi boyutu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
2. Psiko-sosyal tedavi
Hastanelerde madde bağımlılığı ile ilgili müracaat eden müracaatçının tedavisine
öncelikle tıbbi tedaviyle başlanmalıdır. Tıbbi tedavi çoğu zaman tek başına yeterli değildir.
Bu durumda psiko-sosyal tedaviler eklenmelidir. Tıbbi tedavi öncesinde kişinin
motivasyonunu artırmak ya da hazırlık amacıyla da psiko-sosyal tedavilere geçilebilir.
Sosyal hizmet mesleği, insan hakları ve sosyal adalet anlayışı çerçevesinde madde
bağımlısı birey ve ailelerinin sorunlarını çözmelerine, güçlenmelerine, özgürleşmelerine
yardımcı olmayı amaçlayan bir disiplindir.
Ülkemizde madde bağımlığı ile ilgili birey, aile ve toplumla yapılacak çalışmalara ve
sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç bulunmaktadır. Fakat bu uygulamaları gerçekleştirecek ve
özellikle madde bağımlılığı alanında çalışan sosyal hizmet uzmanı sayısı ve bununla ilgili
yapılan akademik çalışmalar maalesef yeterli seviyede değildir (Mutlu, 2015).
Sağlık alanında sosyal hizmet uygulamaları bölümünde detaylı bir şekilde anlatılan
tıbbi–psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları kapsamında madde bağımlısının hastanelerde
tedavisi sürecinde sosyal hizmet uzmanlarına da görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu
görevler ilgili bölümde detaylı anlatıldığı için burada tekrar edilmeyecektir.
Sadece şu boyutu vurgulamak gerekir: tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları
kapsamında sosyal hizmet uzmanının önemli faaliyet alanlarından birisi, madde bağımlılığı
tedavisi için hastanelerde tedaviye başladığında, hasta ile ilgili sosyal incelemeler yapması, ev
ziyaretleri, birey ve ailesiyle derinlemesine görüşmeler yapmasıdır. Bu incelemeler, ekip ruhu
içerisinde diğer meslek elemanlarına da sunulmalı ve gerekebilecek tıbbi, psikolojik ve sosyal
müdahaleler birlikte tartışılmalıdır.
Oldukça karmaşık bir yapısı bulunan insanla ilgilenmek ve özellikle de madde
bağımlısı insanla bio-psiko-sosyal açıdan tedavi ve rehabilitasyon çalışması yapacak olan
sosyal hizmet uzmanının öncelikle bilgi dağarcığının bu noktada yeterli bir seviyede olması
gerekir.
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Bu bağlamda madde bağımlısı bireyler ve aileleriyle çalışan sosyal hizmet uzmanları
genel teoriler, aile sistemi teorileri, kişilerarası dinamiklerle ilgili teoriler ve diğer uygun
teoriler hakkında bilgi sahibi olmak durumundadır. Sosyal hizmet uzmanlarının bilgi sahibi
olması gereken konular şu şekilde sıralanabilir (Mutlu, 2015):
a. Madde kullanım bozukluğu ile ilişkili psikolojik problemler ve madde kullanımının
vücuttaki uzun dönemli etkileri.
a. Müracaatçı hakları, madde kullanım bozukluğuna yönelik hizmetler ile ilgili
kanunlar.
b. Danışma müdahaleleri, uygulama metotları, tedavi modelleri.
c. Madde kullanım bozukluğu olan müracaatçılara yönelik müdahalelerde grup
süreçleri ve diğer dinamikler.
d. Madde kullanım bozukluğu olanların var olduğu sosyo-ekonomik bağlam. Diğer
yaşamsal konular (beslenme, barınma, ailesel ve toplumsal şiddet gibi) ile ilişkili tedavi
motivasyonu.
e. Bireylere, ailelere, gruplara ve topluma yönelik müdahaleler.
f. Ergenler, fiziksel veya diğer bozuklukları olan kişiler gibi özel nüfus gruplarına
yönelik müdahaleler.
g. Aile, arkadaş, toplum ve diğer destek sistemleri.
h. Kendi kendine yardım ve diğer akran destek grupları
i. Kullanılan veya kötüye kullanılan yasal ve yasadışı ilaçlar (Mutlu, 2015).
Yukarda belirtilen bilgilerle donanmış sosyal hizmet uzmanlarının madde bağımlılığı
tedavisindeki temel işlevleri, değerlendirme, psiko-sosyal müdahaleler ve taburculuk
planlaması olarak gruplandırılabilir:
1. Birey ve ailesine ilişkin değerlendirme: Madde bağımlılığı tedavi planının
hazırlanmasına katkı sağlamak amacıyla sosyal hizmet uzmanı, bağımlı birey, ailesi ve sosyal
çevresine yönelik çeşitli kaynaklardan edindiği bilgileri ekiple paylaşır.
Bu değerlendirmede temel ilke, “çevresi içinde birey” bakış açısıdır. Bu bilgiler
hastanın tedavi planının oluşmasında kullanılabileceği gibi, sosyal hizmet uzmanının
gerçekleştireceği sosyal müdahaleler açısından bir temel sağlar ve üzerinde çalışılacak
ihtiyaçların ve sorunların belirlenmesi ve dolayısıyla müdahale düzeyinin saptanmasında
önem teşkil eder.
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Örneğin,
a. Bireyin eğitim/çalışma yaşamı,
b. Sahip olduğu sosyal ağlarının özellikleri,
c. Yaşanılan çevrede maddeye ilişkin riskler ve erişim durumu,
d. Aile içi dinamikler,
e. Kişinin geniş sosyal sistemlerle ilişkisi bu çerçevede değerlendirilebilecek kimi
noktalardır.
2. Psiko-sosyal müdahaleler: Burada temel ilke, kişinin bulunduğu yerden başlamak
olmalıdır. Bireyin ve ailesinin zorlukları ve kaynakları, tedavinin daha etkili bir şekilde
yürütülmesi açısından ele alınmalıdır.
Bu çerçevede;
a. Kişinin tedaviye ilişkin gerçekçi beklentiler geliştirmesine yardımcı olmak,
b. Tedavi motivasyonunu artırmak,
c. Kişinin geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini gözden geçirmek,
d. Ailelere yönelik bilgilendirme ve danışmanlık,
e. Grup çalışmaları aracılığıyla eğitici, beceri geliştirici çalışmalar,
f. Var olan sosyal kaynaklarla kişi ve ailesinin buluşturulması örnek olarak
verilebilecek kimi çalışmalardır.
3. Tedavi sonrası sürecin planlanması: Ülkemizde madde bağımlılığı tedavisi
yeterli seviyede olmasa bile oldukça net sınırlarla çizilmiştir. Fakat tıbbi tedavi sonrası sosyal
rehabilitasyon hizmetlerinde ise bir boşluk bulunmaktadır. Bu nedenle klinik ortamda çalışan
sosyal hizmet uzmanı tedavi sonrasında kişinin sosyal yaşama dönme sürecini planlamak
açısından oldukça kilit bir konuma sahiptir. Bu kapsamda;
a. Çalışma/eğitim yaşamına geçişi planlamak,
b. Tedavi sonrası önem kazanacak sosyal destek sisteminin güçlendirilmesi
c. Relaps (madde bağımlığının nüksetmesi) sürecine ilişkin hem bireyin hem de aile
ve yakın çevresinin bilgilendirilmesi önemlidir. (Polat, 2014)
AMATEM-ÇEMATEM
Tıbbi-psikiyatrik sosyal hizmet kapsamında hastanelerin dışında sosyal hizmet
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uygulaması yapılan Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlardan biri de madde bağımlılığı ile ilgili
tedavilerin yapıldığı AMATEM ve ÇEMATEM’lerdir. Madde bağımlılığı ile yapılan sosyal
hizmet uygulamaları kapsamında AMATEM ve ÇEMATEM’lerde yapılan sosyal hizmet
uygulamaları örnek olarak verilecektir:
AMATEM, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinin kısaltılmış ismi
olup, yetişkinlere yönelik bağımlılık üzerine tedavi çalışmaları yapan bir merkezdir.

ÇEMATEM ise Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Tedavi merkezini ifade
etmektedir. Bu merkez, AMATEM gibi madde bağımlılığı üzerine tedavi çalışmaları
yapan bir merkez olup, merkezin müracaatçıları çocuklar ve ergenlerdir.
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Madde bağımlılığı tedavisi için çalışma yapan sosyal hizmet uzmanının rol ve
işlevlerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:
a. Bağımlı ve ailesi adına tüm kaynaklardan faydalanabilmesi için savunuculuk
yapmak, bağlantı kurmak.
b. Bağımlı ve ailesi adına toplum, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak tedaviyi
kolaylaştırmak, aracı olmak.
c. Bağımlı bireyi, ailesini ve toplumu bağımlılık alanında olumlu değişikliklere
yöneltmek için harekete geçirmek.
d. Bağımlı bireyi ve ailesini bilinçlendirmek amacıyla eğitimler vermek, resmi
grupların ve örgütlerin eğitimler vermesini sağlamak (Terzioğlu, 2013).
AMATEM kliniğinde görev yapan sosyal hizmet uzmanın rol ve fonksiyonları ise
şunlardır:
1. Psikiyatri uzmanı, hastayla yaptığı görüşme sonucunda hastanın yatarak tedavi alıp
almayacağını değerlendirmektedir. Yatışına karar verilen her hasta sosyal hizmet uzmanlarına
yönlendirilir. Sosyal hizmet uzmanları hastaya ve ailesine tıbbi ve psikiyatrik tedavi süreci,
kliniğin işleyişi ve kuralları konusunda bilgi verir.
2. Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi madde kullanım bozukluklarında da tedavi
süreci hastanın psiko-sosyal, sosyal ve ekonomik durumundan etkilenir. Sosyal hizmet
uzmanları hastaların yaşam kalitesini ve iyilik hâlini geliştirmeyi odak aldığı mesleki
müdahaleleriyle hastaların tedavi sürecinden en iyi biçimde yararlanmalarını sağlamaya
çalışır.
3. Madde bağımlısı hastalarla bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri ve aile eğitim
programları yapar.
4. Grup çalışmaları yapar.
AMATEM’de grup çalışmaları haftada iki kez detoks sürecini tamamlamış yatan
hastalarla sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılır. Grup çalışmalarında içerik sosyal hizmet
uzmanının klinik deneyimleri sonucunda biçimlenmiştir. Grup çalışmalarında sosyal hizmet
mesleğinin demokratik değerleri ve katılımcı ilkeleri esas alınır.
Grup çalışmasının amaçları:
- Hastaları grup terapisine ve değişim sürecine hazır hâle getirmek: Neden grup
terapilerine katılmalıyız konusu grupça tartışılır (hastalığın psikolojik, sosyal boyutları,
nükslere neden olan yanlış inanışlar, ilaç tedavisi tek başına yeterli mi vs.).
- Hastaların tedaviye uyumuna yardımcı olmak: Kurumsal hedeflerle bireysel
hedeflerin uyumu ya da uyumsuzluğu durumlarında tedavi etkinliğinin beraberce
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değerlendirilmesi. Tedaviye uyum gösteren bir hasta tedavi kurallarına uyum sağlarken
tedaviye uyum göstermeyen bir hasta tedavi ekibiyle olumsuz ve çatışmalı bir ilişki
yaşayabilir.
- Tedavide sosyal boyut: Riskli ve koruyucu sosyal çevre, fırsat ve kaynak sağlayan
sosyal sistemler, sosyal ilişkiler ağı.
- Hastaların taburculuk sürecine hazırlanması. Aile içi ilişkiler (güvengüvensizlik), taburculuk planları, psiko-sosyal destek sağlama.
5. Yardıma ihtiyacı olan madde bağımlısı birey ve ailesini toplumsal hizmet ve
kaynaklardan yararlandırmak.
6. Madde kullanım sorunu yaşayan birey ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermek.
7. Ulusal ve uluslararası projelerde görev almak.
8. Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet konularında araştırmalar yapmak.
9. Sosyal hizmet stajyerlerine süpervizyon vermek.
10. Madde kullanım sorunu yaşayan veya risk altındaki birey ve ailelere danışmanlık
hizmeti vermek.
11. İnsan hakları ve sosyal adalet anlayışı çerçevesinde müracaatçı ve aileleri için
savunuculuk faaliyetlerini yürütmek.
12. Hasta ve yakınlarının sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek ve tedavi
süresince hasta ve ailesine psiko-sosyal destek ağlamak (Mutlu, 2015).

13.3.3. Tedavi Sonrası Sosyal Hizmet Uygulamaları

Madde bağımlılığı ile ilgili sosyal hizmet uygulamaları üç basamakta ele alınmaktadır.
Bunlar madde kullanımı öncesi uygulanabilecek olan koruyucu-önleyici sosyal hizmet
uygulamaları, tedavi süresince uygulanacak mikro, mezzo ve makro yöntemler ve tedavi
sonrası uygulanacak sosyal hizmet uygulamalarıdır.
Madde bağımlılığı ile ilgili en zor süreçlerden birisi madde bağımlılığı tedavisi sonrası
yaşanan süreçtir ki, bu aynı zamanda bir rehabilitasyon sürecidir. Bu süreçte birey, aile ve
toplumsal anlamda birçok sorunlar ortaya çıkmakta ve bu sorunlarla ilgili sosyal hizmet
uzmanlarına görevler düşmektedir.
Dolayısıyla madde bağımlılığı tedavisi sonrasında ortaya çıkan sorunlara kalıcı
çözümlerin üretilmesi, bireyin sosyal ve psikolojik olarak iyilik hâlinin sağlanması, sorunlara
yönelik bütüncül ve kapsamlı bir sorun analizini gerektirmektedir. Sosyal hizmet mesleğinin
sosyal sorunlara yönelik olarak katkısı ve bakışı tam da bu noktada önemli olmaktadır. Sosyal
hizmet mesleği, sorunlara birey, aile ve toplum düzeyinde kapsamlı ve çok boyutlu bir bakış
335

açısıyla yaklaşır. Madde bağımlılığı sorununda da sosyal hizmetin bu çok boyutlu bakışına
ihtiyaç vardır. Bu çerçevede madde bağımlılığının tedavisi sonrasında ortaya çıkan sorunlar,
sosyal hizmetin çok boyutlu bakışını yansıtan birey, aile ve toplum düzeyinde ele alınmalıdır.
Buradaki en temel nokta, üç düzeyde yaşanan sorunların birbirini etkilediği ve çoğu zaman iç
içe olduğudur (Sevin, Ç., E.E., (2008).
Madde bağımlılığı tedavisi sonrası karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi ailevi
sorunlardır. Yetişkinler açısından madde bağımlılığı sorununu yaşamış ve ekonomik
anlamda ailesine katkı sağlayamayan bir birey, hem ailedeki rol modelini kaybetmekte hem
de aile ciddi ekonomik sıkıntılar içerisine girmektedir. Özellikle ekonomik düzeyi yetersiz
aileler için bu durum söz konusu olabilmekte ve ailedeki yoksulluk sorunu çok daha karmaşık
olabilmektedir. Bu süreçte ailede kadınlar, lider ebeveyn rolünü üstlenmekte ve ailedeki yükü
omuzlarına almaktadırlar.
Madde bağımlılığının ailedeki çocuklara etkisi ise en önemli başlıklardan birisidir.
Madde bağımlılığı ve beraberinde yaşanan sorunları deneyimleyen bir aile ortamında çocuğun
olumsuz bir psikolojik etki altında kalmaması düşünülemez. Çocukların ailede model olarak
seçtikleri ebeveynlerin bu tür bir sorun yaşaması, ailedeki dengenin bozulmasına ve çocuğun
aile dışı çözümler aramasına neden olabilmektedir. Öte yandan çocuğun sağlıklı gelişimi için
gerekli fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ailede tam anlamıyla
karşılanamamaktadır. Ailede çocuk veya genç, madde bağımlısı ise sorun şekil değiştirmekte
ancak ailenin bu durumdan olumsuz etkilenme süreci baki kalmaktadır. Kişi üzerindeki
etkileri; çocuğun veya gencin eğitim sürecine yansımakta ve kendisini başarısızlık ve okul
yaşamından kopma ve arkadaş çevresinden dışlanma gibi noktalarda gösterebilmektedir
(Sevin, Ç., E.E., (2008).
Madde bağımlılarının tedavi sonrasında karşılaşabilecekleri sorunlardan birisi de
barınma sorunudur. Sosyal hizmet uzmanı bu sorunla karşı karşıya kalan müracaatçının
barınma problemi ile ilgili çalışmalar yapma ve kişinin sokakta yaşaması neticesinde karşı
karşıya kalabileceği sorunları ortadan kaldırmak gibi bir görevi bulunmaktadır.
Madde bağımlılarının tedavi sonrası süreçte yaşadığı en önemli sorunlardan birisi de
istihdam sorunudur. Bu sorun bir açıdan da ayrımcılık sorunuyla bağlantılı olarak
gelişebilmektedir. Bunun dışında eski bir madde bağımlısına karşı toplumda bir ayrımcılık her
zaman söz konusu olabilmektedir.
Toplumda istihdam sürecine katılamayan bir birey, sosyal işlevselliğini tam olarak
yerine getirememekte ve böyle bir süreç bireyde bir takım olumsuz psiko-sosyal etkiler
oluşturmaktadır. Bu psiko-sosyal etkiler;
1. Güven eksikliği,
2. Depresyon,
3. Yetersizlik duygusu,
336

4. Çaresizlik,
5. Toplumdan kendini soyutlama
6. Yalnızlıktır.
Bu sayılan psiko-sosyal etkiler ve en temelde toplumda kabul görmeme, çareyi
yeniden maddede arama olarak ortaya çıkabilmektedir. Madde bağımlılığı olan bireyler,
toplumdan kendilerini soyutlayarak kendileri gibi madde kullanan bireylerle birlikte olmayı
tercih etmektedirler. Kişiyi bu tarz bir gruplaşmaya toplum da itmektedir. Toplum tarafından
dışlanan birey, çalışıyorsa işine, okuyorsa okuluna gitmemekte; hem aile ortamında hem
sosyal ortamda ilişki bozuklukları yaşamaktadır. Karşılaşılan tüm sorunların çözümü,
multidisipliner bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışma içerisinde en önemli mesleklerden birisi
ise sorunun sosyal boyutuna odaklanan; bütüncül ve çok boyutlu bakış açısına ve müdahale
planlarına sahip sosyal hizmet mesleğidir. Sosyal hizmet; sosyal sorunların birey, aile ve
toplum üzerindeki olumsuz etkilerini mikro (birey), mezzo (grup-aile) ve makro (toplum)
düzeylerde ortadan kaldırmayı amaç edinen ve değişim ajanı fonksiyonuyla sorunları
bütüncül bakış açısıyla ele alan bir meslektir (Sevin, Ç., E.E., (2008).
İstihdam sorunu ile ilgili Türkiye’de özellikle İŞ-KUR vasıtasıyla madde
bağımlılarının istihdamına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Yukarda detaylı bir şekilde ele alınan madde bağımlılığı sorunu ile ilgili dört farklı
bakış açısı ortaya konmaktadır:
1. Moral model: Bu modelde madde kullanan birey, hem madde bağımlılığı
probleminin ortaya çıkışından hem de onun çözümünden sorumlu tutulmaktadır.
2. Hastalık modeli: Bu model en yaygın olarak kullanılan model olmakla birlikte,
bağımlılığa altta yatan bir hastalık koşulunun neden olduğu ve tıbbi müdahale olmaksızın
bağımlılığın tedavi edilemeyeceğini savunur.
3. Ruhsal model: Daha çok adsız alkolikler tarafından temsil edilmektedir. Modele
göre insanlar kendi koşulları üzerinde kişisel olarak güçsüzdürler ve sonuç olarak iyileşmenin
gücüne inanmak zorundadırlar.
4. Biyopsikososyal model: Bu model hem bağımlılığı önleme ve hem de bağımlılığın
yeniden nüksetmesini önleme çalışmasına odaklanmaktadır. İnsanlar kişisel olarak problemin
gelişiminden suçlu olarak düşünülmemektedir ve değişimi sağlamada basamakları aşmak için
yardım görürler. Madde bağımlılığı yavaş yavaş ve sistematik bir biçimde engellenmesi
gereken kötü bir alışkanlık olarak görülür (Sevin, Ç., E.E., (2008).
5. Biyo-psiko-sosyal-manevi model: Bireyi genelci bir bakış açısı ile ele alan ve
manevi boyutu da dikkate alınarak yapılacak uygulama önemli bir sosyal hizmet
uygulamasıdır. Bio-psiko ve sosyal boyutla beraber değerlendirilen maneviyat ve madde
bağımlılığı ilişkisi Dünyada üzerinde çalışılan temel alanlardan biri olup, manevi açıdan güçlü
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bireylerin madde bağımlılığı tedavisinde daha kolay yol alabildikleri akademik çalışmalarda
ortaya konmuştur. Koruyucu ve önleyici anlamda da maneviyat noktasında güçlü bireyler
maddeye bulaşma noktasında diğer bireylere göre daha güçlü konumdadırlar (Beki, 2016).
Yukarıda aktarılan modellerin bağımlılığa bakışları analiz edildiğinde; sorunu tıbbi,
psikolojik ve sosyal boyutuyla bir arada değerlendiren modelin biyopsikososyal model olduğu
görülmektedir. Çünkü diğer sosyal sorunlar gibi madde bağımlılığı sorunu da çok boyutlu,
bütüncül bir analizi ve başından sonuna kadar ciddi bir izleme sürecini gerektirir.
Madde bağımlılığı sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilebilecek sosyal hizmet
uygulamaları, sorunun hem kalıcı çözümüne hem de koruyucu-önleyici fonksiyonuyla bireyin
sosyal işlevselliğine katkı sağlayacaktır. Öte yandan sorunun yalnız bağımlı birey değil
çevresini ve en genelde toplumu da etkilediği düşünüldüğünde; tam da bu noktada farklı
düzeylerde sosyal hizmet uygulamalarının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır (Sevin,
Ç., E.E., (2008).
Bu çerçevede konu ele alındığında, madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonuna
yönelik kilit kavramlardan biri toplumla bütünleşme kavramıdır. EMCDDA (Avrupa Madde
ve Madde Bağımlılığı İzleme Merkezi) toplumla yeniden bütünleşmeyi, bireyin, eğitim, iş,
barınma ve sosyal ilişkiler/çevre aracılığıyla toplumun yeniden ve tam bir üyesi olmasına
yardımcı olacak müdahaleler olarak tanımlamıştır. Bu süreç oldukça kapsamlı, çok bileşenden
oluşan ve çoğunlukla tıbbi tedavinin sınırlarını aşan ve rehabilitasyon kapsamında ele alınan
bir süreçtir. Toplumla yeniden bütünleşme, madde kullanımından olumsuz olarak etkilenmiş
bireyin, iş, barınma ve diğer sosyal kaynaklara erişimini sağlayacak koşullar yaratma ile
ilgilidir (Polat, 2014).
Tedavi sonrası uygulanacak sosyal hizmet uygulamalarında sosyal hizmet uzmanının
dayandığı temel kuramsal çerçeveden biri de güçlendirme yaklaşımıdır (empowerment
approach).
Güçlendirme yaklaşımı; güçsüzlük kavramıyla ilgilidir. Güçsüzlük; genel toplum
içinde ayrımcılığa uğrayan grupların ortak durumudur. Bireyler, özellikle ilişkilerinde
kendilerini güçsüz ve çaresiz hissederler. Bu çerçevede güçlendirme; bireylerin yaşam
koşullarını geliştirmeleri için kişisel güç, kişilerarası güç ya da politik gücü artırma sürecidir.
Güçlendirme yaklaşımı kapsamında, bireyin sorununu kabullenerek çözüm sürecinde
aktif olabilmesi için desteklenmesi, sorunla baş etme yöntemlerinin geliştirilmesi ve en
genelde bireyin içindeki gücün harekete geçirilmesi yaklaşımlarını içerir.
Konunun aile boyutunda; bağımlılığın olumsuz etkilerini en üst düzeyde yaşayan
ailelerin desteklenmesi oldukça önemli bir konudur. Onlarla gerçekleştirilecek hem bireysel
hem de grup çalışmaları (paylaşım grupları, destek grupları, eğitim grupları) sorunla baş
edebilme kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olacaktır. Çünkü ailenin sorunu kabullenmesi,
konu hakkında bilgi sahibi olması ve destek mekanizmasının işlemesi önemli süreçlerdir.
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Madde bağımlılığında ihmal edildiği düşünülen ve sosyal hizmet mesleğinin ilgi
alanında önemli çalışmalar yürütebileceği bir diğer konu da izleme ve takiptir. Uygulamada
görülmektedir ki; tedavi gören madde bağımlıları tedavi sonrası süreçte izlenmemekte ve
bulundukları sosyal ortama doğrudan geri gönderilmektedir. Bu ortamda bağımlılık yaşamış
bir birey, tedavi sonrasında aynı sorunlu ortama döndüğünde tedaviden tam olarak başarı
sağlanamayacaktır. Bu noktada ekip çalışması kavramına vurgu yapmak gereklidir. Doktor,
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, psikolog tüm meslek elemanları aynı ekipte
çalışmalı; sorunun sosyal boyutuyla ilgilenme ve aile içinde izleme gibi çalışmalar sosyal
hizmet uzmanı tarafından yürütülmelidir.
Sosyal hizmet uzmanı, tedavinin başlangıç sürecinde yapması gerektiği gibi tedavi
sonrası süreçte de sosyal incelemelerini ev ziyaretleri, birey ve ailesiyle derinlemesine
görüşmeler yoluyla yürütmelidir. Bu incelemeler, ekip ruhu içerisinde diğer meslek
elemanlarına da sunulmalı ve gerekebilecek tıbbi, psikolojik ve sosyal müdahaleler birlikte
tartışılmalıdır. Ancak böyle bir süreç, konuya yönelik politikaların gözden geçirilmesi ve
kaynakların yaratılmasını gerektirmektedir. Politika düzeyinde bu tarz bir desteği oluşturmak
için sosyal hizmet uzmanları lobicilik, savunuculuk, kamuoyu oluşturma ve kaynakları
harekete geçirme işlevleriyle girişimlerde bulunmalıdır. Uygulamalar düzeyinde ideale
ulaşmak, politika ve strateji düzeyinde sağlam bir temelin yaratılmasıyla mümkündür (Sevin,
Ç., E.E., (2008).
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Uygulamalar
Madde bağımlılığı ile ilgili tedavi hizmetleri sunan AMATEM veya
ÇEMATEM’lerden birini ziyaret ederek, bu kurumda faaliyetlerde bulunan sosyal hizmet
uzmanının çalışmalarını gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. AMAMET VE ÇEMATEM’in temel görev alanları nelerdir?
vardır?

2. Madde bağımlısı gençlerin tıbbi tedavinin dışında hangi desteklere ihtiyaçları
3. Bu kurumlarda mikro, mezzo ve makro seviyede hangi uygulamalar yapılmaktadır?
4. Bu kurumlarda yapılan hizmetler yeterli midir? Neden?

5. Bu kurumlar müracaatçıların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yeterli midir?
Neden?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Günümüz toplumlarının karşı karşıya kaldıkları en temel sorunlardan birisi de
bağımlılık sorunudur. Bağımlılık: Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde
bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi,
zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile ortaya çıkan bir durumdur.
Bağımlılığın birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunların başında alkol, uyuşturucu madde,
sigara, uçucu maddeler olarak ifade edilen madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılık olarak
ifade edilecek olan internet, dijital oyunlar, tv ve bilgisayar bağımlılığı ve kumar bağımlılığı
gibi unsurlar gelmektedir.
Bunlar içerisinde hastalık olarak nitelendirilebilecek ve ciddi sorunları da beraberinde
getiren bağımlılık çeşidi madde bağımlılığıdır.
Madde bağımlılığının birçok sebebi ve sonucu bulunmaktadır. Biyolojik ve kişisel
faktörler, ailevi faktörler, akran grupları, eğitim düzeyi, toplumsal yapı, madde bağımlılığı ile
ilgili külterel algı, yoksulluk, işsizlik vb. etkenler bağımlılığı oluşturan etkenlerdir.
Madde bağımlılığının doğurduğu çok ciddi sorunlar da bulunmaktadır. Bunların
başında ailevi sorunlar, işsizlik, barınma sorunu, toplumsal dışlanma vb.
Madde bağımlılığı ile ilgili sosyal hizmet uygulamaları üç kategoride ele alınmaktadır.
Koruyucu önleyici çalışmalar, tedavi süresinde devam eden çalışmalar ve tedavi sonrası
yapılacak olan rehabilitasyon amaçlı çalışmalar.
Madde bağımlılığı ile ilgili sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan en önemli model
bio-psiko-sosyal modeldir. Bireyi çevresi ile beraber ele alan bir model olarak bireyin karşı
karşıya kaldığı sorunları çevresi ile beraber değerlendirerek çözüme kavuşturmaya çalışan bir
modeldir.
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Bölüm Soruları
1.
Bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren maddelerin kullanım
arzusunun durdurulamaması hâlini ifade eden kavrama ne denir?
a.

Bağımlılık

b.

Madde bağımlılığı

c.

Yoksunluk

d.

Rehabilitasyon

e.

Detoksifikasyon

2.
Madde bağımlılarının tıbbi tedavi sürecinde kullanılan maddelerin vücuttan
atılmasını sağlayan tedavi modeline denir?
a.

Yoksunluk

b.

Bağımlılık

c.

Detoksifikasyon

d.

Madde bağımlılığı

e.

Rehabilitasyon

3.
Hastanın remisyon (hastalık belirtilerinin sönmesi) süresini uzatmak, yeni
psiko-sosyal beceriler kazanmasını ve topluma entegre olmasını sağlamak, yaşamını
yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan tedaviyi
ifade eder. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a.

Tıbbi tedavi

b.

Psiko-sosyal tedavi

c.

Sosyal tedavi

d.

Biopsikososyal metod

e.

Rehabilitasyon

4.
Yataklı ve ayakta hizmet veren merkezlerde yapılan detoksifikasyon
(maddeden arındırma) sonrası ayakta ve/veya yatarak, ilaçlı ve/veya ilaçsız psiko-sosyal
tedavileri içeren, kişinin sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini ifade
etmektedir.
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a.

Tıbbi rehabilitasyon

b.

Psiko-sosyal tedavi

c.

Sosyal tedavi

d.

Biopsikososyal metod

e.

Rehabilitasyon

5.
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri olarak ifade edilen kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

ÇEMATEM

b.

AMATEM

c.

Yeşilay Cemiyeti

d.

İŞKUR

e.

Bay-Der

6.
AMATEM’de grup çalışmaları sosyal hizmet uzmanları tarafından detoks
sürecini tamamlamış yatan hastalarla haftada kaç kez uygulanır?
a.

İki kez

b.

Bir kez

c.

Üç kez

d.

Yedi kez

e.

Hergün

7.
hangisidir?

Madde bağımlarının istihdamı ile ilgili çalışmalar yapan kurum aşağıdakilerden

a.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

b.

AMATEM

c.

Yeşilay Cemiyeti

d.

İŞKUR

e.

Bay-Der
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8.
Madde bağımlılığının tedavi modellerinden olan ve hem bağımlılığı önleme ve
hem de bağımlılığın yeniden nüksetmesini önleme çalışmasına odaklanan model
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Moral model

b.

Hastalık modeli

c.

Ruhsal model

d.

Bio-psiko-sosyal model

e.

Psikososyal model

9.
Sosyal hizmet kuramlarından olan ve özellikle madde bağımlılığında da
kullanılan yaklaşımlardan birisi olan “bireylerin yaşam koşullarını geliştirmeleri için kişisel
güç, kişilerarası güç ya da politik gücü artırma süreci” aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Güçlendirme yaklaşımı

b.

Varoluşçu Yaklaşım

c.

Görev Merkezli Yaklaşım,

d.

Gestalt Yaklaşımı

e.

Birey Merkezli Yaklaşım

10.
hangisidir?

Çocuk Ergen ve Madde Bağımlılığı Tedavi merkezi aşağıdakilerden

a.

AMATEM

b.

Bay-Der

c.

Yeşilay Cemiyeti

d.

İŞKUR

e.

ÇEMATEM

Cevaplar: 1.b 2.c3.b4.a5.b6.a7.d8.d9.a10.e
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14. DİĞER ALANLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde dört konu işlenecektir. Bunlar:
1.Göç, göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları üzerinde durulacak ve göçmen,
mülteci ve sığınmacıların temel hakları ve bu hakların elde edilmesi noktasında sosyal hizmet
uzmanının temel rolleri vurgulanacaktır.
2. Afetlerde sosyal hizmet kapsamında afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında
uygulanan sosyal hizmet uyumalarından bahsedilecektir.
3. Ülkemizde henüz başlanmamış ama ASPB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında
görüşmelerin başladığı okul sosyal hizmeti üzerinde durulacaktır.
4. Ordu sosyal hizmetin ne olduğu ve orduda ne tür sosyal hizmet uygulamalarının
yapıldığı konusu işlenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Göç nedir?
2. Göçmen kimdir?
3. Mülteci ve sığınmacı kimdir?
4. Mülteci ve sığınmacıların temel hakları nelerdir?
5. Sosyal hizmet uzmanı göçmen, mülteci ve sığınmacılar konusunda hangi çalışmaları
yapmak durumundadır?
5. Afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrası yapılacak sosyal hizmet uygulamaları
nelerdir?
6. Okul sosyal hizmeti kapsamında ne tür sosyal hizmet yöntemleri kullanılmaktadır?
7. Ordu sosyal hizmeti çerçevesinde yapılacak sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Göçmen, mülteci ve
sığınmacılar

Göçmen, mülteci ve
sığınmacılarla ilgili temel
kavramlar ve uygulanacak
sosyal hizmet uygulamaları
öğrenilmiş olacak.

Konu ile ilgili detaylı bir
literatür çalışması
kazanımları artıracaktır.

Afet sosyal hizmeti

Afet öncesi, afet esnasında
ve afet sonrasında
uygulanacak sosyal hizmet
uygulamaları öğrenilmiş
olacak.

Afet kavramı ve afetlerin
genel yapısı için AFAD
kurumu detaylı incelenecek
olursa, kazanımlar artacaktır.

Okul sosyal hizmeti

Okul sosyal hizmetinin
önemi öğrenilmiş olacak.

Okul sosyal hizmeti ile ilgili
Avrupa ve ABD
uygulamaları incelendiğinde
kazanımlar artacaktır.

Şehit yakınları ve gaziler

Şehit yakınları ve gazilerle
ilgili yapılacak sosyal
hizmet uygulamaları
öğrenilmiş olacak

Şehit Yakınları ve Gaziler
Daire Başkalığı sitesinin
incelenmesi ile kazanımlar
artacaktır.

Ordu sosyal hizmeti

Orduda sosyal hizmet
uygulamaları kapsamında
neler yapılacağı öğrenilmiş
olacak.

Ordu ve sosyal hizmet ile
ilgili literatür taraması
bilgilerin artmasına imkân
tanıyacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Göç,



Göçmen,



Mülteci,



Sığınmacı,



Afet,



Şehit yakınları ve gaziler,



Okul sosyal hizmeti,



Ordu sosyal hizmeti



Mikro, mezzo ve makro uygulamalar
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Giriş
Göç olgusu insanlık tarihinin başlangıcından beri devam edip gelen sosyal sorunlardan
biri olarak karışımızda bulunmaktadır. İç ve dış göç, kırsal, kentsel göç gibi kategorilerde
değerlendirilecek göç olgusunun meydana gelişinde ekonomik, siyasi, dini, kültürel vb.
sebepler vardır.
Göç çeşitlerinden biri de mülteciliktir. Göç zorunlu olmayan, isteğe bağlı olarak daha
çok ekonomik sebeplerle yapılan bir yer değiştirme iken, mültecilik, zorunlu gerekçelerden
dolayı yaşadığı mekânı bırakarak başka bir ülkenin sınırlarında hayatiyetini devam ettirmek
zorunda olan bir kavramdır. Sığınmacı ise mülteci olabilmek için bir ülkeye başvurup, ilticası
henüz karara bağlanmamış olan kişiyi ifade eden bir kavramdır.
Mülteci ve sığınmacıların karşı karşıya kaldıkları birçok sorun bulunmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanı da bu sorunların asgari seviyeye indirebilmek için genelci sosyal hizmet
anlayışı ile uygun sosyal hizmet yöntemleri ile sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirir.
Afet, insanlık tarihi boyunca yaşanmış ve yaşanma ihtimali olan sorunların başında
gelmektedir. Sel, deprem, tusunami, kıtlık, yangın, salgın hastalıklar vb. olarak kategorize
edilecek bu tür sorunlarla baş etme noktasında afet öncesi yapılabilecek olan koruyucu
önleyici faaliyetler, afet esnasında yapılacak sosyal hizmet uygulamaları ve afet sonrasında
uygulanabilecek rehabilitasyon vs. çalışmalar önem arz etmektedir.
Şehit yakınları ve gazilerin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi noktasında ASPB
bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu kapsamda istihdam
ve ücretsiz seyahat hakkı olmak üzere çeşitli imkânlardan yararlanmaları noktasında sosyal
hizmet uygulamaları bulunmaktadır.
Okul sosyal hizmeti, Avrupa ve ABD ülkelerinde çok yaygın olan ve ülkemizde de
yeni yeni tartışmaya başlanmış ve önümüzdeki günlerde uygulamaya geçilmesi ümit edilen
temel sosyal hizmet alanlarından biridir.
Ordu sosyal hizmeti, sosyal hizmet alanlarından önemli bir alan olup, orduda
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan ordu mensupları ve ailelerine
yönelik olarak uygulanan sosyal hizmet modelleri bulunmaktadır.
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14.1. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet
Uygulamaları
Göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili sosyal hizmet uygulamalarını ele almadan
önce bu kavramların anlamları üzerinde durmak gerekir.

14.1.1. Göç

Göç (migration): Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden
dolayı bir yerden başka bir yere gitmelerine göç denir. Göçler daha çok sosyal, ekonomik,
siyasal ve eğitsel nedenlerden dolayı meydana gelmektedir (Kızılçelik, (1992). Uluslararası
bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirmek. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa
olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. (Göç Terimler Sözlüğü, 2009)
Göçler iç göç ve dış göç olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. İç göç (internal
migration): Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi bir yerden diğerine yerleşmek
amacı ile yapılan nüfus hareketliliğine denir. İç göçler genellikle sanayileşmekte ve
kentleşmekte olan toplumlarda yaygındır (Kızılçelik, 1992) .
Göç olgusu toplumdaki sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerin bir nedeni olduğu
kadar, bir sonucu olmasıyla da önemlidir. Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel
planlamanın sağlıklı bir şekilde yapılamaması kır-kent arası, bölgelerarası ve kesimler arası
dengesizliği ortaya çıkarmış ve bu da iç göçün nedenini ve niteliğini belirlemiştir.
Günümüzde işsizlik, eğitim ve kültürel farklılıklardan dolayı insanların kırdan kentlere ve
özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere göç etmeleri bu gerçeğin bir
yansımasıdır. İç göçün kırsal kesimlerden büyükşehirlere yönelmesini sağlayan unsurlar
ortadan kaldırıldığı zaman, şehirlerden kırsala doğru tersine bir göç hareketi başlamış
olacaktır. Dolayısıyla ekonomi, kültür, sağlık, eğitim, kentleşme gibi planlamalarda kırsal
yapılar daha çok dikkate alınsa, iç göç duracak ve hatta tersine göç de başlamış olacaktır.
Dış göç ise, bir ülkeye diğer devletlerden aşağıda belirtilecek gerekçelerden dolayı göç
etmeyi kapsayan bir kavramdır. Bu göç kavramı içeresine mülteciler, yerinden edilmiş kişiler,
yerinden çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler dâhildir (Göç Terimler Sözlüğü, 2009) .

14.1.2. Mülteci

Göçmen, genelde bir zorunluluktan ziyade ekonomik bir gerekçeden ve refah
seviyesini yükseltmek amacı ile yapılan bir yer değiştirme iken, mülteci: “Irkı, dini, tabiiyeti,
belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden haklı bir zulüm korkusu
nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu korku yüzünden, ilgili
ülkenin korumasından yararlanmak isteyen kişi” olarak tanımlanmaktadır. (Göç Terimler
Sözlüğü, 2009; 1967 Protokolü ile değişik Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951
Sözleşmesi, 1A(2) Maddesi).
Bu kapsamda göç içeresinde değerlendirilen mültecilik zorunlu göç olarak ifade
edilmektedir.
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14.1.3. Sığınmacı

İlgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde bir ülkeye mülteci olarak kabul
edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen
kişiler sığınmacı olarak tanımlanmaktadır. Olumsuz bir karar çıkması sonucunda bu kişiler
ülkeyi terk etmek zorundadırlar ve eğer kendilerine insani ya da diğer gerekçeler nedeniyle
ülkede kalma izni verilmemişse bu kişiler ülkede düzensiz bir durumda bulunan herhangi bir
yabancı gibi sınır dışı edilebilirler. (Göç Terimler Sözlüğü, 2009)
Zorunlu sebeplerle göç etmek durumunda kalan göçmen, mülteci ve sığınmacılar
birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunların başında en sık karşılaştıkları sosyal
sorunlar şunlardır:
a. Aile içi şiddet,
b. Yaşlı bakımı ve aile çatışmaları,
c. Her türlü bağımlılık
d. Konut
e. İşsizlik
f. Çocuk istismarı, çocuk suçluluğu, çete aktivitelerine katılım
g. Yaşlıların statü kaybı
h. Sosyal destek hizmetlerine ihtiyaç
i. Fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları
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14.1.4. Mültecilerin Hakları

Gerek Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gerekse ulusal ve
uluslararası diğer belgeler çerçevesinde mülteci ve sığınmacı için ortak ele alınan haklar ve
standartlar şu şekilde ifade edilmektedir:
1. Düşünce, ifade ve toplantı hakkı; düşünce ve ifade özgürlüğü, toplanma hak ve
özgürlüğünü, din özgürlüğünü kapsar.
2. Alıkoymaya (gözaltı) karşı koruma; gözetim altına alınmanın yargısal denetimini
sağlayan standartlar, gözetim altında bulunan sığınmacıların BMMYK ile haberleşmelerini
garanti eden standartlar, keyfi gözaltlarını engelleyen standartlar, gözetim altında bulunan
sığınmacıların adi suçlularla bir arada bulundurulmasına dair standartlar, gözetim altına
alınma koşullarını, onur kırıcı, zalimce ya da insanlık dışı muameleye varması hâlinde
devreye girecek standartlar.
3. Adli yargılama hakkı,
4. Seyahat özgürlüğü hakkı,
5. Çalışma hakkı,
6. Irk ayırımcılığına karşı sığınmacıları koruyan standartlar
7. Mültecilerin zulüm riski olan yere geri gönderilmelerine karşı korunma hakkı
(Altınışık ve Yıldırım 2002; 113-138).
Diğer bir sınıflandırmaya göre mültecilerin hakları temelde sosyal haklar, kültürel
haklar ve sivil/politik haklar olmak üzere üç başlık altında ele alınmıştır.
1. Sosyal haklar: Çalışma, sosyal güvenlik ve yaşamak için yeterli bir yaşam
standardı, ev sahibi ülkede sağlık hizmetlerine ulaşmada, dinlenme ve boş zaman hakkı, yasal
olarak yerleşen göçmenler için barınacak ev ve aile birleşimi hakkı ve göçmen işçilerin
kazanç ya da birikimlerinin bir kısmını kendi ülkelerine transfer etme hakkı, serbest çalışan
göçmen işçilerin korunma ve barınma hakkını içerir.
2. Kültürel haklar: Düşünce, vicdan, din ve ifade özgürlüğü hakkı, eğitim hakkı,
özgürce toplumun kültürel yaşamın içinde yer alma, sanattan hoşlanma ve bilimsel gelişmeye
katılma ve bundan yararlar kazanma hakkını içerir.
3. Sivil ve politik haklar: Uluslararası sivil ve politik haklar sözleşmesine göre,
yaşam hakkını koruma, dolaşım özgürlüğü ve yerleşeceği yeri özgürce seçme hakkı, herkesin
yasadan önce bir birey olarak tanınması hakkı, barışçı bir şekilde dernekleşme ve temsil
hakkı, ırk, milliyet ya da din konusunda her hangi bir kısıtlama olmaksızın evlenme hakkını
içermektedir
(Buz
2004;
44,
akt.
Gül,
vd.,2015,
http://multeci.net/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Agoc-vemultecilik&catid=35%3Agoc-ve-multecilik&Itemid=14&lang=tr).
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14.1.5. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmet
Uygulamaları

Türkiye, içerisinden bulunduğu coğrafi, kültürel ve siyasi yapısı itibariyle yıllardan
beridir gerek iç, gerek dış göç alan ülkeler arasında ilk sıralardadır. Özellikle son olarak yakın
komşumuz Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle 3.5 milyonu geçen bir dış göç almak suretiyle
ciddi bir sorumluluğun da altına girmiş bulunmaktadır. Gerek Suriye’den ve gerekse Irak’tan
gelen ve Türkiye’ye sığınan bu misafirlerin karşı karşıya kaldıkları travmalardan asgari
seviyede de olsa zarar görmemeleri için birçok ilimizde çadırkentler, konukevleri açılmış ve
bu insanlar buralarda misafir edilmişlerdir. Kamplarda misafir edilen bu insanların temel
insan hakları açısından ihtiyaç duydukları yeme, içme, barınma, sağlık, eğitim, kültür, boş
zamanı değerlendirme, psikososyal yardım vb. birçok hizmetlerden yararlanmaktadırlar.

Göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarının yapıldığı
birinci adres İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’dür. Bu kurumdan sonra
özellikle gerek kamplarda ve gerekse kamp dışında kalan misafirlerin ihtiyaçlarının
karşılanması ve sosyal hizmet uygulamaları Başbakanlığa bağlı AFAD birimi, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Belediyeler, Sivil
Toplum Örgütleri tarafından yürütülmektedir.

Hangi gerekçe ile olursa olsun doğup büyüdükleri ve yaşadıkları yerlerden iltica etmek
durumunda kalan mülteciler için sosyal hizmet uygulamaları da büyük bir önem
kazanmaktadır.
Mültecilere yönelik sosyal hizmetler;
1.

Kendi kendilerine yetebilme,

2.

Karşılaştıkları acil sorunları çözebilme

3.
Aynı zamanda da emniyet duygusu inşa edebilme becerilerini geliştirmeye
odaklanır (BMMYK, 1994:7).
Göçmen, sığınmacı ve mültecilere yönelik ülkemizde uygulanan sosyal hizmet
müdahalesi genelci bir uygulamaya dayandırılmaktadır. Genelci bir sosyal hizmet
uygulamasında var olan durumlar, bütün yönleriyle ele alınmalı, bütüncül bir bakış açısı,
problem çözme sürecine yansıtılmalıdır; çünkü mültecilik konusunda yaşanan bütün
süreçlerin birbiriyle bağlantısı bulunmakta, bir aşama diğerini etkilemektedir (Beter, 2006).
355

Mültecilik ve sığınma süreci, insanlar için farklı tepkilerin gösterildiği bir süreçtir. Bu
süreçte sosyal hizmet uzmanının karşılaştığı tablo şöyledir:
1. Şok, reddetme, inanmama,
2. Saldırganlık,
3. Kızgınlık,
4. Depresyon,
5. İlginin kaybı, intihar girişimi, uyuşukluk,
6. Pazarlık,
7. Kabullenme,
8. Çözüm üretme,
9. Rehabilitasyon (BMMYK, 1994:36).
Bu süreçte mültecilerin toplumdan beklentileri;
1. Güçlendirilmiş psikolojik var olma hissi,
2. Ekonomik destek ve bağımsızlık,
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3. Arttırılmış hayatlarını kontrol ve yönlendirme gücü,
4. Kültür, dil ve dinin devamı
5. Ev sahibi olan toplum ile iletişimdir (BMMYK, 1994: 14).
Sosyal hizmet uzmanı mülteci ve sığınmacılara yönelik olarak onların karşı karşıya
kaldıkları travmalardan kurtulabilmelerini sağlayan ve onlara psikososyal yardım ve
rehabilitasyon görevini üstlenen kişi olmalıdır.
14.1.6. Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Alanında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri
1.Danışmanlık: Mültecilere ihtiyaç duydukları her konuda danışmanlık verilmektedir.
2.Savunuculuk: Gerektiğinde mültecilerin haklarını savunabilmektedir.
3.Bilgi verme: Mülteciye ihtiyaç duyduğu her konuda bilgi verebilmekte ve
yönlendirebilmektedir.
4.Kaynaklarla buluşturma: Müracaatçıları toplumdaki kaynaklarla buluşturma
anlamında çalışmalar yapabilmektedir.
5.Güçlendirme: Müracaatçıları güçlendirirken SHU “güç” kaynaklarına başvurma
gereksinimi duyabilir:
a. Para, iş, barınak, sağlık bakımı ve eğitim gibi kaynaklara nereden ulaşılabileceği ile
ilgili ve onlara nasıl güvenli olarak ulaşılacağı konusunda bilgi sahibi olma ya da haberdar
olma,
b. Ülkedeki sorun çözme yetenekleri kadar sivil, politik ve yasal sistemler hakkında
bilgi,
c. Sosyal sistemler ya da örgütlerle başa çıkmada etkili olan tutum ve davranışlar seti
ya da kişisel beceriler ve
d. Müracaatçıların etnik toplumunun içinde ve dışında yer alan, arkadaş ya da
tanıdıklar gibi iletişim ağları inşa etmelerinde katkısı olacak destek sistemlerini bilmek (Buz,
2004).
6.Toplumla bütünleştirme: Toplumların mültecilere yönelik ön yargıları nedeniyle
mülteciler çok zorluk yaşamaktadırlar. Bu anlamda mültecileri ve toplumu bütünleştirme
çalışmaları yapabilmektedirler. Ayrıca toplumu da bu konuda bilgilendirmektedirler.
Mülteci ve sığınmacılara karşı sosyal hizmet uzmanının yukarda belirtilen rollerinin
gerçekleştirilmesi mikro, mezzo ve makro olmak üzere üç farklı düzeyde ortaya konabilir.
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Mikro düzeyde sosyal hizmet müdahalesinin sığınmacı ve mültecilerin katılımcı
davranışlarının artırılması, müracaatçıların beceri kazanmaları ve kendi kendilerine yeterli
olma durumunun yaratılmasına odaklanır.
Mezzo düzeyde, grup çalışmalarının kullanılmasıyla, kolektif sorun çözme
becerilerinin geliştirilmesi, duygusal tepkilerin normal hâle getirilmesi, etkinlik ve denetim
mekanizmalarının kazanılması ve örgütsel davranışların gösterilmesi amacıyla sosyal hizmet
müdahalesi kullanılabilir.
Makro düzeyde ise, sosyal hizmet uzmanına sığınmacıların ve mültecilerin
ekonomik, psiko-sosyal, eğitim ve sağlık gibi alanlarda karşılanamayan gereksinimlerinin
belirlenmesi için araştırma yapmak, söz konusu müracaatçıları ilgilendiren politikaların
oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu kişilerin yararına toplum örgütlenmesi yapmak gibi
roller düşmektedir (Beter, 2006).

14.2. Afet ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylar olarak ifade edilmektedir. (www.afad.gov.tr)
Yaygın yıkıma, manevi kayıplara, yaralanmalara ve toplumsal düzenin bozulmasına
neden olan afetler; deprem, kasırga, hortum, fırtına, sel, volkanik patlama, orman yangını, çığ
düşmesi gibi doğal; nükleer kazalar, kimyasal kirlilik gibi teknolojik ya da ulaşım kazaları,
endüstriyel kazalar, yapı çökmeleri gibi insani kusur kaynaklı olabilmektedir. Bunların yanı
sıra, terör, savaş gibi şiddet olayları da afet kapsamında değerlendirilmektedir (National
Association of Social Workers Official Web Site. 28/01/2002: akt.Tuncay, 2004).

Siporin (1987)’e göre afet ve afete müdahale, sosyal hizmetin bir meslek olarak ortaya
çıkışından bugüne değin üzerinde önemle durulan; acil yardım ve kurtarmadan, afetten zarar
gören müracaatçı gruplarının sosyal ve ekonomik yoksunluklarının giderilmesine kadar
kapsamlı mesleki müdahalelerin söz konusu olduğu bir konu olmuştur (akt.Tuncay, 2004).
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Afet durumlarında sosyal hizmetler geniş anlamıyla, bu gibi durumlarda zarar gören
bireylere, gruplara, ailelere, topluluklara ve toplumlara sağlık, eğitim, sosyal güvenlik
sektörlerinde verilen tüm hizmetleri ifade etmektedir. Bu kapsam içinde sosyal yardımlar
ve özel ihtiyaç gruplarına verilen bakım, sağaltım ve rehabilitasyon hizmetleri de
bulunmaktadır (Tomanbay ve Diğerleri 1999: akt.Tuncay, 2004).
Toplumsal ahengi bozan, birey, aile, grup, topluluk ve toplumların biyolojik, psikojik
ve sosyolojik birçok sorunla karşı karşıya kalmasına sebep olan afetler sonrasında sosyal
hizmetlere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Afet sonrası hayat kurtarmaya yönelik
müdahaleler ile hayatı sürdürmeye yönelik ihtiyaçların sağlanması ve normalleşme
sürecinin gereklerini yerine getirmek sosyal hizmetin başta gelen işlevlerini
oluşturmaktadır.
Bütüncül bir bakış açısı ile afet ve sosyal hizmet uygulamalarına bakıldığında
afetlerde üç temel saç ayağı bulunmaktadır. Bunlar afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrası
uygulanacak olan sosyal hizmet uygulamalarıdır.

14.2.1. Afet Öncesi Yapılan Sosyal Hizmet Uygulamaları

Afet öncesi çalışmalarda yapılması gereken temel vazife; insanların afetlere karşı
hazırlıklı olmalarında ve bu konuda bilinç geliştirmelerinde yardımcı olmaktır. Sosyal hizmet
uzmanları bireylerle, ailelerle, gruplarla ve örgütlerle çalışarak bu sorumluluğu yerine
getirmektedir. Bunun yanı sıra, afete mikro ve makro düzeylerde hazırlık yapma, bireylerin
karşılaştıkları olaylarla baş etme becerisini artırırken, olası psikolojik baskıları da
azaltmaktadır. Bu yönde başta, ülkemizde sosyal hizmetlerin sunumundan sorumlu olan Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, Başbakanlığa bağlı AFAD, yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği sağlayarak geliştirecekleri
programların sürekliliği önem kazanmaktadır (Tuncay, 2004).

Diğer taraftan AFAD bünyesinde Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)
kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik
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Danışma ve Rehberlik Derneği arasında 2006 yılında imzalanan bir protokol ile toplum
psikolojisini olumsuz etkileyen afetler ve kriz durumlarında psikososyal müdahalelerin
yürütülmesi ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

14.2.2. Afet Esnasında Yapılan Sosyal Hizmet Uygulamaları

1. Afetten etkilenen insanların barındırılması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması,
2. Çocuk, yaşlı ve engelliler gibi özel ihtiyaç gruplarının acilen koruma ve bakım
altına alınması ve bu yönde ailelere yardımcı olunması gerekmektedir.
3. Yardımların depolanıp düzenli olarak dağıtılması,
4.Afet nedeniyle halkta oluşan şokun giderilmesi yönünde girişimlerde bulunulması ve
bu amaçla çeşitli programların gerçekleştirilmesi,
5. Afetin yol açtığı maddi kayıpların telafisi ve temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı
sıra kaynak sistemlerle müracaatçı grupları arasında bağlantı kurmak ve çoklu düzeydeki
hizmetlerin koordinasyonunu sağlamaktır (Tuncay, 2004).

14.2.3. Afet Sonrasında Yapılan Sosyal Hizmet Uygulamaları

Afet sonrasında özellikle, hak sahiplerinin tespitinde rol alma, halkın yeni yerleşim
yerlerine yerleşmelerinde yardımcı olunması ve bu konuda halkın aydınlatılması, afetten
etkilenen insanların yeni yaşama uyum sağlamalarında yardımcı olunması, psiko-sosyal
destek hizmetlerinin başta sağlık olmak üzere diğer sektörlerle işbirliği içinde
gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadır.
Afetlerde sosyal hizmet uygulamalarında üzerinde durulması gereken önemli bir diğer
konu da, afetle ilgili tüm çalışmaların düzenli olarak kayıt altında tutulmasıdır. Afet
durumlarında sosyal hizmet uygulamalarının etkili ve verimli olması, yürütülen çalışmaların
kayıtlarının düzenli olarak tutulmasına ve raporlaştırılmasına bağlıdır. Afetin etkilediği
bölgedeki sosyal hizmet birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun temel araçları olan
bu kayıt ve raporlar, afetten zarar gören insanlara sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamakta
ve sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine adaletli bir biçimde ulaştırılmasına katkı
vermektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan ciddi deprem felaketlerinde yaşanan bu
denli birçok sıkıntı yukarda belirtilen hususlarda daha çok dikkat etmemizi gerekli
kılmaktadır.
Zakour (1996), bir afet sonrasında sosyal hizmet uzmanlarının görev ve
sorumluluklarını beş başlık altında toplamıştır.
1. İhtiyaç duyulan kaynakların dezavantajlı ve mağdur topluluklara sunumu.
2. Ciddi ruhsal sağlık sorunlarının oluşumunu engellemek.
3. Bireylerle kaynak sistemler arasında bağlantı kurma.
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4. Çeşitli kaynak sistemlerini harekete geçirerek, insanların bunlara ulaşmasını
sağlamak.
5. Mikro ve makro sistemleri değiştirerek müracaatçının refahını sağlamak (akt.
Tuncay, 2004).

14.3. Şehit
Uygulamaları

Yakınları

ve

Gazilere

Yönelik

Sosyal

Hizmet

Türkiye’de ilk defa şehit yakınları ve gazilere yönelik olarak kamu eliyle sosyal
hizmet uygulamaları 633 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında 08.06.2011 tarihinde
ASPB bünyesinde ilgili birçok bakanlık kurumu ve kuruluşu tarafından hizmet sunulan “şehit
yakınları ve gaziler” in haklarını düzenleyecek ve koordine edecek müstakil bir daire
başkanlığı olarak “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” ismiyle kurulmuş ve bu
tarihten itibaren faaliyetlerine başlamıştır.

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş amacı, şehitlerin
hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten
korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit
yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamaktır.
633 sayılı KHK çerçevesinde Daire başkanlığının şehit yakınları ve gazilere
yönelik yerine getirmesi gereken görevleri şunlardır:
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a) Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek
ve koordine etmek.
b) Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve
muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine
etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve
değerlendirmek.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit
yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek
ve bunlara uyulmasını sağlamak.
ç) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü
kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.
d) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi
ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı
güçlendirici faaliyetler yapmak.
e) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması,
istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla
çalışmalar yürütmek.
f) Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.
g) Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usûl ve esasları
belirlemek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her
türlü önlemi almak.
ğ) İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik
uygulamaları koordine etmek.

14.3.1. Şehit Yakını ve Gazilerin İstihdamı

Şehit yakını ve gazilerle ilgili sosyal hizmet uygulamalarından birisi istihdam
imkânının sunulmasıdır. Bu çerçevede 2014 yılında 10.500 başvuru sahibinden 6.287 kişinin
ataması gerçekleştirilmiş, 1.115 kişinin hak sahibi olmadığı tespit edilerek başvurusu red
edilmiş, böylelikle istihdam gerçekleşme oranı % 67 olarak gerçekleşmiştir.

14.3.2. Ücretsiz Seyahat Kartı

Şehit yakını ve gazilere yönelik yapılan uygulamalardan biri de ücretsiz seyahat kartı
imkânın verilmesidir.
ASPB tarafından hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği
04.03.2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz
konusu Yönetmelik gereğince şehit yakını, gazi ve gazi yakını, vazife malülü ve yakını, 3292
sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki
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hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık alanlar ve yakınları ile 5774 sayılı
Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında
Kanuna göre aylık bağlananların kendilerine Ücretsiz Seyahat Kartlarının basım ve dağıtım
işlemleri sürdürülmektedir.

31.12.2014 tarihi itibariyle ASPB İl Müdürlüklerine Ücretsiz Seyahat Kartı almak için
76.500 kişi başvurmuştur. Elektronik ortamda gönderilen Ücretsiz Seyahat Kartı
başvurularından 20.018 vatandaşa ait başvuru incelenerek hak sahibi olduğu tespit edilmiş ve
Ücretsiz Seyahat Kartları basılarak adreslerine gönderilmiştir.

14.4. Okul Sosyal Hizmeti
Okul sosyal hizmeti (school social work), sosyal hizmet disiplininin özel bir uygulama
alanıdır. Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam
koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, gereksinim duyulan hizmetlerden
yararlanmaları ve böylece eğitim etkinliklerini başarı ile sürdürmelerini sağlama gibi
hizmetleri yürütmek üzere okullarda yer alan, sosyal çalışmanın önemli uygulama
alanlarından birisidir (Duman 2000, akt. Tomanbay, 2013).
Ülkemizde henüz okul sosyal hizmeti uygulaması olmasa da, ASPB ve Mili Eğitim
Bakanlığı ile yapılan görüşmeler çerçevesinde bu alanda da uygulama çalışmaların
başlanacağı ümit edilmektedir.
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Okul ortamında çalışan sosyal çalışmacıların ne tür profesyonel görevleri ve ne tür
çalışmaları yürüttükleri ile ilgili bilgiler farklı boyutlarda sınıflandırılabilir (Özbesler ve
Duyan, 2009, akt. Tomanbay, 2013):
1. Öğrencinin gereksinimlerini değerlendirme
2. Program planlama ve değerlendirme
3. Direkt hizmet etme
4. Savunuculuk
5. Konsültasyon
6. Koordinasyon ve işbirliği
7. Yönetim / organizasyon
Amerikan Ulusal Sosyal Çalışmacılar Birliği’nin okul sosyal çalışmasına ilişkin
belirlediği ilkelerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:
1. Okul sosyal çalışmacıları, sorumluluklarını yerine getirmek ve konumlarının
gerektirdiği ödevleri tamamlamak üzere zamanlarını, enerjilerini ve iş yüklerini organize
edeceklerdir.
2. Okul sosyal çalışmacıları; yerel eğitim kurumu personeline, okul yönetim kurulu
üyelerine ve toplum temsilcilerine okul sosyal hizmetlerinin etkili kullanımını teşvik etmek
üzere danışmanlık hizmeti verecektir.
3. Okul sosyal çalışmacıları, öğrencilerin ve ailelerinin çok kültürlü bir anlayış içinde
hizmetlere erişebildiklerinden emin olacaktır.
4. Okul sosyal çalışmacıları resmi ve gayrı resmi toplum kaynaklarına erişmek ve bu
kaynaklardan istifade edebilmek üzere öğrencileri ve ailelerini güçlendirecektir.
5. Okul sosyal çalışmacıları eğitim kurumunun amaçlarını ve misyonunu işaret eden
eğitim programları geliştirecek ve temin edecektir.
6. Okul sosyal çalışmacıları toplum sağlığı ve ruh sağlığı hizmetlerini tedarik eden
taraflar arasında işbirliğini teşvik edecek ve öğrencilerin bu hizmetlere erişimini
kolaylaştıracaktır (Tomanbay, 2013).
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14.5. Orduda Sosyal Hizmet Uygulaması

Daha önceleri seferberlik ve savaş dönemlerinde moral kazandırma, askerlerin
aileleriyle iletişimlerini sağlama gibi konularda ABD’de İkinci Dünya Savaşı sırasında
gelişen bir mesleki çalışma olan (Tomanbay, 1999, akt.Şeker, 2013) orduda sosyal hizmet,
günümüzde birçok fonksiyonları içeresinde barındıran sosyal hizmetin önemli uygulama
alanlarından biri olmuştur.
Ordu sosyal hizmeti özel koşullar ve kurallar altında yaşayan askeri yapıdan
kaynaklanan sorunlarının giderilmesi, ruhsal baskıların hafifletilmesi, sosyal ihtiyaçların
askerlik ortamında karşılanması vb. gibi sosyal hizmetlerin verilmesine yönlendirilmiş sosyal
çalışma faaliyet alanıdır.

Türkiye’de çoğu erkek sosyal çalışmacı askerliklerini sağlıkçı yedek subay olarak
yaptıkları için; birçoğu gittikleri askeri hastanelerde ve garnizonlarda sosyal çalışma
mesleğini yapabilmekte, yine bir kısım sosyal çalışmacılar da askeri yapının açtığı sınavları
kazanarak sivil memur statüsünde sosyal çalışmacı olarak farklı kademelerde
çalışabilmektedirler. Örneğin, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ve büyük askeri
hastanelerde sosyal çalışma mesleğinin uygulandığı servisler bulunmaktadır (Şeker, 2013) .
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Uygulamalar
Mültecilik, afet veya ordu sosyal hizmeti kapsamında bir kuruluşu ziyaret ederek
sosyal hizmet uzmanının yaptığı çalışmayı yerinde gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
Afetlerle ilgili yaptığınız incelemede ne tür sosyal hizmet uygulamalarını gördünüz.
Ordu sosyal hizmeti kapsamında ne tür sosyal hizmet modelleri kullanılmaktadır?
Okul sosyal hizmetine Türkiye’de ihtiyaç var mıdır? Neden?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden başka
bir yere gitmelerine göç denir. Göçler daha çok sosyal, ekonomik, siyasal ve eğitsel
nedenlerden dolayı meydana gelmektedir. Göçler kendi içinde iç göç ve dış, kırsaldan kente,
kentten kırsala göç tarzında kategorize edilmektedir.
Mülteci: “Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri
yüzünden haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz
konusu korku yüzünden, ilgili ülkenin korumasından yararlanmak isteyen kişi” dir. Bu
gerekçelerden bir ülkeye iltica talebinde bulunan kişinin talebi henüz onaylanmamışsa bu kişi
sığınmacı olarak kabul edilmektedir.
Göçmen, mülteci ve sığınmacıların karşı karşıya kaldıkları birçok sorun
bulunmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması noktasında sosyal hizmet uzmanlarına
görevler düşmektedir. Bu görevler mülteci ve sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası belgelerde onaylanmış temel
insan hakları kapsamında değerlendirilen hakları çerçevesinde ele alınarak yapılabilecek ve
insan onur ve şahsiyetine uygun faaliyetlerdir.
Afet, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylar olarak ifade edilmektedir. Afet durumlarında sosyal
hizmetler geniş anlamıyla, bu gibi durumlarda zarar gören bireylere, gruplara, ailelere,
topluluklara ve toplumlara sağlık, eğitim, sosyal güvenlik sektörlerinde verilen tüm
hizmetleri ifade etmektedir. Bu kapsam içinde sosyal yardımlar ve özel ihtiyaç gruplarına
verilen bakım, sağaltım ve rehabilitasyon hizmetleri de bulunmaktadır.
Şehit yakınları ve gazilerin yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi noktasında ASPB
bünyesine Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu kapsamda istihdam ve
ücretsiz seyahat hakkı olmak üzere çeşitli imkânlardan yararlanmaları çalışmaları devam
etmektedir.
Okul sosyal hizmeti ülkemizde yeni oluşturulmaya çalışılan bir sosyal hizmet alanıdır.
Yakın zamanda faaliyete geçeceğini ümit ediyoruz. Bu vesile ile milyonları aşan öğrencilerin
bulunduğu okul sisteminde sosyal hizmet uzmanları istihdam edilerek bu okullarda okuyan
öğrencilerin sorunları ile mesleki prensipler çerçevesinde mikro, mezzo ve makro çerçevede
sosyal hizmet faaliyetinde bulunurlar.
Ordu sosyal hizmeti Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde vazifelendirilen er ve
erbaşlar ve bunların ailelerinin karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü noktasında mikro,
mezzo ve makro seviyelerde çalışmalar yapılan bir sosyal hizmet alanıdır. Ülkemizde henüz
istenilen seviyede istihdam alanı oluşturulamamıştır.
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Bölüm Soruları
1.
Ordu sosyal hizmeti kapsamında orduda görev alan sosyal çalışmalar hangi
birime bağlıdırlar?
a.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

b.

Genelkurmay Başkanlığı

c.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d.

Maliye Bakanlığı

e.

Milli Eğitim Bakanlığı

2.

Okul sosyal hizmet uzmanları hangi birime bağlı olarak çalışma yürütürler?

a.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

b.

Genel Kurmay Başkanlığı

c.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d.

Maliye Bakanlığı

e.

Milli Eğitim Bakanlığı

3.
Şehit Yakınları ve Gaziler ile ilgili sosyal hizmet çalışmaları hangi birim
tarafından yürütülmektedir?
a.

Genel Kurmay Başkanlığı

b.

ASPB Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı

c.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

d.

İçişleri Bakanlığı

e.

Milli Eğitim Bakanlığı

4.
Aşağıdakilerden hangisi Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)
kurumu bünyesinde kurulan derneklerden değildir?
a.

Türkiye Kızılay Derneği,

b.

Türk Psikologlar Derneği,

c.

Yeşilay Cemiyeti
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d.

Türkiye Psikiyatri Derneği,

e.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği,

5.
Göçmen, mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışmalardan sorumlu ana kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Yeşilay Cemiyeti

b.

Türkiye Kızılay Derneği

c.

AFAD

d.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

e.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

6.
Bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmek isteyen ve mültecilik statüsüne ilişkin
yaptıkları başvurunun sonucunu bekleyen kişilere ne denir?
a.

Mülteci

b.

Sığınmacı

c.

Göçmen

d.

Misafir

e.

Afete uğramış kişi

7.
Birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir
yerden başka bir yere gitmelerine ne denir?
a.

Sığınmacı

b.

Mülteci

c.

Göç

d.

Misafir

e.

Mağdur

8.
Göçmen, mülteci ve sığınmacılarla ilgili uluslararası çalışma yapan kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

b.

UNESCO
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c.

Lahey Adalet Divanı

d.

Nato

e.

Dışişleri Bakanlığı

9.
Kendi kendilerine yetebilme, karşılaştıkları acil sorunları çözebilme ve
emniyet duygusu inşa edebilme becerilerini geliştirmeye odaklanan sosyal hizmet uygulaması
hangi müracaatçılar için uygulanan sosyal hizmet uygulamasıdır?
a.

Ordu mensupları

b.

Öğrenciler

c.

Şehit yakınları ve gaziler

d.

Mülteciler

e.

Afetzedeler

10.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı hangi yasal düzenleme ile
kurulmuştur?
a.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

b.

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

c.

633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname

d.

2547 Sayılı YÖK Kanunu

e.

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Cevaplar: 1.b 2. e3. b 4. c 5. d6. b 7. c 8. a 9. d 10. c
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