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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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S U N U Ş 
 

Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ tarafõndan Sekizinci Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ hazõrlõk aşamasõnda sosyal hizmetler ve sosyal yardõm alanlarõnõ 
birlikte ele alan �Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu� kurulmasõ ve 
bu sektördeki uzman elemanlarõn görüş ve önerilerine başvurulmasõ, bu konuya 
verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

 
Günümüzde yaşanan toplumsal, ekonomik ve kültürel sorunlar, etkili önlemleri 

ve acil çözüm yollarõnõ gerektiren boyutlara ulaşmõştõr. Bu nedenle, ülkemizde sosyal 
hizmetler ve sosyal yardõmlarla ilgili konulara verilen önem, teorik ve pratik açõdan 
giderek  artmaktadõr. 

 
Konu, kavramsal yönden ve uygulayõcõ kurumlar bakõmõndan geniş akademik 

tartõşmalarõ ve uygulamadaki sorunlarõ mercek altõna almayõ gerektiren özelliklere 
sahiptir. 

 
Ancak, �sosyal hizmetler�  kapsamõnda sunulan pek çok hizmetin bazõ yönleri 

itibariyle, �sosyal güvenlik� kavram ve uygulamalarõyla çakõşmasõ; bazõ yönleri 
itibariyle de sosyal güvenlikle doğrudan ilişki kurulamayacak bir karaktere sahip 
olmasõ; �sosyal yardõm� hizmetlerinin ise, bazõ durumlarda sosyal hizmet kurumlarõ 
tarafõndan, bazõ durumlarda ise sosyal sigorta kuruluşlarõ veya diğer başka örgütler 
eliyle sunuluyor olmasõ, durumun incelenmesini ve çözümlenmesini önemli ölçüde 
zorlaştõrmaktadõr. 

 
Sosyal hizmetler, toplumun değişimini hõzlandõran ve toplumsal kalkõnmaya 

yön veren hizmetleri başlatma ve yürütme ve her türlü sosyal soruna yönelme yetki 
ve sorumluluğuna sahip kendine özgü bir uygulama alanõdõr. Bu özelliği açõsõndan, 
sosyal hizmetlerle ilgili yorum ve değerlendirmelerin, salt sosyal güvenlik ve sosyal 
yardõm kavramlarõyla  ele alõnmasõ, bilimsel açõdan yeterli değildir.  

 
Sosyal hizmetler, gelişmiş ülkelerde temelde sosyal hizmet mesleğinin 

kendine özgü ilkeleri, değerleri, çalõşma yöntemleri ve  kurallarõ doğrultusunda, 
gereksinim içindeki bireyleri, aileleri ve topluluklarõ işlevsel hale getirmeyi ve 
toplumsal değişme ve gelişmeyi hõzlandõracak çalõşmalarõ başlatõp yürütmeyi 
hedeflemektedir. Bu nedenle, çalõşma alanõ çok geniş, hedef kitlesi ise sadece 
yoksullarla sõnõrlõ olamayacak kadar çeşitlidir. Aileler, çocuklar, gençler, yaşlõlar, 
özürlüler, güç koşullardaki kadõnlar, sõğõnmacõ ve göçmenler, tõbbi ve psikiyatrik 
yönden yardõma muhtaç hastalar, alkolikler, uyuşturucu madde kullananlar, suçlular, 
afetlerden zarar görenler, yoksullar ve benzeri diğer birey ve gruplar bu hizmetlerden 
yararlanõrlar. Bunun yanõsõra, sosyal hizmetler yerel düzeydeki toplumlarõn gelişme 
ve değişmesi yönündeki hizmet ve yardõm programlarõnõ da içermektedir. 
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Sosyal yardõm hizmetleri ise, yoksulluk ve yoksullarla ilgili bir bakõş açõsõna ve 
uygulama anlayõşõna dayanõr. Bu yönüyle de, �sosyal güvenlik� kavram ve 
uygulamasõyla doğrudan çakõşmaktadõr.  Sosyal yardõm yerel ölçülere göre, 
yaşamlarõnõ en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve onlarõn 
geçindirmekle yükümlü olduğu aile bireylerine kendi kendilerine yeterli hale 
gelebilmeleri için, sosyal hizmet mesleki müdahalesi ile birlikte, kamu makamlarõ 
tarafõndan karşõlõksõz olarak ayni ve nakdi bir biçimde sunulur.  

 
Sosyal yardõmlardan yararlanmada, muhtaçlõk durumu veya Avrupa Sosyal 

Şartõ�na atõfta bulunan Avrupa Sosyal Şartõ Bağõmsõz Uzmanlar Kurulu�nca işaret 
edildiği şekilde; �yeterli geçim kaynaklarõna sahip olamama durumu�, temel bir 
koşuldur. Oysa, sosyal hizmetlerde kural olarak (sosyal yardõm alanõ hariç) böyle bir 
zorunluluk yoktur. Sosyal hizmetler, yeterli geçim kaynaklarõna sahip olan veya 
olmayan herkesin gereksinim duyabileceği ve talep edebileceği hizmetlerdir. 

 
Ancak, �sosyal yardõm� hizmetlerinin, sosyal hizmetlerle içiçe olduğu ve bir 

bütünlük içinde sunulduğu durumlar da vardõr. Örneğin, işsizlik ve gelir dağõlõmõndaki 
adaletsizliklerden kaynaklanan sosyal sorunlar, sosyal hizmetleri ve sosyal hizmet 
kurum ve kuruluşlarõnõ da zorunlu olarak ilgilendirmektedir. 

 
Bu nedenle, az gelişmiş ülkelerdeki genel ve yaygõn yoksulluk veya batõlõ 

ülkelerde 1980�li yõllardan sonra belirginleşmeye başlayan bir tür yeni yoksulluk, 
sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardõm kavram ve kurumlarõnõn birlikte 
planlama yapmasõnõ, birlikte ölçütler belirlemesini ve hedef gruplarõna yönelik benzer 
veya farklõ programlarõ ortaklaşa oluşturmalarõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Bunun 
sonucunda ise, bazõ kavram karõşõklõklarõ, kurumlar arasõ yetki ve koordinasyon 
sorunlarõ ortaya çõkmaktadõr. 

 
Yukarõdaki tartõşmalarõn sonucunda, komisyonumuz sosyal hizmetleri, sosyal 

yardõmlar da dahil  olmak üzere pek çok hizmet alanõnõ kucaklayan geniş bir kapsam 
içinde ele almõş, sosyal yardõmlarõ ise, sosyal güvenliğin bir yöntemi ve sosyal 
hizmetlerin bir uygulama alanõ olarak kabul etmiştir. 

 
Türkiye�de sosyal hizmetler (ve sosyal yardõmlar) alanõnda, Cumhuriyet 

dönemindeki genel ve özel nitelikteki hukuksal düzenlemeler, gerekli temel alt yapõyõ 
oluşturmuş durumdadõr. Bu sürecin  devamõ olarak, 2828 sayõlõ Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile sosyal hizmetlerin gelişmesi için bir başka 
olumlu adõm daha atõlmõştõr. Bununla beraber, ülkemizdeki sosyal hizmet 
uygulamalarõnda , çağdaş toplumlarda olduğu gibi,  insanõn ve toplumun gelişmesine 
ve  yaşam niteliğinin  yükseltilmesine yeterince  katkõ sağlanamadõğõ da bir gerçektir. 

 
Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõklarõ 

kapsamõnda oluşturduğu �Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu� bu 
gerçeği gözönünde bulundurarak,  gelişmekte olan ülkemizin  bu alanda evrensel 
hizmet kalitesine ulaşmasõ yönünde çalõşmalarõnõ sürdürmüştür. Üyelerimizin özverili 
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çabalarõnõn bu sonuca katkõda bulunduğunu görebilmek, Komisyonumuz için en 
büyük mutluluk olacaktõr. 

 
�Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu�, 10.12. 1999 

tarihinde  Devlet Planlama Teşkilatõ�nda ilk toplantõsõnõ yapmõş ve katõlan üyelerin 
aldõklarõ karar doğrultusunda,   �Sosyal Hizmetler� ve �Sosyal Yardõmlar� olarak iki alt 
komisyona ayrõlmõştõr. Bundan sonraki çalõşmalar alt komisyonlarda yürütülmüş 
ancak, ana komisyon da 27.12.1999 tarihinde ara değerlendirme  ve  18. 1. 2000 
tarihinde genel değerlendirme için Devlet Planlama Teşkilatõ�nda iki kez toplanarak 
alt komisyon raporlarõnõ tartõşmõş ve karara bağlamõştõr. 

 
Komisyonumuzun  raporu bu çalõşma düzeninin bir sonucu olarak �Sosyal 

Hizmetler� ve �Sosyal Yardõmlar� adõnõ taşõyan iki bölümden oluşmakta ve her 
bölümün sonunda özgün değerlendirme ve öneriler yer almaktadõr. Bunun yanõsõra, 
raporun genel değerlendirme ve önerilerini içeren bir sonuç bölümü de 
bulunmaktadõr. 

 
Komisyonumuzda çok değerli katõlõmcõlar yer almõştõr. Ülkemiz sorunlarõna 

duyarlõ, çağdaş ve yapõcõ katkõlarõyla Raporumuzun değerini arttõran, 
Komisyonumuzun üretken ve özverili  üyelerine en içten teşekkürlerimi sunarõm. 

 
Ayrõca, Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn değerli yöneticilerine, DPT 

Uzmanlarõndan Tülay Doğan ve Nurettin Konaklõ�ya da teşekkürlerimi sunar; 
Sekizinci Beş Yõllõk Plan döneminde Ülkemize, Ulusumuza ve bütün insanlõğa 
esenlikler dilerim. 

 
 
 
 
 
                                                                         Prof. Dr. Beril TUFAN  
                                                                    Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar  
                                                                        Özel İhtisas Komisyonu 

                    Başkanõ 
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S U N U Ş 
 
          T.C. Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ�nca kurulan 8. Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu 
10.12.1999 tarihinde toplanmõş, komisyonun çalõşma usul ve esaslarõnõ belirlemiş, 
yapõlan tartõşmalardan sonra Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardõmlar olmak üzere iki 
alt komisyon kurulmasõnõ kararlaştõrmõştõr. 
 
          Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu ilk toplantõsõnõ 15.12.1999 tarihinde yapmõştõr. 
Toplam altõ toplantõ yapan Sosyal Hizmetler Alt Komisyonunda çeşitli kurum ve 
kuruluşlardan katõlan 28 üye görev almõştõr. 

 
Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu�nda sosyal hizmetlere ilişkin temel kavramlar, 

içerik, işlev ve hizmet türleri geniş bir kapsamda ele alõnarak tartõşõlmõş, bugünkü 
durum irdelenerek öneriler getirilmiştir. 

 
Komisyonumuz çalõşmalarõ, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Müdürlüğü�nün tahsis ettiği salonda gerçekleştirilmiştir. 
 
Komisyonumuzun görevini kõsa bir sürede hakkõyla yerine getirmesi hiç 

kuşkusuz birbirinden değerli üyelerin katõlõmõyla gerçekleşmiştir. Kendilerine bu 
özverili katkõlarõndan dolayõ ayrõ ayrõ teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyim. 

 
Ayrõca, bizlere yardõmlarõnõ esirgemeyen DPT Uzmanlarõndan Tülay Doğan ve 

Nurettin Konaklõ ile bize çalõşmalarõmõz için yer ve imkanlarõnõ tahsis eden SHÇEK 
Genel Müdürü Dr.Bülent İlik�e Komisyonumuz üyeleri ve şahsõm adõna teşekkürlerimi 
sunarõm. 

 
Saygõlarõmla,  

 
                                                           Doç. Dr. Ertan KAHRAMANOĞLU 
                                                               Sosyal Hizmetler Alt Komisyonu 
                                                                                   Başkanõ 
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SUNUŞ 
 
 T.C. Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müşteşarlõğõ�nca Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hazõrlanmasõna yönelik olarak kurulan Sosyal Hizmetler ve 
Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu ilk toplantõsõnõ 10.12.1999 tarihinde 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantõda yapõlan tartõşmalardan sonra Sosyal Hizmetler ve 
Sosyal Yardõmlar olmak üzere iki Alt Komisyon oluşturulmasõ kararlaştõrõlmõştõr. 
  
 Sosyal Yardõmlar Alt Komisyonu, ilk toplantõsõ 15.12.1999 tarihinde olmak 
üzere, toplam  beş toplantõ yapmõştõr. Sosyal Yardõmlar Alt Komisyonu�nda çeşitli 
kurum ve kuruluşlardan katõlan toplam 46 üye görev almõştõr. 
 
 Sosyal Yardõmlar Alt Komisyonu�ndaki çalõşmalar, mevcut sosyal yardõm 
programlarõnõ uygulayan kuruluşlarõn kuramsal boyut ile örtüşen ya da karşõt olan 
noktalarõnõn belirlenerek bir sosyal yardõm politikasõnõn oluşturulmasõ için her 
Komisyon üyesinin görüş ve önerilerinin derlenmesi biçiminde yürütülmüştür. 
 
 Komisyonumuz, çalõşmalarõnõ Başbakanlõk Aile Araştõrma Kurumu Başkanlõğõ 
ile Başbakanlõk SHÇEK Genel Müdürlüğü�nde gerçekleştirmiştir. 
 
 Komisyonumuzun her üyesinin aktif katõlõmõ sonucunda son derece verimli ve 
üretken bir çalõşma gerçekleştirilmiştir. Kendilerine bu özverili katkõlarõndan dolayõ 
teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyim. 
 
 Ayrõca, bizlere yardõmlarõnõ esirgemeyen DPT Uzmanlarõndan Tülay DOĞAN 
ve Nurettin KONAKLI  ile Komisyon çalõşmalarõmõz için kurumsal olanaklarõnõ 
seferber eden Aile Araştõrma Kurumu Başkan Vekili Vasfõ KANDEMİR ile SHÇEK 
Genel Müdürü Dr. İ.Bülent İLİK�e Komisyonumuz üyeleri ve şahsõm adõna 
teşekkürlerimi sunarõm. 
 
            Saygõlarõmla, 
 

                                                                    Filiz İLBAŞ   
                                                                  Sosyal Yardõmlar  Alt Komisyonu 

                                                                    Başkanõ 
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I. BÖLÜM:  SOSYAL  HİZMETLER 

1.   GİRİŞ 
           
       Sosyal hizmetlerin gelişmesi ve etkililiği sosyal devlet anlayõşõ ile yakõndan 
ilişkilidir. Ülkelerin sosyal düzenlerini oluşturan Sosyal Devlet sistemleri büyük ölçüde 
tarihsel geçmişiyle bağlantõlõdõr. Ülkemizde sanayileşme girişimi batõlõ ülkelerden 
yaklaşõk 100 yõl sonra, 1930�lu yõllarda başlamõştõr. Bu 100 yõllõk gecikme, ekonomik, 
siyasal, kültürel ve sosyal yapõmõza yansõmõştõr. Cumhuriyetin kuruluş yõllarõndan 
itibaren başlayan sanayileşme sürecinde, yeterli sermaye birikimi bulunmadõğõ için 
zorunlu olarak devletçilik politikasõ uygulanmõş, daha sonra karma ekonomi modeli 
benimsenmiş ve 1980�li yõllarõn başõndan itibaren liberal ekonominin etkisi görülmeye 
başlamõştõr. 
 
          1961 Anayasasõ ile Türkiye�de sosyal devlet ilkesi kabul edilerek bireylerin 
�insan� olmalarõndan kaynaklanan bazõ haklarõ olduğu belirtilmiş, söz konusu hak�larõ 
hayata geçiren düzenlemeler yapõlmõştõr. Sosyal düzenin şekillenmesinde büyük 
ölçüde katkõda bulunan 1961 Anayasasõ�ndan sonra 1982 Anayasasõ da sosyal 
düzen bakõmõndan ayrõntõlõ ve ileri düzeyde haklar sağlayõcõ hükümler getirmiştir. 
Korunmaya muhtaç kişiler, engelliler (özürlüler), yaşlõlar, yurt dõşõndaki Türk işçileri ile 
sağlõk, işsizlik, cehalet gibi sosyal risklerden ayrõntõlõ olarak söz eden Anayasamõz, 
özellikle korunmaya ihtiyacõ olan kesimlere yönelik  hizmetler  için devlete önemli 
görevler yüklemiştir. Devlet, zor durumda olan, kendi kendine yetemeyen ve 
başkasõndan yardõm almak zorunda kalan kişileri, Anayasamõzõn 61. maddesine göre 
sosyal hizmetler ve yardõmlarla desteklemekle yükümlü kõlõnmõştõr. 
 

2000�li yõllara girdiğimiz bu günlerde Dünya, 1950�li-1960�lõ yõllarõn 
Dünyasõndan oldukça farklõdõr. Dünya, ekonomik ve sosyal yapõda yeni düşünce ve 
gelişmelere neden olan bir �küreselleşme� sürecinden geçmektedir. Özellikle son 
yirmi yõl içinde Dünyada küreselleşme ve rekabete dayanan piyasa ekonomisinin 
hakimiyeti yanõnda 1990�lõ yõllarda Japonya�nõn dünya ekonomisinde üstlendiği rolün 
artmasõ, bilgi-işlem teknolojilerindeki gelişmelere bağlõ olarak bilgilerin çok çabuk 
yayõlmasõ ve teknoloji alanõnda ortaya çõkan uluslararasõ rekabet dünya 
ekonomisinde önemli gelişmelere neden olmuştur. Artõk Dünyada sermaye, bilgi, 
teknoloji, hammadde ve onlar kadar yüksek olmasa da emek transfer edilebilmekte, 
bu durum uluslararasõ rekabetin şiddetini artõrõrken uluslararasõ pazar ile yerel 
pazarlar ayrõlmaz bir bütün oluşturmakta, devletin ekonomiye müdahale alanlarõnõn 
daraldõğõ gözlenmektedir. Devlet bütçe açõklarõnõ kapatmak ve gelir sağlamak 
yanõnda ekonomik etkinliği artõrmak çabasõ ile özel sektörle rekabet halinde olduğu 
alanlardan çekilmekte ve ekonomik faaliyetlerini yeniden düzenlemektedir. Bu 
aşamada �özelleştirme� yoğun olarak başvurulan bir yol olmaktadõr. Ekonomi 
açõsõndan bakõldõğõnda, özelleştirmenin başta istihdam olmak üzere çeşitli alanlardaki 
etkisi kamu kesiminin sahip olduğu göreceli öneminden etkilenmektedir. Çünkü, 
kamu kesiminin büyüklüğü ve ekonomi  içindeki  etkinliği  ülkeler  arasõnda  büyük  
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farklõlõklara  neden olmaktadõr. Günümüze kadar geçen süreçte bu farklõlõğõn çok 
sayõdaki nedenlerle gittikçe büyüdüğü gözlenmektedir. Sonuçta, sosyal verimliliği 
büyük ölçüde düşüren, gelir dağõlõmõndaki dengeleri daha da bozan ve sosyal yapõda 
dalgalanmalara yol açan bir ekonomik yapõnõn şekillendiği görülmektedir. 
 
          Küreselleşme sürecine bağlõ olarak �sosyal devlet� anlayõşõnda da değişik 
görüşler ortaya çõkmõştõr. Devletin küçülmesi, sosyal devletin rolünün azaltõlmasõ, 
�sosyal� sözcüğünün �sõnõrlõ ve sorumlu� olarak değiştirilmesi gibi görüşler dile getirilir 
olmuştur. Ancak, bu görüşlere karşõn, küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisinin 
sosyal yapõ üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldõrõlmasõnõ ve daha eşit bir 
refah dağõlõmõ ve işsizliğin azaltõlmasõnõ sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi ve 
yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de yoğun olarak ifade edilmeye başlanmõştõr. 
 
          Esas itibariyle devletin ekonomi içindeki payõnõ belirlemede iki temel ölçüte 
başvurulduğu söylenebilir. Bunlar; 
 

1- Toplam vergi gelirlerinin milli gelir içindeki payõ,  
2- Toplam kamu harcamalarõnõn milli gelir içindeki payõdõr. 

           
Bu ölçütler çerçevesinde konuya yaklaşõldõğõnda, yapõlmasõ gerekenin vergi 

gelirlerinin milli gelir içindeki payõnõn artmasõ ve bu yolla eğitim, sağlõk, sosyal 
güvenlik, sosyal hizmetler gibi toplumsal verimliliği yükseltici hizmetlerin gelişmesinin 
sağlanmasõ ve gelir dağõlõmõnõn daha dengeli hale getirilmesidir.  
           

Sosyal hizmetlerin toplumun kendi inisiyatifi ile özel kesimce yerine getirilmesi 
yönündeki önerilerin günümüzde özellikle �devletin küçülmesi� doğrultusundaki 
savlarla birlikte dile getirildiği görülmektedir. Ancak, bu hizmetlerin tümüyle topluma 
bõrakõlmasõ ve özel kesimce  oluşturulmasõnõn beklenmesi halinde bunun sosyal bir 
maliyetinin olacağõ bir gerçektir. Çünkü, bu hizmetlerin özel kesim tarafõndan 
karşõlanmasõ sonucu özellikle muhtaçlõk düzeyindeki birey ve gruplar için adil 
olmayan bir dağõlõm meydana gelir ki, bu da toplumda sağlõksõz bir yapõnõn 
oluşmasõna yol açar. Aslõnda, bir kõsõm sosyal hizmetlerin özel kesim tarafõndan 
yerine getirilmesi söz konusu olabilir. Ancak, toplum içinde bu hizmetleri, maliyeti ya 
da yetersizlikleri nedeniyle alamayanlarõn olacağõ hiçbir zaman göz ardõ edilmemeli, 
sosyal devlet anlayõşõnõn bir gereği olarak bu hizmetlerin ihtiyacõ olanlara sunulmasõ 
üzerinde önemle durulmalõdõr. 
 
          2000�li yõllara girerken, insanlõğõn geçirmekte olduğu evrim süreci içinde ve 
Avrupa Birliği�ne geçiş sürecini yaşadõğõmõz koşullarda Türkiye�nin konumu henüz 
�sosyal devlet� anlayõş ve sisteminden vazgeçmesine elverişli gözükmemektedir. 
Hatta, mevcut sosyal önlemlerin geliştirilerek devamõ, ulusumuzun geleceği ve milli 
birlik ve beraberliğimizin bütünlüğü açõsõndan gereklidir. 
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1.1. SOSYAL HİZMETLER KAVRAMI 
       Komisyon çalõşmalarõnõn başlangõcõnda, sosyal hizmetlerin tanõmlanmasõ ve 
böylece çerçevesinin oluşturulmasõ gerekli görülmüş ve aşağõda yazõlõ uluslararasõ 
alanda kabul edilen tanõm temel hatlarõyla kabul edilmiştir. 
 
          Sosyal hizmetler, insanlarõn sağlõk ve iyilik halinin geliştirilmesinde; 
insanlarõn kendilerine daha yeterli hale gelmelerinde ve başkalarõna bağõmlõ 
olma hallerinin önlenmesinde; aile bağlarõnõn güçlendirilmesinde; bireylerin, 
ailelerin, gruplarõn veya topluluklarõn sosyal işlevlerini başarõyla yerine 
getirmelerinde yardõmcõ olmak amacõyla sosyal hizmet uzmanlarõ ve diğer 
meslek mensuplarõ tarafõndan gerçekleştirilen etkinlik ve programlar 
bütünüdür. 1 
              Tanõmdan da anlaşõlacağõ üzere, sosyal hizmetler geniş bir uygulama 
alanõna sahip olup, birey, grup ve topluluklarõn gelişmesini, refah ve mutluluklarõnõn 
sağlanmasõnõ temel olarak amaçlamaktadõr. Bu amaç çerçevesinde sosyal hizmetler, 
aileler, çocuklar, gençler, yaşlõlar, engelliler (özürlüler), güç koşullardaki kadõnlar, 
sõğõnmacõ ve göçmenler, tõbbi ve psikiyatrik yönden yardõma muhtaç hastalar, sosyal 
sapma gösteren gruplar (alkolikler, uyuşturucu madde kullananlar v.b), suçlular, 
yoksullar gibi birey ve gruplar ile yerel düzeydeki  toplumlarõ gelişme ve değişmesi 
yönündeki hizmet ve yardõm programlarõnõ içermektedir. 
 
1.2. SOSYAL  HİZMETLERİN ROL VE İŞLEVİ 
       Sosyal hizmetlerin yakõndan ilişkili bulunduğu �kalkõnma� kavramõ sadece 
ekonomik büyümeyi   değil  sosyal  gelişmeyi  de içeren  bir  kavramdõr.  Çünkü, 
sadece  ekonomik  büyüme  ve gelişme sağlandõğõ takdirde toplumdaki sorunlarõn 
çözüleceğini beklemek olanaksõzdõr. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal gelişme 
kavramlarõnõn kalkõnma süreci içinde bir bütün olarak görülmesi gerekir. 
 
          Sosyal kalkõnmanõn önemli araçlarõndan biri de sosyal hizmetlerdir. Sosyal 
yapõnõn gelişmesi ve değişmesinde birinci derecede rolü olan sosyal hizmetler 
günümüzde artõk sadece muhtaç bireylere, yoksullara, marjinal gruplara hizmet 
götürme görevi ile sõnõrlõ olmayõp, insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi, yaşam kalitesinin 
artõrõlmasõ ve yerel toplumlarõn kalkõnmasõnõn gerçekleştirilmesinde de önemli 
görevlere sahip bulunmaktadõr. Bunun yanõ sõra, sosyal hizmetlerin gelir dağõlõmõnõn 
düzenlenmesinde ve eşitsizliklerin giderilmesindeki rolünü de vurgulamak gerekir. 
 
          Sosyal hizmetler bu rol ve görevlerini dinamik bir yaklaşõmla koruyucu-önleyici, 
iyileştirici-rehabilite edici, değiştirici-geliştirici yöndeki temel işlev ve amaçlarõ 
doğrultusunda yerine getirme durumundadõr. 
 
                                                 
1 Robert L. Barker, The Social Work Dictionary, Silver Spring, Maryland NASW Press, 1991 
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          Sosyal hizmetlerin sosyal kalkõnma kapsamõnda oynadõğõ önemli rol ve yerine 
getirdiği görev, toplumu oluşturan birey ve gruplarõn kalkõnma sürecinden 
yararlanmalarõnõ, bu sürece uyum sağlamalarõnõ ve katõlõmda bulunmalarõnõ 
gerçekleştirme yönünde olmaktadõr. Bu ise, sosyal hizmete muhtaç birey ve gruplarõn 
ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ ve çözümlenmesi, onlarõn kendi kendilerine yeterli hale 
gelmelerinde yardõmcõ olunmasõ ile ilgili rol ve görevlerle sõnõrlõ kalmayõp, yerel 
toplumlara (topluluklara) kalkõnma yönünde gerekli dinamizmi kazandõrma, toplumun 
gelişmesi ve değişmesi yönünde toplum üyelerinin katõlõmõnõ sağlama ve bir bütün 
olarak toplumun sosyal yaşamõnõn geliştirilmesinde aktif rol alma ile ifadesini 
bulmaktadõr. 
     
        Sosyal hizmetlerin belirgin işlevlerinden bir diğeri de devletin gelir dağõlõmõnõ 
düzenleme araçlarõndan biri olarak önem kazanmaktadõr. Sosyal hizmetler özellikle 
gelirin dağõlõmõnda önemli role sahiptir. Çünkü, bu yolla devlet kendi zorunlu 
işlevlerinin (barõş, huzur ve adaletin sağlanmasõ gibi) yerine getirilmesi için çeşitli 
gruplar arasõnda yeniden gelir dağõtõcõ harcamalar yapmak durumundadõr. Devletin 
yaptõğõ harcamalar ve hizmetlerden yararlanma durumunda olanlar, yeniden gelir 
dağõlõmõnda önemli etkiye sahiptir. Devletçe yapõlan sosyal amaçlõ harcamalar, 
bireyin yaşamõnõ olumsuz yönde etkileyen risklerle karşõlaşmasõ halinde tehlikenin 
getirdiği harcamalar da dahil geçim garantisi sağlama amacõna yöneliktir. Geçim 
garantisi her zaman gelir garantisi anlamõna gelmemekte, ihtiyaç durumunda insanõn 
iyilik haline yönelik gerekli sosyal hizmetlerin (koruma, bakõm, iyileştirme, 
rehabilitasyon, destekleme, savunuculuk v.b.) verilmesi anlamõnõ da içermektedir. 
Bunun sağlanmasõ ise, bireylerin yarõnlarõnõ güvence altõna almak demektir ki, en 
genel tanõmõ ile bu, insanõn yarõnõndan emin olma garantisidir. 
 
          İnsana yapõlacak yatõrõm, kuşkusuz, kaynak israfõ anlamõna gelmeyip sağlõklõ 
ve güçlü bir toplumun yaratõlmasõnda, yarõnlarõnõn garanti altõna alõnmasõnda önemli 
ve temel bir anlama sahiptir. Bu nedenle, sosyal hizmetlere yapõlacak her yatõrõmõn 
ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi yönündeki her çabanõn önemi büyüktür. 
 

2. MEVCUT  DURUM  

2.1 AİLE  HİZMETLERİ 
           Anayasamõzda da ifadesini bulduğu üzere aile, toplumun temel birimidir. Aile, 
üyelerinin barõnma ve bakõm gibi fiziksel; sevgi, güven, şefkat gibi duygusal;  
toplumsallaşma, öğrenme gibi sosyal ve zihinsel; üreme gibi cinsel ihtiyaçlarõnõ 
karşõlama işlevi çerçevesinde sağlõklõ bir toplum oluşumunun vazgeçilmez temel 
kurumu olma özelliğini sürdürmektedir. Hiç kuşkusuz, sağlõklõ aileler güçlü ve sağlõklõ 
toplumlarõ oluşturur. Bu nedenle, her toplum kendini meydana getiren birimlerin yani 
ailelerin sağlõk ve bütünlüğünü önemsemek, ve onu korumak durumundadõr. Ailenin 
etkinliğinin sağlanmasõ, toplumdaki ekonomik ve sosyal karakterli birçok koşul ve 
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önlemin etkililiği ile doğrudan ilişkilidir. Bunlar içinde aileye yönelik sosyal hizmetler 
önemli bir konuma sahip bulunmaktadõr. 
           

Ailelere yönelik sosyal hizmetlerin amacõ, aile yaşamõnõn güçlenmesine, 
korunmasõna, aile sorunlarõnõn önlenmesi ve çözümüne, aile üyelerinin aile birliği 
içinde sağlõklõ gelişme ve doyurucu yaşam sürmelerine, ailenin toplumda uyumlu bir 
birim olarak işlemesine yardõmcõ olmaktõr. Bu amacõn gerçekleştirilmesinde, aile 
üyelerini birer birey olarak doğrudan ilgilendiren çocuklara, yaşlõlara, özürlülere 
yönelik hizmetler, sosyal yardõmlar gibi �bireysel sosyal hizmetler�in yanõ sõra 
doğrudan aileye yönelen ve �aile hizmetleri merkezi� gibi kuruluşlar aracõlõğõ ile yerine 
getirilen uygulamalarõn rolü önemlidir. Bu kuruluşlar genellikle, aile tedavi ve 
danõşmasõ, aile yaşamõ açõsõndan eğitim ve ailenin sosyal kurumlarla ilişkisini 
düzenleme ve savunuculuk olmak üzere üç yönde oluşturulan hizmet programlarõyla 
yararlõ olmaktadõrlar.  
           

Bugün ülkemizde, aileye doğrudan yönelen sistemli ve yaygõn bir hizmet 
ağõnõn varlõğõndan söz etmek güçtür. Her ne kadar yasalarõmõzda ailenin korunmasõ 
ve desteklenmesine önem ve öncelik veriliyorsa da uygulamadaki yetersizlik çok açõk 
olarak karşõmõzda durmaktadõr. Bu konuda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) ile bazõ dernek ve vakõflarõn sõnõrlõ da olsa bazõ 
çalõşmalar içinde bulunduğu görülmektedir.  
          

 SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafõndan kurulan ve bugün sayõsõ Türkiye 
genelinde 28�i bulan Toplum Merkezlerine aileye yönelik hizmet sunma görevi de 
verilmiştir. Ancak, Toplum Merkezleri ile aile hizmetlerinin birbirinden çok farklõ amaç 
ve işlevlerinin nasõl bağdaştõrõlabildiği tartõşmalõ bir konu olmaktadõr. Yine, SHÇEK 
Genel Müdürlüğü tarafõndan işletilen ve aile hizmetleri kapsamõna dahil edilen Kadõn 
Konukevlerinin (toplam 6 kuruluş) de hizmetlerinin ne derecede doğrudan ailenin 
bütünlüğünün korunmasõ ve güçlendirilmesinde etkili olduğu ele alõnmaya değerdir. 
           

Bugün ülkemizde, doğrudan aileye yönelen, ailenin bütünlüğünün korunmasõ 
ve güçlendirilmesini sağlayan kapsamlõ ve sistemli bir sosyal hizmetler ağõnõn 
oluşturulmasõ ihtiyacõ  oldukça önem taşõmaktadõr. 

 
2.2. YOKSULLARA  YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 
          İşsizlik oranõnõn yüksek olduğu, buna karşõn �işsizlik sigortasõ�nõn bulunmadõğõ, 
bunun yanõ sõra çalõşan nüfusun önemli kesimi için ücretlerin düşük seviyede 
seyrettiği ülkemizde yoksulluk önemli bir sorun olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 
           

Yoksul gruplarõ için en belirgin ölçüt �ekonomik bağõmlõlõk� olmaktadõr. Bu 
bağlamda, çok çeşitli nedenlerden kaynaklanan yoksulluk sorununun giderilmesi, tek 
başõna sosyal hizmetler sektöründen beklenemeyecek ölçüde çok kapsamlõ ve çok 
boyutlu bir konu olma özelliğine sahip bulunmaktadõr. Yoksulluk ile ilgili olarak sosyal 
hizmetler ele alõndõğõnda koruma, destekleme, bakõm, sosyal yardõm karakteri 
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taşõyan hizmetlerin önem kazandõğõ görülmektedir. Ülkemizde, sosyal hizmetlerin 
doğal olarak yoksul gruplara öncelik tanõdõğõ bir gerçektir. Ancak, sosyal hizmetlerin 
işlevlerinin sadece yoksul gruplara sağlanan hizmetlerle sõnõrlõ kalmadõğõ, sosyal 
yoksunluk içinde bulunan ve kendine yetemeyen kişi, grup ve topluluklara da 
yöneldiği bilinen bir husustur. 
          

 Yoksul gruplara götürülen hizmetler içinde sosyal yardõm uygulamalarõ, sosyal 
hizmetler açõsõndan önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, 
sosyal yardõm sosyal hizmetlerin bir uygulama biçimi olarak önem kazanmaktadõr. 

 
�Mutlak yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarõnõ karşõlayamayan ve 

yaşamlarõnõ en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere 
karşõlõksõz olarak sağlanan ayni ve nakdi yardõmlar� şeklinde tanõmlanabilecek olan 
sosyal yardõm, bir defaya mahsus olarak tahsis edilebileceği gibi sürekliliğe de sahip 
olabilmektedir. Ancak, bu sürekliliğin, sosyal yardõmdan yararlananõn ulaşmasõ 
beklenen düzeye gelene kadar devam etmesi ilke olarak kabul edilmektedir. 
           

Günümüz Türkiye�sinde sosyal yardõm uygulamalarõ 2022 sayõlõ 65 Yaşõnõ 
Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarõna Aylõk Bağlanmasõ 
Hakkõnda Kanun, 3294 sayõlõ Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Kanunu, 
4109 sayõlõ Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardõm Hakkõnda Kanun, 2828 sayõlõ 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile kamu kurumlarõ, 
belediyeler, vakõf ve dernekler eliyle yürütülmektedir. Ancak, sosyal yardõm 
uygulamalarõnõn etkili olmaktan uzak, sõnõrlõ bir şekilde gerçekleştiği söylenebilir. 
 
2.3. ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 
2.3.1. Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
          Korunmaya muhtaç çocuklara götürülen hizmetler 2828 sayõlõ Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile geniş kapsamlõ olarak ele alõnarak, Devletin 
yönetimi ve denetimi altõnda SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmiştir. Bu 
Kanun�un 4.maddesinin (e) fõkrasõnda �Korunmaya Muhtaç Çocuklara götürülen 
hizmetler bu kanunla kurulu Kurum tarafõndan yürütülür� denilmektedir. 

 
2828 sayõlõ Kanundaki tanõma göre, �Korunmaya muhtaç çocuk; beden, ruh 

ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;  
 
1- Ana veya babasõz; ana ve babasõz, 
2- Ana veya babasõ veya her ikisi de belli olmayan, 
3- Ana veya babasõ veya her ikisi tarafõndan terk edilen, 
4- Ana veya babasõ tarafõndan ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri 

veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve 
kötü alõşkanlõklara karşõ savunmasõz bõrakõlan ve başõboşluğa sürüklenen 
çocuğu�    ifade etmektedir. 
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          Çocuklarõn öz aileleri tarafõndan yeterince korunup bakõlamadõğõ durumlarda , 
ailenin bu görevinin Devlet tarafõndan üstlenilmesinin bir ifadesi olan �korunmaya 
muhtaç çocuklar�, toplumumuzun içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullara 
bağlõ olarak her geçen gün sayõca artõş göstermektedir. Bu konuda kesin rakamlara 
ulaşmak mümkün olamamakla birlikte, ülkemizde SHÇEK tarafõndan halen bir milyon 
civarõnda korunmaya muhtaç çocuğun bulunduğu tahmin edilmektedir.  
           

SHÇEK Genel Müdürlüğü, korunmaya muhtaç çocuklarõn korunmasõ, 
bakõlmasõ ve yetiştirilmesi yönündeki hizmetlerini kurum bakõmõ, koruyucu aile ve 
evlat edindirme olmak üzere temelde üç tür uygulama ile yerine getirmektedir. 
           
2.3.2. Kurum Bakõmõ  

 Halen SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlõ 76 Çocuk Yuvasõnda 7.485, 96 
Yetiştirme Yurdunda ise 9.904 olmak üzere toplam 17.384 korunmaya muhtaç çocuk 
bakõlõp yetiştirilmektedir. 
           

Çocuk Yuvalarõ, 0-12 yaş arasõ korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 
yaşõnõ dolduran kõz çocuklarõnõn bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlõklõ 
bir kişilik ve iyi alõşkanlõklar kazanmalarõnõ sağlamakla görevli ve yükümlü yatõlõ 
sosyal hizmet kuruluşlarõdõr (2828 sayõlõ Kanun, Madde 3/e.1). 
           

Yetiştirme Yurtlarõ, 13-18 yaş arasõ korunmaya muhtaç çocuklarõ korumak, 
bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlõ kişiler olarak 
yetişmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatõlõ sosyal hizmet kuruluşlarõdõr 
(2828 sayõlõ Kanun, Madde 3/e.2). 
           

Korunmaya muhtaç çocuklarõn bakõm süreci 0 yaşõndan başlamakta, olağan 
koşullarda 18, çocuğun öğrenimi ve diğer özellikleri ile bağlantõlõ olarak 25 yaşõna 
kadar ve gerektiğinde (özellikle özürlü çocuklar için) süresiz olarak da 
uzatõlabilmektedir (2828 sayõlõ Kanun, Madde 24). 
           

SHÇEK�in halen sorumluluğunda bulunan korunmaya muhtaç çocuklarõn % 
5.5�i buluntu, % 7.2�si anne ve babalarõ ölmüş olan çocuklardõr. Mutlak anne baba 
yoksunluğunun oranõ % 12.7�dir. Koruma altõndaki diğer çocuklarõn anne ve babalarõ 
ya da bunlardan birisi hayattadõr. Ancak, % 19.5�inin çeşitli nedenlerle parçalanmõş 
olan ailesindeki diğer ebeveyn ikinci evliliğini yapmakta, % 49.5�inin ekonomik sorunu 
bulunmaktadõr. % 18.3�ünün ise, anne veya babasõ çocuğu ihmal veya istismar ettiği 
veya böyle bir risk ortada olduğu için haklarõnda korunma kararõ alõnmõştõr. Bu 
bulgulardan da anlaşõlacağõ gibi, �kimsesizlik� korunma kararõ için başta gelen neden 
değildir. Ekonomik nedenler ve ikinci evlilik korunma kararõnõn alõnmasõnda daha 
önemli etkenler olmaktadõr. 
           

SHÇEK Genel Müdürlüğü�nün, uygulamanõn geliştirilmesi, çocuklarõn topluma 
sağlõklõ ve yararlõ bireyler olarak kazandõrõlmasõ, eğitim ve öğretimlerinin sağlanmasõ, 
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serbest zamanlarõnõn değerlendirilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklere katõlõmlarõnõn 
artõrõlmasõ yönünde çalõşmalarda bulunduğu, mevcut kuruluşlardaki yaşam 
koşullarõnõn hem fiziki hem de çocuk gelişimine ilişkin tutum ve davranõşlarõn etkili 
yönde geliştirilmesi doğrultusundaki çalõşmalara özel bir önem atfettiği görülmektedir. 
Şöyle ki ; 

 
• Mevcut çocuk yuvasõ ve yurtlarõn fiziki koşullarõnõn iyileştirilerek ev 

ortamõnõn sõcaklõğõna yaklaştõrõlmasõ yönündeki çalõşmalar 
sürdürülmektedir. 

• Çocuklarõn bu kuruluşlardaki yaşam programlarõnõn, 2828 sayõlõ Kanunda 
da ifadesini bulan ilke ve amaçlar doğrultusunda geliştirilmesi 
çalõşmalarõna hõz verilmektedir. 

• Kuruluşlarda bakõlmakta olan veya sõrada bekleyen korunma kararlõ 
çocuklarõn yeniden değerlendirilerek korunma kararlarõnõn gözden 
geçirilmesine yönelik çalõşmalar sürdürülmektedir. Bu amaçla çocuğun ve 
ailesinin durumunun yõlda en az bir kez etraflõca değerlendirilmesi esasa 
bağlanmõştõr. 

• Çocuklarõn korunma kararlarõnõn alõnmasõndaki, tertip ve nakillerinin 
yapõlmasõndaki işlemlerin özenle yerine getirilmesi beklenmekte, bunlara 
ilişkin usul ve esaslar yeniden gözden geçirilmekte ve geliştirilmektedir. 

• Kuruluşlardaki izinli ve kaçak çocuklar konusunda baş vurulacak yol ve 
yöntemlere ilişkin esaslar üzerinde hassasiyetle durulmaktadõr. 

• Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili sosyal inceleme raporlarõnõn daha 
düzenli ve içerik açõsõndan daha doyurucu düzeyde olabilmesi için 
çalõşmalarda bulunulmakta, standart formlarõn geliştirilmesi yoluyla 
bütünlüğün sağlanmasõ, gizli yazõşmalarla ilgili esaslarõn hassasiyetle 
yerine getirilmesi yönündeki işlemler sürekli olarak izlenmektedir. 

• Çocuklarõn özgüvenlerinin arttõrõlmasõ, olumlu sosyal ilişkiler kurmalarõ, 
geliştirmeleri ve hayata hazõrlanmalarõ için sosyal ve kültürel etkinliklerde 
bulunmalarõ yönündeki programlarõn geliştirilmesine özen gösterilmektedir. 

• Çocuklarõn okul başarõlarõnõn izlenmesi ve yükseltilmesi yönündeki 
çalõşmalara hassasiyet gösterilmektedir. Bu konuda alõnan önlemler 
sayesinde çocuklarõn okul başarõlarõnda ciddi artõşlar kaydedilmiştir. 
Örneğin, sõnavõ kazanarak üniversiteye girme hakkõna kavuşmuş çocuk 
sayõsõ 1997 yõlõnda 58, 1998 yõlõnda 80, 1999 yõlõnda ise 145�dir. Yetiştirme 
Yurtlarõndaki okula giden çocuklarõn not ortalamalarõ 1997-1998 ders 
yõlõnda 2.89, 1998-1999 ders yõlõnda ise 3.10 olmuştur. 

• Çocuk Yuvasõ ve Yetiştirme Yurtlarõnda korunma altõnda bulunan 
çocuklarõn kõzlõk muayenesi konusundaki sõkõntõlar göz önüne alõnarak, bu 
sorunun giderilmesinde hassasiyet gösterilmektedir. 

• SHÇEK�in görev alanõna giren çocuklara daha etkili, doğru ve kalõcõ hizmet 
ve yardõmda bulunulabilmesi için 1998 yõlõnda, üyeleri üniversite öğretim 
üyelerinden oluşan bir �Danõşma Kurulu� kurulup faaliyete geçirilmiştir. 
Ayda bir defa normal olarak toplanan danõşma kurulu çeşitli vakalarla ilgili 
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görüş oluşturmakta ve başvurulmasõ gerekli müdahale yöntemleri 
konusunda yol  göstermektedir. 

• Yuva ve yurtlara gelmeden önce ihmal ve istismara uğramõş ve örselenmiş 
bir kõsõm çocuğun okullarõnda başarõlõ, sosyal yaşamda aktif ve kendine 
güvenli kõlõnmalarõ yönünde sağaltõcõ çalõşmalarõn gerçekleştirilmesine 
çalõşõlmaktadõr. 

• Kuruluşlardaki çocuklarõn özgüven ve özdenetim duygularõnõn gelişmesi 
için onlara sorumluluk tanõnmakta, düşüncelerine değer verilmekte ve 
kuruluş yönetimine katõlõmda bulunmalarõ beklenmektedir. Yetiştirme Yurdu 
Temsilciliği seçimi ile yaşamlarõ içerisinde kendileri ile ilgili konularda aktif 
rol almalarõ sağlanmaktadõr. 

 
2.3.3. Koruyucu Aile Hizmetleri  
         Korunmaya muhtaç çocuğun bir aile yanõnda bakõlõp yetiştirilmesini amaçlayan 
�Koruyucu Aile� uygulamasõ, SHÇEK Genel Müdürlüğünün yürüttüğü bir diğer 
hizmet türünü oluşturmaktadõr. Koruyucu aile hizmeti, korunmaya muhtaç çocuğun 
bakõlõp yetiştirilmesinde kurum bakõmõna nazaran çocuk için daha yararlõ bir hizmet 
modeli olarak kabul edilmektedir. 2828 sayõlõ Kanunun 23. maddesi, SHÇEK Genel 
Müdürlüğünü bu hizmeti yürütmesinde yetkili kõlmõştõr. Koruyucu Aile hizmetinin 
başladõğõ 1961 yõlõndan bu yana toplam 3288 korunmaya muhtaç çocuk aileler 
yanõna yerleştirilmiştir. 1999 yõlõ itibariyle koruyucu aileler yanõnda bulunan çocuk 
sayõsõ 421 dir. 
 
2.3.4. Evlat Edindirme Hizmetleri  
         Evlat edindirme hizmetleri, korunmaya muhtaç çocuklara götürülen hizmet 
modelleri içinde önemli bir yer tutmaktadõr. Evlat edindirme, kan bağõna 
bakõlmaksõzõn bir akitle yasal ve sosyal açõdan ana ve/veya baba ve çocuk bağõnõn 
kurulmasõdõr. 
           

Evlat edindirme hizmeti, Türk Medeni Kanunun 253-258. Maddeleri  uyarõnca 
yerine getirilmektedir. SHÇEK�in bakõm ve korumasõ altõnda bulunan korunmaya 
muhtaç çocuklardan durumu uygun olanlar Sosyal Hizmet Uzmanlarõnõn incelemeleri 
sonucunda başvurularõ kabul edilen ebeveynlere mahkeme kararõ ile evlat olarak 
verilmektedir. Evlat edinmek isteyen ailelerin talebi daha çok 0-1 yaşõndaki kimsesiz 
ve sağlõklõ çocuklar üzerinde yoğunlaştõğõndan, bu özelliklere uygun yõlda 300-500 
arasõnda çocuk evlat edindirilebilmektedir. Evlat edinmek isteyen dosyasõ 
tamamlanmõş 3.000 civarõnda aile halen sõrada beklemektedir. 1999 yõlõ Ekim ayõ 
itibariyle, bu tür uygulamanõn başlangõç yõllarõndan bu yana 2.716�sõ kõz, 2.970�i erkek 
olmak üzere toplam 5.686 korunmaya muhtaç çocuk evlat edindirilmiştir. 
 
          Bu uygulamalarõn yanõ sõra, SHÇEK Genel Müdürlüğü korunmaya muhtaç 
çocuklarla ilgili olarak ayni ve nakdi yardõm hizmetleri, �sevgi zinciri� adlõ uygulama, 
işe yerleştirme ve �gençlik evleri� gibi diğer bazõ hizmetleri de yerine getirmektedir. 
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2.3.5. Ayni ve Nakdi Yardõm Hizmetleri  
         Haklarõnda korunma kararõ alõnan çocuklarõn önemli bir bölümünün ailelerinin 
ekonomik yoksunluklarõ nedeniyle kurum bakõmõna verilmek istendiği görülmektedir. 
Bu nedenle, salt ekonomik yoksunluklarõ nedeniyle çocuklarõnõ yuva ve yurtlara 
vermek isteyen ailelere yönelik sosyal yardõm uygulamasõ SHÇEK Genel 
Müdürlüğünce başlatõlmõş ve sürdürülmektedir. SHÇEK Genel Müdürlüğü, koruyucu 
ve önleyici niteliğe sahip sosyal yardõm karakterli bu hizmet modeliyle gerçekleştirmiş 
olduğu ayni-nakdi yardõm uygulamalarõ ile toplumdaki ihtiyaç gruplarõna ulaşarak 
onlarõn kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri konusunda önemli adõmlar atmõştõr. 
28.09.1986 yõlõnda yürürlüğe giren SHÇEK Ayni ve Nakdi Yardõm Yönetmeliği 
uyarõnca 1987 yõlõndan itibaren uygulamasõ başlatõlan sosyal yardõmlardan 1998 yõlõ 
itibariyle 32.267�si doğrudan çocuklar olmak üzere toplam 47.923 kişi yararlanmõştõr. 
 
2.3.6. Çocuk İstismarõ ve İhmali  
         Çocuk istismarõ ve ihmali sosyal hizmetlerin belirgin müdahale alanlarõndan 
biridir. Çocuk istismarõ, en geniş anlamõyla, çocuğun ana-babasõ, onu bakõp, 
gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler veya yabancõlar tarafõndan beden ve/veya ruh 
sağlõğõna zarar veren, fiziksel, duygusal, zihinsel ve/veya sosyal gelişimlerini 
engelleyen tutum ve davranõşlara maruz bõrakõlmasõnõ ifade etmektedir. Çocuk ihmali 
ise, çocuğun ruh ve bedensel sağlõğõ ve gelişmesi için temel olan beslenme, 
korunma, sevgi, gözetim, eğitim ve yol gösterme gibi ihtiyaçlarõnõn kendisine kanunen 
bakõp gözetmekle yükümlü kişilerce yeterince karşõlanmamasõ halidir.  
           

Tanõmlardan da anlaşõlacağõ gibi, istismar veya ihmale maruz kalmõş çocuk, 
korunma kararõ alõnmasõ gerekli �korunmaya muhtaç çocuk� kapsamõna giriyor ise 
de, ister korunma kararlõ olsun ister olmasõn bu çocuklarõn korunmasõ, bakõlmasõ, 
desteklenmesi, tedavi ve rehabilitasyonlarõ yönünde özel önlemlerin alõnmasõ ve 
müdahalelerin en seri şekilde yerine getirilmesi önem kazanmaktadõr. Çünkü, fiziksel, 
cinsel, duygusal istismar ve ihmal çocuğun gelişimini ciddi boyutlarda etkileyen bir 
olgudur. Bu nedenle, bu çocuklarla ilgili özel amaçlõ merkezlere ihtiyaç 
bulunmaktadõr. Bu türde bir çalõşma, 1998 yõlõnda Ankara�da Çocuk İstismarõnõ ve 
İhmalini Önleme Derneği tarafõndan başlatõlmõş ve Alo Çocuk Merkezi adõ altõnda 
açõlan merkez, 1999 yõlõnda SHÇEK Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Kõsa bir süre 
içinde, Merkez çalõşmalarõ toplumumuzda bu tür kuruluşlara ne kadar çok ihtiyaç 
olduğunu ortaya koymuştur. Merkezdeki uygulamalar, çocuk istismarõnõ ve ihmalini 
önlemeye yönelik çalõşmalar yapma, Merkeze gelen, getirilen veya havale edilen 
çocuğun istismar veya ihmale uğrayõp uğramadõğõnõ ve bunun derecesini belirleme, 
istismar veya ihmal edildiği belirlenen çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarõnõ belirleyerek 
bunlarõn karşõlanmasõnda yardõmcõ olma ve çocuğun maruz kaldõğõ davranõşõn 
tekrarõnõ önleme, bu çocuklarla ilgili diğer resmi kuruluşlarca (Çocuk Mahkemeleri, 
Valilik v.b) alõnmasõ gerekli kararlar varsa bunlarla ilgili girişimde bulunma, çocuk ve 
ailesine danõşma ve tedavi hizmetleri verme ve hukuksal yardõmda bulunma, çocuk 
ve ailesinin gerektiğinde toplum kaynaklarõndan yararlanmalarõnõ sağlama yönünde 
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işleyişe sahip bulunmaktadõr. Pilot çalõşma niteliğindeki bu uygulamadan hareket 
ederek, Alo Çocuk Merkezi gibi kuruluşlarõn Türkiye sathõnda yaygõnlaştõrõlmasõ 
gerekli ve yararlõ görülmektedir. 
 
          Yine kendi alanõnda tek olma özelliğine sahip bulunan Ergen Danõşma Merkezi 
de, Ankara�da SHÇEK Genel Müdürlüğünce işletilen örnek kuruluşlardan biridir. 
Ergenlik çağõndaki çocuklarõn sorunlarõnõn çözümlenmesinde yardõmcõ olunmasõ, 
onlara rehberlik edilmesi ve konunun uzmanlarõnca tedaviye alõnmasõ sağlõklõ nesiller 
için önemli bir hizmet alanõnõ oluşturmaktadõr. 
 
2.3.6.1. Uçurtmayõ Vurmasõnlar Projesi 
         SHÇEK Genel Müdürlüğü �Uçurtmayõ Vurmasõnlar� adõ ile anõlan bir proje 
uygulamasõ ile, bir anlamda korunmaya muhtaç çocuk olarak kabul edilebilecek 
hükümlü ve tutuklu bulunan kadõn mahkumlarõn 0-12 yaş grubundaki çocuklarõnõn 
cezaevi yaşamõndan bir ölçüde kurtarõlmasõ amacõyla önemli bir hizmeti başlatmõştõr. 
Adalet Bakanlõğõ ile yapõlan protokol çerçevesinde halen 17 çocuk özel ve resmi 
kreşlerde, 33 çocuk korunma altõna alõnarak Çocuk Yuvalarõnda bakõlmaktadõr. 11 
çocuk ayni-nakdi yardõm hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Ayrõca, 12 İlde konu ile 
ilgili seminer, konferans ve toplantõlar düzenlenmiştir. Bu uygulama ile, uzun yõllardan 
beri azõmsanan ve bu nedenle de üzerine pek gidilmeyen önemli bir sorunun çözümü 
yönünde adõm atõlmõş bulunmaktadõr. 
 
2.3.6.2. Sevgi Zinciri  
          0-6 yaş Çocuk Yuvasõnda kalan korunmaya muhtaç çocuklarõn bulunduklarõ 
ortamdan belirli bir zaman diliminde uzaklaştõrõlarak, farklõ bir ortamda eğitim, bakõm 
ve beslenmelerinin sağlanmasõ, onlarõn fiziksel, duygusal, sosyal gelişimlerine 
yardõmcõ olunmasõ ve temel değer ve alõşkanlõklar kazandõrõlmasõ amacõyla SHÇEK 
Genel Müdürlüğü tarafõndan Sevgi Zinciri adõyla bir proje başlatõlmõştõr. Bu uygulama 
kapsamõnda, Ocak 1999 itibariyle 377 çocuğa hizmet verilmiş, bu rakam yõl sonunda 
390 olmuştur. 
 
2.3.6.3. İşe Yerleştirilme ve Gençlik Evleri 
           SHÇEK Genel Müdürlüğünce bakõlõp yetiştirilen korunmaya muhtaç 
çocuklardan 18 yaşõnõ dolduran ve yüksek öğrenime devam etmeyenler, 1988 yõlõnda 
yürürlüğe giren  3418 sayõlõ Kanunun amir hükümleri uyarõnca kamu kurum ve 
kuruluşlarõnda işe yerleştirilmektedir. Bu güne kadar işe yerleştirilen çocuk sayõsõ 
toplam 15.550�dir. 
           

Ayrõca, Yetiştirme Yurtlarõndan ayrõlan gençlerin toplum içinde 
desteklenmelerine ve kendi yaşamlarõnõ kurabilmelerine zemin oluşturan Gençlik 
Evleri uygulamasõna da geçilmiş bulunmaktadõr. Halen 6 Gençlik Evi hizmet 
vermektedir.  
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2.3.6.4. Sokak Çocuklarõ 
          Son yõllarda ülkemizde, özellikle yoğun göç alan büyük kentlerde sokak 
çocuklarõ ve sokakta çalõşan çocuklar sayõsõnda önemli artõşlar meydana gelmiştir. 
Bu sorun giderek büyüme eğilimi göstermesi bakõmõndan düşündürücüdür. Sokağõn 
her türlü tehlikesiyle karşõ karşõya kalan ve yaşamlarõnõ güç koşullar altõnda geçiren 
bu çocuk grubunun, sokağõ mesken edinmiş çocuklar ile çoğunlukla gece geç 
saatlere kadar sokakta yaşamasõna karşõn aileleri ile bağlarõ süren çocuklardan 
oluştuğu görülmektedir.  
 
          Çok boyutlu bir özelliğe sahip olan sokak çocuklarõ sorunu ile ilgili olarak, başta 
SHÇEK genel Müdürlüğü olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi 
kamu kuruluşlarõ ile dernek ve vakõflarõn çeşitli girişimlerde bulunduklarõ ve çeşitli 
türdeki hizmetleri vermeye başladõklarõ görülmektedir. 
 
          1997 yõlõnda çõkan 572 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname ile 2828 sayõlõ 
SHÇEK Kanunu�na �çocuk ve gençlik merkezleri� tanõmlamasõ eklenmiştir. Çocuk ve 
Gençlik Merkezleri, eşler arasõ anlaşmazlõk, ihmal, hastalõk, kötü alõşkanlõk, 
yoksulluk, terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlikelerle karşõ karşõya 
kalan veya sokakta çalõşan çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarõnõ ve 
topluma yeniden kazandõrõlmalarõnõ sağlamak amacõyla kurulan yatõlõ ve gündüzlü 
sosyal hizmet kuruluşlarõdõr. Bu merkezlerde çocuklara ve ailelerine rehberlik, eğitim, 
rehabilitasyon hizmetleri verilmekte, okula gitmeyen çocuklar okula başlatõlmakta, iş 
ve meslek edindirme programlarõna alõnmakta, ailesi yanõna döndürülmekte, nüfusa 
kayõtlarõ olmayanlarõn kayõt işlemleri tamamlanmakta, beslenme, temizlik ve sağlõk 
sorunlarõnõn çözümlenmesine çalõşõlmaktadõr. 
 
          SHÇEK Genel Müdürlüğü�ne bağlõ halen 10 Çocuk ve Gençlik Merkezi faaliyet 
halinde bulunmaktadõr. 1998-1999 yõllarõnda, bu Merkezlerin sunduğu hizmetlerden 
toplam 3.414 çocuk yararlanmõştõr. Ayrõca, Ankara, İzmir ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanlõklarõnca yürütülen Çocuk ve Gençlik Merkezlerine benzer hizmetler 
de örnek uygulamalar olarak dikkati çekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Küçükleri Koruma Şubelerinin kurulmasõ ve sayõca arttõrõlmasõ da sorunun çözümüne 
olumlu katkõlar sağlayacak bir gelişme olarak önem kazanmaktadõr. Bunlarõn yanõ 
sõra, özellikle İstanbul ve İzmir�de bazõ dernek ve vakõflarca gerçekleştirilen öncü 
çalõşmalar bu alanda geniş bir toplumsal duyarlõlõğõn oluşmaya başladõğõnõ 
göstermesi bakõmõndan anlamlõdõr. 
 
2.3.6.5. Gündüz Bakõm Hizmetleri  
          Toplumumuzda aile yapõsõnõn �çekirdek aile� yönünde değişmesi ve çalõşan 
anne sayõsõndaki artõş, çocuklarõnõn bakõm sorununu ortaya çõkarmõştõr. Özellikle 
büyük kentlerde yoğun olarak yaşanan bu sorun Kreş ve Gündüz Bakõmevi 
hizmetleriyle karşõlanmaya çalõşõlmaktadõr. Halen, SHÇEK Genel Müdürlüğünce 
işletilen 21 Kreş ve Gündüz Bakõmevinde 2.371, özel kesime ait 1126 kuruluşta ise 
toplam 49.926 çocuğa gündüz bakõm hizmeti verme kapasitesine ulaşõlmõştõr. Ayrõca, 
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kamu kurum ve kuruluşlarõnda açõlan Kreş ve Gündüz Bakõmevleri ile bu rakam 
toplam 55.000�e ulaşmaktadõr. 
        
2.3.6.6. Erken Çocukluk Gelişimi Destekleme Çalõşmalarõ 
          SHÇEK Genel Müdürlüğü �erken çocukluk gelişimi destekleme� adõ altõnda 
yeni bir programõ uygulamaya geçirmiştir. Bu program, dezavantajlõ koşullarda 
yaşayan ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan 5-6 yaş grubu çocuklarõ ile zorunlu 
eğitim çağõnda olup okula başlatõlmamõş 7-8 yaşlarõndaki çocuklarõn sağlõklõ 
gelişimlerine katkõ vermek ve ilköğrenime hazõrlanmalarõnõ sağlamak amacõyla 
hazõrlanmõştõr. İlk aşamada, Ağrõ, Diyarbakõr, Mardin ve Batman illerinde başlatõlan 
bu program yaz döneminde boş olan ilköğretim okullarõnda ortalama 15 çocuklu 
gruplarda sosyal hizmet uzmanlarõnõn koordinatörlüğünde kõz meslek lisesi çocuk 
gelişimi bölümü ve sağlõk meslek lisesi mezunlarõnõn grup liderliğinde yürütülmüştür. 
Finansmanõ Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu�ndan karşõlanan bu 
uygulamadan 1999 yõlõnda 3000 civarõnda çocuk yararlanmõştõr. Pek çok yönden 
Türkiye için önem taşõyan bu tür uygulamanõn yaygõnlaştõrõlarak sürdürülmesi yararlõ 
görülmektedir. 
 
2.4. GENÇLİK  HİZMETLERİ 
          Genel olarak, kişinin bireysel bünyesinde biyolojik, psikolojik ve sosyal 
gelişmelerin yaşandõğõ, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak belirlenebilecek 
gençlik çağõnõn 15-24 yaş grubunu kapsadõğõ kabul edilmektedir. 
 

Türkiye�de, 15-24 yaş grubunu oluşturan genç nüfus grubunun 1999 yõlõnda 
toplam 13.090.000, ülke nüfusu içindeki payõnõn ise % 20.1 olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu nüfus grubunun % 48.8�ini genç kadõn nüfus, % 51.2�sini ise genç 
erkek nüfus grubunun oluşturduğu varsayõlmaktadõr. 
           

Ülkemizdeki genç nüfus grubunun okur-yazarlõk oranõ artmõş, erkeklerde % 
96.6, kadõnlarda ise % 88.4 düzeyine ulaşmõştõr. Genç nüfus grubunun % 92.5 olan 
okur-yazarlõk ortalamasõ ülke nüfusu ortalamasõndan (% 80.5) yüksektir. 
Toplumumuzda eğitim-öğretim alanõnda kaydedilen gelişmeler, ekonomik sosyal ve 
kültürel alandaki değişmeler, değişen değer yargõlarõ gibi etkenler genç  nüfus 
grubunun eğitim düzeyini giderek yükseltmiştir. Ancak, özellikle yurdumuzun geri 
kalmõş yöreleri ile geleneksel yaşamõn hakim olduğu topluluklarda genç kõzlarõn 
eğitim ve öğretime devamõnõn engellendiği anlaşõlmaktadõr. Bu durum, genç nüfusun 
evlilik ile ilişkili verilerde de kendini göstermekte, kõzlarõn erkeklere oranla daha genç 
yaşta evlendirildikleri anlaşõlmaktadõr. Zira, genç nüfusun % 25.2�si evli olup, 
bunlardan % 29.8�i erkek, % 70.2�si genç kadõnlardõr. 1985�ten bu yana, genç 
kadõnlarda genç erkeklere nazaran evliliğin giderek arttõğõ anlaşõlmaktadõr. 
           

Çalõşma yaşamõnda da gençlerin önemli bir grubu oluşturduğu görülmektedir. 
Devlet İstatistik Enstitüsünün tahminlerine göre 1988 yõlõnda istihdam edilen toplam 
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22.513.000 çalõşanõn 5.084.000�i (% 22.6) 15-24 yaş grubundaki gençlerden 
oluşmaktadõr. Çalõşan genç nüfus grubunun da % 63.2�si erkek, % 36.8�i kadõnlardan 
oluşmaktadõr. Yine aynõ dönemde, İş ve İşçi Bulma   Kurumu Genel   Müdürlüğüne iş   
bulmak için  başvuran 430.407   kişinin % 41.6�sõ genç nüfus grubunda 
bulunmaktadõr. Bu gençlerden ancak, % 23.9�u işe yerleştirilebilmiştir. 

 
          Ülkemizde, gençlerle ilgili hizmet sunumu, farklõ amaçlar doğrultusunda ve 
farklõ programlar çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlar eliyle gerçekleştirilmektedir. 
Örgün ve yaygõn eğitim açõsõndan Milli Eğitim Bakanlõğõ; koruyucu ve tedavi edici 
sağlõk hizmetleri yönünden Sağlõk Bakanlõğõ; serbest zamanlarõ değerlendirme ve 
spor açõsõndan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; işe yerleştirme ile ilgili olarak İş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü; korunmaya muhtaç gençlerin bakõmõ ve 
yetiştirilmesi, gençlerin bireysel ve sosyal sorunlarõnõn çözümünde yardõmcõ olunmasõ 
ve rehberlik edilmesi, sosyal uyum ve gelişimlerinin sağlanmasõnda yardõmcõ 
olunmasõ açõsõndan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
gibi kurum ve kuruluşlarõn yanõ sõra Üniversiteler ile Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun çeşitli uygulamalar içinde bulunduklarõ izlenmektedir.  
 
          Gençlerin, eğitim, sağlõk, istihdam gibi ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnõn yanõ sõra 
serbest zamanlarõnõn değerlendirilmesi, psiko-sosyal sorunlarõnõn giderilmesinde ve 
sosyal uyumlarõnõn geliştirilmesinde yardõmcõ olunmasõ gibi hizmetlerin önemi de 
büyüktür. 
          

Ülkemizde, gençlerin serbest zamanlarõnõ değerlendirmeleri daha çok TV. 
izlemek, radyo dinlemek, müzik dinlemek, gazete-kitap okumak, sinema ve tiyatroya 
gitmek, spor müsabakalarõna izleyici olarak katõlmak, kahvehane-pastane gibi 
mekanlarda arkadaşlarõ ile birlikte olmak gibi pasif faaliyetlere dayanmaktadõr. 
Serbest zaman eğitiminin yokluğu, organizasyon ve hizmet sunumundaki 
olanaksõzlõklar ve ekonomik yetersizlik gibi nedenlerden ötürü gençlerimizin serbest 
zamanlarõnõ aktif katõlõmda bulunmak suretiyle değerlendiremedikleri görülmektedir. 
           

Gençlerin serbest zamanlarõnõn değerlendirilmesine ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesinden temelde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sorumlu bulunmaktadõr. 
1999 yõlõnda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlõ olarak 78 il ve 29 ilçede 
faaliyet gösteren 107 Gençlik Merkezinde gençlerin iş ve okul dõşõndaki serbest 
zamanlarõnõ değerlendirmek amacõ ile düzenlenen sosyal, kültürel ve sanatsal 
faaliyetlere 55.000 genç (kõz ve erkek) katõlmõştõr. Yine, gençlerimizin dinlenmeleri ve 
serbest zamanlarõnõ değerlendirmeleri amacõyla açõlan 11 Bölgesel Gençlik 
Kamplarõndan 12-24 yaş grubundaki 6.293 genç yararlanmõştõr. Ayrõca, 1999 yõlõ 
içinde 80 ilde açõlan İl Spor Merkezlerinde düzenlenen spor ağõrlõklõ faaliyetlere 
60.474 çocuk ve genç katõlmõştõr. 1999 yõlõnda düzenlenen Üniversiteler, Gençlik 
Merkezleri ve Dernekler arasõ Halk Oyunlarõ ve Türk Halk Müziği faaliyet ve 
yarõşmalarõna 525 ekip ve kõz-erkek toplam 25.000 genç katõlmõştõr.  
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Uluslararasõ bir değer ve öneme sahip olan, çocuk ve gençlerimizin serbest 
zamanlarõnõn değerlendirilmesi, eğitilmeleri, sosyalleşmeleri ve olumlu alõşkanlõklar 
geliştirmelerinde sayõsõz yarara sahip bulunan izciliğin ülkemizde nitelik ve nicelik 
yönünden olmasõ gereken düzeyde etkinlik gösteremediği görülmektedir. Ülkemizde 
izcilikle ile ilgili uygulamalarõn Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye  İzcilik 
Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan işbirliği ve koordinasyondan yoksun 
bir şekilde yürütülmekte olduğu izlenmektedir. 1999 yõlõnda İzcilik Federasyonunun 
Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 173 faaliyete 6.200 izci genç katõlmõştõr. Milli Eğitim 
Bakanlõğõnca yürütülen izcilik faaliyetlerine ise 10.000�in üzerinde katõlõm 
gerçekleşmiştir. 
          

 Türkiye ile Almanya arasõnda 1994 yõlõnda imzalanmõş olan ve 
koordinatörlüğünü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yürüttüğü �Gençliğe Yönelik 
Politikalarda İşbirliği Protokolü� çerçevesinde 1997 yõlõndan bu yana iki ülke arasõnda 
gerçekleştirilen Gençlik Değişim Programlarõ kapsamõndaki çalõşmalarõn başarõyla 
sürdürülmekte olduğu görülmektedir. 1999 yõlõnda iki ülke arasõnda gerçekleştirilen 
Gençlik Değişim Programlarõna ülkemizden ve Almanya�dan 1000 genç katõlmõştõr. 
Bu programlarõn, iki ülke gençlerinin birbirlerini tanõmalarõ, kaynaşmalarõ ve dostluk 
bağlarõnõn güçlendirilmesi yönünden yararlõ olduğu görülmektedir. 
           

Halen ülkemizde diğer ülkelerdeki gibi gençlikle ilgili, bizzat gençlerin aktif 
olarak rol ve sorumluluk aldõğõ Sivil Toplum Örgütlerinin arzu edilen düzeyde 
olmadõğõ bir gerçek olarak karşõmõzda bulunmaktadõr. Katõlõm ilkesinin öne çõktõğõ 
günümüz dünyasõnda gençlerimizin kendi örgütlerine sahip olamamalarõ 
düşündürücüdür. Bu konuda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce gençlikle ilgili 
sivil toplum örgütlenmesini teşvik amacõyla 2908 sayõlõ Dernekler Kanununun 57�nci 
maddesi gereğince hazõrlanmõş olan ve 20 Nisan 1999 tarihinde yürürlüğe giren 
Gençlik Klüpleri Tescil Yönetmeliği olumlu bir adõmõ oluşturmuştur.  
           

Ülkemizde, gençlerin psikolojik ve sosyal gelişmelerine ve sorunlarõnõn 
çözümüne yardõmcõ olmak amacõnõ güden sistemli çalõşma ve kuruluşlara duyulan 
ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadõr. Bu yöndeki hizmetler henüz yeterli bir düzeye 
ulaştõrõlamamõştõr. Ancak son yõllarda bu konuda örnek çalõşmalara başlandõğõ 
görülmektedir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafõndan Ankara�da hizmete geçirilen Ergen Danõşma Merkezi bu çalõşmalara bir 
örnek teşkil etmektedir. Bu Merkeze psikolojik ve sosyal sorunlar için başvurular 
kabul edilmekte, gencin kendini tanõmasõ, iş ve okul seçimi, arkadaşlõk ilişkilerinin ve 
sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, aile içi çatõşmalarõn çözümlenmesi, okul içi sorunlarõn 
giderilmesi, madde bağõmlõlõğõ gibi konulara ilişkin çalõşmalar uzman elemanlarca 
yerine getirilmekte ve cinsel konularda eğitici çalõşmalar yapõlmaktadõr. Ayrõca, ana-
babalara ergenlik çağõndaki çocuklarõyla yapõcõ ve olumlu ilişkiler içine nasõl 
girecekleri yönündeki eğitici programlarla yardõmcõ olunmaya çalõşõlmaktadõr. 1999 
yõlõnda Ergen Danõşma Merkezinde toplam 280 vak�aya  yardõmcõ olunmuştur. 
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2.5. YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 
          Türkiye genç bir nüfus yapõsõna sahip olmakla birlikte, sosyal ve ekonomik 
alanlarda kaydedilen ilerlemeler, teknolojinin gelişmesi ve bunun bireyin yaşam 
koşullarõna yansõmasõ sonucu yaşlõ nüfusta da önemli sayõlabilecek bir artõşõn varlõğõ 
gözlenmektedir. Ülkemizde, genel nüfusa göre 65 yaş üzerindeki yaşlõ nüfus oranõnõn 
1999 yõlõnda % 5.2 olduğu, bu oranõn 2000 yõlõnda % 5.9�a çõkacağõ tahmin 
edilmektedir. Bunun anlamõ, 2000 yõlõnda ülkemizde 65 yaş üzerindeki nüfusun 
tahminen 3.880.607�e ulaşacağõdõr. Doğuşta hayatta kalma ümidinin ise 69�dan, 
2000 yõlõnda 69.3�e yükseleceği tahmin edilmektedir. 
 

Ülkemizde yaşlõ nüfusun giderek artõşõ, aile yapõsõnõn çekirdek aile yönünde 
değişime uğramasõ, yaşam tarzõndaki farklõlaşma, insanlarõn değişen ilgi ve 
beklentileri gibi nedenler yaşlõ kesime götürülecek hizmetlerin önemini arttõrmakta, bu 
alanda çeşitli önlemlerin alõnmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr.  
           

Bugün ülkemizde, yaşlõlõk alanõndaki hizmetlerde daha çok kurum bakõmõna 
ağõrlõk verildiği görülmektedir. Başta SHÇEK Genel Müdürlüğü olmak üzere 
Belediyeler, diğer kamu kurumlarõ, dernek ve vakõflar, azõnlõklar ile özel kesime ait 
toplam kapasitesi 11.839�ulaşan 131 huzurevi bulunmaktadõr. 
 
 Tablo -1: Huzurevlerinin Sayõ ve Kapasiteleri 

Huzurevi Sayõ Kapasite 

SHÇEK Genel Müdürlüğü�ne ait 
Kamu kurumlarõna ait 
Belediyelere ait 
Dernek ve Vakõflara ait 
Azõnlõklara ait 
Özel 

52 
  4 
23 
20 
  6 
26 

 

5545 
  763 
2565 
1326 
  720 
  920 

TOPLAM 131 11 839 

Kaynak: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme  Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü 
 

           Günümüzde, yatağa bağõmlõ yada demanslõ olup da özel bakõma ihtiyaç 
duyan yaşlõ sayõsõnda büyük bir artõş gözlenmekte ise de 1999 yõlõnda bakõlan yaşlõlar 
içinde özel bakõm hizmeti verilenlerin oranõ % 17�ye ancak ulaşabilmiştir.  
 
          Huzurevi bakõmõ gerektirmeyen, kendi evlerinde yalnõz yahut  ailesi ile birlikte 
yaşayan ve yaşlõlõğõ nedeniyle giderek azalan çevre ilişkilerini güçlendirmek isteyen, 
yalnõzlõk duyan yaşlõlarõn gündüzleri bir araya gelerek yaşõtlarõ ile birlikte olabilecekleri 
ve çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katõlabilecekleri klüp türündeki 
kuruluşlara ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir. Son yõllarda ülkemizde sõnõrlõ sayõda 
da olsa bu tür hizmet programlarõnõn hayata geçirildiği görülmektedir. SHÇEK Genel 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalhi/oik605.pdf   25 

Müdürlüğü tarafõndan Yaşlõ Dayanõşma Merkezleri adõ altõnda tesis edilen kuruluşlar 
bu konuda ilk örnekleri oluşturmaktadõr. Halen, Ankara, İzmir ve Çanakkale�de olmak 
üzere 5 Yaşlõ Dayanõşma Merkezi faal durumda olup, üye sayõsõ toplam 828�dir. 
 
2.6. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 
          Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal özelliklerinde doğuştan veya sonradan 
belirli bir oranda ve sürekli olarak engelleri olan kişilere yönelik hizmetler çok yönlü 
olma özelliğine sahip bulunmaktadõr. Özürlüler de, özürlü olmayanlar gibi yasal, 
sosyal, kültürel ve ekonomik haklara bir başka deyişle tüm insan haklarõna sahiptir. 
Bu nedenle, özürlü gruplarõ sağlõk, eğitim, kültür, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler 
gibi tüm sosyal amaçlõ sektörler ile mali sektörlerin konusu olmaktadõr.  
         

Ülkemizdeki özürlülerin sayõsõ ile ilgili çok değişik rakamlar (3 ile 7 Milyon 
arasõnda değişmektedir) telaffuz edilmektedir. Rakamsal tahminler ne olursa olsun, 
önemli düzeyde bir özürlü nüfusa sahip olduğumuz anlaşõlmaktadõr. 
           

Özürlülere yönelik sosyal hizmetlerde, son yõllarda olumlu bazõ gelişmeler 
gözlenmekle birlikte, yine de ihtiyaca cevap vermekten uzak olunduğu bir gerçektir. 
Bugün, ülkemizde çeşitli özür gruplarõna yönelik hizmetlerin daha çok bakõm ve 
rehabilitasyon üzerinde yoğunlaştõğõ görülmektedir. Bu hizmetler, SHÇEK Genel 
Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ, dernek ve vakõflar ile gerçek kişilere ait 
kuruluşlarda verilmektedir.  
           

SHÇEK Genel Müdürlüğüne bağlõ 17 yatõlõ, 31 gündüzlü hizmet veren toplam 
48 kuruluştan 1999 yõlõnda yatõlõ kuruluşlardan 1.407 gündüzlü kuruluşlardan da 
3.330 olmak üzere toplam 4.737 özürlü yararlanmõştõr. 2.706 özürlü ise sõrada 
beklemektedir. Çocuk Yuvasõ ve Yetiştirme Yurtlarõnda ise 864 korunmaya muhtaç 
özürlü çocuk bulunmaktadõr. 1999 yõlõnda 1551 özürlü ve ailesi SHÇEK Genel 
Müdürlüğünün ayni ve nakdi yardõm hizmetinden yararlanmõştõr. SHÇEK Genel 
Müdürlüğünden açõlõş izni alõp Kurumun gözetim ve denetiminde faaliyet gösteren 
120 özel rehabilitasyon merkezinde ise toplam 5.612 özürlüye hizmet verilmiştir. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlardakilerle birlikte bu hizmetlerden yararlananlarõn 
sayõsõ 14.000 civarõnda kalmaktadõr. 
           

Ülkemizde, özürlüler için korumalõ işyeri türündeki, sosyal yaşamda katõlõmcõ 
bireyler olarak yer alabilecekleri tarzdaki hizmetlere pek rastlanmamaktadõr. 
           

Bu veriler õşõğõnda, ülkemizde özürlülere yönelik hizmetlerin bir bütün olarak 
ele alõnõp yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunduğu ortadadõr. 
 
2.7. SAĞLIĞA İLİŞKİN SOSYAL HİZMETLER 
         Sosyal hizmetler, sağlõk alanõnda da çeşitli işlevlere sahiptir. Sağlõk 
Bakanlõğõnõn temel sağlõk hizmetleri kapsamõnda yürütülen sağlõk ocaklarõnda, 
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hastane hizmetlerinde ve hastanõn taburcu olmasõ ile toplum içinde bakõm 
hizmetlerinde sosyal hizmetlere ilişkin yaklaşõma duyulan ihtiyaç kendini 
hissettirmektedir. 
 
          Özellikle, risk altõndaki kişi, grup ve ailelerin erken dönemde, sorunlar ortaya 
çõkmadan belirlenmesi, gerekli ekonomik, sosyal ve psikolojik destekler ile sağlõk 
hizmetlerinden yararlanmalarõnõn sağlanmasõ amacõyla birinci basamak sağlõk 
hizmetleri kapsamõnda entegre çalõşmalarõn yürütülmesi önem kazanmaktadõr. Bu 
bağlamda, Sağlõk Bakanlõğõnca sağlõk ocaklarõ vasõtasõyla bu amaca yönelik 
hizmetler yerine getirilmeye çalõşõlõyorsa da yetersiz kaldõğõ bir gerçektir. Bu konuda 
Sağlõk Bakanlõğõ ile başta SHÇEK Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer kurumlar 
arasõnda beklenen işbirliğinin henüz kurulamadõğõ görülmektedir. 
 
          3816 ve 3294 sayõlõ Kanunlar kapsamõnda yürütülmekte olan sosyal güvencesi 
ve ödeme gücü olmayan kişilerin ücretsiz tedavi uygulamasõndaki aksaklõklarõn 
giderilemediği görülmektedir. Kronik hastalõğõ (multiple skleroz, kronik böbrek 
yetmezliği, tüberküloz, AIDS, ağõr ruhsal bozukluklar v.b.) olan kişilerin hastane 
sonrasõ tõbbi ve psiko-sosyal bakõm ve destek hizmetlerinin sistemli bir şekilde 
organize edilip yürütülemediği görülmektedir. 
 
2.8. SUÇLULARA YÖNELİK HİZMETLER 
         Suç işlemeyi önleyici tedbirlerin alõnmasõ, suçlu çocuk ve yetişkinlerin topluma 
yeniden kazandõrõlmasõ, tahliye sonrasõ hizmet ve yardõmlar sosyal hizmetlerin önemli 
işlevsel alanlarõndan birini oluşturmaktadõr.  
 
          Suç olgusu çok yönlü ve toplumlarõn ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarõ ile 
ilişkili bir özellik taşõmaktadõr. Bu nedenle, suç işlemeyi önleme hemen hemen tüm 
sosyal amaçlõ sektörü (adalet, güvenlik, eğitim, sağlõk, sosyal hizmetler gibi) 
ilgilendiren ve aralarõnda güçlü bir işbirliğinin tesisini gerektiren kapsamlõ bir konudur. 
Bireyleri toplumun her türlü olumsuz etkilerine karşõ güçlü kõlmak, vatandaşlõk bilinç 
ve terbiyesinin gelişmesini sağlamak, bireysel refahõ arttõrmak, çağdaş sosyal yaşam 
olanaklarõnõ geliştirmek suçun önlenmesinde önem kazanmaktadõr. Bunun 
gerçekleşmesi ise güçlü bir işbirliğinin tesisi ile olanaklõdõr. Ancak, bu konuda, 
sistemli ve etkili bir uygulamanõn varlõğõndan bahsetmek bugün için olanaklõ 
gözükmemektedir. 
 
          Suçlularõn õslahõ (tretmanõ) konusu infaz süreci doğrultusunda doğrudan Adalet 
Bakanlõğõnõn sorumluluğunda bulunmaktadõr. Adalet Bakanlõğõ bu sorumluluğunu 
çocuklar ve yetişkinler için kurduğu infaz kurumlarõnda yerine getirmektedir. 
 
          Halen Türkiye�de Adalet Bakanlõğõ�na bağlõ üç Çocuk Islahevi ve iki Çocuk 
Tutukevi bulunmaktadõr. Çocuk tutukevlerinde, tutuklu çocuklarõn yanõ sõra hükümlü 
çocuklar da kalmaktadõr. Islahevi ve Tutukevlerinin bulunmadõğõ il ve ilçelerde 
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çocuklar yetişkinlere mahsus �ceza ve tutukevleri�nin çocuklara ayrõlmõş bölümlerine 
yerleştirilmektedir. 
 
          Haziran 1999 tarihi itibarõyla Türkiye�de 489�u (%24.6) hükümlü, 1499�u (75.4) 
tutuklu olmak üzere toplam 1988 çocuk infaz kurumlarõnda bulunmaktadõr.              
(Tablo 2) 
 
 
 

Tablo- 2:  Yaş Gruplarõna Göre Hükümlü-Tutuklu Çocuk Sayõsõ 
(Haziran 1999 itibariyle) 

Yaş Grubu Hükümlü 
Kõz    %     Erkek     % 

Tutuklu 
Kõz    %     Erkek     % 

 
Toplam         % 

11-14 

15-17 

-         -          23       4.8 

8     100       458    95.2 

  2      3.7      80      5.5 

52    96.3   1365   94.5 

  105            5.3 

1833          94.7 

Toplam 8     100       481     100 54     100   1445    100 1988           100 

Kaynak : Adalet Bakanlõğõ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

          Haziran 1999 tarihi itibariyle Çocuk Islahevi ve Tutukevlerinde toplam 745 
çocuk bulunmaktadõr. Bu çocuklarõn eğitim programlarõna devamlarõna göre dağõlõmõ 
Tablo 3�de gösterilmiştir. 
 

Tablo- 3:  Çocuk Islahevi ve Tutukevlerinde Kalan Çocuklarõn Eğitim 
Programlarõna Devam Etme Durumlarõ (Haziran 1999 itibariyle) 

Eğitim Programõ Sayõ % 

 
Okuma Yazma Kursu 
İlköğretim 
Lise 
Açõk Öğretim 
Açõk Öğretim Lisesi 
Üniversiteye Hazõrlõk 
Üniversite 
Çõraklõk Eğitim Merkezi 
Meslek Kursu 
Devam Etmeyenler 
 

 
20 
22 
29 

             113 
26 
  5 
  1 

             127 
                 7 
             395 

 
2.7 
3.0 
3.9 

           15.2 
3.5 
0.7 
0.1 

           17.0 
             0.9 
           53.0 

TOPLAM 745 100.0 

Kaynak : Adalet Bakanlõğõ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
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Ülkemizde özgürlüğünden yoksun kalmõş çocuklara kurumlarda uygulanan 

İyileştirme/õslah programlarõ ile tahliye sonrasõ koruma çalõşmalarõndan Adalet 
Baknlõğõ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü�ne bağlõ Çocuk Gözetim Eğitim ve 
İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğü sorumludur. Temmuz  1993�de kurulan Çocuk 
Gözetim ve İyileştirme İşleri Şube Müdürlüğü; Ankara, Elazõğ, İzmir Çocuk 
Islahevleri, İstanbul Bakõrköy ve Ankara Elmadağ Çocuk Tutukevleri  ile yetişkinlere 
ait kurumlarõn çocuklara ayrõlmõş bölümlerinde bulunan ondokuz yaşõndan gün 
almamõş kõz ve erkek tutuklu-hükümlü çocuklarõn tretman ve tahliye sonrasõ koruma 
çalõşmalarõnõ yürütmekle yükümlü bulunmaktadõr. 

 
Haklarõnda tutuklama kararõ verilen 12-18 yaş grubu çocuklarõn barõndõrõlmasõ 

için kurulmuş iki çocuk tutukevi bulunmaktadõr. İstanbul Bakõrköy ve Ankara Elmadağ 
Çocuk Tutukevleri, bu iki ilde özgürlüğünden yoksun kalan çocuklarõn barõndõklarõ 
kurumlardõr. Diğer il ve ilçelerde tutuklanan çocuklar yetişkinlere mahsus ceza ve 
tutukevlerinin çocuklara ayrõlmõş olan bölümlerinde kalmaktadõrlar. Bu kurumlar dõş 
korumasõ jandarma tarafõndan yapõlan kapalõ kurumlardõr ve eğitim faaliyetleri kurum 
içinde gerçekleştirilmektedir. 

 
Çocuk infaz kurumlarõnda õslah amaçlõ çeşitli programlarõn yürütülmesi söz 

konusudur. Şöyle ki; 
 

2.8.1. Tutuklu Çocuklara Uygulanan İyileştirme/ Islah Faaliyetleri 
Birinci Kademe Okuma-Yazma ve İkinci Kademe Başarõ Belgesi Alma 

Kurslarõ: Bu kurslarda Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan Birinci ve İkinci 
Kademe Eğitim Programlarõ uygulanmaktadõr. Bu eğitimin iki kademesi de 
ücretsizdir. Kurslar sonunda, Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan, kurumlara komisyonlar 
gönderilerek sõnavlar yapõlmaktadõr. 

 
Açõk Öğretim Okulu ve Açõk Öğretim Lisesi Destek Kurslarõ : Milli Eğitim 

Bakanlõğõ ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir. Üçer yõllõk okullardõr. Kurumlarda 
bulunan çocuklar için ücretsizdir, tahliye olduktan sonra da sõnõflarõnõ geçtikleri 
sürece bu haklarõ devam etmektedir. Sõnavlar, Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan 
kurumlarda gerçekleştirilmektedir. 

 
Bu okullara kayõtlõ öğrencilerden yaş ve diğer koşullarõ uygun olanlar, tahliye 

olduklarõnda veya çocuk õslahevlerine sevk edildiklerinde; sõnavlarõna girdikleri sõnõfõn 
bütün derslerinden başarõlõ olduklarõ takdirde, örgün eğitim kurumlarõna kayõt 
yaptõrarak okula devam edebilmektedir. 

 
Üniversiteye Giriş Sõnavlarõ : Kuruma geldiğinde lise mezunu olan 

çocuklardan öğrenime devam etmek isteyenler için gerekli başvuruda bulunulur ve 
kayõtlarõ yapõlõr. Sõnavlar kurumlarda gerçekleştirilir. Sõnav sonucunda devam 
zorunluluğu olan bir yüksek öğrenim kurumuna girmeyi hak kazananlarõn kayõtlarõ 
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yaptõrõlõr ve tahliyelerine kadar öğrenim haklarõ saklõ tutulur. Devam zorunluluğu 
olmayan okullarõ kazananlarõn öğrenimlerini kurum içinde sürdürmeleri 
sağlanmaktadõr. 

 
Mesleki Eğitim Kurslarõ : Resmi, özel, kamu, gönüllü kişi ve kuruluşlarla 

işbirliği yapõlarak temin edilen usta öğretici veya meslek öğretmenleri tarafõndan 
yürütülen bu kõsa süreli kurslar, Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan açõlmaktadõr. 
Kurslara katõlmak isteğe bağlõdõr. 

 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri : Kurumlarda, İl Müftülüklerinin 

görevlendirdiği müftü veya vaiz tarafõndan haftada iki saat Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersi verilmektedir. 

 
Sosyal-Kültürel Faaliyetler : Çocuklarõn kurum içinde serbest zamanlarõnõ el 

beceri kurslarõ, spor, kültür ve sanat etkinlikleri ile geçirmeleri sağlanmaktadõr. 
Çalõşmalara katõlmak isteğe bağlõdõr. 

 
          Kitaplõk ve Kütüphane Faaliyetleri : İllerde bulunan kurumlarda birer 
kütüphane, ilçe cezaevlerinde birer kitaplõk vardõr. Çeşitli kuruluşlardan bağõş yoluyla 
sağlanan kitaplarla zenginleştirilmeye çalõşõlan bu kitaplõk ve kütüphanelerden 
çocuklar istedikleri zaman yararlanabilmektedir. 

 
Psiko-Sosyal Hizmet Biriminin Faaliyetleri : İllerde bulunan kurumlarõn bir 

kõsmõnda psikolog ve sosyal hizmet uzmanõnõn görev yaptõğõ psiko-sosyal hizmet 
birimleri bulunmaktadõr. Bu servis uzmanlarõnõn öncelikle kurumda bulunan 
çocuklarla ilgilenmeleri istenmektedir. 

 
Kurumda ruh sağlõğõ açõsõndan daha profesyonel bir yardõma ihtiyacõ olan 

çocuklar, devlet hastanelerindeki Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniklerine 
gönderilerek tedavi edilmektedirler. 

 
2.8.2. Hükümlü Çocuklara Uygulanan İyileştirme/Islah Faaliyetleri  

Yargõlanmalarõ sonucu özgürlüğü bağlayõcõ ceza alan 12-18 yaş grubu 
çocuklar, bulunduklarõ ile yakõnlõğõna göre Ankara, Elazõğ ve İzmir�de bulunan çocuk 
õslahevlerine gönderilmektedirler. Çocuk õslahevleri açõk kurumlardõr ve bu 
kurumlarda bulunan çocuklar diğer akranlarõ gibi akademik ve mesleki eğitimleri 
çerçevesinde eğitim-öğretim kurumlarõna devam edebilmektedirler. 

 
Özgürlüğü bağlayõcõ ceza alan 12-18 yaş grubu çocuklarõ İzmir Çocuk 

Islahevi�ne sevk edilmektedirler. Bu kurumda kõz çocuklarõ için ayrõlmõş bir bölüm 
bulunmaktadõr. 

 
Kapalõ kurumlardaki iyileştirme/õslah faaliyetleri çocuk õslahevlerinde de 

uygulanmaktadõr. Bunun dõşõnda, çocuk õslahevlerinde bulunan çocuklardan yaş ve 
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diğer durumlarõ uygun olanlar, ilköğretim okullarõna, lise ve üniversiteye devam 
edebilmektedir. Okullarõnda gerçekleştirilen sosyal aktivitelere, spor faaliyetlerine; 
yabancõ dil, bilgisayar, sõnavlara hazõrlõk, mesleki eğitim kurslarõ gibi eğitim 
faaliyetlerine devam edebilmektedirler.. Tiyatro, konser, spor karşõlaşmalarõ gibi 
toplum içindeki sosyal etkinliklere kurum eğitimcileri nezaretinde toplu olarak veya 
gruplar halinde iştirak etmektedirler. 

 
Islahevlerinde akademik veya mesleki eğitim alan ve davranõşlarõnda olumlu 

gelişmeler gösteren çocuklar, yirmi bir yaşlarõnõ tamamlayõncaya kadar kurumda 
kalarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler. Onsekiz yaşõnõ tamamlamõş diğer 
çocuklar ise açõk ve yarõ açõk ceza evlerine sevk edilmektedir. 

 
Mesleki Eğitim Çalõşmalarõ : İyileştirme/õslah çalõşmalarõnõn yeniden 

organizasyonu çerçevesinde; 1995 yõlõnda Ankara Çocuk Islahevi�nde bulunan iş 
atölyeleri kapatõlmõştõr. Bu kurumda başlatõlan yeni uygulamaya göre; örgün eğitime 
devam etmeleri mümkün olmayan onbeş yaşõndan büyük çocuklar, istek ve 
yetenekleri ile tahliyelerinden sonra ikamet edecekleri yerdeki iş olanaklarõ da göz 
önünde bulundurularak uygun bir mesleğe yönlendirilmekte ve ilgili yasa 
kapsamõnda, Milli Eğitim Bakanlõğõ�na bağlõ Çõraklõk Eğitimi Merkezleri�ne kayõt 
edilmektedirler. Haftanõn dört günü bir iş yerinde ücret karşõlõğõ çalõşan ve pratik 
eğitim gören çocuklar, haftanõn bir günü Çõraklõk Eğitimi Merkezi�nde teorik eğitim 
almaktadõrlar. 
           

Meslek eğitimleri çerçevesinde işyerlerinde istihdam edilen öğrencilerin aylõk 
ücretleri, kurumun Emanet Para Memuru tarafõndan işverenden makbuz karşõlõğõ 
tahsil edilmekte ve her bir çocuğun şahsi tasarrufu olarak Emanet Para Hesabõna 
kaydedilerek bankaya yatõrõlmaktadõr. Çocuklar, yasal para limitlerini aşmamak kaydõ 
ile Emanet Para Memurundan makbuz karşõlõğõ para alabilmektedirler. Kalan paralarõ 
ise tahliyelerinde kendilerine verilmek üzere biriktirmektedirler. Bu hesaplar kuruma 
gelen Bakanlõk Müfettişleri tarafõndan denetlenmektedir. 
           

Bu kurumlarda halen çõraklõk eğitimi kapsamõna alõnan öğrenciler; pratik 
eğitimlerini kurum atölyelerinde sürdürmekte, çalõşmalarõ karşõlõğõnda yõlda bir kez, 
Bakanlõk tarafõndan belirlenen kâr oranõna göre toplu bir ücret almaktadõrlar. 

  
2.8.3. Tahliye Sonrasõ Koruma Çalõşmalarõ  

Ülkemizde bugün tahliye sonrasõ koruma ve yardõm çalõşmalarõ yürütecek 
resmi kurumlar yoktur. Konuyla ilgili mevzuat da henüz yürürlüğe girmemiştir. Ancak, 
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 1986 yõlõndan beri bu konuda bir pilot proje 
yürütmektedir. 

 
Resmi, özel, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarõn yardõm ve desteği ile 

sürdürülen bu proje çerçevesinde kurumlardan tahliye olan çocuklarõn bazõlarõ yatõlõ 
okullara, okula gidemeyecek durumda olanlar işe yerleştirilerek izlenmektedirler. 
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Ailesinin yanõna dönen çocuklarõn bir kõsmõna, ailesine ve karşõlaşabilecekleri 
sorunlarõn çözümünde yardõmcõ olunmaktadõr. 

 
Tahliye sonrasõ gidecek yeri bulunmayan veya doğal çevrelerine dönmeleri 

uygun görülmeyen örgün eğitime devam eden bir grup öğrencinin; gönüllü 
kuruluşlarõn maddi desteği ile yürütülen Öğrenci Evi�ne alõnarak eğitimlerini 
sürdürmeleri sağlanmaktadõr. 

 
Bu çocuklar, üniversite hazõrlõk, yabancõ dil, ehliyet, bilgisayar gibi kendilerini 

geliştirebilecekleri, geleceklerine ve eğitimlerine olumlu katkõlarda bulunabilecek 
kurslara devam etmekte ve toplumun çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerine 
katõlmaktadõrlar. Yaz aylarõnda yaşlarõ küçük olanlar, resmi kurumlara ait çeşitli yaz 
kamplarõnda istihdam edilerek, hem tatil yapmalarõna, hem de üretken bireyler olarak 
toplum içinde yer edinmelerine olanak sağlanmaktadõr. Ayrõca, bireysel ve toplumsal 
sorunlarõn çözümü için gereken rehberlik sağlanmaktadõr. 

 
Tahliye sonrasõ gidecek yeri olmayan veya doğal çevrelerine dönmeleri uygun 

görülmeyen mesleki eğitim alan çocuklar için yardõm olanaklarõ sõnõrlõdõr. Bu 
çocuklarõn barõnma sorunlarõ; şimdilik, yatõlõ iş imkanlarõ sağlanarak ve birkaç 
çocuğun bir arada ev kiralamasõna yardõmcõ olunarak çözümlenmeye çalõşõlmaktadõr. 
  
 
2.8.4. Genel Çalõşmalar 

Bilgi Ağõ Oluşturma : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü�nün başvurusu 
ile çocuk suçluluğuna ilişkin istatistiki bilgi açõğõnõ kapatmak, bu konuda bir bilgi ağõ 
oluşturmak ve derlenen bilgilerin standardizasyonunu sağlamak amacõyla, bir 
komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalõşmalarõnõn birinci aşamasõnda, güvenlik 
birimlerine gelen çocuklarla ilgili bilgiler içeren bir form hazõrlanmõş ve 1997 yõlõndan 
itibaren ülkenin % 50�sini temsil eden 27 ilde uygulanmaya başlanmõştõr. 
 
2.8.5. Yetişkinlere Uygulanan İyileştirme/Islah  Faaliyetleri 

Cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklularõn kişilik özelliklerini, ruhsal, 
duygusal, sosyal problemlerini belirleyerek, uygun mesleki teknikleri kullanmak 
suretiyle, bunlarõn yeniden topluma kazandõrõlmalarõ amacõna yönelik olarak Adalet 
Bakanlõğõ tarafõndan bir Psiko-Sosyal Hizmet Programõ hazõrlanmõştõr. Bu program, 
kurumlarda görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarõ tarafõndan yürütülmektedir. 

 
Hükümlü ve tutuklularõn kurumu tanõmalarõna, kurum yaşamõna ve kurallara 

uyum sağlamalarõna, tahliye sonrasõ normal bir hayat sürdürebilmeleri için gerekli 
özellikleri kazanmalarõna yardõmcõ ve destek olmak şeklinde özetlenebilecek bu 
hizmetler, kişinin kuruma gelişinden tahliye sonrasõna kadar uzanan bir dizi iyileştirici 
çalõşmayõ kapsamaktadõr. Bu çalõşmalar kurum içinde ve dõşõnda uygulanmaktadõr. 
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Hükümlülerin kişisel ve sosyal özelliklerinin saptanmasõndan sonra 
uygulanmasõ gereken rehabilitasyon çalõşmalarõ; tahliye öncesi (cezanõn infazõ 
süreci) ve tahliye sonrasõ olmak üzere iki aşamada yürütülmektedir. 

 
Tahliye Öncesi Rehabilitasyon Çalõşmalarõ: Çağdaş infaz sisteminin 

dayandõğõ temel noktalardan birisi de sõnõflandõrmadõr. �Müşahade ve Sõnõflandõrma 
Merkezlerine Dair Yönetmelik� ile cezaevlerinde bulunan hükümlülerin müşahadeye 
tabi tutulmalarõ ile sõnõflandõrmalarõnda uygulanacak kurallar belirlenmiştir. 

 
Sõnõflandõrma ile hükümlülerin psiko-sosyal gereksinimlerinin saptanmasõ ve 

saptanan gereksinimlerin giderilmesine yönelik çeşitli kurum içi ve dõşõ çalõşmalar 
yürütülmektedir. 

 
Sõnõflandõrmaya tabi tutulan hükümlülerin arasõnda herhangi bir mesleği 

olmayanlar iş ve meslek eğitimi kurslarõna alõnmakta ya da işyurtlarõnda 
çalõştõrõlmaktadõr. İş ve meslek eğitimi kurslarõnõn uygulanmasõ zorunlu olup, katõlõm 
isteğe bağlõdõr. Kurslarõn açõlmasõnda; yörenin istihdam olanaklarõ ve koşullarõ göz 
önüne alõnmakta ve hükümlülerin tahliye sonrasõnda geçimlerini sağlayacak nitelikte 
olmasõna dikkat edilmektedir. Açõlan kurslar sonunda başarõ gösteren hükümlülere 
katõldõklarõ kurslarõ ve kurs bitirme derecelerini gösteren sertifikalar verilmektedir. 

 
Sõnõflandõrmada, cezaevlerinde bulunan iş kollarõndaki mesleklere sahip 

olduklarõ saptanan hükümlü ve tutuklular ise, işyurtlarõnda çalõştõrõlmaktadõr. İşyurdu 
bulunan ve iş ve meslek eğitimi kurslarõ açõlamayan kurumlardaki vasõfsõz hükümlüler 
de atölyelerde çalõştõrõlmaktadõr. Kurum idaresi tarafõndan, işyurtlarõnda çalõşanlarõn 
tümüne çõraklõk, kalfalõk, ustalõk gibi niteliklerine göre bonservis düzenlenmektedir. 
İşyurtlarõnda çalõşan hükümlü ve tutuklulara verilen bu bonservisler, tahliyelerinden 
sonra bir işe yerleştirilmelerini önemli ölçüde kolaylaştõrmaktadõr. 

 
Bu tür çalõşmalar yoluyla hükümlülerin üretken ve verimli bir konuma 

getirilmesi ve aynõ zamanda bir gelir elde etmesi sağlanmaktadõr. Bu durum kişinin 
kendine duyduğu güven duygusunun gelişmesine ve bu yolla rehabilite edilerek 
tahliye sonrasõna hazõrlanmasõna yardõmcõ olmaktadõr. 

 
Bunun yanõsõra, hükümlü ve tutuklarõn yarõm kalan eğitimlerini tamamlamalarõ 

ya da daha üst bir eğitim kurumunu bitirebilmeleri amacõyla, cezaevlerinde çeşitli 
eğitim çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Cezaevi eğitimi çeşitli kurum ve kuruluşlarõn 
katkõlarõyla yürütülmektedir. Üniversiteler başta olmak üzere, çeşitli bakanlõklar, 
gönüllü kuruluşlar, meslek odalarõyla işbirliği kurmakta ve gerektiğinde protokoller 
düzenlenmektedir. 

 
Ayrõca, hükümlü ve tutuklarõn ruh sağlõklarõnõn korunmasõ amacõyla, zaman 

zaman kurum içinde moral günleri, sportif karşõlaşmalar düzenlenmekte, açõk 
kurumlarda bulunan hükümlüler kurum dõşõndaki sosyal etkinliklere gönderilmektedir. 
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Tahliyesine üç ay kalan mahkumlarõn tahliyeye hazõrlanmasõ amacõyla 
kurumlarda görevli psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarõ hükümlülerin ruhsal yönden 
desteklenmesi ve bilinçlenmesini sağlamak üzere çeşitli mesleki teknikler 
kullanmaktadõrlar. Ayrõca; iş, alet, para ve benzeri maddi yardõmlarõn sağlanmasõna 
ve geçici bir süre barõnma sorunun çözümüne yardõmcõ olunmaya çalõşõlmaktadõr. 

 
Tahliye Sonrasõ Takip Çalõşmalarõ : Adalet Bakanlõğõnca, cezaevlerinden 

tahliye edilen hükümlülerin çeşitli sosyal problemleri ile de ilgilenilmektedir. Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan tahliye sonrasõ koruma şubesi de 
cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülerin çeşitli sosyal problemleri ile 
ilgilenmektedir. Tahliye edildikten sonra bir dilekçe ile başvurarak karşõlaştõğõ sosyal 
ve hukuki problemlerle ilgili yardõm talebinde bulunan eski hükümlülere, söz konusu 
problemlerin çözülmesi için yardõm edilmeye çalõşõlmaktadõr. 

 
Kanunlarõmõza göre eski hükümlü çalõştõrma zorunluluğu bulunan kurumlar 

takip edilmekte ve tahliye olan eski hükümlülerin buralara yerleştirilmesi için 
girişimlerde bulunulmaktadõr. Ayrõca maddi zorluklar içinde bulunan eski hükümlülere 
kõsa vadede çözüm bulmak amacõyla Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakfõ�ndan 
ayni ve nakdi yardõm alõnmaktadõr. 

 
Psiko-sosyal hizmet personeli olanaklar elverdiğince, tahliyeye hazõrlanan 

hükümlülerin aileleriyle de çeşitli mesleki çalõşmalar yürütmekte, hükümlülerde 
görülebilecek uyum sorunlarõ ve bunlarla baş etme yöntemleri konusunda aileler 
bilgilendirilmeye çalõşõlmaktadõr.  

 
2.9. GÖÇMENLER 
         Türkiye, uzun yõllardan beri göç olgusunu yoğun olarak yaşayan ülkelerden 
biridir. Bu olgu, özellikle kõrsal alanlardan kentlere göç şeklinde beliren iç göç 
oluşumunda yoğunluk kazanmaktadõr. Türkiye�den dõş ülkelere göç edenlerin 
sayõsõnda geçen dönemlere nazaran önemli düşüş vardõr. Dõş ülkelerden ülkemize 
göç edenler geçen dönemlerde önemli sayõlara ulaşmõşsa da son dönemde büyük 
ölçüde azalmõş gibi gözükmektedir. 
           

Ülkemizde, 1990-97 döneminde il ve ilçe merkezlerindeki nüfusun, 1990-1997 
döneminde yõllõk ortalama % 2.83 artarak toplam nüfus içerisindeki payõnõn % 65�e 
ulaştõğõ, buna karşõn aynõ dönemde bucak ve köylerin nüfusunun yõllõk % 0.66 
oranõnda azaldõğõ görülmektedir.  
           

Ekonomik, sosyal ve güvenlik nedenleriyle hõz kazanan iç göç olgusu hõzlõ ve 
sağlõksõz kentleşme yapõsõnõn ortaya çõkmasõna neden olmuştur. İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi kentlerimizin yanõ sõra Diyarbakõr, Adana, İçel, Bursa gibi kentlerimizde de 
göç olgusu tüm ağõrlõğõyla hissedilir olmuştur. Kõrsal alanlardan kente gelenlerin 
istihdam, konut, beslenme, sağlõk, yeni çevreye uyum, kentlileşme yönünden büyük 
sorunlar yaşadõklarõ, mutlak yoksulluğun bu kesimlerde kendini artan bir oranda 
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gösterdiği gözlenmektedir. İç göç olgusunu yaşamakta olan göçmen kesimi için 
sosyal hizmetlere ilişkin uygulamalara duyulan ihtiyacõn büyük olduğu  ancak 
hizmetlerin yetersiz kaldõğõ görülmektedir. Bu alanda sektörler arasõnda koordinasyon 
ve işbirliği tesisinin gerekli olduğu gözlenmektedir. 

 
2.10. TOPLUMSAL KALKINMA VE  SOSYAL HİZMETLER        
         Sürdürülebilir insani gelişmenin önemli gereklerinden biri de toplumsal gruplar, 
kategoriler ve bölgeler arasõndaki gelişme farklõlõklarõnõn azaltõlmasõ ve ortadan 
kaldõrõlmasõdõr. Hizmetlere ve kaynaklara ulaşma açõsõndan bölgeler ve/veya gruplar 
arasõnda uçurumlarõn bulunduğu toplumlarda istikrar ve toplumsal barõşõn tehdit 
altõnda kaldõğõ bir gerçektir. Toplumsal barõşõn ve istikrarõn olmadõğõ yerde kalkõnma 
ve sürdürülebilirlikten bahsetmek mümkün olamayacaktõr. 
 
           Sürdürülebilir kalkõnmayõ gerçekleştirmek için, başta Doğu ve Güneydoğu 
olmak üzere ülkemizin az gelişmiş bölgeleri ile büyük kentlerimizin gecekondu 
alanlarõnda kaynaklara ulaşmada güçlük çeken, toplumun daha az avantajlõ kesimleri 
kalkõnmanõn özel hedef gruplarõ olarak tanõmlanõp, bunlara yönelik projelerin 
geliştirilip uygulanmasõ önem kazanmaktadõr. Bunun yanõ sõra, yerel toplumlarõn 
organizasyonu ve toplumsal kalkõnmanõn toplum bütünlüğü içerisinde ve katõlõmcõ 
toplum kalkõnmasõ anlayõşõ çerçevesinde gerçekleştirilmesinde yöre halkõnõn motive 
edilmesi ve harekete geçirilmesi de ayrõ bir öneme sahiptir.  
           

Bu alanda son yõllarda SHÇEK Genel Müdürlüğünce açõlan Toplum Merkezleri 
(halen 17 ilde 29 Toplum Merkezi bulunmaktadõr) ile GAP İdaresi Başkanlõğõnca 
faaliyete geçirilen Çok Amaçlõ Toplum Merkezleri (ÇATOM) örnek uygulamalar içinde 
olmakta ancak bugünkü ihtiyaç karşõsõnda yetersiz kalmaktadõrlar. Bu çalõşmalarda 
yerel kalkõnma kapasitesinin güçlendirilmesinde gerekli olan yerel liderliğin oluşumu 
ve gelişimine özen gösterilmesi önemli görülmektedir.  
           

İnsana yönelik olarak yapõlan bütün bu çalõşmalarda yerel/ulusal/ uluslar arasõ 
sivil toplum örgütleri ile yakõn işbirliğine girilmesi ve dezavantajlõ grup ve topluluklara 
yönelik projelerin hem planlama ve hem de uygulama aşamalarõnda hedef 
gruplarõnõn işin içine katõlmalarõ ve böylece katõlõmcõ toplum kalkõnmasõ modelinin 
uygulanmasõnõn sağlanmasõ yararlõ bir yaklaşõm olarak  ortaya çõkmaktadõr. 
 
2.11. DOĞAL AFETLER 
         Ülkemizin sahip olduğu jeomorfolojik özellikler nedeniyle tarih boyunca çeşitli 
şekillerdeki doğal afetlerle karşõlaşõlmõştõr. 1999 yõlõnõn ikinci yarõsõnda yaşadõğõmõz 
Marmara Bölgesindeki büyük deprem felaketi buna bir örnektir. Nerede ve ne zaman 
olacağõ önceden kesin hatlarõyla bilinemeyen doğal afetlerin gelecekte de meydana 
gelebileceği ülkemiz açõsõndan beklenen bir durumdur. Bu nedenle, doğal afetlere 
karşõ hazõrlõklõ olmak ve gerekli önlemleri almak gerekmektedir. Toplumun işleyiş 
düzeninin bozulduğu doğal afetler sonrasõnda diğer sektörlerin yanõ sõra sosyal 
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hizmetlere de duyulan ihtiyaç artmaktadõr. Afet sonrasõ yaşam kurtarmaya yönelik 
müdahaleler ile yaşamõ sürdürmeye yönelik ihtiyaçlarõn sağlanmasõ ve normalleşme 
sürecinin gereklerini yerine getirmek sosyal hizmetlerin başta gelen işlevlerini 
oluşturmaktadõr. Marmara Bölgesindeki deprem sonucu meydana gelen can ve mal 
kaybõnõn büyüklüğü, ve bunun ülke ekonomisinde ve sosyal bünyesinde yarattõğõ 
olumsuzluklar sosyal hizmetler dahil tüm sektörlerde doğal afetlere ilişkin acil 
önlemlerin alõnmasõ gerektiğini bir kere daha hatõrlatmõştõr.  
 
          Doğal afetlerle ilgili çalõşmalarõn üç önemli yanõ bulunmaktadõr. Bunlar; 
 

a) Afet öncesi çalõşmalar, 
b) Afet sõrasõndaki çalõşmalar,  
c) Afet sonrasõ çalõşmalardõr. 
 

          Marmara depreminde de görüldüğü üzere, afet sõrasõnda yapõlacak işlerde 
çabukluk, kolaylõk ve düzenliliğin tesisi ile afete maruz kalmõş yerlerde can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasõ amacõnõ güden afet öncesi çalõşmalar yeterli düzeyde 
performansa sahip olamamõş ve büyük can ve mal kaybõnõn önüne geçilememiştir. 
Sosyal hizmetler açõsõndan afet öncesi çalõşmalarda yapõlmasõ gerekli başta gelen 
görev, insanlarõn doğal afetlere karşõ madden ve manen hazõrlõklõ olmalarõnda ve bu 
konuda bilinç geliştirmelerinde yardõmcõ olmaktõr. Bu yönde başta SHÇEK Genel 
Müdürlüğü olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ ile sivil toplum örgütlerinin 
aralarõnda işbirliği tesis ederek geliştirecekleri programlarõn sürekliliği önem 
kazanmaktadõr. 
          

Marmara depremi, afet sõrasõndaki çalõşmalar kapsamõnda yerine getirilmesi 
beklenen haberleşme, ön hasar belirleme, kurtarma, geçici barõnma, sağlõk, 
beslenme, güvenlik, ölülerin kaldõrõlmasõ gibi müdahaleler yönünden de seri hareket 
edilemediği, organize olunamadõğõ ve hazõrlõksõz olunduğunu göstermiştir. Kurumlar 
arasõ çok iyi bir koordinasyon ve işbirliğini gerektiren afet sõrasõndaki çalõşmalarõn 
hiçbir panik ve kargaşaya yol açmaksõzõn hõzlõ ve düzenli bir şekilde yerine 
getirilmesinin ne kadar önemli olduğu bir kere daha anlaşõlmõştõr. Afet sõrasõnda 
sosyal hizmetlerle ilgili kurumlara önemli görevler düşmektedir. Afete maruz kalmõş 
kimselerin barõndõrõlmasõ ve temel ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ, yaşlõ, özürlü, hasta, 
çocuk gibi özel ihtimama ihtiyaç duyan gruplarõn acilen koruma altõna alõnmasõ ve bu 
yönde ailelere yardõmcõ olunmasõ, yardõmlarõn depolanõp düzenli olarak dağõtõlmasõ, 
afet nedeniyle halkta oluşan şokun giderilmesi yönünde girişimlerde bulunulmasõ ve 
bu amaçla çeşitli programlarõn hayatiyete geçirilmesi bu görevlerde başta gelenlerdir.  
           

Afet sonrasõnda da sosyal hizmetlerin işlevi önemlidir. Özellikle, hak 
sahiplerinin tespitinde rol alma, halkõn yeni yerleşim yerlerine yerleşmelerinde 
yardõmcõ olunmasõ ve bu konuda halkõn aydõnlatõlmasõ, doğal afete maruz kalmõş 
kişilerin yeni yaşama uyum sağlamalarõnda yardõmcõ olunmasõ, psiko-sosyal destek 
hizmetlerinin başta sağlõk olmak üzere diğer sektörlerle işbirliği içinde 
gerçekleştirilmesi önem kazanmaktadõr. 
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2.12. SOSYAL HİZMETLER VE  SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, sistemin önemli bir parçasõnõ 
oluşturan Sivil Toplum Örgütleri temelde kamu gücü veya zorunluluk olmaksõzõn 
gönüllülük esasõna dayalõ olarak meydana gelen kuruluşlardõr. 
           

Demokratik sistemin güçlü bir unsuru olan Sivil Toplum Örgütleri�nin, topluma 
dinamizm kazandõrmada ve toplumsal gelişmede hayati önemde rol ve işlevlere 
sahip olduğu yadsõnamaz bir gerçektir.  

 
Sivil Toplum Örgütlerinin en belirgin örnekleri dernek ve vakõflardõr. Bugün 

ülkemizde çok sayõda ve çeşitli amaçlar ile kurulmuş dernek ve vakõflar 
bulunmaktadõr. 

 
 
 
Dernek ve Vakõflarõn Sayõsal Dağõlõmõ 

 Tablo- 4:Dernekler 
Bugüne kadar kurulan  toplam dernek  sayõsõ 
Halen faaliyet gösteren dernek sayõsõ 
Türkiye genelinde faaliyet gösteren dernek sayõsõ 
Kamu yararõna çalõşan dernek sayõsõ 

       138.829 
         73.409 
           1.942 
              435 

Kaynak: İçişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel Müdürlüğü 

 
 
Tablo- 5: Faaliyeti Devam Eden Derneklerin Türlere Göre Dağõlõmõ 
 

Kuruluş Amacõ Sayõ Yüzde Payõ 
Sosyal Amaçlõ Dernek 
Hayõr Amaçlõ   Dernek 
Sportif Amaçlõ  Dernek 
Kültürel  Amaçlõ Dernek 
Yüksek Öğretim Öğrenci Derneği 

25.255 
16.592 

         9.921 
       21.434 
            209 

34.4 
22.6 
13.5 
29.2 
  0.3 

TOPLAM        73.409       100.0 
Kaynak:İçişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel Müdürlüğü 
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Tablo 6: Vakõflar  

Kuruluş Amacõ Sayõ Yüzde Payõ 

Eğitim 
Dini-Eğitim 
Dini 
Sağlõk 
Sosyal-Sosyal Yardõm 
Sosyal Hizmet 
Kültür-Sanat 
Bilim-Teknoloji-Araştõrma 
Personeline Yardõm 
Tarih-Turizm-Spor 
Sosyo-Kültürel, Tarihi-Kültürel 
Mesleki Eğitim 
Yöresel Kalkõnma-Dayanõşma, Tanõtma 
Demokrasi-Hukuk-Ekonomi-Siyasal  Arş. İnsan Hak. 
Basõn-Yayõn,Gazetecilik-Kütüphanecilik-Sinema 
Çevre Koruma 
Tarõm-Hayvancõlõk, Veterinerlik 
Mimarlõk-Mühendislik İmar 
Diğer 

897 
117 
388 
217 

     1.261 
          74 
        119 
          87 
        194 
          55 
          60 
          38 
        245 
          70 
          25 
          95 
          22 
          12 
          68 

22.1 
  2.9 
  9.5 
  5.6 
31.1 
   1.8 
   2.9 
   2.1 
   4.8 
   1.4 
   1.5 
   0.9 
   6.1 
   1.8 
   0.6 
   2.3 
   0.6 
   0.3 
   1.7 

TOPLAM 4.055 100.0 

Kaynak: Vakõflar Genel Müdürlüğü 

Yukarõdaki sayõsal dağõlõmlarda da görüldüğü üzere dernek ve vakõflarõn 
önemli bir bölümü sosyal hizmetler alanõnda katõlõmda bulunma kapasitesine sahiptir. 
Gerçekte, başta çocuk refahõ, yaşlõ refahõ, engelliler (özürlüler) ve sosyal yardõm 
alanlarõnda olmak üzere sosyal hizmetlerin çeşitli alanlarõnda, halen birçok dernek ve 
vakõf toplum için son derece yararlõ ve öncü çalõşmalar içinde bulunmaktadõr. 
 
2.13. SOSYAL HİZMETLERDE İDARİ YAPI 
          Türkiye�de sosyal hizmetler halen, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğünün yanõ sõra çeşitli kurum ve kuruluşlar eliyle 
yürütülmektedir.  
 
          2828 sayõlõ Kanunla 1983 yõlõnda kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip ve katma 
bütçeli SHÇEK Genel Müdürlüğü sosyal hizmetlerin ulusal düzeyde planlanmasõ, 
uygulanmasõ, koordine edilmesi ve denetlenmesinden sorumlu temel kamu kurumu 
hüviyetine sahip bulunmaktadõr. Ayrõca, yine 2828 sayõlõ Kanunla oluşturulan Sosyal 
Hizmetler Danõşma kurulu üst istişari birim olarak sistemde yer almaktadõr. 
 
          SHÇEK Genel Müdürlüğü dõşõnda 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra Sosyal 
Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, Aile Araştõrma 
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Kurumu, Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ 
kurulmuştur. Bu kuruluşlar uygulayõcõ olmaktan çok kendi alanlarõnda düzenleyici, 
koordinasyon ve işbirliğini geliştirici, araştõrõcõ işlevlere sahiptir. 
 
          Sosyal hizmetler alanõnda yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn da doğrudan veya dolaylõ yükümlülüklere sahip olduğu görülmektedir. 
Örneğin, Belediyelerin yaşlõlarla ilgili bakõm hizmetleri, sosyal yardõm uygulamalarõ, 
sokak çocuklarõ ile ilgili çalõşmalarõ; T.C. Emekli Sandõğõ�nõn huzurevi hizmetleri; 
kamu kurum ve kuruluşlarõnõn kendi personelinin çocuklarõ için kreş ve gündüz 
bakõmevi açma yükümlülükleri; Sağlõk Bakanlõğõnca yerine getirilen sosyal hizmetlere 
ilişkin çalõşmalar bunlar arasõnda sayõlabilir. Ayrõca, sivil toplum örgütlerinin de kendi 
ilgi sõnõrlarõ içinde sosyal hizmetler alanõnda işleve sahip olduklarõ görülmektedir. 
 
2.14. İNSANGÜCÜ 
          Hizmetlerin hakkõyla yürütülmesi ve geliştirilmesinde en önemli kaynaklardan 
biri insangücüdür. Kurumlarõn nitelikli, görevine bilinçli ve yetenekli elemanlara sahip 
olmasõ, amaçlarõnõn gerçekleştirilmesinde önemli bir etkendir. Sosyal hizmetler 
alanõnda çalõşanlarõn da bu özelliklere sahip olmasõ beklenen bir husustur. 
 
          Sosyal hizmetlerin kapsamõ gereği çeşitli disiplinlerden birçok elemana ihtiyaç 
duyulmaktadõr. Bu elemanlarõn yeterli sayõda ve nitelikte yetiştirilip sahaya 
kazandõrõlmasõ ve görevlerini etkili bir ekip çalõşmasõ anlayõşõ içinde yürütmesi 
önemlidir. 
 
          Sosyal hizmetler alanõnda kilit eleman olma özelliğine sahip olan sosyal hizmet 
uzmanlarõnõn yetiştirilmesi ülkemizde 7355 sayõlõ Kanunla kurulan Sosyal Hizmetler 
Akademisinde başlamõş ve bu eğitim kurumunun 1982 yõlõnda Hacettepe 
Üniversitesine Sosyal Hizmetler Yüksekokulu adõyla bağlanmasõ ile devam etmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu halen sosyal hizmet eğitimi 
veren tek yükseköğretim kuruluşudur ve 1965 yõlõndan bu yana 2500 civarõnda 
mezun vermiştir. Bu sayõ ise, sosyal hizmetler alanõnõn genişliği karşõsõnda yeterli 
olmaktan uzak kalmaktadõr. 
 
          Sosyal hizmet uzmanõnõn yanõ sõra, sosyal hizmetlerde ihtiyaç duyulan hekim, 
psikolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, diyetisyen gibi elemanlar yeterli sayõda 
yetiştirilmekle beraber, kadro sõkõntõsõ nedeniyle istihdamlarõ sõnõrlõdõr. 
 
          Ülkemizde sosyal hizmetlerin yürütülmesinde temel sorumluluğa sahip SHÇEK 
Genel Müdürlüğü örnek olarak alõndõğõnda alandaki nitelikli eleman sõkõntõsõ bütün 
açõklõğõyla görülmektedir. Halen, SHÇEK Genel Müdürlüğünde çalõşan toplam 9.761 
personelden ancak % 8.19�u sosyal hizmet uzmanõ, % 0.82�si hekim, % 1.61�i 
psikolog, % 9.28�i öğretmen, % 0.74�ü çocuk gelişimci ve % 3.70�i de çocuk 
eğiticisidir. Bu tablo hizmetin niteliği açõsõndan düşündürücüdür. 
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3.  SORUNLAR 
Son yõllarda sosyal hizmetler alanõnda önemli gelişmeler kaydedilmiş olmasõna 

karşõn, Türkiye genelinde henüz tüm ihtiyaç gruplarõna ve topluma yeterli düzeyde 
hizmet götürülmesi, ve beklenen işlevlerin hakkõyla yerine getirilmesi söz konusu 
olamamõştõr. Hizmetler nitelik ve nicelik açõsõndan ihtiyacõ karşõlamaktan uzak 
gözükmektedir. 
         

Bu durumun en önemli nedeni, bu alanda had safhada yaşanan finansman ve 
nitelikli eleman sõkõntõsõdõr. Hizmetlerin çoğunlukla sosyal hizmet formasyonuna sahip 
olmayan elemanlarca yürütülüyor olmasõ da bu sõkõntõyõ arttõran diğer bir önemli 
neden olmaktadõr. 
           

Sosyal hizmetler alanõnda önemli bir sorun da, bu alanda farklõ idari yapõlarõn 
tekrar oluşturulmaya başlanmasõ ile idari bütünlüğün bozulmaya yüz tutmuş 
olmasõndan kaynaklanmaktadõr.  
           

Sosyal hizmetlerin idari yapõsõnõn bir bütünlük içinde yerine getirilmesi temel 
ilke olmasõna ve bu görev 1983 yõlõnda yürürlüğe giren 2828 sayõlõ Kanunla kurulan 
SHÇEK Genel Müdürlüğüne verilmiş iken 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra 
Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel Sekreterliği, Aile Araştõrma 
Kurumu, Kadõnõn Statüsü ve Sorunlarõ Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ 
gibi kurumlarõn kurulmasõ ile bu bütünlük bozulmaya başlamõş yetki ve sorumluluk 
karmaşasõnõn oluşumuna ve kaynak israfõna yol açõlmõştõr.  
           

Bir diğer önemli sorun, yeterince nitelikli eleman istihdam edilememesinden 
kaynaklanmaktadõr. Sosyal hizmetler alanõnda başta sosyal hizmet uzmanlarõ olmak 
üzere psikolog, hekim, çocuk gelişimci gibi nitelikli elemanlara duyulan ihtiyaç 
büyüktür. Bu ihtiyacõn karşõlanmasõ kurum kadrolarõnõn yeterli düzeye çõkarõlmasõ ve 
istihdamlarõnõn sağlanmasõ, bunun yanõ sõra yeterli sayõda elemanõn yetiştirilerek 
sahaya sunulmasõ ile olanaklõdõr.  
           

Sosyal hizmetlerde en fazla ihtiyaç duyulan sosyal hizmet uzmanlarõnõn 
yetiştirilmesinin tek bir yükseköğretim kurumuna (Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Hizmetler Yüksekokulu) bağlõ olmasõ bu eleman kaynağõnõn sõnõrlõ sayõda kalmasõna 
neden olmakta ve ihtiyacõn büyümesine yol açmaktadõr. Bu nedenle, Hacettepe 
Üniversitesinin yanõ sõra diğer üniversitelerde de sosyal hizmet eğitiminin başlatõlmasõ 
zorunluluk arz etmektedir. Sosyal hizmet eğitiminde lisans düzeyindeki programlarõn 
yanõ sõra yüksek lisans düzeyinde Aile ve Çocuk Refahõ, Tõbbi ve Psikiyatrik Sosyal 
Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Geriatrik Sosyal Hizmet gibi uzmanlõk alanlarõna göre 
programlarõn da açõlmasõ hizmetin niteliğinin arttõrõlmasõ açõsõndan yararlõ 
görülmektedir. Sosyal hizmet eğitimin yaygõnlaştõrõlamamõş ve uzmanlõk alanlarõna 
göre çeşitlendirilmemiş olmasõ insangücü yönünden önemli bir sorun kaynağõnõ 
oluşturmasõ bakõmõndan önemlidir. Bu konuda, diğer bir sorunun da hizmet içi eğitim 
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programlarõnõn yeterince ve sistemli bir şekilde yerine getirilemiyor olmasõndan 
kaynaklandõğõnõ söylemek olasõdõr. 
        
 4.  ÖNERİLER 
            4.1. GENEL 
   
           Sosyal hizmetlerin misyonunun, amaç, işlev ve örgütlenme tarzõnõn, gelecekte 
daha üst düzeye çõkartõlabilmesi ve daha etkili bir işleyişe kavuşturulmasõ için 
yeniden düzenlenmesini ve yenilenmesini gerçekleştirmek amacõyla �SOSYAL 
HİZMETLER MASTER PLANI� hazõrlanmasõna başlanmalõ ve 8. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ döneminde bitirilmesi sağlanmalõdõr. Sosyal Hizmetler Master Planõ, ülkenin 
genelinde, bölgesel farklõlõklar da göz önünde tutularak il il gelişmenin yönü ve 
düzeyinin belirlenmesinin, kaynaklarõn daha etkili bir biçimde kullanõlmasõnõn 
sağlanmasõ açõsõndan önemlidir. 
 
               4.2. AİLE HİZMETLERİ 
 

• 2828 sayõlõ Kanunla aileye doğrudan hizmet götürme görevi verilen Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü 
tarafõndan her il ve büyük ilçede öncelik sõrasõna göre, aile tedavi 
danõşmasõ, aile yaşamõ açõsõndan eğitim ve ailenin güçlendirilmesi, sosyal 
kurumlarla ilişkisini düzenleme ve savunuculuk işlevlerini yerine getirmek 
amacõyla �aile hizmetleri merkezi� adõ altõnda sosyal hizmet kuruluşlarõnõn 
faaliyete geçirilmesi gerçekleştirilmelidir. 

 
• Kurulacak Aile Hizmetleri Merkezlerinde görev alacak personelin (sosyal 

hizmet uzmanõ, psikolog v.b.) kuruluş amaçlarõna uygun olarak hizmet 
verebilmelerini sağlamak üzere hizmet içi eğitimleri gerçekleştirilmelidir. 

 
• Üniversiteler Sosyal Bilimler Enstitülerinde sosyal hizmet programlarõ ile 

bağlantõlarõ kurularak aile refahõna yönelik yüksek lisans programlarõ 
açõlmalõ ve böylece bu alanda hizmet verecek uzmanlaşmõş elemanlarõn 
yetiştirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
4.3. YOKSULLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 

 
• �Mutlak yoksulluk� düzeyinin Türkiye için genel ve bölgelere göre özel 

tanõmõnõn yapõlarak ilke ve kurallarõ belirlenmeli, kavrama Türkiye�nin 
koşullarõ çerçevesinde açõklõk getirilmelidir.  

 
• Sosyal yardõm uygulamasõnõn kime, hangi koşullarda ve hangi ölçütlere 

göre, hangi miktarlarda ve hangi sürede yerine getirileceği konusunda, 
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yerel özellikler de dikkate alõnarak, norm ve standart birliği sağlanmalõ ve 
bunun yasal dayanağõ oluşturulmalõdõr. 

 
• Kaynaklarõn daha rasyonel kullanõmõnõ sağlamak ve hizmetin etkililiğini 

geliştirmek amacõyla mevcut sistemin işleyişi yeniden düzenlenmeli, 
uygulamada bütünlüğün sağlanmasõ için kalõcõ çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
• Mevcut sosyal yardõm sisteminde yer alan kurum ve kuruluşlar arasõnda 

koordinasyon ve işbirliğinin etkili bir şekilde oluşturulmasõ sağlanmalõdõr. 
 

 
• Sosyal yardõmõ sosyal hizmetler bütünlüğü içinde ele alõp temel ilke ve 

kurallarõ belirleyecek, kurumlarõn yetki ve görevlerini düzenleyecek ve 
sosyal yardõm alanõndaki hukuki boşluklarõ dolduracak �Sosyal Yardõmlar 
Temel Kanunu� hazõrlõk çalõşmalarõna sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet 
Bakanlõğõ�nõn koordinatörlüğünde başlanmalõdõr. 

 
4.4. ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 

 
• Çocuk Haklarõ Sözleşmesinin ülkemizdeki uygulamasõnõn izlenmesinde 

koordinatör kuruluş olarak Başbakanlõkça sorumlu kõlõnan SHÇEK Genel 
Müdürlüğü bünyesinde bir �Çocuk Haklarõ Sözleşmesi İzleme ve 
Koordinasyon Kurulu� kurulmasõ gerçekleştirilmelidir. Bu kurulda SHÇEK 
yetkililerinin yanõ sõra ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de bulunmasõ 
sağlanmalõ, Kurulun yetki, sorumluluk ve işleyişi bir yönetmelikle 
düzenlenmelidir. 

 
• Güç koşullar altõnda yaşayan ve özel olarak korunmasõ gereken çocuklarõn 

gerçek sayõlarõnõn ve durumlarõnõn belirlenmesi için DİE Başkanlõğõ ile 
SHÇEK Genel Müdürlüğünün işbirliğinde ve Türkiye çapõnda bir 
araştõrmanõn gerçekleştirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
• Ailenin ekonomik yoksunluğu nedeniyle çocuklarõn �korunma kararõ� 

alõnarak öz ailesinden koparõlmasõ ile sonuçlanan uygulama yerine, aileye 
çocuklarõna yeterince bakabilmelerini sağlayacak düzeyde sosyal yardõm 
uygulama sisteminin geliştirilmesi ve bu uygulamanõn sosyal hizmet 
anlayõşõ çerçevesinde izlenmesi ve aileye bu yönde destek sağlanmasõ 
gerçekleştirilmelidir. (Ailenin desteklenmesi ve çocuğu ile ilişkilerinin 
düzenlenmesine yardõmcõ olunmasõnda, kurulmasõ yukarõda önerilen Aile 
Hizmetleri Merkezleri yetkili ve sorumlu kõlõnabilir). 

 
• Evlat edinmede, SHÇEK Genel Müdürlüğü inceleme ve karar 

aşamalarõnda sisteme dahil edilmeli; mahkeme kararõ ile evlat edinme 
işlemi tamamlandõktan sonra da SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafõndan 
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çocuk ve ailenin izlenmesi ve gerektiğinde onlara destek verilmesi 
sağlanmalõdõr. Bu konuda Türk Medeni Kanununda gerekli değişiklikler 
gerçekleştirilmelidir. 

 
• Türk Medeni Kanunundaki evlat edinme koşullarõ yeniden gözden 

geçirilerek yenilenmeli, özellikle 35 yaş koşulu 0-10 yaş grubundaki 
çocuklarõ evlat edinecekler için 30 yaşõna indirilmelidir. 

 
• Korunmaya muhtaç çocuklarõn haklarõnõn korunmasõ açõsõndan kamu 

vesayetinin kanunlaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 
 

• Korunma kararõnõn alõnmasõ aşamasõnda gerek SHÇEK Genel Müdürlüğü 
uygulayõcõlarõ gerekse mahkemeler tarafõndan 2828 sayõlõ Kanunun özüne 
ve amir hükümlerine uyulmasõ yönünde azami titizlik gösterilmelidir. 

 
• Çocuk yuvasõ ve yetiştirme yurtlarõnõn işleyişi yeniden gözden geçirilerek 

bu kuruluşlarõn ev ortamõnõn sõcaklõğõna kavuşturulmasõ sağlanmalõ; 
çocuklarõn kendi yaşamlarõ ile ilgili kararlara ve uygulamalara katõlõmlarõnõn 
sağlanmasõ yönünde anlayõş oluşturulmasõ gerçekleştirilmelidir. 

 
• Çocuk yuvasõ ve yetiştirme yurtlarõnda sosyal hizmet anlayõşõna sahip 

kalifiye elemanlarõn görevlendirilmesi sağlanmalõ, görevlilerin hizmet-içi 
eğitimleri gerçekleştirilmeli ve bu kuruluşlarõn hizmet kalitesinin artõrõlmasõ 
sağlanmalõdõr. 

 
• Çocuk Yuvasõ ve özellikle kõz çocuklarõ için yetiştirme yurdu sayõsõ ülke 

çapõnda artõrõlmalõdõr. 
 

• 18 yaşõnõ doldurmuş ancak, 2828 sayõlõ Kanun gereğince korunma 
kararlarõ devam eden veya etmeyen çocuklardan gerekli görülenler için 
Gençlik Evleri türündeki uygulamalar yaygõnlaştõrõlarak sürdürülmeli; 1988 
yõlõnda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu�na ek olarak 
çõkarõlan 3413 sayõlõ Kanuna dayalõ olarak koruma kararõ kalkan çocuklarõn 
toplum içinde desteklenmesi çalõşmalarõnõn devamõ geliştirilerek 
sağlanmalõdõr. 

 
• Koruyucu Aile uygulamasõ bugünkü sembolik görünümünden kurtarõlmalõ; 

profesyonel koruyucu aile uygulamasõ gerçekleştirilerek, koruyucu aile 
sayõsõ arttõrõlmalõdõr. 

 
• Sokak çocuklarõ konusunda toplumun çeşitli kesimlerinin duyarlõlõğõnõn 

arttõrõlmasõ ve topyekün hareket edilmesi sağlanmalõ; bu konuda kamu 
kurumlarõ ile sivil toplum örgütleri arasõnda kalõcõ ve etkili bir işbirliği 
sağlanmasõ gerçekleştirilmeli; SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafõndan açõlan 
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sokak çocuklarõna yönelik kuruluşlarõn yerel yönetimler ve sivil toplum 
örgütlerinin de katõlõmõyla yaygõnlaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde SHÇEK Genel Müdürlüğünce 

başlatõlan �erken çocukluk eğitimi� uygulamasõnõn yaygõnlaştõrõlarak 
sürdürülmesi sağlanmalõdõr. 

 
• İhmal ve istismara maruz kalmõş çocuklarõn iyileştirilmesi/õslahõ, hukuki 

işlemlerde yardõmcõ olunmasõ ve savunuculuk işlevinin yerine getirilmesi 
yönündeki uygulamalar geliştirilerek yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

 
• Sistemde büyük bir öneme sahip bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü 

Küçükleri Koruma Şubeleri güçlendirilmeli ve her ilde kurulmasõ 
sağlanmalõdõr. Bu birimlerin işleyişi ve personel standartlarõ yeniden 
gözden geçirilerek çocuk konusunda uzmanlaşmõş polis ve sosyal hizmet 
uzmanlarõnõn istihdamõ yollarõ aranmalõdõr. 

 
• Kamuya ait kreş ve gündüz bakõmevlerinin dar gelirli ve yoksul aile 

çocuklarõ ile muhtaç annelerin çocuklarõnõn bakõmõna yönlendirilmesi; özel 
kreş ve gündüz bakõmevlerinin kurulmasõnõn ve hizmeti sürdürmesinin 
teşvik edilmesi; ve ilköğretim çağõndaki çocuklar için �çocuk klüpleri � 
türünde gündüzlü kuruluşlarõn açõlmasõna ağõrlõk verilmesi sağlanmalõdõr. 

 
• Çocuk refahõ alanõnda uzmanlaşmõş kalifiye eleman yetiştirmek amacõyla 

Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinde sosyal hizmet programlarõ ile 
bağlantõlõ bir şekilde yüksek lisans programlarõnõn açõlmasõ sağlanmalõdõr. 
(Bu program, aile ve çocuk refahõ alanlarõnõn ayrõlmaz bir bütün 
oluşturduğu gerçeğinden hareketle aile refahõ ile birleştirilerek 
düzenlenebilir). 

 
• Çocuklara götürülen hizmetlerin niteliği ve etkililiğine yönelik bilimsel 

araştõrmalarõn gerçekleştirilmesi teşvik edilmelidir. 
 
4.5. GENÇLİK HİZMETLERİ 

 
• Gençlik hizmetleri ile ilgili politika ve uygulamalar, ilgili kurum ve kuruluşlar 

ile gençlik temsilcilerinin ortaklaşa yapacağõ bir değerlendirme çalõşmasõ ile 
geniş kapsamda irdelenmeli, yeni anlayõş ve yaklaşõmlar geliştirilerek 
gençlik hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin arttõrõlmasõ yönünde temel ilkeler 
ve uygulama çizgisi belirlenmelidir. 

 
• Gençlerin serbest zamanlarõnõ daha yapõcõ ve doyurucu bir şekilde 

değerlendirebilmelerini sağlamak amacõyla, bu konuya ilişkin tesis ve 
kuruluşlarõn (gençlik merkezi, kamplar, rekreasyon alanlarõ gibi) devlet ile 
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yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasõnda kurulacak işbirliği ile, 
yerel ihtiyaçlar doğrultusunda, nitelik ve nicelik yönünden geliştirilip 
yaygõnlaştõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 

 
• Gençlik hizmetlerinin organizasyonunda ve yürütülmesinde gençlerin 

bizzat katõlacaklarõ mekanizmalarõn oluşturulmasõ sağlanmalõdõr.  
 

• Çocuk ve gençlere yönelik hizmetler içinde önemli bir yere sahip olan 
�izcilik� ile ilgili çalõşmalarõn bugünkü karmaşadan, çok başlõlõktan ve 
yönetimsel çekişmelerden kurtarõlmasõ, nitelik ve niceliğinin geliştirilmesi 
amacõyla sistemin yeniden düzenlenmesi ve idari yapõda yeni bir oluşuma 
gidilmesi uluslararasõ ilke ve kurallar dikkate alõnarak gerçekleştirilmelidir. 

 
• Gençlerin psiko-sosyal sorunlarõnõn giderilmesi yönünde yardõmcõ olacak, 

onlara danõşmanlõk hizmeti verecek ve destek sağlayacak türdeki, SHÇEK 
Genel Müdürlüğünün başlatmõş olduğu Ergen Danõşma Merkezi gibi 
kuruluşlarõn yaygõnlaştõrõlmasõ gerçekleştirilmelidir. 

 
4.6. YAŞLILARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 

 
• Sağlõk Bakanlõğõ, SHÇEK Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurumlar arasõnda 

işbirliği sağlanarak, yaşlõnõn yaşadõğõ ortamda desteklenmesi amacõyla 
ihtiyaç duyulan illerden başlamak suretiyle �evde bakõm� hizmeti 
yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 

 
• Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerimizdeki yoğun ihtiyacõ 

göz önünde tutarak huzurevleri ve küçük birimlerden oluşan yaşlõ evleri gibi 
kuruluşlarõn sayõsõnõn arttõrõlmasõ gerçekleştirilmelidir. 

 
 
• Özel bakõma ihtiyacõ olan yaşlõlar için yeterli sayõda ve donanõmlõ bakõm ve 

rehabilitasyon merkezleri açõlmalõdõr. 
 
• Yaşlõlarõn birlikte olabilmelerini, sosyal ve kültürel aktivitelerini 

sürdürebilmelerini ve yaşama bağlõlõklarõnõ arttõrabilmelerini sağlamak 
amacõyla özellikle büyük kentlerimizden başlamak üzere �yaşlõ klüpleri� gibi 
kuruluşlarõn tesisi gerçekleştirilmelidir. 

 
• Yaşlõlõğa ve emekliliğe hazõrlõk eğitimi programlarõnõn uygulamaya 

geçirilmesi sağlanmalõdõr. 
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4.7. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER 
 

• Türkiye genelinde özürlülerin sayõsõnõn tam olarak belirlenmesi için DİE 
Başkanlõğõ, SHÇEK Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ ve 
Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun işbirliğinde bir araştõrma yapõlmasõ 
ve ülkemizin özürlüler haritasõnõn çõkarõlmasõ gerçekleştirilmelidir. 

 
• Özürlülerin en önemli sorunlarõndan biri olan istihdam sorununun 

çözülebilmesi, işgücü piyasasõnda daha çok talep edilebilir hale gelmeleri, 
özürlüler için iş analizi ve meslek tanõmlarõnõn yapõlmasõ ve buna 
dayanarak mesleki teknik eğitim ve rehabilitasyon uygulamalarõna 
geçilmesi sağlanmalõ, korumalõ işyerleri açõlmasõ gerçekleştirilmelidir. 

 
• Özürlülerin  bakõm ve  rehabilitasyonlarõnõ sağlamak  amacõyla  hizmet 

veren kuruluşlarõn  sayõlarõnõn  artõrõlmasõ  yönündeki  girişimlere  hõz 
verilmelidir. 

 
• Kentlerimizin fiziksel çevresi özürlülerin kullanõmõna uygun hale getirilmeli; 

kamusal mekanlarõ kolaylõkla bulma ve yararlanabilmelerini, toplu taşõm 
araçlarõnõ kolaylõkla kullanabilmelerini sağlayacak önlemler geliştirilmeli ve 
belirli projeler çerçevesinde planlanõp uygulamaya geçirilmelidir. 

 
• Görme engelliler için yazõlõ kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak amacõyla 

özel türdeki matbaa ve kütüphane hizmetleri oluşturulmalõ, bilgisayar 
teknolojisinde Türkçe ekran okuma programõnõn üretilmesi 
gerçekleştirilmelidir. 

 
• Özürlüler ile ilgili son derece dağõnõk olan mevzuat tek bir yasada 

toplanarak, �özürlü haklarõ temel kanunu�nun düzenlenmesi 
gerçekleştirilmelidir.  

 
• Özürlülere karşõ toplumun duyarlõlõğõnõn artõrõlmasõ yönünde çalõşmalar 

hõzla sürdürülmelidir. 
 

4.8. SAĞLIĞA İLİŞKİN SOSYAL HİZMETLER 
 

• Risk altõndaki birey, grup ve ailelerin erken dönemde, sorunlar ortaya 
çõkmadan belirlenmesini, gerekli ekonomik, sosyal ve psikolojik destekler 
ile sağlõk hizmetlerinden yararlanmalarõnõ sağlamak amacõyla, birinci 
basamak sağlõk hizmetleri ile entegre olunarak Sağlõk Bakanlõğõ  ve 
SHÇEK Genel Müdürlüğünün işbirliğinde toplum içinde ortak hizmet 
ekipleri oluşturulmalõ. Bu ekipte hekim, sosyal hizmet uzmanõ, psikolog ve 
ebenin yer almasõ sağlanmalõdõr. 
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• Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan kişilerin ücretsiz tedavilerinin 
3816 ve 3294 sayõlõ Kanunlar kapsamõnda yürütülmesi, kalõcõ ve yeni bir 
sistem oluşturulana kadar sürdürülmesi sağlanmalõdõr. 

 
• Tedavi için büyük kentlere gelen ve ödeme gücü olmayan kişiler için �hasta 

misafirhaneleri�nin açõlmasõ, Sağlõk Bakanlõğõ, SHÇEK Genel Müdürlüğü ve 
Başbakanlõk Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel 
Sekreterliğinin işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. 

 
• Kronik hastalõğõ olan kişilerin hastane sonrasõ tõbbi ve psiko-sosyal bakõm 

hizmetleri geliştirilmeli, bu hizmetler sağlõk ocaklarõ ile koordinasyon 
sağlanarak Sağlõk Bakanlõğõnca oluşturulacak birimler tarafõndan yerine 
getirilmelidir. Bu birimlerin, sosyal hizmet uzmanlarõ ve psikologlarla 
güçlendirilmesi, bu personelin birinci basamak sağlõk hizmetlerinde görev 
yapan hekim, ebe, hemşire ve sağlõk memurlarõ ile ekip anlayõşõ 
çerçevesinde görev ve sorumluluklarõ belirlenerek hasta ve ailelerinin 
yaşam kalitesini yükseltecek nitelikte hizmet sunmalarõ sağlanmalõdõr. 

 
• Kronik hastalõğõ olan kişiler için sosyal destek sistemlerinin geliştirilmesi ve 

toplum içinde bakõm ve tedavi hizmetlerinin etkili bir biçimde sunulabilmesi 
amacõyla Sağlõk Bakanlõğõ ve SHÇEK Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle evde 
bakõm ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanmalõ, bu konuda hizmet 
veren kuruluşlarõn ruhsat işlemlerinin ve çalõşma koşullarõnõn belirlenmesi, 
ve denetimleri ile ilgili esaslar yasal bir temele oturtulmalõdõr. 

 
• Ruhsal bozukluğu olan kişiler için kurum bakõmõ dõşõnda, hastanelerle 

bağlantõsõ olan hizmet ekibinin gözetimi altõnda bağõmsõz evlerin açõlmasõ, 
ayrõca, hasta ve aileye psiko-sosyal içerikli destek hizmetlerinin sunumu 
Sağlõk Bakanlõğõ ile SHÇEK Genel Müdürlüğünün işbirliği ile sağlanmalõdõr. 

 
• Sağlõkla ilgili sosyal hizmetler alanõnda kalifiye elemanlarõn yetişmesini 

sağlamak amacõyla Üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitüleri tarafõndan 
�tõbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet� yüksek lisans programlarõ açõlmasõ 
gerçekleştirilmelidir. 

 
4.9. SUÇLULARA YÖNELİK HİZMETLER 

 
• Çocuk Mahkemelerinin her ilde kurulmasõ gerçekleştirilmeli, işleyişi 

evrensel değer ve ilkeler doğrultusunda etkililiğe kavuşturulmalõdõr. 
 
• Çocuklar yetişkinlere mahsus cezaevlerine gönderilmemeli, çocuk tutukevi 

ve õslahevlerinin sayõsõ artõrõlmalõdõr. 
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• Çocuk tutukevi, õslahevi ve yetişkinler için cezaevlerinde koğuş sistemi 
yerine oda sistemine geçilmeli, bu kurumlardaki işleyiş ve yaşam koşullarõ 
evrensel ölçülerde çağdaşlaştõrõlmalõdõr. 

 
• Ceza infaz kurumlarõ ile tevkifevlerinde karşõlaşõlan uzman personel 

(hekim, sosyal hizmet uzmanõ, psikolog gibi) sõkõntõsõnõ giderebilmek 
amacõyla Adalet Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ ve SHÇEK Genel Müdürlüğü 
arasõnda işbirliğine gidilmeli, bu kurumlardaki kadrolar yeterli düzeye 
çõkarõlmalõdõr. 

 
• Ceza infaz ve tevkifevlerindeki  iyileştirme/õslah programlarõ yeniden 

düzenlenerek etkili bir şekilde uygulanmasõna olanak tanõnmalõdõr. 
 

• İnfaz kurumlarõndaki hükümlülerin üretken hale getirilmesi için iş eğitimleri 
ile ilgili programlar güncelleştirilmeli ve etkililiği artõrõlmalõ, iş atölyeleri 
modernleştirilmelidir. 

 
• İnfaz kurumlarõnda her hangi bir iş kolunda çalõşan hükümlü ve tutuklularõn 

kurumda iken sigortalarõnõn yapõlmasõ ve tahliye sonrasõ bir işe 
yerleştirilmesi sağlanmalõ; hükümlülerin tahliye sonrasõ yaşadõğõ ekonomik 
ve sosyal sorunlarõnõn çözümü için öncelikle patronaj kanunun çõkarõlmasõ 
gerçekleştirilmelidir. 

 
4.10.TOPLUMSAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMETLER / GÖÇMENLER 

 
• Sosyal hizmetlerin, özellikle geri kalmõş yörelerimizin toplumsal kalkõnma 

ve değişme yönündeki işlevlerini daha etkili kõlmak için gerekli yasal, 
yönetsel ve finansal yönden desteklenmesi ve güçlendirilmesi 
sağlanmalõdõr. 

 
• Hõzlõ ve sağlõksõz kentleşme sorunlarõnõn yoğun olduğu kentler ile 

kalkõnmada öncelikli yörelerde Toplum Merkezlerinin açõlmasõ çalõşmalarõ 
hõzla sürdürülmelidir. Bu kuruluşlarõn yaygõnlaştõrõlmasõ yönünde SHÇEK 
Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlõğõ, yerel yönetimler ve sivil toplum 
örgütleri arasõnda koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasõ 
gerçekleştirilmelidir. 

 
• Toplum Merkezlerinin daha etkili kõlõnmasõ ve işleyişi ile ilgili esaslar bir 

yönetmelikle düzenlenmeli; Toplum Merkezlerinin doğrudan topluma 
yönelik olarak �toplum organizasyonu ve kalkõnmasõ� ilkeleri doğrultusunda 
hizmet vermesi sağlanmalõdõr. 

 
• Yeni yerleşim yerlerine özellikle kentlere göç etmiş olanlarõn yeni 

çevrelerine uyumlarõnõ ve yerel halkla kaynaşmalarõnõ sağlamak ve 
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kentlileşmelerini kolaylaştõrmak amacõyla organize faaliyetlerin 
geliştirilmesi, Toplum Merkezlerinin yaygõnlaştõrõlmasõyla oluşturulacak 
programlarõn uygulanmasõ yoluyla gerçekleştirilmelidir. 

 
• Göçmenlerin iskan, konut, ve diğer sorunlarõnõn çözümü yönünde genel 

yönetim kuruluşlarõ, kamu kurumlarõ, yerel yönetimler ve sivil toplum 
örgütleri arasõnda işbirliğine gidilmeli, gecekondulaşmanõn önüne geçecek 
etkili önlemler alõnmalõdõr. 

 
4.11. DOĞAL AFETLER VE SOSYAL HİZMETLER 

 
• Doğal afetlere ilişkin mevzuat, afet öncesi, afet sõrasõ ve afetten sonrasõ 

açõsõndan değerlendirilmeli, günün ve geleceğin tahmin edilebilir 
koşullarõna göre yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenleme yapõlõrken ilgili 
tüm kurum ve kuruluşlarõn yetki, sorumluluk ve görevlerinin sõnõrlarõ 
belirlenmeli, işbirliği ve koordinasyon esaslarõ tespit edilmelidir. 

 
• Doğal afetlere ilişkin planlar yenilenmeli, bölgesel koşullara göre illerin 

özellikleri ve karşõlaşmalarõ muhtemel doğal afetlerin türlerine göre her 
sektör açõsõndan alõnmasõ gerekli önlemler kapsamlõ olarak belirlenmeli ve 
sistemleştirilmelidir. 

 
• Doğal afetlerde görev almasõ muhtemel personelin afet sõrasõnda acil 

müdahalede bulunabilmelerini sağlamak amacõyla kendi alanlarõnda 
eğitilmeleri ve müdahaleye her an hazõr hale getirilmeleri sağlanmalõdõr. 

 
• Afet dönemlerinde yürütülecek sosyal hizmetlerin ortaklaşa 

planlanabilmesi ve koordinasyon içinde yürütülebilmesi amacõyla, sosyal 
hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlõğõnõn yönetiminde SHÇEK Genel 
Müdürlüğü, Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel 
Sekreterliği ve il/ilçe vakõflarõ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, afetler bölge 
yönetimleri, Kõzõlay ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulunun birlikte katõlacaklarõ eğitim ve tatbikat çalõşmalarõ düzenli 
olarak yapõlmalõdõr. 

 
• SHÇEK Genel Müdürlüğü bünyesinde, gerek olağan gerekse afet 

dönemlerindeki sosyal yardõmlarõ etkili ve kalõcõ şekilde yürütmek üzere, 
doğrudan afet işleri ile sosyal yardõmlardan sorumlu �Afet ve Sosyal 
Yardõm Hizmetleri Dairesi� kurulmalõdõr. 

 
• Afet sonrasõ birey ve ailelerde oluşan sorunlarõn giderilmesi, psikolojik ve 

sosyal tedavi ve destek hizmetlerinin sağlanmasõ amacõyla, Sağlõk 
Bakanlõğõ, SHÇEK Genel Müdürlüğü ile yerel yönetimlerin işbirliğinde ve 
sivil toplum örgütlerinin katõlõmlarõyla, depreme maruz kalmõş Marmara 
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Bölgesinde �psiko-sosyal hizmet merkezleri� açõlmasõ ivedi olarak 
gerçekleştirilmelidir. 

 
4.12. SOSYAL HİZMETLERDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

 
• Mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandõrmak ve güç birliğini 

oluşturmak amacõyla, sosyal hizmetler alanõnda faaliyet gösteren kamu 
kurum ve kuruluşlarõ ile sivil toplum örgütleri arasõnda koordinasyon ve 
işbirliği tesisi bir sistem dahilinde gerçekleştirilmelidir. Bu konuda, SHÇEK 
Genel Müdürlüğü, 2828 sayõlõ Kanunun kendisine tanõdõğõ yetki ve 
sorumluluklar uyarõnca düzenleyici ve aktif bir role sahip olmalõdõr. 

 
• SHÇEK Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakõflar Genel 

Müdürlüğünün işbirliğinde, sosyal hizmetler alanõnda faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütleri arasõnda iyi organize olmuş ve etkili çalõşmalarda 
bulunanlarõn belirlenmesi sağlanarak, onlarõn desteklenmesi ve teşvik 
edilmesi yollarõ aranmalõdõr. 

 
• Sosyal hizmetler alanõnda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine, etkili 

bir çalõşma içinde olmalarõnõ ve hizmetlerini daha da geliştirmelerini 
sağlamak amacõyla, SHÇEK Genel Müdürlüğü 2828 sayõlõ Kanunun amir 
hükümleri doğrultusunda yol gösterici, görüş ve tavsiyelerde bulunucu 
görevini etkili bir şekilde yerine getirebilme yollarõnõ aramalõ, bu yönde bir 
sistem geliştirmelidir. 

 
 
4.13.SOSYAL HİZMETLERDE İDARİ YAPI 

 
• Kõsa vadede, mevcut sistemde yer alan kurum ve kuruluşlar arasõnda 

güçlü bir işbirliği ve koordinasyonun tesisi sağlanmalõdõr. 
 
• Uzun vadede, sosyal hizmetleri bir bütün olarak düzenlemek ve yürütmek 

üzere bir üst idari yapõ olarak �Sosyal Hizmetler Bakanlõğõ� kurulmalõ, 
yerinden yönetim esasõna göre oluşturulacak idari ve mali otonomiye ve 
genel bütçe dõşõnda bütçe uygulamasõna sahip örneğin Sosyal Hizmetler 
Kurumu, Sosyal Yardõm Kurumu gibi kurumlar yeniden düzenlenerek veya 
kurularak Bakanlõğõn idari vesayetine bağlanmalõdõr. 

 
• Sosyal hizmetlerin ulusal düzeyde planlanmasõ, işbirliği olanaklarõnõn 

araştõrõlmasõ ve geliştirilmesi amacõyla, 2828 sayõlõ Kanunla kurulan Sosyal 
Hizmetler Danõşma Kurulunun yasal danõşmanlõk görevlerini etkili şekilde 
yerine getirmesi ve alõnan kararlarõn takibi için gerekli yönetsel çalõşmalara 
önem ve ağõrlõk verilmelidir. 
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• Sosyal hizmetlerin iller bazõnda koordine edilebilmesi ve işbirliği içinde 
yürütülebilmesi amacõyla, 2828 sayõlõ SHÇEK Kanunu ile oluşturulan İl 
Sosyal Hizmetler Kurulunun bütün illerde aynõ etkililik ve süreklilik içinde 
çalõşmasõ ve alõnan kararlarõn takibi için gerekli yönetsel önlemler 
alõnmalõdõr. 

 
• SHÇEK Genel Müdürlüğü İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin daha 

güçlendirilmesi ve kalifiye elemanlarla takviye edilmesi gerçekleştirilmelidir. 
 

• Sosyal hizmetlerin en küçük yerleşim birimlerine de hõzlõ ve etkili şekilde 
ulaşabilmesi için, başta büyükşehir ve doğal afete maruz kalmõş bölgeler 
olmak üzere, belirli bir program dahilinde, İlçe Sosyal Hizmetler 
Müdürlüklerinin kurulmasõ sağlanmalõdõr. 

 
• Başbakanlõk SHÇEK Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardõmlaşma ve 

Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel Sekreterliği�nin aynõ Devlet Bakanlõğõna 
bağlõ olarak görev yapmasõnõ sağlayacak kalõcõ nitelikte bir düzenleme 
yapõlmalõdõr. 

 
 

4.14. İNSANGÜCÜ 
 

• Sosyal hizmetleri yürütmekle yükümlü ve sorumlu olan kurumlara 
ihtiyaçlarõ oranõnda kadro kullanõm imkanõnõn sağlanmalõdõr. 

 
• Türkiye�de sosyal hizmetler alanõnda temel insangücü kaynağõnõ yetiştiren 

tek yükseköğretim kurumu olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu�nun akademik yapõsõnõn geliştirilerek �Fakülte�ye 
dönüştürülmesi ve diğer üniversite bünyelerinde de sosyal hizmet 
eğitiminin başlatõlmasõna öncülük etmesi ve böylece ihtiyacõ karşõlayacak 
sayõ ve nitelikte sosyal hizmet uzmanõnõn yetiştirilmesi gerçekleştirilmelidir. 

 
• Üniversiteler Sosyal Bilimler Enstitülerinde sosyal hizmet eğitimi ile 

bağlantõsõ kurularak Aile ve Çocuk Refahõ, Tõbbi ve Psikiyatrik Sosyal 
Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Geriatrik Sosyal Hizmet gibi uzmanlõk 
alanlarõna göre yüksek lisans programlarõnõn açõlmasõ gerçekleştirilmelidir. 

 
• Hizmet içi eğitim programlarõnõn, ilgili kurumlar arasõnda işbirliği yapõlmak 

ve kalõcõ kurallara bağlanmak suretiyle düzenli olarak gerçekleştirilmesi 
sağlanmalõdõr. 
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II. BÖLÜM : SOSYAL YARDIMLAR 
 

1.   GİRİŞ   
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõ' nda oldukça ayrõntõlõ bir biçimde düzenlenmiş 

olan �sosyal devlet� ilkesinin varlõğõ rejimin güvencesi olarak sunulmaktadõr. Bu 
nedenle de �değiştirilmez� kõlõnmõştõr. Anayasalarõn ve yasalarõn sosyal olma niteliği 
toplumsal bir gereksinimin sonucudur. Sorunlarõ olmayan kişi, grup ve toplum 
düşünülemez. 

 
Kişi, grup ve toplumun sorunlarla baş edemediği yerde �önleyici� ve/veya 

�yerine geçici� çözümleri sunmak sosyal devlet ilkesi gereği devletin görevleri 
arasõnda sayõlmaktadõr. 

 
�Sosyal güvenlik�, bir genel hedef  olarak hiçbir ayrõm gözetmeksizin, herkesin 

sosyal ve ekonomik gereksinimlerini de kapsayacak biçimde içinde bulunduklarõ 
durum ve geleceklerinin güvence altõna alõnmasõdõr. Sosyal güvenliğin başlõca iki 
aracõ vardõr. Birincisi sosyal sigortalar, ikincisi ise sosyal yardõmlardõr. 

 
 Sosyal sigortalar;  fizyolojik, ekonomik ve sosyal riskleri karşõlamak için 

önerilen önlemler toplamõdõr. Genel amacõ ise, ulusal gelirin bir bölümünün yeniden 
dağõlõmõnõ sağlamaktõr. Pirim yatõrma esasõna dayalõdõr. 

 
 Sosyal yardõmlar; "geçinme güçlüğü içinde olan" ve "toplumdan  

dõşlanma  tehlikesiyle karşõlaşan  kişilerin", yoksul ve az gelirli insanlarõn veya 
sosyal gruplarõn yaşamlarõnõn güvence altõna alõnmasõ konusunda, kamu 
sorumluluğu ilkelerinin kabul edilmesinden doğmaktadõr. Sosyal yardõmlar genellikle 
vergiler ile finanse edilmektedir. Herhangi bir karşõlõk söz konusu olmaksõzõn 
gereksinim içinde bulunan kişileri kapsamaktadõr. Sosyal yardõmlar, tek yanlõ olarak 
devlet ya da kamu makamlarõnca yasal yetki ve görev verilmiş gönüllü kuruluşlar 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Yararlanan kişinin herhangi bir mali katkõsõ söz konusu 
değildir.  

 
En geniş anlamõ ile �sosyal yardõm; yerel ölçüler içinde asgari seviyede dahi 

kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirme olanağõndan kendi 
ellerinde olmayan nedenlerden dolayõ yoksun kalmõş kişilere, resmi kuruluşlar veya 
kanunlarõn verdiği yetkiye dayanarak yarõ resmi veya gönüllü kuruluşlarca muhtaçlõk 
tespitine ve kontrolüne dayalõ olarak yapõlan ve kişileri en kõsa sürede kendi 
kendilerine yeterli hale getirmek amacõnõ taşõyan parasal ve nesnel sosyal gelirden 
oluşan bir sosyal güvenlik yöntemi ve bir sosyal hizmet alanõdõr�. 
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2.  MEVCUT DURUM  

2.1. SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDEKİ DURUM 
2.1.1. Almanya 
 Almanya örneği ele alõndõğõnda, daimi ikametgahõ bu ülkede bulunan ihtiyaç 
sahibi herkes en alttaki koruyucu ağ olarak özel durumuna uygun olan yardõmõ talep 
hakkõna sahiptir. Bunun için üç önemli koşul aranõr.   
 

a) Zor durumda bulunmak,  
b) Kendi kendine yetmemek,  
c) Başkasõndan yardõm alamamak.  
 
Yaşamõ sürdürme amaçlõ yardõmlar bir meskende ikamet sağlamak, ilgilinin 

kendi meskeni için gerekli ev eşyasõnõ almak, gõda, elbise, yakõt ve kültürel yaşama 
katõlõm olanağõ sağlamak şeklinde sayõlabilir. Özel durum yardõmlarõ hastalõk, analõk, 
sakatlõk gibi hallerde ilgiliye gereksinimi olan sağlõk, doğum ve rehabilitasyon 
olanaklarõ sağlamak, ev idaresine yardõm, iş kurma şeklinde sayõlabilir. Geçici veya 
sürekli olarak eşya ve hizmet şeklinde sunulan edimlerin dõşõnda kişilere, medeni 
durumlarõ dikkate alõnarak, belirli miktardaki para yardõmlarõ da yapõlabilmektedir. 

 
 Bu ülkede, sosyal yardõmlar, kişiler için bir hak teşkil etmektedir. Bu itibarla 
yararlanmak için talep şart değildir. Edimler re'sen de sunulabilmektedir. Edimler için 
her eyalet bünyesinde bir �Sosyal Yardõm İdaresi� kurulmuş, bunlar da bölge bazõnda 
örgütlenmişlerdir. Gerekli giderler eyaletlerin bütçesinden karşõlanõr. 

  

2.1.2. İngiltere 
 İngiltere�de yoksullar için aylõk, özel ihtiyaçlar parasõ, engelliliğe ilişkin aylõklar, 
çocuklara ilişkin ödemeler ve yaşlõlõk aylõğõ sosyal yardõm nitelikli uygulamalardõr. 
Yoksul aylõğõ daimi olarak İngiltere�de ikamet eden, çalõşma gücüne sahip ve iş 
aramakta olan muhtaçlara yöneliktir. Yetkili kurum, aylõğa ilişkin koşullarõ 
değerlendirerek takdir hakkõnõ kullanõr. Ancak, anõlan koşullar gerçekleştiğinde yoksul 
kişi için bir hakkõn varlõğõ kabul edilmektedir. Yapõlacak ödeme; yaş, medeni durum 
ve çocuk sahibi olup olmamaya göre değişmekte olup, anõlan durumlarõn her biri için  
ayrõ  miktarlarda belirlenmiştir. 
 
 Yoksulluk aylõğõ sürekli ihtiyaç hali için düşünülmüştür. Özel ihtiyaçlar parasõ 
ise, düzenli gelir ile karşõlanmasõ mümkün olmayan normal dõşõ harcamayõ gerektiren 
durumlar içindir. Bu amaçla kurulmuş özel bir fon vardõr. İngiltere�de ikamet eden ve 
18 yaşõnõ doldurmuş, geliri belirli bir düzeyi aşamayan kişiler, tek başlarõna 
karşõlayamayacaklarõ münferit bir ihtiyaç ortaya çõktõğõnda, talepte bulunurlar. Yerel 
yönetimler bütçelerinin bir kõsmõnõ sosyal fona tahsis etmek zorundadõrlar. Fondan 
örneğin taşõnma, bir beyaz eşyanõn tamiri, ev eşyasõnõn yenilenmesi, ölüm, analõk 
gibi gerekçelerle para talebinde bulunabilmek  mümkündür. 
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Sakatlõk hali, sakatlõk dereceleri, bakõma muhtaç (gece ve/veya gündüz), yaş 
ve medeni durum dikkate alõnarak kişilere aylõk bağlanõr. Anõlan özelliklerin her biri 
dikkate alõnarak kişilere durumlarõna uyan belirli bir ödeme yapõlõr. İngiltere�de ağõr 
engelli kategorisinde aylõk almakta olan bir kişiye bakanlara da Devlet tarafõndan 
onlarõn işgücü piyasasõna katõlamamaktan doğan kaybõnõ telafi amacõyla aylõk 
bağlanmaktadõr. Bu aylõğõn ödenmesi, bakõm işinin düzenli olmasõ, yani, haftada en 
az 35 saat mesai yapõlõyor olmasõ koşuluna bağlõdõr. 
  

Çocuklara ilişkin ödemeler çocuk parasõ ve vasi aylõğõdõr. Son 52 haftalõk 
ikamet süresi içinde en az 182 gün İngiltere�de ikamet eden ebeveynler 16 yaşõnõ 
(eğitim durumunda 19 yaşõnõ) doldurmamõş ve tam gün eğitimde bulunan 
çocuklarõnõn her biri için haftalõk ödemeye hak kazanõrlar. Çeşitli nedenlerle 
ebeveynlerinin velayeti altõnda bulunmayan çocuklar için tayin edilen vasilere, bakõmõ 
aile içinde gerçekleştirilmesi koşuluyla vasi aylõğõ bağlanmaktadõr. 
  

Halk sigortasõ kapsamõnda prim ödeyerek aylõk almaya hak kazanamamõş 
kişilere devlet, yaşlõlõk aylõğõ bağlamaktadõr. Bu aylõk, talep sõrasõnda ve önceki 20 yõl 
içinde en az 10 yõl İngiltere�de ikamet etmiş ve emeklilik (kadõnlarda 60, erkeklerde 
65) yaşõna ulaşmõş kişilere ödenir. 
  
2.1.3. Hollanda 
            Bu ülkede, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlõğõ, sosyal yardõm ve hizmetler için 
yetkili kõlõnmõştõr. Genel Sosyal Yardõm Yasasõ, belediye başkanõ ve belediye meclisi 
üyelerini uygulamadan sorumlu tutmuştur. Bu  yetki meclis tarafõndan özel bir 
komiteye devredilmektedir. Yasal olarak Hollanda�da ikamet eden 18-65 yaş 
arasõnda olup yardõma muhtaç herkes sürekli veya geçici giderler için yardõm 
talebinde bulunabilir. Yaş, medeni durum, bir meskeni başkasõ ile birlikte paylaşma 
gibi özellikler dikkate alõnarak insanca yaşam standartlarõ saptanmõştõr. Sosyal 
sigortadan ve özel sigortadan, ayrõca akrabalardan (nafaka) alacaklarõ bulunmayan 
kişiler, asgari ücretin %60�õ ile %100�ü arasõnda kalan bir tutarõ, 2 yõla kadar bir süre 
için almaya hak kazanmaktadõr. 
  

18-65 yaş arasõnda kalan yoksullara, ihtiyaç nedeniyle sunulan maddi 
edimlerin dõşõnda, yaşlõ ve sakatlara ihtiyaç koşulu aranmaksõzõn özel yardõmlar 
sağlanmaktadõr. 18 yaş öncesi çocuklarõn ailelerine ise, çocuk parasõ ödenmektedir. 
Bir diğer sürekli yardõm türü, kira desteğidir. 
  

Normal harcamalar yanõnda, beklenmeyen giderler için de yardõm 
sağlanmaktadõr. Sağlõk amaçlõ olarak ya da evin bakõm giderleri için belediye 
meclisleri destekte bulunmaktadõr. Belediyeler, sadece maddi yardõmlardan değil, 
ayrõca psiko-sosyal hizmet sunumundan da sorumludurlar. Sosyal ve psiko-sosyal 
sorunlarõ olanlara sosyal hizmet uzmanlarõ tarafõndan gereken hizmetler 
sunulmaktadõr. Bu hizmet bazen re'sen de verilebilmektedir. 
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 Belediyelerce sunulan sürekli ve geçici nakdi yardõmlar ile hizmetler devlet 
bütçesinden karşõlanmaktadõr. 
  
2.1.4. Fransa 
  Fransa�daki Asgari  Ek Yardõm Geliri (revenu minimun d�insertion) 
düzenlemesi önemli ve hukuk sistemine yenilik getiren bir örnek teşkil etmektedir. 
Diğer ülkelerden farklõ olarak bir tek Fransa; Yasasõnõn adõnda dahi, toplumla 
bağlanma vurgusunu yapmõştõr. 1988 tarihinde çõkarõlan ve takip eden yõllarda 
değişiklikler yapõlan bu yasanõn temel amacõ yoksullukla mücadeledir.  Fransa 
vatandaşõ olan veya yabancõ uyruklu olup da Fransa�da oturma ve çalõşma izni olan 
ve 25 yaşõnõ doldurmuş olan (yaş limiti evli ve çocuklu olma durumuna göre 
değişkendir) ve geliri asgari düzeyde belirlenmiş olan bir miktarõn altõnda kalan 
herkes bu yasanõn kapsamõndadõr. Bu yardõmõn finansmanõ %100 devlet tarafõndan 
sağlanõr. Asgari Ek Yardõm Geliri yetkili kurumun hesabõna yatõrõlõr; ilgili kişi   veya  
bazõ  durumlarda  kendisine  tayin  edilen  vasi,  bu  kurumdan  her  ay  parasõnõ  alõr.  
 

Bu gelirden yararlanan kişi eğer bir kuruma yerleştirilirse (hastane, konut, 
tutukevi vb.) gelir miktarõ düşürülür. Sosyal sigortasõ olmayan bir kişiye bu hak 
tanõnõrsa, kişi zorunlu olarak hastalõk sigortasõ kapsamõna alõnõr. Primler sosyal 
yardõm bürosu tarafõndan ödenir. İlgiliye ayrõca lojman yardõmõ, gõda yardõmõ yapõlõr. 
Bu geliri alan kişi aynõ zamanda toplumla bütünleşme çerçevesinde bir işe de 
yerleştirilebileceğinden, iş kazasõ sigortasõndan da yararlanõr. İşsizlik sigortasõ ile  bu 
gelirin aynõ anda verilmesi mümkün değildir. 
  

Daha önce de belirtildiği gibi, Fransa�nõn diğer Avrupa ülkelerinden farkõ, 
parasal yardõmlarla, toplumla bağlanma, bütünleşme arasõnda bir bağ kurmasõdõr. Bu 
bağõn ne şekilde kurulacağõ her kişinin özel durumuna göre değişkenlik gösterir, 
kişiye özeldir. Örneğin, 55 yaşõndaki dul bir kadõna mesleki staj yerine kendi 
çevresinde faydalõ olabileceği herhangi bir sosyal etkinlik önerilir. Buna  karşõlõk  genç  
ve  işsiz  bir  kişiye  iş  bulabilmesi amacõyla, yeteneklerini ve mesleki bilgisini 
artõrabileceği bir eğitim ve staj programõ uygulanõr. Ancak toplumla bütünleşme ödevi, 
yapõlan parasal yardõmlarõn koşulu değildir. Tam tersine bu haktan yararlananlara 
sunulan bir olanak ve hizmettir. 
 
 
2.2. TÜRKİYE'DEKİ DURUM 

 
1982 Anayasasõ�nõn  2�nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri 

sõralanmaktadõr.  Diğer bir ifadeyle, Anayasamõzda  hukukun üstünlüğü ve insan 
haklarõna saygõ esasõ üzerine kurulmuş hukuk devleti anlayõşõ ile iktisaden güçsüz 
durumda olanlarõ korumak üzere sosyal adalet ve toplumsal dengeyi sağlamakla 
görevli olan sosyal devlet anlayõşõ birlikte düzenlenmiş bulunmaktadõr. 
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Anayasa Mahkemesi, de sosyal Hukuk Devleti ilkesi için şöyle bir yorumda 
bulunmaktadõr. �Sosyal Hukuk Devleti�, güçsüzleri güçlüler karşõsõnda koruyarak 
gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü 
devlet demektir. Hukuk devletinin amaç edindiği; "kişinin korunmasõ, toplumda sosyal 
güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanmasõ yolu ile gerçekleşir�. 

 
Görüldüğü gibi, sosyal güvenlik, sosyal hukuk devletinin unsurlarõndan biridir. 

Anayasanõn 60�ncõ maddesi de bu anlayõşa paralel olarak: "Herkes sosyal güvenlik 
hakkõna sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alõr ve teşkilatõ 
kurar" şeklinde düzenlenmiştir. 

 
Ülkemizde çeşitli kişi veya gruplara sosyal yardõm adõna hizmet götüren çok 

sayõda kamu kurum ve kuruluşlarõ ile gönüllü kuruluşlar bulunmaktadõr. Bunlar 
teşkilat yapõlarõ ve yasal düzenlemeleri bakõmõndan sosyal yardõmlarõn uluslararasõ 
normlarõ ile örtüşmeyen, ancak adõna sosyal yardõm denilmiş olan hizmetleri kendi 
hedef kitlelerine götürmeye çalõşmaktadõrlar. Bu hizmetlerde ortak sosyal yardõm 
kriterleri bulunmamakla birlikte, önemli bir hizmet gereksinimini karşõladõklarõ da 
yadsõnamaz. 

 
Türkiye'de muhtaç durumdaki kişilerin, kuruluşlar bünyesinde bakõlmasõ ve 

korunmasõ anlayõşõna dayanan geleneksel sosyal yardõm tekniği de etkisini 
sürdürmektedir. 

 
Türkiye, Avrupa Birliğinin sosyal güvenlik mevzuatõ yönünden bir ölçü ve 

standart olarak kabul ettiği 102 sayõlõ ILO sözleşmesini imzalamõş, Avrupa Birliğine 
tam üyelik için başvurmuş ve aday üye statüsünü elde etmiş, Avrupa Sosyal Şartõnõ 
kabul etmiş, ulusal düzenlemelerini de önemli ölçüde oluşturmuş olmasõna karşõn, 
uygulamada yetersiz kalmaktadõr. 
 
2.2.1. EMEKLİ SANDIĞI  
            Emekli Sandõğõ, 1.7.1976 tarihli 2022 sayõlõ "65 Yaşõnõ Doldurmuş Muhtaç, 
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarõna Aylõk Bağlanmasõ Hakkõnda Kanun" u 
uygulamakta ve esas itibariyle bir sosyal sigorta kuruluşu olduğu halde, 2022 sayõlõ 
Kanunun özü gereği, bir sosyal yardõm kuruluşu gibi işlev görmektedir. 
  
Kanundan yararlanabilmek için genel olarak şu temel şartlar gereklidir: 
 

a) 65 yaşõnõ doldurmuş olmak, 
b) Kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmamak, 
c) İş görme veya çalõşma gücünden yoksun olmak ve bunu resmi sağlõk 

kurumlarõnda görevli  hekimden alõnacak rapor ile belgelemek, 
d) Muhtaçlõğõnõ il veya ilçe idare kurullarõndan alõnacak belgelerle tespit 

ettirmek,  
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e) Sosyal güvenlik kuruluşlarõnõn herhangi birinden her ne ad altõnda olursa 
olsun herhangi bir sosyal gelir elde ediyor olmamak,  

f) Nafaka hakkõndan faydalanmõyor veya faydalanma hakkõnõ taşõmõyor 
olmak,  

g) Mahkeme kararõyla  veya kanunlarla bağlanmõş herhangi bir gelire sahip 
olmamak, 

h) Türk vatandaşõ olmak, 
i) Hayatta olmak, 

  
2022 sayõlõ Kanun, esas itibariyle 65 yaşõn üstündeki kişilere yönelik olmakla 

birlikte, bazõ istisnai halleri de kapsamaktadõr. Kanunun istisnalarõ engellilerle ilgilidir. 
Buna göre; "başkasõnõn yardõmõ olmaksõzõn hayatõnõ devam ettiremeyecek şekilde 
malül olduğunu resmi sağlõk kurumlarõnda görevli bir hekimden alacaklarõ  rapor ile 
belgeleyen" ve "durumuna uygun bir işe yerleştirilemeyen" engelli kişiler, Kanunun 
gerekli gördüğü diğer şartlarõ taşõmalarõ halinde, sosyal gelir elde etme hakkõnõ 
kazanmaktadõr. 
  

2022 Sayõlõ Kanunla sağlanõlan gelirlerin, hak sahiplerine ödenmesine, 
ölümlerine veya hak sahipliğine engel teşkil eden sebeplerden  biri ortaya çõkõncaya 
kadar devam edilmektedir. 2022 sayõlõ Kanun ile sosyal güvenlik sistemi açõsõndan 
boşluklar taşõyan bazõ konular ve kişiler, sosyal yardõm esasõna dayalõ  bir yöntemle 
doldurulmaya çalõşõlmõştõr. Kanun, Maliye Bakanlõğõ�na bağlõ Emekli  Sandõğõ Genel 
Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş bulunan "Yaşlõlar Sosyal Güvenlik Dairesi 
Başkanlõğõ" eliyle yürütülmektedir. Taşra teşkilatõna ait görevler ise, Defterdarlõklar ve 
Mal  Müdürlükleri aracõlõğõyla yerine getirilmektedir. 
  

2022 Sayõlõ Kanun;  yardõmlardan faydalanabilecek kişileri belirli kategorilere 
dahil etmek ve bu kişilere aktarõlacak sosyal geliri  herkes için aynõ oranda, değişmez 
bir sisteme bağlamak gibi özellikleri açõsõndan "Devletçe Bakõlma" ve buna karşõlõk 
yardõmlardan faydalanabilmeyi muhtaçlõk araştõrmalarõna bağlamasõ açõsõndan 
"Sosyal Yardõm" karakteri gösteren, ikili yapõya sahip kendine özgü bir sosyal 
güvenlik uygulamasõdõr.  
          

Aylõk bağlananlara Emekli Sandõğõ´nca tanõtma kartõ verilmektedir. Bu kart 
hem kimlik belgesi yerine kullanõlmakta hem de devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 
edilme imkanõ sağlamaktadõr. 
        

1998 yõlõ içinde 81.524 kişiye ilk defa aylõk bağlanmõş olup, 1998 yõlõnda 
920.455 kişiye toplam 47.323.712.183 TL. ödeme yapõlmõştõr. 
       
 Kişilerin bu kapsama girip girmediği il ve ilçe idare kurullarõnõn kararlarõ ile 
belirlenmektedir. 
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2.2.2. SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
 

Ülkemizde sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere, özürlülere, yaşlõlara, ailelere ve topluluklara yönelik maddi 
ve manevi içerikli sosyal hizmetleri planlamak, uygulamak ve uygulanmasõnõ teşvik 
etmek, rehberlik sağlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek görevi, 
2828 sayõlõ Kanunla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü´ne verilmiştir. 

 
Bu görevi yerine getirmekle sorumlu olan SHÇEK, koruyucu-önleyici-

destekleyici ve tedavi edici sosyal refah ve sosyal yardõm karakterli hizmet 
modelleriyle bütün muhtaç birey ve ailelere ulaşabilmeyi hedeflemekte ve ülkedeki 
yoksulluğa karşõ mücadelede oldukça önemli rol oynamaktadõr. Yoksulluk içerisinde 
olup da, temel gereksinimlerini karşõlayamayan ve hayatlarõnõ en düşük düzeyde dahi 
sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynaklarõn yeterliliği ölçüsünde ayni ve 
nakdi yardõmlarda bulunmak 2828 sayõlõ Kanun ile Kurum´a verilen görevler  
arasõnda yer almõştõr. 

 
Böylece SHÇEK, koruyucu ve önleyici niteliğe sahip sosyal yardõm karakterli 

hizmet modeliyle gerçekleştirmiş olduğu parasal ve nesnel yardõm uygulamalarõyla 
toplumun yoksul kesimlerine ulaşmakta ve onlarõn kendi kendilerine yeterli hale 
getirilmelerini amaç edinmektedir. SHÇEK�in konuyla ilgili yönetmeliğinde bir 
muhtaçlõk tanõmõna yer vermesi, muhtaçlõk tespitinde ve yardõma karar verilmeden 
önce kişi ve aileler hakkõnda �sosyal hizmet uzmanlarõ� tarafõndan �sosyal inceleme� 
yapõlmasõ ve bunun sonucunda düzenlenen �sosyal inceleme raporlarõ�nda hangi tür 
hizmetin kişinin sorununun çözümüne yardõmcõ olacağõ belirtildikten sonra, 
yardõmlarõn diğer destekleyici sosyal hizmetlerle birlikte sunulmasõ yönünde ilkelere 
yer vermesi, uygulamayõ hukuki zemine yerleştirmektedir. SHÇEK�de, sosyal 
yardõmlara ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme, alanda ihtisaslaşmõş 
profesyonel meslek elemanõ olan sosyal hizmet uzmanlarõnca gerçekleştirilmekte ve 
planlama, uygulama ve değerlendirmeye ilişkin tüm çalõşmalar, bilimsel ve mesleki 
ölçütlere göre yapõlõrken; bütün bunlar sosyal inceleme raporlarõyla da 
belgelenmektedir. 

 
SHÇEK Genel Müdürlüğü´nce yürütülen ayni ve nakdi yardõmlar, sürekli bir 

yardõm olmayõp kişinin yaşadõğõ bölgenin sosyal ve ekonomik özellikleri çerçevesinde 
asgari yaşam seviyesine ulaşabilmesi amacõyla gereksinim duyduğu anda ve 
sorununu çözümleyebileceği süreler içinde veya geçici nitelikte bir sosyal yardõm 
miktarõ veya onun katlarõ ölçüsünde bir defaya mahsus olmak üzere yapõlan 
yardõmlardõr. Ayrõca, yardõm yapõlan kişi ve aileler periyodik olarak izlenmekte ve 
yardõmõn yerinde kullanõlõp kullanõlmadõğõna ilişkin değerlendirmeler yapõlmaktadõr. 

 
Bu hizmetin önemli bir özelliği de aile bütünlüğünün korunmasõdõr. Aynõ ailede 

en fazla ihtiyaç içerisinde olan bireyin korunmasõ esasõna dayalõ bu hizmette, kişilere 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalhi/oik605.pdf   58 

tek tek yardõm söz konusudur. (Bütün Avrupa ülkeleri ve ABD gibi sosyal refah 
hizmetlerinin yaygõn bir şekilde uygulandõğõ, bireyin kişisel ve sosyal haklarõnõn 
korunmasõnõ esas alan ülkelerde de aynõ yöntemler kullanõlmaktadõr.) 

 
SHÇEK Genel Müdürlüğü tarafõndan uygulanan sosyal yardõmlarda hizmet 

götürülmesi öngörülen öncelikli  hedef gruplarõ da belirlenmiştir. Bu gruplar 
korunmaya muhtaç çocuklar, özürlüler ve yaşlõlar öncelikli olmak üzere ekonomik 
yoksunluk içinde bulunan bütün risk gruplarõ, doğal afetler veya beklenmeyen bir olgu 
sonucunda kimsesiz ve korumasõz kalmõş kişiler, olağanüstü bir nedenden dolayõ 
kendisini veya geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile bireylerinin temel 
gereksinimlerini karşõlayamayacak durumda  olanlar, ekonomik yoksunluklarõ 
nedeniyle öğrenimlerini sürdüremeyecek durumda olan orta ve yükseköğrenim 
öğrencileri olmaktadõr. 

 
SHÇEK tarafõndan gerçekleştirilen sosyal yardõmlarda yardõm miktarõ memur 

maaş katsayõsõna endekslenmiştir. Başlangõçta memur maaş katsayõsõnõn 500 
gösterge rakamõ ile çarpõmõ sonucunda elde edilen miktar, 1997 yõlõnda 
gerçekleştirilen yönetmelik değişikliğiyle yaklaşõk 5 kat artõrõlmõştõr. Bu miktar; Ocak 
2000 tarihinden itibaren 26.230.000 TL. olarak uygulanmaktadõr. 

 
1987 yõlõnõn 2. yarõsõndan itibaren uygulanmakta olan ayni ve nakdi yardõm 

hizmetlerinden günümüze kadar yaklaşõk 70.000 kişi yararlanmõştõr. 
 
 SHÇEK tarafõndan gerçekleştirilen yardõmlarõn en önemli fonksiyonu; 

Kurum´un öncelikli hedef grubu olan korunmaya muhtaç çocuk, genç, özürlü ve 
yaşlõlarõn korunma altõna alõnmasõna esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk 
olmasõ halinde, bu kişilere ve ailelerine kurum bakõmõ yerine, ekonomik yardõm ve 
diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarõyla  ailenin parçalanmadan bir arada 
yaşamasõna fõrsat sağlamõş olmasõdõr. 

 
Örneğin; 1999 yõlõ içerisinde yardõm yapõlan 11.308 kişiden 1.520´si korunma 

kararlõ olup, kuruluşlarda bakõlmakta olan çocuklardan oluşurken, 563´ü yine aynõ 
şekilde korunma kararlõ olup herhangi bir kuruluşa yerleştirilmek üzere sõrada 
bekleyen çocuklardan oluşmaktadõr. Diğer taraftan ekonomik yoksunluklarõ nedeniyle 
çocuklarõ hakkõnda Kurum bakõmõ talebi ile başvuran aileler ayni-nakdi yardõmlarla 
desteklenerek bu taleplerinden vazgeçirilmiştir. Bu şekilde yardõm yapõlan çocuk 
sayõsõ ise 2.225´dir. Dolayõsõyla, yardõm yapõlan kişilerden toplam 4.308 kişi (% 38 i), 
ekonomik yoksunluk nedenli korunmaya muhtaç çocuklardan oluşmaktadõr. 

 
Bu kişilerin ayni ve nakdi yardõmlarla desteklenmemiş olmalarõ ve bir kuruluş 

bakõmõna alõnmõş olmalarõ halinde, günümüzde ortalama bir kuruluş (çocuk yuvasõ, 
yetiştirme yurdu gibi) kapasitenin 100 olduğu dikkate alõndõğõnda yaklaşõk 47 yeni 
kuruluşa daha ihtiyaç doğuracaktõr. Ayrõca; günümüz fiyatlarõyla kuruluşlarda bakõm 
ve korunma altõnda bulunan bir çocuğun Kurumá olan aylõk maliyetinin 60.000.000 
TL. olduğu göz önüne alõndõğõnda, daha az kaynakla daha etkin ve rasyonel bir 
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hizmet gerçekleştirilmiş olmaktadõr. Zira ekonomik yoksunluklarõ nedeniyle 
parçalanmakta olan bir ailenin bütünlüğü sağlanmakta, çocuğun ailesi yanõnda 
yaşamasõ gerçekleştirilmektedir. 

 
SHÇEK sosyal yardõm uygulamalarõ konusunda bir ihtisas kurumu olmak ve 

profesyonel bir yaklaşõmla hizmet sunmakla birlikte, kaynaklarõ yani finansmanõ sõnõrlõ 
olduğundan, sunduğu hizmeti ulusal boyutta ve kitlesel nitelikte 
yaygõnlaştõramamaktadõr. 

 
 

Tablo- 7: 1999 yõlõ (1 Ocak - 1 Aralõk) Yardõm Yapõlan Kişi  Sayõsõ ve Yardõm Biçimleri 

 
 

YARDIM 
 

 
KİŞİ SAYISI 

    Geçici  Ayni  Yardõm     95 
    Geçici  Nakdi Yardõm   647 
    6 Ay Süreli  Nakdi  Yardõm 7863 
    1 Yõl Süreli  Nakdi Yardõm 1968 
    Uzun Süreli Nakdi Yardõm   735 
     TOPLAM                11.308 
   Kaynak : SHÇEK   Genel  Müdürlüğü 

 

Kullanõlan  toplam  ödenek  miktarõ: 950 milyar  TL dir. 
 
Tablo- 8: Ayni  ve Nakdi Yardõm Hizmetlerinin Hedef Gruplarõna Göre Dağõlõmõ 
                                                                                                                            (1999) 
 

Korunma  Kararlõ 
Kuruluşta Bakõlan 

Çocuk 

 
Korunma Kararlõ 
Sõrada Bekleyen 

Çocuk 

 
Korunma Kararõ  

Talebinden 
Vazgeçilerek A.N.Y 

ile Desteklenen 
Çocuk 

 
Ekonomik  

Yoksunluk Nedeniyle  
Yardõm Yardõm  

Yapõlan Kişi 

 

TOPLAM 

(kişi) 

1.520 563 2.225 7.000 11.308 

Kaynak : SHÇEK Genel  Müdürlüğü 

 
           Genel  Müdürlüğün  fon kaynaklarõ ile birlikte  950  milyar TL.sõ  kullanõlmakla 
birlikte, SYDTF Genel Sekreterliği ile yapõlmõş olan  işbirliği protokolü çerçevesinde  
400 milyar TL. SYDTF  kaynaklarõndan   kullanõlmõştõr. 
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2.2.3. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Vakõflar Genel Müdürlüğü�nün Teşkilat ve Görevleri Hakkõndaki 227 sayõlõ 
Kanun Hükmündeki Kararname�nin 13 üncü maddesinde, Genel müdürlüğe, gerekli 
yerlerde öğrenci yurtlarõ, aş ocaklarõ açõp işletmek, muhtaç, sakat ve görme 
özürlülere aylõk bağlamak görevi de verilmiştir. 
 
  Bu çerçevede; 
 
  Vakõflar Genel Müdürlüğü´nce 38 imaret açõlmõş olup, bu imaretlerde 1017 
kişiye her gün bir öğün sõcak yemek verilmektedir. İmaretlerde günlük iaşe 
bedeli,1999 yõlõ için 250.000- TL.dir. İmaretlerin yönetimi 28 Aralõk 1989 gün ve 
20386 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan Başbakanlõk Vakõflar Genel Müdürlüğü 
Muhtaç Aylõğõ ve Vakõf İmaret Yönetmeliği´ne göre yapõlmaktadõr. 

 
Genel Müdürlükçe 1.200 muhtaç, sakat ve ama vatandaşlara aylõk 

bağlanmaktadõr. 199 Yõlõ için aylõk miktarõ 30.800.000- TL´dir. Muhtaç maaşlarõ da 
belirtilen bu yönetmeliğe göre yapõlmaktadõr. 

 
Genel Müdürlüğün yönetiminde 62 öğrenci yurdu mevcuttur. Bu yurtlarda 

12.394 öğrencinin barõnma ve beslenme ihtiyaçlarõ karşõlõksõz olarak Vakõflar Genel 
Müdürlüğü�nce karşõlanmaktadõr. Yurtlarõn yönetimi 9.3.1986 gün ve 19042 sayõlõ 
Resmi Gazete´de yayõmlanan Vakõflar Orta Öğrenim Öğrenci yurtlarõ Yönetmeliği´ne 
göre yapõlmaktadõr. 
  

Vakõflar Genel Müdürlüğü tarafõndan 1999 yõlõnda 996 muhtaç kişiye aylõk 
bağlanmõştõr. 1999 yõlõnda ödenen aylõk toplamlarõ 332 Milyar TL.dir. 

 
 
2.2.4. SAĞLIK BAKANLIĞI  

 
 Bugüne kadar sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan vatandaşlarõmõzõn 

sağlõk sorunlarõ ile karşõlaştõklarõnda tedavi imkanõna sahip olmasõ için çeşitli 
uygulamalar yapõlmõştõr. 

 
1973 ve daha sonra 1983 yõlõnda yayõmlanan Tedavi Kurumlarõ İşletme 

Yönetmeliği �ücretsiz� tedavi uygulamasõnõ, hastane yönetimlerinin kararlarõna 
bõrakmõş, karşõlõğõ alõnmaksõzõn �ücretsiz� tedavi uygulamasõ yürütülmüştür. 1998 
yõlõnda Sağlõk Bakanlõğõ ile Devlet Bakanlõğõ (Başbakanlõk Sosyal Yardõmlaşma ve 
Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel Sekreterliği) arasõnda yapõlan protokol gereği, 
ödeme gücü olmayan vatandaşlarõmõzõn ikamet ettikleri mahallin il ve ilçe vakõflarõna 
başvurularõ ve belge almalarõ halinde, tedavi giderlerinin, protokolde belirtilen 
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miktarlarda Başbakanlõk Sosyal yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Genel 
Sekreterliği´nce ödenmesi öngörülmüştür. 
   

Yeşil kart uygulamasõ hazõrlõk çalõşmalarõna 1992 yõlõ Ocak ayõnda başlanmõş, 
5 yerleşim biriminde pilot uygulamasõ gerçekleştirilmiştir. 3816 sayõlõ Ödeme Gücü 
Olmayan Vatandaşlarõn Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafõndan 
Karşõlanmasõ Hakkõnda Kanun, 18 Haziran 1992 tarihinde görüşülerek kabul edilmiş 
ve 3 Temmuz 1992 tarih ve 21273 sayõlõ Resmi Gazete´de yayõmlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

 
Ülke çapõnda genel sağlõk sigortasõnõn oluşturulmamasõ sosyal yardõm 

kaynaklarõnõn bu alanda kullanõmõna neden olmaktadõr. Bu nedenle de ulusal sağlõk 
sigortasõnõn ivedilikle oluşturulmasõ durumunda, sosyal yardõmlara ayrõlan 
kaynaklarõn yerinde kullanõlmasõ sağlanmõş olacaktõr. 
  
  Sosyal güvenceden yoksun olup yeşil kart sahibi olanlarõn tedavi giderlerine 
ilişkin sayõsal bilgiler aşağõda verilmiştir.  
 
 
 
Tablo- 9: Sosyal Güvencesi Olmayanlar ve  Yeşil Kart Ayaktan Tedavi Giderleri 
                                                                                                                                (TL) 

AİT 
OLDUĞU 

YIL 

SOSYAL 
GÜVENLİĞİ 
OLMAYAN 

HASTA 
SAYISI 

SOSYAL 
GÜVENLİĞİ 
OLMAYANA 
TAHAKKUK 

EDEN TED. GİD. 

Y.K.AYAKTA 
TEDAVİ GÖREN 

HASTA 
SAYISI 

Y. KART AYAKTAN 
TEDAVİ GİDERİ 

TOPLAM 
HASTA 
SAYISI 

TOPLAM 
TEDAVİ GİDERLERİ 

 

EYLÜL 1999 

 

 

19.081 

 

1.207.507.069.000 

 

811.661 

 

15.287.752.302.000 

 

830.742 

 

16.495.259.371.000 

Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ  
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Tablo- 10: Yõllar İtibarõyla Yeşil Kart Bilgileri (Milyon TL.) 
 1992-1993 1994 1995 1996 1997 1998       1999 TOPLAM 

 Yeşil Kart almak 
için 

baş.vur.kiş.sayõsõ. 
 

2.971.722 1.498.213     1.674.712   970.889    1.298.526 1.345.953  1.206.656     10.966.671 

Yeşil kart alan 

kişi sayõsõ 

2.211.341     1.460.111 1.325.276    716.338     953.912  1.093.465     831.519 8.591.962 

Tedavi  

Gör.Has.Say 

   127.420     620.485    1.242.000    867.673     835.897     942.176     801.374 5.437.025 

Verilen Ödenek 

Miktarõ 

1.170.000 1.400.000 3.800.000 7.500.000 20.000.000 30.000.000 36.970.000 100.840.000 

Dağõtõlan Ödenek 

Miktarõ 

    889.625 1.351.992 3.718.465 10.251.763 18.998.950 30.000.000 36.970.000 102.180.795 

Tahakkuk Eden 

Tedavi Gideri 

    745.430 2.046.954 5.977.284   9.695.274 23.242.378 53.579.962 85.98.047 180.585.329 

Kaynak : Sağlõk Bakanlõğõ 

 
 1999 yõlõ itibariyle Türkiye'de bulunan, Türk kültürüne hizmet etmiş 
öğretmenlere Dõşişleri Bakanlõğõ�nca toplam olarak yaklaşõk 80 milyar TL tutarõnda 
sosyal yardõm yapõlmõştõr. 

 
2.2.5. BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİ 
 
 1580 sayõlõ ve 3030 sayõlõ kanunlarla belediyelere sosyal yardõmlarla ilgili 
görevler verilmiştir. Bu bağlamda, Belediyeler, yetim evleri, yaşlõ kuruluşlarõ, yoksullar 
için yatõlõ evler açmak çocuklarõn, yaşlõ ve yoksullarõn gereksinimlerini karşõlamakla 
yükümlü kõlõnmõşlardõr. Belediyelerin sosyal yardõmlarla ilgili hizmetlerinin ağõrlõğõnõ 
4109 sayõlõ "Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardõm" Kanunu gereği yapõlan  
yardõmlar ve aşevleri açõlmasõ oluşturmaktadõr. 
  

Belediyeler dõşõnda, il özel idarelerince de sosyal yardõmlar yapõlmaktadõr. 
İçişleri Bakanlõğõ'ndan alõnan verilere göre, 1997 yõlõnda il özel idareleri ve 
belediyelerce 8.2 Milyar TL sosyal yardõm yapõlmõştõr. 

 
 
2.2.6. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU 

Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu, 14. 6.1986 tarih ve 19134 
sayõlõ Resmi Gazete´de yayõmlanan 29.5.1986 tarih ve 3294 sayõlõ Kanunla 
kurulmuştur. 

Fonun kuruluş amacõ: yoksulluk içinde ve muhtaç durumda bulunan 
vatandaşlara  yardõm etmek, sosyal  adaleti pekiştirici önlemler alarak gelir 
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dağõlõmõnõn eşit bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sosyal yardõmlaşma ve 
dayanõşmayõ teşvik etmektir. 

 
Bu yasa, yoksulluk içinde ve muhtaç durumda bulunan, yasayla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarõna bağlõ  olmayan ve bu kuruluşlardan aylõk ve geliri olmayan 
vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardõm veya eğitim ve öğretim olanağõ 
sağlanmasõ halinde topluma yararlõ hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek 
kişileri kapsamaktadõr. 

 
2.2.6.1. Fon'un  Yapõsõ ve Karar  Organõ 

3294 sayõlõ Kanunun �Fonun Çalõşma Usul ve Esaslarõ� başlõklõ 5. maddesine 
göre; 

 
17.7.1986 tarih 19167 sayõlõ Resmi Gazete´de yayõnlanarak yürürlüğe giren � 

Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Yönetmeliği�; Fonun çalõşma usul 
ve esaslarõ ile toplanacak kaynaklarõn Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma 
Vakõflarõna dağõtõm esaslarõnõ düzenlemektedir. 

 
Söz konusu Yönetmeliğin 3. maddesine göre; �Sosyal Yardõmlaşma ve 

Dayanõşmayõ Teşvik Fonu Kurulu�, Fonun karar organõ niteliğindedir. 
 
Kurul, Başbakan tarafõndan görevlendirilecek bir Devlet Bakanõnõn 

başkanlõğõnda Başbakanlõk Müsteşarõ, İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ, Sağlõk Bakanlõğõ 
Müsteşarõ ve Başbakanlõk Vakõflar Genel Müdürü ile  Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürü�nden  oluşmaktadõr. 

 
Kurul Kararlarõ Başbakanõn onayõ ile yürürlüğe girmektedir. Kurul ayda bir defa 

olağan olarak toplanmakta olup, Başbakanõn veya ilgili Devlet Bakanõnõn daveti 
üzerine olağanüstü toplantõ yapmasõ da mümkün olabilmektedir. 

 
Fon'un  sekreterya hizmetleri, Başbakanlõkça yerine getirilmektedir. 

Sekreterya; Fon´la ilgili evrak ve defterleri tutmak, gelirlerin muhasebesini tutmak, 
evrak ve yazõşma işlerini yürütmek, toplanan gelirlerin vakõflara dağõtõmõnõ zamanõnda 
yerine getirmek ve Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu´na denetim konusunda 
yardõmcõ olmakla görevlidir. 
       

3294 sayõlõ Kanunun  5. maddesi uyarõnca Başbakanlõk tarafõndan yürürlüğe 
konulan 17.7.1986 tarihli Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu 
Yönetmeliği´nde de, Fon'un çalõşma usul ve esaslarõ ile toplanacak kaynaklarõn 
Sosyal Yardõmlaşma ve dayanõşma Vakõflarõna dağõtõm esaslarõna yer verilmiştir. 
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2.2.6.2. Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma  Vakõflarõ 
Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu´nda toplanan kaynağõn, 

ülke çapõnda ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağõtõlmak ve bu 
Kanunun amacõna uygun faaliyet ve çalõşmalarda bulunmak üzere, her il ve ilçede 
sosyal yardõmlaşma ve dayanõşma vakõflarõ kurulmuştur. Vakõflarõn kurulmasõnda 
17.7.1986 tarihli ve 1986/11 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi ve ekindeki �Vakõf Resmi 
Senedi Örneği� esas alõnmõş olup, halen 80 il ve 850 ilçede toplam 930 vakõf faaliyet 
göstermektedir. Sosyal yardõmlaşma ve dayanõşma vakõflarõ; illerde valilerin, ilçelerde 
kaymakamlarõn başkanlõğõ altõnda, il ve ilçe üst düzey yöneticilerinden oluşan 
mütevelli heyetler tarafõndan yönetilmektedir. Her vakõf ayrõ bir tüzel kişiliğe sahip 
olup, Fon idaresi ile hiyerarşik bağõ yoktur. Vakõflar karar alma sürecinde 
bağõmsõzdõr. 
 
2.2.6.3.  1998-1999 Yõllarõnda Fon Gelirleri ve Yapõlan Harcamalar 
            1998-1999 yõllarõ  Fon gelirleri ve Fondan yapõlan harcamalar aşağõdaki  
tabloda yer almaktadõr.  
 
           1999 Yõlõ  sosyal yardõm harcama  tutarõ olan  82.335.389.636.000.-TL'nõn 
70.597.900.000.000.-TL'lõk kõsmõ 17 Ağustos 1999 depreminden zarar görenlere 
yapõlan yardõm tutarõdõr. 
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                                         T.C   
                              BAŞBAKANLIK   
                    SOSYAL YARDIMLAŞMA VE    
                   DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU   
               1999 YILI GELİR-GİDER TABLOSU   
      
     (TL) 

GİDERLER 1998 1999 GELİRLER 1998 1999 
A-Sosyal Yardõmlaşma ve Daya-   A-Diğer Fonlardan Aktarmalar 96.646.101.160.000 145.762.085.916.000 
nõşma Vakõflarõna Aktarmalar   B-Döviz Geliri Olan Fonlardan 

Aktarmalar 
711.801.390.500 1.152.793.953.500 

Periyodik Aktarmalar 7.984.502.000.000 14.013.669.000.000 C-Trafik Para Cezalarõndan 14.245.385.510.000 26.802.114.838.000 
Yatõrõm Harcamalarõ 2.855.476.247.000 9.842.492.719.000 D-Gelir ve Kurumlar Ver.Mük 120.896.200.884.000 177.724.589.875.000 
Sağlõk Yardõmlarõ 2.465.861.555.764 4.356.364.798.799 E-Akaryakõt Tüketim Vergisi 144.813.464.000 0 
Mes.Eğ. ve İsth.Yön.Projeler 8.586.119.791.302 7.977.524.324.000 F-TRT Reklam Gelirleri 908.199.874.000 313.481.055.000 
Öğrenim Yardõmlarõ 12.385.107.964.000 20.886.477.589.199 G-Geçmiş Yõl Gelirleri 214.875.323.152 505.104.583.309 
Sosyal Yardõmlar 21.862.231.392.750 82.335.389.636.000 H-Faiz Gelirleri 1.886.383.863.100 933.465.311.051 
İşletme  ve Tefriş Giderleri 1.144.944.000.000 1.710.162.950.000 I-Diğer Gelirler  26.764.000.000 
Diğerleri 25.497.817.000 128.906.287.500 I-Dünya Bankasõndan Deprem 

için Aktarõlan 
 15.000.000.000.000 

TOPLAM (A) 57.309.740.767.816 141.250.987.304.498    
B-Yüksek Öğrenim Burs Aktarmalar 12.153.580.366.231 17.194.505.000.000    
C-Sağlõk Bakanlõğõ'na Aktarmalar 9.095.000.000.000 19.273.329.831.000    
D-Bütçeye Aktarmalar 80.047.128.296.000 139.518.071.150.000    
E-Diğer Fonlara Aktarmalar 5.791.617.175.000 82.073.766.646.000    
F-Geçmiş Yõl Gideri  221.020    

GİDERLER TOPLAMI 164.397.066.605.047 399.310.660.152.518    
Dönem Gelir- Gider Fazlasõ 71.256.694.863.705 -31.090.260.620.658    
GENEL TOPLAM 235.653.761.468.752 368.220.399.531.860 GENEL TOPLAM 235.653.761.468.752 368.220.399.531.860 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalhi/oik605.pdf   66 

2.3. Türkiye�nin    Bu  Alanda  Dünyadaki  Yeri  Ve Mevcut Durumun VII. Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedefleriyle Karşõlaştõrõlmasõ  

         Bazõ ülke uygulamalarõna bakõldõğõnda; örneğin, Almanya�da eyaletlerde, bölge 
bazõnda örgütlenen bir Sosyal Yardõm İdaresi görülmektedir. İngiltere�de Sosyal 
Güvenlik Bakanlõğõ Sosyal Güvenlik Bölümü,  Hollanda�da ise Sosyal Sorunlar ve 
İstihdam Bakanlõğõ adõna Belediyeler sosyal yardõm ve hizmet görevlerini yerine 
getirmektedirler. Yani  değinilen her üç ülkede de hem sosyal yardõmlar hem de 
sosyal hizmetler için sadece tek bir resmi makam söz sahibidir. 

 
Ülkemizde her iki alanda da yasa ve örgüt çokluğu söz konusudur. Bu da 

zaman zaman hizmet tekrarõna ve kaynaklarõn verimli kullanõlmamasõna yol 
açmaktadõr. Diğer yandan sosyal yardõm ölçütlerinin açõklõkla belirlenmemiş olmasõ, 
söz konusu hizmetleri sunan kuruluşlarõn keyfi yorumlarõna yol açan bir uygulamayõ 
beraberinde getirmektedir. Aynõ koşullarõ taşõyan bireyler farklõ uygulamalarla 
karşõlaşmaktadõr.  

 
Ülkemizde yapõlan sosyal yardõmlarõn hak olup olmadõğõ konusu 

tartõşõlabilmektedir. Oysa, söz konusu ülkelerde sosyal yardõmlar kişiler için hak 
sayõlõp yargõ mercileri önünde talep edilmektedir. Örneğin; Almanya�da bu amaçla 
�Sosyal Mahkemeler� kurulmuştur. 

 
Uluslararasõ literatürde ve uygulamalarda sosyal yardõm yapmaya yetkili 

meslek elemanlarõ, sosyal hizmet uzmanlarõ iken, ülkemiz uygulamalarõnda böyle bir 
ilke genel bir kural olarak benimsenmemiştir. Uygulamanõn sosyal hizmet 
uzmanlarõnca gerçekleştirilmediği kimi durumlarda, yapõlan yardõmlar, kişilerin 
onurunu zedelemekte, aynõ zamanda gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitlerinin doğru 
yapõlmasõnda önemli bir engel oluşturmaktadõr. 

 
Tüm sosyal yardõmla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarõna incelendiğinde 

uluslararasõ normlara uygun yönetmeliği  ile, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ön plana çõkmaktadõr. SHÇEK�i diğer sosyal yardõm hizmeti veren 
kuruluşlardan ayõran en önemli özellik, Yönetmeliğinde bir muhtaçlõk tanõmõna yer 
vermesi, muhtaçlõk tespitine ve yardõma karar verilmeden önce kişi ve aileler 
hakkõnda sosyal hizmet uzmanlarõ tarafõndan sosyal inceleme yapõlmasõ; bunun 
sonucunda düzenlenen sosyal inceleme raporlarõnda, hangi tür hizmetin kişinin 
sorununun çözümüne uygun olacağõnõn belirtilmesinden sonra, sosyal yardõmlarõn 
gerekli türdeki sosyal hizmetlerle birlikte sunulmasõdõr.  

 
SHÇEK, Ayni-Nakdi Yardõm Yönetmeliği kapsamõndaki hizmetlerinde, kişinin 

yaşadõğõ bölgenin sosyo-ekonomik özelliklerini göz önünde bulundurmaktadõr. Bu 
çerçevede, kişinin asgari yaşam seviyesine ulaşmasõ amacõyla sorununu 
çözümleyebileceği süreler içinde (6 ay, 1 yõl ve daha uzun süreli) veya geçici nitelikte 
ve değişen miktarda, yardõm sağlanmaktadõr. Bu yardõmlar yapõlõrken kişilerin sosyal 
güvenlik şemsiyesi dõşõnda kalmõş olmalarõ bir önceliğe neden olmakla birlikte, sosyal 
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güvenlik kapsamõnda olduğu halde, geliri nedeniyle asgari yaşam düzeyinin altõnda 
kalmõş olanlara da hizmet götürülmektedir. 

 
SHÇEK, sosyal yardõm uygulamasõ konusunda önemli bir deney birikimine 

sahiptir. Ancak, bu hizmetler kuşkusuz ulusal boyutta bir sosyal yardõm hizmeti 
olmayõp Kurumun hizmet götürdüğü kişi ve gruplara öncelik vererek yürüttüğü 
koruyucu-önleyici ve destekleyici nitelikteki hizmetlerdir. 

 
Diğer ülke uygulamalarõnda olduğu gibi, sosyal yardõmlarõn tek yasayla yetkili 

bir örgütün genel yönetim ve/veya denetimi altõnda uluslararasõ standartlara uygun 
şekilde profesyonelce sunulmasõ gerekmektedir. 

 
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõna bakõldõğõnda, sosyal yardõmlarõn ayrõntõlõ 

olarak ele alõnmadõğõ, yalnõzca �sosyal hizmet ve yardõmlar alanõnda yeterli hizmetin 
verilebilmesi ailelerin kriz durumlarõnda veya ihtiyaç halinde başvurabilecekleri 
kurumsal yapõnõn oluşturulmasõ ihtiyacõ sürmektedir� şeklinde ifade edildiği 
görülmektedir. Bu da sosyal yardõmlarõn geliştirilmesi açõsõndan daha geniş ve ileri 
hükümleri kapsayan plan, ilke ve önerilerine duyulan ihtiyacõ belirginleştirmektedir. 
 
2.4. Türkiye�de Sosyal Yardõm Uygulamalarõndaki Sorunlar 

  Türkiye'de sosyal yardõmlara ilişkin genel sorunlar,  şu şekilde sõralanabilir. 
 

1. Sosyal yardõmlara ilişkin çok fazla sayõda yasa vardõr. Bu yasalarõn bir 
kõsmõ sosyal yardõmlara ilişkin özel yasalardõr. Bir kõsmõ ise çeşitli yasalar 
içinde yer alan özel hükümlerle taahhüt edilmiş yardõmlarõ içermekte ve 
bunlar sosyal yardõm olarak adlandõrõlmaktadõr. 

 
2. Bu yasalar kapsamõnda yapõlan yardõmlarõn isimleri sosyal yardõm 

olmasõna karşõn, içerik yönünden sosyal yardõm niteliğini taşõmamaktadõr. 
Örneğin, toplu sözleşmelerle iş akitlerine bağlõ olarak işçilere yapõlan 
sosyal yardõm ödenekleri, devlet memurlarõna verilen çocuk yardõmlarõ gibi. 

 
3. Bu yasal düzenlemelerin doğal sonucu olarak teşkilatlar gündeme 

gelmekte, bunda da sosyal yardõm uygulayan çok fazla kurum ve 
kuruluşun varlõğõ ortaya çõkmaktadõr. Bu da uygulamada çok başlõlõğõ ve 
hizmet tekrarlarõnõ getirmektedir. 

 
4. Bütün bunlara bağlõ olarak her kurum kendi öz kaynaklarõ ölçüsünde 

kaynak kullanmaktadõr. Bu durum, bir yandan yardõmlardan gerçek ihtiyaç 
sahiplerinin hiç ya da çok az yararlanmasõna yol açarken, bir yandan da 
aynõ kişilerin birkaç yerden yardõm almalarõna, yani; hizmet tekrarõna ve 
kaynak israfõna neden olmaktadõr. 
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5. Sosyal yardõmlardan yararlanan bireylere ilişkin bir merkezi bilgi ağõ 
oluşturulamamõştõr. 

 
6. Her kurum veya kuruluşun yardõmdan yararlanacak olanlara yönelik 

öncelikleri farklõdõr. Ortak norm  ve standartlar bulunmamaktadõr. 
 

7. Türkiye ölçeğinde mutlak yoksulluk sõnõrõnõn bilimsel ölçütlere göre 
belirlenememiş olmasõ, yardõm yapan kuruluşlarõn keyfiliğine yol açan bir 
uygulamayõ beraberinde getirmektedir. 

 
2.5. Sosyal  Yardõm  Alanõnda  Yapõlmasõ Gerekli Yasal Ve Kurumsal  

Düzenlemeler Ve  Uygulanacak Politikalar 
 
2.5.1. Kõsa Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler  

1. Kõsa dönemde, mevcut sosyal yardõm kurumlarõ hizmet sunulan gruplarõn 
mağdur olmamasõ bakõmõndan hizmetlerine devam etmelidir. 

 
2. Sosyal yardõm kurumlarõ arasõnda işbirliğinin geliştirilmesi zorunluluğu 

kaçõnõlmazdõr. İşbirliğinin sağlanmasõ durumunda ülke genelinde hizmetin 
kapsamõ genişleyecektir. 

 
3.  Kõsa dönemde işbirliğinin sağlanmasõ için bir koordinatör kurul 

oluşturulmalõdõr. 
 
4. Yeni bir yapõlanmaya kadar mevcut bulunan Sosyal Yardõmlaşma ve 

Dayanõşmayõ  Teşvik Fonu Kurulu�na, Emekli Sandõğõ (Yaşlõlar Sosyal 
Güvenlik Dairesi Başkanlõğõ) da dahil edilerek koordinatör kurulun yapacağõ 
görevleri, bu Kurulun yapmasõ sağlanmalõdõr. 

 
5. İlçe Sosyal Yardõmlaşma ve Dayanõşma Vakõflarõ Mütevelli Heyetlerinde 

SHÇEK  İlçe Sosyal Hizmetler Müdürleri yer almalõdõr. 
 

6. SHÇEK ilçelerdeki örgütlenmesini tamamlayõncaya kadar, mütevelli 
heyetlerine  ilgili il müdürlüklerinden kuruluş müdürü ya da sosyal hizmet 
uzmanõ görevlendirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
7. Ülkenin Avrupa Birliğine uyum süreci, sosyal yardõmlarõn uluslararasõ norm 

ve standartlara uygun hale getirilmesini gerekli kõlmaktadõr. Bu nedenle 
sosyal yardõmlarõ sunan her kurumun sosyal yardõm uygulayõcõlarõ olan 
sosyal hizmet uzmanlarõnõ istihdam ederek, yardõm kararlarõnõn mesleki 
ilkelere uygun alõnmasõ olanağõ yaratõlmalõdõr. 
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8. 2000 yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
"Bakanlar Kurulu Kararõnda, Sosyal Güvenlik Reformu Hukuki ve Kurumsal 
Düzenleme kõsmõnda; " yoksulluğun azaltõlmasõ ve sosyal yardõm ve 
hizmetlerde ortak norm ve standartlarõn oluşturulmasõ ve kaynaklarõn etkin 
kullanõmõnõ temin etmek amacõyla söz konusu sistemin yeniden 
yapõlandõrõlmasõna yönelik mevzuat hazõrlõk çalõşmalarõnõ başlatmak üzere 
görevlendirilmiş olan SHÇEK Genel Müdürlüğü, bu yöndeki çalõşmalarõnõ 
bir an önce sonuçlandõrmalõdõr. 

 
2.5.2. Uzun Dönemde Yapõlmasõ Gereken Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 
 

1. Türkiye�de sosyal yardõm programlarõnõn ulusal düzeyde planlanabilmesi 
ve kurumlarõn kendi kararlarõna, anlayõşlarõna ve başarõlarõna 
dayanmayan rasyonel bir görev bölüşümünün  düzenlenebilmesi 
amacõyla, yeni gelişmelerin ve deneyimlerin õşõğõnda,  3294, 2828, 2022, 
3816 sayõlõ yasalarõn sosyal yardõm uygulamasõna ilişkin bölümleri 
yeniden düzenlenerek temel bir �Sosyal Yardõm Yasasõ� hazõrlanmalõdõr. 

 
2. Türkiye�de sosyal yardõm hizmetlerini planlayõp, koordine edecek ve 

bütünleştirecek bir örgütsel yapõ oluşturulmalõdõr. Bu örgütsel yapõ, sosyal 
hizmetlerle  aynõ kurumsal bütünlük içinde işlevsel olacak bir örgütlenme 
anlayõşõ içinde düşünülmelidir. 

 
3. Sosyal yardõmlarõn sürekli değişkenlik gösteren yapõsõ ve özellikleri 

nedeniyle uygulamalarõ periyodik şekilde analiz etmeye yönelik 
çalõşmalara ve personelin hizmet motivasyonunu yükseltecek eğitim 
çalõşmalarõna önem  verilmelidir. 

 
4. Sosyal yardõmlarõn yapõlmasõnda ölçü olarak alõnacak ve uygulayõcõlara 

hareket esnekliği yaratacak bir yoksulluk çizgisi (asgari gelir güvencesi 
sõnõrõ ) belirlenmeli; bu çizgi, yoksulluğa neden olan ve yoksulluğun 
sürmesine yol açan mutlak ve yerel koşullara göre göreli ölçütleri 
kapsamalõdõr. 

 
5. Sosyal yardõmõn miktarõ, asgari yaşam düzeyini sağlamalõ ve genişleme 

stratejisinde yoksulluk açõsõndan en riskli gruplara öncelik verilmelidir. 
 
6. Sosyal yardõmlara ayrõlan kaynağõ eriten iki önemli sosyal risk vardõr. 

Bunlar sağlõk gereksinimleri ve işsizliktir. Bu riskleri karşõlayacak 
düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 
7. Sosyal yardõmlar, işsizlik ve istihdam konularõndan ayrõ 

düşünülemeyeceği için çalõşabilecek durumda olan yoksullarõn mutlaka 
çalõştõrõlmasõ, özelleştirmeler yoluyla insanlarõn işsiz bõrakõlmamasõ, iş 
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bulma ve yerleştirme programlarõna ağõrlõk verilmesi , rasyonel ve kalõcõ 
çözümlerin yaratõlmasõ bakõmõndan önemlidir. Ekonominin bunalõm ve kriz 
dönemleri, yoksulluğun da büyük boyutlara ulaştõğõ dönemlerdir. Bu 
nedenle mutlak yoksulluğun önlenmesi, gelir dağõlõmõnõn düzenlenmesi, 
refah çizgisinin yukarõya çekilmesi ve kalkõnmanõn �insani" boyutu gözden 
uzak tutulmamalõdõr.   
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III. BÖLÜM : GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Sosyal hizmetler ve yardõmlarõn, Türkiye�deki durumuna bir bütün olarak 
bakõldõğõnda, gerek mevzuat gerek uygulama bakõmõndan önemli ilerlemeler 
kaydedildiği görülmektedir. 

 
Başta, 2828 sayõlõ SHÇEK Kanunu ve bu Kanun ile kurulan katma bütçeli tüzel 

kişilikli �Sosyal Hizmetler Kurumu� olmak üzere, genel veya yerel yönetimler 
bünyesinde pek çok hukuksal/yönetsel düzenleme yapõldõğõ ve uygulayõcõ birimler 
oluşturulduğu bilinmektedir. 

 
SHÇEK Genel Müdürlüğü, sosyal hizmetlerin ulusal düzeyde planlanmasõ, 

uygulanmasõ, koordine edilmesi ve denetlenmesinden sorumlu temel kamu kurumu 
görünümündedir. 2828 sayõlõ Kanun ile oluşturulan ve Başbakanõn başkanlõğõ altõnda 
toplanmasõ gereken Sosyal Hizmetler Danõşma Kurulu da, SHÇEK Genel 
Müdürlüğü�nün uygulamaya yönelik sorumluluğunu pekiştiren üst düzey bir istişari 
birim olarak sistemde yerini almõştõr. 

 
2828 sayõlõ Kanun�un gerek Sosyal Hizmetler Danõşma Kurulu gerek SHÇEK 

Genel Müdürlüğü ile oluşturduğu bu danõşma-yürütme düzeni, sosyal hizmetler ve 
yardõmlarõn, ulusal düzeyde sistemleştirilmesini sağlayabilecek gerekli bütün 
hukuksal ve işlevsel yetkiye sahip olmasõ bakõmõndan dikkat çekicidir. 
 
  Sosyal hizmetlere ilişkin uygulama alanõna bakõldõğõnda, Türkiye�de 1983 
öncesinde yaşanan dağõnõklõk ve kopukluğun bugünkü sistemde tekrar oluşmakta 
olduğu görülmektedir. 1983 öncesinde sosyal hizmetler, çeşitli kamu idareleri ve 
kurumlarõ, özel hukuk tüzel kişilikleri tarafõndan birbirinden bağõmsõz, farklõ statü, 
anlayõş ve standartlarda, otorite boşluğuna yol açacak tarzda yürütülürken, 27 Mayõs 
1983 tarihinde yürürlüğe giren 2828 sayõlõ Kanun ile bu parçalanmanõn giderilmesi 
yasal bir zemine oturtulmuş idi. Ancak, 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra 
başladõğõ gözlenen gelişmeler, sistemin bütünlüğünün sürdürülmesinde bir geriye 
dönüşün ilk işaretlerini vermiştir. Günümüzdeki, sosyal hizmetler yönetim ve 
uygulama sisteminde tekrar oluşmaya başladõğõ görülen bu dağõnõklõğõn, sosyal 
hizmetlerin bütünlüğünü ve etkinliğini zaafiyete uğratacağõ göz önüne alõnõrsa, 
bütünleşme yönünde çareler aramanõn yararõ büyük olacaktõr. Kõsa vadede, bu 
zaafiyeti önlemenin yolu, kuşkusuz, mevcut sistemde yer alan kamu kurum ve 
kuruluşlarõ ile özel hukuk tüzel kişilikleri arasõnda güçlü bir işbirliği ve eşgüdümün 
sağlanmasõ ile gerçekleşebilecektir. 
 
 Sosyal hizmetler açõsõndan, uygulamada verimliliği artõracak unsurlardan 
birinin de, nitelikli insan gücü olduğu açõktõr. Bu alandaki eksiklikğin, 1961 yõlõnda 
Sosyal Hizmetler Akademisi�nin (bugünkü Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu�nun) kurulmasõ ve 1965 yõlõnda ilk sosyal hizmet uzmanlarõnõn mezun 
olmasõyla çözümlenmesi düşünülmüş ise de, alandaki sosyal hizmet uzmanõ ve diğer 
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profesyonel eleman açõğõ henüz kapatõlamamõştõr. Bu durum, hizmetlerin niteliğini de 
olumsuz yönde etkilemekte, hizmet kalitesinin tüm çabalara karşõn geliştirilmesi kalõcõ 
kõlõnamamaktadõr. 
 
 Bütün bu görüşlerden hareketle, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi içinde 
aşağõdaki ilkeler ve önlemler doğrultusunda, hukuki veya kurumsal düzenlemeler 
yapõlmasõ uygun ve yararlõ görülmektedir. Şöyle ki; 
 
 

1- Sosyal hizmetlerin misyonunun, amaç, işlev ve örgütlenme tarzõnõn, 
gelecekte daha üst düzeye çõkartõlabilmesi ve daha etkili bir işleyişe kavuşturulmasõ 
için yeniden düzenlenmesini ve yenilenmesini gerçekleştirmek amacõyla �sosyal 
hizmetler master planõ� hazõrlanmasõna başlamalõ ve 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
döneminde mutlaka bitirilmesini sağlamalõdõr. Sosyal hizmetler master planõ, ülkenin 
genelinde, bölgesel farklõlõklar da göz önünde tutularak il il gelişmenin yönü ve 
düzeyinin belirlenmesinin, kaynaklarõn daha etkili bir biçimde kullanõlmasõnõn 
sağlanmasõ açõsõndan önemli görülmektedir. 

 
2- Sosyal hizmetlerin ulusal düzeyde planlanmasõ, işbirliği ve 

koordinasyon olanaklarõnõn araştõrõlmasõ ve geliştirilmesi amacõyla, 2828 sayõlõ 
SHÇEK Kanunu ile kurulan Sosyal Hizmetler Danõşma Kurulu�nun yasal danõşmanlõk 
görevlerini etkili şekilde yerine getirmesi ve alõnan kararlarõn takibi için gerekli 
yönetsel çalõşmalara önem ve ağõrlõk verilmesi sağlanmalõdõr. 

 
3-  Sosyal hizmetlerin iller bazõnda koordine edilebilmesi için, 2828 sayõlõ 

SHÇEK Kanunu ile oluşturulan İl Sosyal Hizmetler Kurulu�nun, bütün illerde aynõ 
etkililik ve süreklilik içinde çalõşmasõ ve alõnan kararlarõn takibi için gerekli yönetsel 
önlemler alõnmalõdõr. 

 
4- Sosyal hizmetlerin en küçük yerleşim birimlerine de hõzlõ ve etkili 

şekilde ulaşabilmesi için, başta büyükşehirler ve afet geçirmiş bölgeler olmak üzere; 
belirli bir program dahilinde, ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerinin kurulmasõna 
başlanmalõdõr. 

 
5- SHÇEK İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin 2828 sayõlõ Kanunun 

ruhuna ve amir hükümlerine uygun olarak daha da güçlendirilmesi ve kalifiye 
elemanlarla takviye edilmesi sağlanmalõdõr. 

 
6- Sosyal hizmetlerin, en yaygõn ve yoğun şekilde sunulmasõnda ayrõ bir 

konuma sahip olan toplum merkezlerinin, başta büyük şehirlerin gecekondu 
semtlerini hedefleyecek şekilde kurulmasõ ve gerek nicel gerek nitel yönlerden 
geliştirilmesi özel bir önemle ele alõnmalõdõr. 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                           Sosyal Hizmetler ve Yardõmlar Özel İhtisas Komisyonu Raporu  

   http://ekutup.dpt.gov.tr/sosyalhi/oik605.pdf   73 

7- Türkiye�de sosyal hizmetler alanõnda temel insangücü kaynağõnõ 
yetiştiren tek yükseköğretim kurumu olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksekokulu'nun akademik yapõsõnõn geliştirilerek �Fakülte�ye dönüştürülmesi ve 
diğer üniversite bünyelerinde de sosyal hizmet eğitiminin başlatõlmasõna öncülük 
etmesi sağlanmalõdõr. 

 
8-  İhtiyaç gruplarõna yönelik sosyal hizmetlerin nitelik ve nicelik yönünden 

geliştirilmesi çalõşmalarõna özel bir önem verilmeli ve hizmet anlayõşõnõn çağdaş 
görüşler doğrultusunda geliştirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
9-  Sosyal hizmetlerin, özellikle geri kalmõş yörelerimizin toplumsal 

kalkõnma ve değişme yönündeki işlevlerini daha etkili kõlmak için gerekli yasal, 
yönetsel ve finansal yönden desteklenmesi ve güçlendirilmesi sağlanmalõdõr. 

 
10-  Sosyal yardõmlar alanõndaki uygulamaya açõklõk getirmeye, ulusal 

düzeyde inceleme ve değerlendirme ölçütleri geliştirmeye, yardõmlarõn alt ve üst 
sõnõrlarõ için gerekli genel kurallarõ belirlemeye; genel ve yerel yönetimler ile gönüllü 
kuruluşlara düşen görev ve sorumluluklarõ açõklõğa kavuşturmaya ve sosyal 
yardõmlarla ilgili hukuksal boşluklarõ doldurmaya yönelik bir �Sosyal Yardõmlar Temel 
Kanunu� için gerekli çalõşmalara başlanmalõdõr. 
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