


D, P, Ti 
DOKÜMANTASYON 

SERVİSİ 



Sosyal Hizmetler Özel İhtisas 

Komisyonu Raporu 

İçindekiler 

I- Önsöz 

1- Sosyal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Programı 
2- Sosyal Refah Hizmetleri ve Sosyal Çalışma 

II-Sosyal Refah Hizmetlerinin Genel Amaçları Hakkında Rapor 

A- Genel Amaçlar 
1. Devletin temel amacı halk refahı 

2. Millî Kalkınma 

3. Sosyal Refah hizmetlerinin diğer sosyal hizmetlerle iliş¬ 
kisi 

4. Sosyal güvenlik ve sosyal yardım 

B- Sosyal Refah hizmetlerinde öncelikler 

1. Öncelik tayininde esaslar 

2. Sosyal refah araştırmaların önemi 

3. Müessese hakimi yerine geçecek hizmetler 

4. Sosyal çalışma eğitimi 

C- Tavsiyeler (Özetleme) 

III<- Sosyal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu Alt Komisyon raporları 
1. Çocuklar için sosyal hizmetler 

2. Aileler için sosyal hizmetler 

3. Suçlular için sosyal hizmetler 

4. Hastalar için sosyal hizmetler 

5. Yaşlılar için sosyal hizmetler 
6. Sakatlar için sosyal hizmetler 



- 2 -
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ö u s öz 

Özel İhtisas Komisyonları Kuruluş ve Çalışmaları hakkındaki 29.9*1961 

gün ve 5/1722 3ayılı tüzüğe uygun olarak teşkil edilen ve Sosyal Hizmetler 
Özel İhtisas Komisyonu; dokuz alt komisyonu teşkil etmiş ve hu komisyonlar 
çalışmalarını bitirdikçe hazırladıkları raporları Özel İhtisas Komisyonuna 
göndermişlerdir.Özel İhtisas Komisyonu ise görevlendirilme toplantısı dahil 

aşağıdaki tarihlerde on beş hafta toplanmış ve gerek alt komisyonların çalış¬ 

malarını teşvik, gerek alt komisyonlardan gelen raporları inceleme görevini 

yerine getirmiştir. 

1. 8.4.1965 9. 9.11.1965 

2. 20.4.1965 10. 1.12.1965 

3. 12.6.1965 11. 4.12.1965 

4. 19.6.1965 12. 17.12.1965 

5. 7.8.1965 13. 24.12.1965 

6. 14.10.1965 14. 28.1.1966 

7. 29.10.1965 15. 4.3.1966 

8. 4.11.1965 

Kurulmuş olan dokuz alt komisyonda çalışmaları arzu edilmiş' olan ihtisas 

sahibi kişilerin isimleri komisyon üyel.eri listesinde görülmektedir. 

Yoksullar için Sosyal Hizmetler alt komisyon raporunu tarnamlayamadığı 

için bu konu ile ilgili ayrı bir rapor meydana getirilememiştir. Yalnız bu 

konuya "Sosyal Refah Hizmetleri Genel Amaçları hakkında rapor" "Başlığı altında 

değinilmiştir. Bu başlık altında önceliklerin tayininde gözönüne alınması gere¬ 

ken esaslar ve öncelikler tavsiyeler halinde özetlenmiştir. Sosyal Hizmetlerin 

yetişmiş elemanla en verimli şekilde uygulanması için gerekli eğitim programı 

ile ilgili olan "Sosyal Refah Hizmetleri için Sosyal Çalışma Eğitimi" raporunu 

özellikle ve titizlikle incelenmesi tavsiye olunur. 



Eki: 3 

Sosyal 

I- Çocuklar için Sosyal 

Aşkın, Necip 

Çiritli, Hüsnü 

X Çetin, Bayram Turan 

Ergun, Emin Halim 

Eroğlu, Hamza 

Fişek, Şadan 

Gökçe, Birsen 

Kunt, Süheylâ 

Ör s, Muammer Dr. 

Öztürk, Mualla Dr. 

Tülay, Şükrü 

Üi küm an , Os m an 

Yörükoğlu, Atalay Dr 

Hizmetler Özel İhtisas Komisyon* 

Alt Komisyon Üyeleri * > 

Hizmetler Alt Komisyon Üyeleri: 

Millî Eiğitim Bakanlığı İlköğretim Md. Muavini 

Talim Terbiye Dairesi Başkanı 

Ankara Vali Muavini Çocuk Koruma Birliği Başkanı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı - Ankara 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi - Ankara 

Ankara Çocuk Sevenler Derneği Başkannı 
Ev: Kader Sok. 41 

Sosyal Hizmetler Akademisi Öğretim görevlisi 
Halk Sok. No. 7 - Ankara 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Ev: Dr. Süreyya Apt. No. 6 Cağaloğlu - İstanbul 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Süleyman Sırrı Sok. No. 20 - Ankara 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Psikiatri Kliniği 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Süleyman Sırrı So. No. 20 -Ankara 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü 
Ev: Bahçelievler Son Durak A/22 
Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Psikiatri Kliniği 

X İşareti bu üyenin alt Komisyon Başkanı olduğunu 
gös termektedir. 



II- Yağlılar için Sosyal Hizrbetler Alt Komisyon Üyelori 

Aylara, Refik Dr. 

Aytuna, Türkân 

Başağa, Zeki Dr. 

Baycin, Fethi 

Erel, Adnan 

+ İlgaz Hasene 

İnal, Tahsin 

+ Oruz , İffet Hal İra 
X Sürmeli,Nazif Dr. 

Yumakoğlu,Azmi 

Zeren , Rasim 

Ankara Belediyesi füçsüzler Yurdu Baştahiti 
Ev: İrfan Baştuğ Cad.11. Ankara 
Yardım Sevenler Derneği 
Adakale Sok. No. 67- Yenişehir - Ankara 

Huzur Köşkü Derneği Başkanı 
Ev: Bahçelievler ğO. Sokak No. 17 - Ankara 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Süleyman Sırrı Sok. 20 - Ankara 

Çalışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar 
İhtiyarlık Sigortası Müdürü - Ankara 

İstanbul Koordinasyon Kurulu 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır İşleri Müdürü 
Ev: Serçe Sok. No. 30/2 
İstanbul Koordinasyon Kurulu 

Ankara Belediye Sağlık İşleri Müdürü 
Emekli Sandığı Genel Müdür Muavini 
Ev: Hatay Sok. No.2l/A 
Türkiye Emekli Öğretmenler Cemiyeti Genel 
Başkanı, İstanbul 

X İşaretli bu üyenin alt Komisyon Başkanı olduğunu 
göstermektedir. 

+ tek olarak rapor istenilebilir. 



III. Sakatlar için Sosyal Hizmet Alt Komisyon Üyeleri 

Akıllıoğlu, Şahap 

Arsoy, Hayri 

Barçın, Hilmi Dr. 

Coşkun.,Nedim Dr. 

Çelikay, Ahmet 

£ Çetinyalçm İsmet Doç. Dr. 

Duruman,Avni Prof.Dr. 

Elgüer,Sabap Dr.. 

Ege, Rıcvan Doç. Dr. 

Enç, Mithat Dr. 

£ Gök, Süleyman 

£ Özdemir, Coşkun Doç.Dr. 

Özher, Rıdvan Dr. 

X Sevüktekin Aziz Prof.Dr. 

Korler Okulu Müdürü Ankara 

Ankara Sağırlar Derneği Başkanı (Kızılay) 
Ev; Pleme çıkmazı Sokak No. 159 

Emekli Sandığı Sağlık Müşaviri 
Ev; Mebusevleriğ» Cadde No. 7 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürü 
Ev: Gazi Osman Paşa Hemşehri Sokak No. 49 Ankara 

Sanayi Bakanlığı Ankara 

İstanbul Tıp Fakültesi Piziktedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği 

Ankara Tıp Fakültesi,Ortopedi Kliniği 

Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Md. 
Sağlık Dairesi Başkanlığı 

Gülhane Has bahanesi 

Ev: Güven Sokak No. 48/8 
M. Eğ. Bak. Talim Terbiye Hey'eti Üyesi 
Ev: Bahçelievler 14 Sokak No. 27 Ankara 

Sağır-Dilsiz Dernekleri Millî Eed. Gn. 
Sekreteri (İstanbul) 
İstanbul Haseki Hastanesi Sinir Hastalıkları 
ve Rehabilitasyon Mütehassısı 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizik Tedavi Öğretim Görevlisi 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Kliniği Şefi. 

X İşareti Üyenin Alt Komisyon Başkanı olduğunu göstermektedir. 
£ Tek olarak rapor istenebilir. 



IV- Suçlular için Sosyal Hizmetler; 

Akın, İbrahim Hakkı 

Bayrakçı, Kemâl 

Çağlayan,Temel 

Ergun, Ülker 

Gölcüklü,Feyyaz Doç.Dr. 

X İnanç, Veli 

Koryürek, Atillâ 

Nirun,Nihat Dr. 

Yumlu, Kemâl 

Yücel Mustafa Dr. 

i Nuran Hanım 

Adalet ]Bakanlığı Ceza ve Tevkif Eviari 
Genel MüicLürlüğü 

Ankara TYeni Cezaevi Mümessili, Ankara 

Ankara (Çocuk İslah Evi Mümessili Ankara 
Sosyal Hizmetler Akademisi, Öğretim Görevlisi 
Halk Soktak No. 7 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukukî Doçenti 
Ev: Kenesdi Caddesi No. 33/4 
Yargıtay/' Cumhuriyet Baş Savcılığı 6 Bölüm Başkanı 
Ev: Hataıy Sokak No. 25/3 
Türkiye Odalar B rliği,Amme Münasebetleri 
Tanıtma Uzmanı Ankara 

Dil ve Tiarif Coğrafya Fakültesi Sosyoloji 
Kürsüsü, Ankara 

Adalet Bfakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Gn•Md. 
Ev: Pasailar Sokak No. 4/l 

Sosyal Iîiizmetler Akademisi 
Halk S ok fak No. 7 

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Masası 
Şefi 

(X) X İşareti bu üyenin Alt Komisyon Başşkanlığı olduğunu göstermektedir, 
(î) Tek olarak rapor istenebilir. 



V- Yoksullar için Sosyal Hizmetler 

Ağar, Tuğrul 

Aks oy, Sadri 

Arpac ı oğl u ,Ne ri man 

Ayral, Türkân 

Çakmak Cem Dr. 

Mumcu, Ceyhan 

Müf tüoğlu,Ahdurrahman 

Samurçay,Heriman 

X Yaşar,Osman Dr. 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Süleyman Sırrı Sokak No. 20 Ankara 

İş Bankası Sosyal İşler Müşaviri 
Ev: İlkiz Sokak No. 2ğ/l2 

Kızılay Derneği Genel Merkez Kurul üyesi 
Ankara 

Yardım Sevenler Derneği Genel Merkezi 
Adakale Sokak N«. 67 Yenişehir-Ankara 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî İlimler 
Fak. 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Ankara 

Çalışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Ev: Yaprak Sokak No. 5/5 
Dil ve Tarif Coğrafya Fakültesi Sosyoloji 
Kürsüsü 

Sağlık Bakanlığı Danışma ve In»eleme Kurulu 
Üyesi 
Ev: Tuna Caddesi No. 2l/l0 Ankara 

(x) İşareti bu üyenin Alt Komisyon Başkanı olduğunu 
gös termektedir. 



VI- Aileler İçin Sosyal Hizmetler; 

Çübuklugil, Müzehher 

Çağatay, Tahir Dr. 

Candan, Jale 

' Erenus, Nejdet Dr. 

Ergun,Ülker 

Fişek,Perihan 

Güraymah,Bilon 

Öneri,Galip Dr. 

öztürk, Orhan Dr. 

X Şahinkaya,Rezan 

Yalçın,Sevin 

Yasa,İbrahim Prof.Dr. 

Yurtören,Serim 

Ankara Çocuk Serenler Derneği 
Ev; Tahran Cad. 22/7 Tel; 17 72 19 

Dil ve Ta.Coğ. Fak.Sosyoloji Kürsüsü 
Ev: Gülseren Sokak 13/6 
Akis Dergisi Yazarı 
Kızılırmak Cad, 7/l5 
Türkiye Aile Plân.Derneği 
Ev: Atatürk Bulvarı 187/8 
Sos. Hiz. Aka.Öğretim Görevlisi Halk So.No. 7 

Ankara,Çocuk Sevenler Derneği üyesi 
Ev: Selanik Cad. 52/4 
Sos. Hiz. ilk a. Öğ. Görevlisi 
Ev: Büklüm Sokak 12/l4 Tel: 12 88 91 
Sağlık Bakanlığı, Ana ve Ço.Sağ,Md.Muavini 

Hacettepe Tıp ve Sağ.Bil.Fak.Psikiyatri Kli, 
Ev: Büklüm Sokak 50/4 
Ziraat Fak.Ev Ekonomisi Doç. ti 
Ev: Gençlik Cad. 4l/5 
Sosyal Hizmetler Genel Md. Tercümanı 

Siyasal Bil.Fak.Sosyoloji Pro.rü 
Ev: Bahçeliovler 47 Sokak 17 

Nüfus Plânlaması Dairesi Demcgratif Araştım 
Şubesi Md. İzmir Cad. 45 

(X) İşareti bu üyenin Alt Komisyon Başkanı olduğunu göstermektedir. 



VII- Hastalar için Sosyal Hizmetler 

Aç an , Hamd i Dr. 

Adasal ,Rasim Dr.Prcf. 

(+) Bayülken ,Faruk Dr. 

Candan,Nejat Dr. 

Demirbaş, Cahit Dr. 

Göksel, Fuat Dr. 

Kengerli,Mehmet 

Oral,Sevinç Dr. 

(X) Özdilek,Ş emsi Dr. 

Ünlüoğlu, Gülseren 

Sağlıksever,Hikmet Dr. 

Solu,Sami Dr. 

Sonuvar,Birsen Dr. 

Yas a,Lütfiye 

Sağ.Bak.Verem Sa. Genel Md.rü 
Ev: Namık Kemâl MaiuB.tipi 2/5 
Ankara Tıp Fak*Psikiyatri Kliniği 
Ev: Hisatyolu lıd. 16/8 

İstanbul Bakırköy Akıl Hst.Başhekimi 
Ruh Sağlığı Disp. Karanfil S».Ankara 

.İnkara Sağ. ve Sos.Yard. Md.rü 
Ev: Yenimahalle Emi.Kredi Bankaevleri 40-C/13 
Ankara Tıp Fak.Psikiyatri K^ ruıiği 
Evî Bahçelievler 6 C 32 

Kızılay Genel Merkezi Ankara 

Hacettepe Tıp ve Sağ.Bil.Fak.Psikiyatri Kli. 
Ev: Bahçelievler 5 So* 45/5 
Sağ.Bak. Tedavi Kurumlan Gn.Müdürü 
Ev: Gaziesmanpaşa Hafta a.23 

Ankara Tıp Fak.Psikiyatri Kliniği 

Sos.Hiz.Genel Müdür Muavini 

Verem Savaş Derneği Başkanı 
Ev: Kırlangıç So.32/l 
Hacettepe Tıp ve Sağ.Bil.Fak.Psikiyatri Kli. 

Sosyal Hizmetler Akademisi Öğretim Görevlisi 
Ev: Bahçelievler 47 Sokak No. 17 

(x) İşareti bu üyenin Alt Komisyon Başkanı olduğunu göstermektedir. 
(+) Tek olarak rapor istenebilir. 



VIII- Soisyal Hizmetlerde Sosyal Çalışma Eğitimi; 

Acıpayamlı ,Orhan Prcf.Dr. 

Balkan,Kemâl Prof.Dr. 

Baymur ,Feri_ha Dr. 

Çaplı ,Orhanı 

a Ertürk ,Selâ.hattin Dr. 

İyicil,Fuat 

Kuntbay, Günseli 

Mıhcıoğlu,Cemal Pr»T. Dr. 

Öncül, Remzi 

öymen ,IIıvzır:rahman Raşit 
Prof. Dr. 

Payzın ,Sebah;attin Prof. Dr. 

Dil Tarih Cof.Fakültesi Etnoloji Kürsüsü 

İlahiyat Fakültesi Dekanı-Ankara 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültes 
Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi 

Millî Eğ.Bak.Talim Terbiye Kurulu Üyesi 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültes 
Sosyal Bilimler Bölümü Öğreti.,: Görevlisi 
Ev: Bahçelievler 42 Sok. 9/3 

Sosyal Hizmetler Akademisi Müdür Muavini 
Halk Sok. 7 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 
Süleyman Sırrı Sok. No. 20 

Orta Doğu Amme İdaresi Genel Müdürü 
Ev: Bankacı Sok. İŞ-Ankara ( 12 29 73) 

Mil. Eğ.Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 
Üyesi 
Ev: Buğday Sok. No. 6 

İlahiyat Fakültesi Öğ. Görevi is i-Ankara 

Ankara Tıp Fakültesi 
Ev: Kızılırmak Cad. 40/l0-Ankara 

(X) x işareti bu üyenin Alt Komisyon Başkanı olduğunu 
göstermektesdir. 



IX- Kamu ve Özel Sektörlerde Sosyal Hizmetlerin 
 Plânlaması ve Koordinasyonu  

Abadan, Nermin Doç Dr. 

Ağar,Tuğrul 

Aks oy , Sadri 

Atasağun,Sıdıka 

Eke,Kâzım 

Erden tuğ ,Nermin Prof. Dr. 

Gökçe,Birsen 

Kıray,Mübeccel Doç.Dr. 

Kun tb ay,Güns e1i 

Künçer,Güneş 

Mansur, Fatma Dr. 

Pamir,Reyzi 

(+) Soy,şal,Mümtaz Doç.Dr. 

Sürgit,Kenan 

Talaş,Cahit Prof. Dr. 

Topçuoğlu,Hamide Prof.Dr. 

Tüzel,Melâhat 

(X) Yaş ar, Osman Dr. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi-Ankara 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

İş Bankası Sosyal İşler Müşaviri 
Ev: İlkiz Sokak İT*. 2 3/l2 

Ankara Koordinasyon Kurulu Başkanı 
Ev: Karanfil Sokak 36/5 
Ankara,Koordinasyon Kurulu 
Ev: Turgut Reis Mah.Uzunyol Bayır So.Hw.il/. 

Dil ve Tarih Sağ.Fak.Antropoloji Prof. 
Başbakanlık Müsteşar Muavini 
Ev: Namık Kemâl Mah. D. tipi Ifo» 1/5 

Sosyal Hizmetler Akademisi ÖğiÇf&re vl i s i 
Halk Sokak No. 7 

0. D. Tek.Üniv.Fen ve Edebiyat Bölümü 
Ev: Müdafaa Cad.Yıllar Apt. D.4 

Sosyal Hiz.Gn.Md.ğü Süleyman Sırrı So.No.20 

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 
Sanayi Dairesi 
Ev: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. 30 Ankara 

•.D.Tek.Üniv.İdarî İlimler Fak. 
Ev: Gerede So.Konuk Apt. D.5«Kavaklıdere 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Gn.Md. 

Ev: Karanfil Sokak N». 39/12 Tel: 17 59 38 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

Siyasal Bilgiler Fak.Ankara 

Hukuk Fak.Ankara 

Yardım Sevenler Derneği Üyesi 

Ev: Konur S o. 29/6 Ankara 

Sağlık Bakanlığı Danışma ve İnceleme 
Kurulu Üyesi 

(X) İşareti bu üyenin Alt Komisyon Başkanı olduğunu 
gös termektedir. 

(+) Tek olarak rapor istenebilir. 
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Sosyal refah programları insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

hazırlandığına göre hangi insan gruplarının "müesseseleşmiş" olsı 
"yardımcı" olsun, örgütlenmiş sosyal hizmetlere muhtaç olduğunu g 
zönüne almanın sosyal hizmetler çerçevesini çizmek bakımından fay 

dalı olacağı düşünülmüştür. Bu cümleden olarak örgütlenmiş sosyal 

hizmetler üç kategoride mütalâa edilebilir. 

1. hizmet programlarına muhatap olan insan grupları 

2. Hizmet programlarının mahiyeti 

3. Hizmet programlarını örgütleyen resmî ve özel kuruluşlar 
Bu üç kategoriden hizmetlerin hitap ettiği insan grupları kate¬ 

gorisi esas tutulmak suretiyle bir hizmetler gruplanması yapılmas 
komisyonca kabul edildiğinden çalışma programımıza öncelikle bu 

gruplara yapılan hizmetlerin neler olduğunu incelemekten başlanıl 
ması uygun görülmüştür. Bu kategorideki hizmetlerin alt komisyon¬ 

lar tarafından incelenmesi amaçlar ve önceliklerin tesbit edilmes 

teklif ve kabul edilmiş olduğundan çalışma programınızın plânı aş; 
eidaki şekilde belirmiştir. 

Sosyal Hizmetler Politikasının tayini için a)Sosyal hizmetlerin 
çerçevesinin, b) Envanterinin, e) Hedeflerle önceliklerinin ve so¬ 
runların neler olduğunu incelemek üzere alt komisyonlar halinde ç; 

lışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. Bu alt komisyonlar yukard? 
ki hususları incelemek maksadı ile yapacakları çalışmaları daha öı 

ce sözü geçtiği şekilde, sosyal hizmetlere muhatap olan insan gruj 

lan yönünden ele alacakları gibi hizmet programlarının mahiyeti i 

hizmet programlarını örgütleyen resmî ve özel kuruluşlar bakımın¬ 
dan da inceleyeceklerdir. Bu maksatla sosyal hizmet programlarına 
muhatap olan kişiler şöyle gruplandır ilmiş tır: 

1.Çocuklar 
2. Yaşlılar 
3.Has talar 
4.Sakatlar 
5.Yoksullar 

6.Suçlular 
ayrıca aileler için özel hizmetler üzerinde durulması düşünülmüş¬ 

tür, bir ayrı komisyonda "aileler için sosyal hizmetler" konusunu 
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incelemiştir. 

Özel sosyal hizmet kuruluşlarının devlet kurumlan ile ilişkile¬ 
ri bu kurumlar arasındaki koordinasyon ve genel olarak devletin 
sosyal hizmet programlarının plânlanması ve koordinasyonunun ince¬ 

lenmesi ve bu husustaki görüş ve tekliflerin ortaya çıkması da ön¬ 
görülmüş ve bir komisyonun da bu konuyu incelemesi kabul edilmiş¬ 
tir. 

Sosyal Hizmet politikasına paralel olarak sosyal refah hizmetle¬ 

ri alanında çalışacak kalifiye ve yetişmiş personel ihtiyacının 
nasıl karşılanabileceği ve ne durumda olduğunun da incelenmesi ge¬ 

rekli görülmüştür. (Sosyal refah hizmetlerinin verimli ve etkili 

bir şekilde yürütülmesi sosyal çalışma alanında yetişmiş personel 
ile mümkün olacağından memleketimizde yeni bir meslek olan social 

work'un sosyal hizmet terimi ile ifade edilmesinde sakınca görül¬ 

müş ve "sosyal çalışma" karşılımı kullanılmıştır) 
Bu suretle Sosyal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonu dokuz alt ko¬ 

misyon teşkil etmeyi gerekli görmüştür, bunlar : 
1.Çocuklar için Sosyal Hizmetler alt komisyonu 
2. Aileler " " 

3.Suçlular " " 
4.Hastalar " " 
5.Yaşlılar " " 
6.Sakatlar " " 

M M 

M II 

II II 

II II 

II II 

7.Sosyal Hizmetlerin Plânlanması ve Koordinasyonu alt komis¬ 
yonu 

8.Sosyal Hizmetler için Sosyal Çalışma eğitimi alt komis¬ 
yonu. 

Her alt komisyonun aşağıdaki plâna göre bir rapor hazırlaması is¬ 
tenmiştir. 

1. Türkiye'deki durum, Türkiyedeki durumun diğer methi eke t- 
lerle mukayesesi 

2. Konunun kişi ve toplum refahı yönünden önemi ve memleket 
refahındaki yeri 

3. Konu ile ilgili amaçların tesbiti ihtiyaçları, öncelik- ı 
Lerin tayini 

4. Programın yürütülmesi için insan gücü, maliyet hesapları, 
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finansman ve döviz ihtiyacı lan 

5. Raporun hazırlanmasına ait bilgi, faydaları/ eserler, 
başvurulan yerler, fikirlerinden faydalanılan kimselere ait bilgi. 

Komisyonlara fazla üye seçildiği veya başka sebeplerden iştira¬ 

kin sağlanması güç olmuş ve komisyonların çoğu çok küçük gruplar 

halinde çalışmıştır. Bu meyanda "Yoksullar için Sosyal Hizmetler" 

alt komisyonu raporunu biraraya getirememiştir. Bu sebeple ilişik¬ 
teki sekiz adet komisyon raporuna ilâveten geniş bir özet rapor 

da Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanmış bulunmaktadır. 

2.Sosyal Refah Hizmetleri ve Sosyal Çalışma 

Sosyal Refah felsefesine hakim olan ana kavramdan "Yardımcı" 

hizmetler ve "müesseseleşmiş" hizmetler diye bahsedilmektedir.(l) 
"Yardımcı" sosyal refah hizmetlerinden (residual) maksat normal 

yardım yapısı yani ailenin ve aile bireylerinin kendi satın alma 

güçleriyle yerine getiremiyecekleri ihtiyaçların resmi ve özel 
sektör tarafından karşılanmasıdır. "Müesseseleşmiş" sosyal refah 
hizmetlerinden (institutional) maksat ise ki birincinin aksine mo¬ 

dern endüstrileşmiş toplumlarm başta gelen fonksiyonlar andandır, 

aile kendi kendine yeterli olsun olmasın kişi, grup ve toplumlarm 

sosyal güvenlik ihtiyaçlarının örgütlenmiş olarak karşılanmasıdır. 
Bu iki çeşit sosyal refah kavramını beraber yürütülmesi ekonomik 
bireylik ve serbest teşebbüs değerleriyle diğer taraftan kişile¬ 
rin güvenlik, eşitlik ve insana yaraşır muamele görme hakları ara¬ 

sında orta yolu temsil etmektedir. Biraz tafsilâta gitmek gerekir¬ 

se "yardımcı" sosyal refah hizmetleri kavramı kişinin ihtiyaçları¬ 

nın aile ve piyasa ekonomisi gibi iki "tabiî" yol ile karşılaşabi¬ 
leceği esasına dayanmaktadır. Bu tabiî müesseseler, özellikle en¬ 

düstrileşmiş toplumlarda her zaman tatmin edici bir şekilde ihti¬ 
yaç karşılayamamaktadır. Aile hayatı felce uğramakta veya toplum- 

da ekonomik çöküntü meydana gelebilmektedir. Bazan da kişi hasta- 
(l) Harold wilensky ve Charles Lebaux, "Industrial Society and 

Social Welfare",Russeli Sage Foundation 1958,sahife 138-147 



lık veya ihtiyarlık yüzünden bu normal yollardan faydalanamamakta¬ 

dır. Burada geniş aile fonksiyonlarından deöil küçük aileden bah¬ 

sedildiği tabiîdir. Böyle durumlarda, bu "yardımcı" hizmetler kav¬ 

ramına göre üçüncü bir ihtiyaç karşılama mekanizması yani sosyal 

refah yapısına baş vurulması icap etmektedir. 
Bu tip sosyal refaha yapısı daha çok âcil durumlarda faal olmaktı 

ve normal sosyal yapı, yani aile ekonomik sistem tekrar rolünü 

yapmaya başladığı zaman aradan çekilmektedir. Bu durumda geçicilik 

bir başka sistemin yerini alma gibi karakteristikleri olduğundan 

bu tip sosyal yardıma "sadaka" gözüyle bakılması kolaylaşmaktadır. 
1929 ekonomik krizinden evvel Amerika Birleşik Devletlerinde çok 
daha yaygın olan bir iavram kişinin sorumluluğu ideolojisine uy¬ 

maktadır. Bu kavram gelişmiş bir endüstrileşmenin yanı sıra beli¬ 

ren radikal sosyal derişmeleri aksettirmemekte ve çağdaş sosyal 

refah faaliyeti erinin çeşitli yönlerinin mevcudiyetini destekleme¬ 
mektedir. ikinci sosyal refah kavramı "kişilerin ve grupların tat” 

minkâr bir hayat ve sağlık standardına ulaşabilmesi için örgütlen¬ 

miş bir sosyal hizmetler ve müesseseler sistemi" olarak formüle 

edilmektedir. Sosyal refahın çağdaş tarifi bir hayli karışık ol¬ 

maktadır, çünkü hükümetlerin, özel sektörün ve kişilerin sosyal 

refah sorumlulukları konusundaki kültürel delerleri birbiri içine 
girmiş durumdadır. Zira daha eski bir doktrine göre bireylik, 

özel mülkiyet ve serbest piyasa ve asgarî bir hükümet müdahalesi 
sosyal refahı "talihsizlere sadaka" olarak tarif etmeye imkân ve¬ 

riyordu. Sosyal demokrasi değerleri olan güvenlik, eşitlik ve in¬ 
san severlik toplumda böyle bir "talihsizler" sınıfını kabul etme¬ 

ye müsait de0ildir. Zira şimdiki anlayışımıza göre herkesin bazı 

"ihtiyaçları" vardır ve toplum bunların karşılanmasından sorumlu¬ 
dur. Gerek hükümet gerek özel sektör bu ihtiyaçların karşılanaca¬ 
ğı kaynakları sağlamak için sorumluluklarını bir hayli geniş tut¬ 

maktadırlar, Bununla beraber bugün iki doktrin d,e yan yana mevcut¬ 
tur. Şu halde endüstrileşmiş batı demokrasilerinde bugün mevcut 
olan eğilim sosyal refahın "müesseseleşmiş" olması gerektiğine 
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doğrudur. Böyle olunca sosyal refah hizmetlerinden faydalanan ki¬ 

şiye hiçbir küçüklük hissi yüklenmemekte, âcil ve anormal durum¬ 

ların beklenmesine lüzum kalmamaktadır. Sosyal refah modern ve 

endüstrileşmiş veya bu yolda olan toplumlar için yerinde ve ya¬ 

pılması gereken (legitimate) bir fonksiyon olarak kabul edilmekte¬ 
dir. Bu iki görüş birbirinin aksi (antithetical) gibiyse de tat¬ 
bikatta bunlar birbirine yardımcı olmuşlardır. Genellikle hâlen 

hakim olan anlayış bir orta yolun tatbikidir, fer iki kavram da 

bir boşlukta düşünülemeyeceğinden, bilâkis kültürel ve toplumsal 

şartların birer aksi olacakından, endüstrileşme hareketleri de 

genişledikçe ikinci sosyal refah kavramının yani "müesseseleşmiş" 

sosyal refahın daha da genişleyeceği kolayca kabul edilebilir. 

Sosyal refah hizmet ve faaliyetleri bazı kuruluşlar tarafından 

idare edilir. Böyle olunca karşılıklı yardımlaşma faaliyeti ve 

aile içinde, akrabalık çerçevesi içinde ve arkadaşa, dosta yapı¬ 
lan yardımlar sosyal refah yapısına giremezler. Şu halde modern 

sosyal refah bir yabancı tarafından bir yabancıya yapılan yardım¬ 

dır denilebilir. Yardım yapan ile yapılan arasında bir sosyal me¬ 

safe vardır. Köysel toplumlardan şehirsel ve endüstriyel topluma 
geçişin meydana getirdiği bu hizmet, devamlılığı olan ve bu iş 

için kurulmuş özel kuruluşlar tarafından yapılan bir hizmetler 

topluluğudur. Bu hizmetler resmî veya özel sektör tarafından 

plânlanmış olabilir. Demokratik bir toplumda amme refahı hizmet¬ 

leri için lüzumlu mekanizma hükümetin temsil yapısıdır. Gönüllü 

teşekküllerde iso bu sorumluluk idare heyetine karşıdır. Bu pren¬ 

sip hem özel hem de resmî himaye ile meydana gelmiş kuruluşlar 

tarafından kabul edilmektedir. 

Sosyal refah hizmetleri kâr gözetmeyen programlardır, yani sos¬ 

yal hizmet kuruluşlarının genel amaçları kâr delildir. Serbest re¬ 
kabete iştirak suretiyle elde edilen parayla piyasa ekonomisinin 

ürettiği hizmetlerin satın alınması sosyal refah olmayacağına gö¬ 

re amme ihtiyaçlarının özel ve resmî sektör tarafından kâr gözet¬ 
meksizin karşılanması sosyal refahın ayırt edici karakteri stiki ı- 
rinden biridir. 



üosyal refah hizmetlerinde fonksiyonel genelleştirme hâkimdir ki 
bunun manası karşılanmayan bütün insan ihtiyaçlarının karşılanmas 

dır. Sosyal refah hizmetleri tıbbî müesseselerde, ailede, eğitim¬ 

de, sanayide karşılanmayan bir insan ihtiyacı olduğu zaman girişi 

1 en ve yerine getirilen hizmetlerdir. İnsan ihtiyaçlarının çok ge 
niş kapsamlı olduğu fikri faaliyetlere esas teşkil etmektedir>İn¬ 
sanların bu ihtiyaçlarının karşılanması için programlanmış sosyal 
hizmet faaliyetlerini yerine getirmek ise sosyal çalışma olduğuna 

göre burada Birleşmiş Milletlerin Sosyal İşler Bürosunun yaptırdı¬ 

ğı bir etüdden sosyal çalışmanın (social work) bir tarifini almak¬ 

ta fayda vardır. "Sosyal çalışma kişilere, ailelere ve gruplara 
etkisi altında oldukları çeşitli sosyal baskılarla ilgili olmak 
üzere yardım eder ve saflık ile eaitim gibi di^er ilgili faaliyet¬ 

lerden farklıdır zira bunlar sosyo-ekoııomik çevrenin bazı husus¬ 
ları hariç diğer hususlarını ilgilileri dışında görürler; halbuki 
sosyal çalışman (social vvorker) sosyal intibak problemini çözmek 
için yardım isteyen kişinin hayatının her veçhesini gözönünde bu¬ 
lunduran ve ona göre hareket eden kimsedir. " Sosyal çalışma hiz¬ 

metleri sağlayan bazı kuruluşlar tabiatiyle ihtisaslaşmış hizmet¬ 
ler görürler ve bu bakımdan fonksiyonları sınırlıdır, fakat genel 
olarak refah hizmetleri hepsini içine alır. 

İnsan tüketimi ihtiyaçlarıyla direkt ilgisi olan sosyal refah 
hizmetleri diğer hükümet hizmetlerinden nasıl ayırt edilmelidir? 

Sosyal refah programları hem daha geniş sosyal yapının ihtiyaçları 
,hem de insanların ihtiyaçlarına n , hizmet etmektedir, örneğin, Amerikada işsizlik sigortası hem bir 

ekonomik kriz silâhı olarak hem de kişinin işsizlik yüzünden içine 
düştüğü güç durumdan kurtarılması için hazırlanmış bir programdır. 
akat programın kişi ile ilgili olan kısmı sosyal refah faaliyeti 

sayılır, şu halde sosyal refah kişinin tüketim ihtiyaçlarını gözö¬ 
nünde bulundurup üretim faaliyetleriyle ilgilenmez. Di&er kaynaklaı 
yerine sadece inean kaynaklarını içine alan faaliyetler olduğundan 

kişilerin vc ailelerin sağlık ve refah durumları üzerinde direkt 
etkisi vardır. 
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Sosyal refah hizmetlerinin düzenlenmesi düşünüldüğü zaman bu 

hizmet kuruluşlarının kişiler tarafından idare edildiğıni-düşünme-

mağe imkân yoktur. Sosyal refah hizmetlerinin gelişmesi bu işleri 
yapacak imkânların da ortaya çıkmasiyle mümkün olmuştur. Sosyal 
çalışma (Social v/ork) Amerika Birleşik Devletlerinde 1920'lerde 
psiko-analitik teorinin kişi ile çalışma faaliyetlerine esas teş
kil e&meye başlamasından sonra "Teşhis ve î'edavi" rasyoneline da

yanan metodlara sahip bir meslek haline gelmiştir. Böylece yeterlj 

ve salâhiyetti faaliyetlere girişilebilecek bir tatbikat imkânı 

hazırlanmaya başlanmıştır. Sosyal çalışma okullarının sağladığı 
bilgiler önce sadece toplum kaynaklarını bilme ve insan motivas

yonu ve davranışı hakkında içgüd sahibi olmaya dayanıyordu. Faka-

son yirmi yılda sosyal çalışma pratiğinin teorisi, psiko-analitik 
teori ile dinamik psikoloji, sosyoloji ve kültürel antropolojiden, 

faydalanmak suretiyle geliştirilmiştir. Böyle bir bilgi topluluğu 

ve pratik çalışma ile eğitilmiş sosyal çalışılanlar (Social Korker) 
kişisel çalışma, grup çalışması ve toplum örgütlenmesi, sosyal his 

met idaresi ve araştırma gibi metod konularında pratik yapacak 

bir eleman olarak hazırlanmaktadır. Kişisel çalışmanın esası kişi
nin içinde bulunduğu güç durumun teşhis edilmesi, anlaşılması ve 

bunu kişinin de yardımı ile ortadan kaldırmak üzere girişilen is-
tişarî bir hizmettir. Psikoterapiye yakın olan bu hizmet sayesinde 
kişi içinde bulunduğu tazyikten kurtulmasını öğrenecek ve sosyal 

fonksiyonuna ve normal sosyal rollerini ifa etmeye dönebilecektir. 

Kişisel çalışmada çevre faktörleri bir tarafa bırakılamaz insanın 
davranış problemlerini anlama tekniĞi yanında çevre faktörleri de 

etüd edilir ve işin bu kısmı da tedavinin bir parçası olarak kabul 

edilir. Grup çalışmasının esasını da insan davranışları ve geliş

mesi bilgileri teşkil etmekteyse de grup dinamikleri bilgileriyle 

grup halinde faaliyet göstermekten faydalanılmaktadır. Esas ola

rak üzerinde durulan husus bizatihi faaliyet değil, şahsiyetlerin 

grup içinde gelişmesidir. Grup sürecinin ve yapısının yardımı ile 
liderlik, sosyal baskı, grupta, karar verme gibi grupta kişiliklerin 
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gelişmesi ve sosyal hayata intibak ve çeşitli ilişkiler kurmak su¬ 
retiyle diyerleriyle rahat yaşayabilme ve sosyal bir varlık olma 

imkânları saĞlanabilmektedir. Toplum örgütlenmesinin, ki daha çok 
sosyal refah hizmetlerinin plânlanması ve sosyal ihtiyaçların kar¬ 

şılanması amacını güder, psikolojik perspektiften uzamlaşmamakta- 
dır. Zira, bu tip faaliyetlerle de toplumdaki gruplarla nasıl ça¬ 

lışılması gerektiği üzerinde özellikle durulmakta ve grupların ve 
dolayısiyle toplumun "tedavisi" öngörülmektedir. Bu şekilde kişi, 

grup ve toplumda çalışarak yardım getiren - bir meslek hem tek¬ 
nik hem de insan severli^e dayandığı için şu dört esasa dayanarak 
faaliyet gösterir : a) fayrîşahsîlik, b) Objektiflik, c) Fedakâr¬ 
lık, d) tarafsızlık. Bu dört norm tıp meslekinin de esasıdır, sos¬ 
yal çalışma gibi diğer daha yeni mesleklerin de t^mel unsurları 

olarak görülebilir. 

Sosyal Refah Hizmetleri Genel Amaçları 

Hakkında Rapor 

A- Genel Amaçlar 

1. Devletin Temel Amacı Halk Refahı 

Demokratik bir toplumda devletin temel amacı halkın refahıdır. 
Gelişmiş veya "gelişmekte" olan memleketlerde devletin bu sorumlu¬ 

luğu üzerine alması onu refah devleti durumuna koymaktadır. Bu so¬ 

rumlulukla hareket eden devletin en başta gelen amacı elindeki 
imkân ve kaynakları toplumun sosyal ve insan ihtiyaçlarını karşı¬ 
lamak için kullanmasına matuftur. Hükümetler ise bu hedefleri ger¬ 

çekleştirmek için millî kaynakları geliştirmeye ve böylece yaşama 
şartlarını yükseltmeye ve özel ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri 
örgütlemeye yönelirler. Bu yönelme sonucu sosyal refah hizmetleri 
ile beraber diğerst sosyal hizmetlerin millî kalkınma plânında 
birbirine girişken vu birbirini tamamlayıcı olması zorunluğu orta¬ 
ya çıkmaktadır. Zira ancak bu şekilde mevcut ...imkânlarla toplumun 

temel ve karşılanmamış ihtiyaçları arasında bir denge sağlanması 
mümkün olacaktır... 
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Birinci beş yıllık kalkınma plânında da belirtildiği gibi "amaç 
sadece millî gelirin artması ve dolayısiyle kişi gelirlerinin 
artması de0il gerçek amaç sosyal refahın saklanmasıdır." 

2. Millî Kalkınma 

Halk sadece millî kalkınmadan faydalanan kişiler deöil aynı za¬ 

manda böyle bir kalkınmanın başlıca ve temel kaynağıdır. Zira ett 
zengin tabiî kaynaklar insan gayreti insan gücü ve insan yaratıcı 

lığından yoksun olduğu zaman hiçbir mana ifade etmezler. 0 halde 
insan unsurunun gelişmesi için yapılan yatırımlar herhangi bir 

millî kalkınma plânının en önemli kısmını teşkil eder. Bu türlü 
yatırımların topyekûn millî plânlamanın gerektirdiği hususlarla 

çok sıkı bir ilişkin gibi olmc.lıdır. 

Sosyal refah hizmetleri çoğu zaman zengin memleketlerde ve eko¬ 
nomik gelişmenin üstün olduğu yerlerde girişilebilen hizmetler 
olarak görülmek ekilimi vardır. Halbuki böyle bir düşünüş çok ha¬ 

talıdır, meselâ çocuk refahı hizmetleri için yapılan yatırım bir 

kaç sene sonra bir ıslah müessesesi masraflarını karşılamakla kal¬ 

mayıp kendine ve dolayısiyle topluma faydalı olacak vatandaşlar 

yetiştirilmesini satolacıış olacaktır. Evsiz barksız bir çocuğa muh¬ 

taç olduğu bakım ve eğitimin sağlanmaması en azından cahil, zana- 

atsız, bir işsiz toplum üyesi veyahutta anti-sosyal davranışları i 
ile toplum için devamlı bir masraf kaynağı olacaktır. Aynı şekil¬ 
de gündüz bakımevleri ve kreşler çocuklara muhtaç olduğu bakımı 

sağlar ve annenin memleketin iş gücüne katılmasına yol açarak 
aalö gelirinin artmasına yardımcı olur. Okullarda kurulacak okul 
sosyal çalışma hizmeti çocuğun eğitimden faydalanmasını engelle¬ 
yen unsurları çözümleyerek hem kişisel gelişmesini sağlar hem de 

eğitimden tam manası ile faydalanmasına yol açmış olur. Aileler 

için sağlanacak aile istişare hizmeti meselâ aile plânlamasının 

kabulüne ve uygulamasına yararlı olmak suretiyle nufus artışını 

ekonomik gelişme ile dengeli olmasına yardım etmiş olur. Hehabi- 
litasyon hizmetleri sakatlığı yüzünden topluma bir yük olan kim¬ 

seyi kendi kendine yeterli bir ekonomik ünite haline koyar. Bu 
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birkaç misal gözönüne alınacak olursa sosyal refah hizmetlerinin 

bir lüks olmayıp aksine milli kalkınmanın en esaslı parçası oldu¬ 

ğu görülmektedir. Eu hizmetler aynı zamanda modern demokratik dev 

1 etin halkın güvenlimi ve refahı ile, bireyin deöerine olan inan¬ 

cını aksettirmesi bakımından büyük önem ve mana tanımaktadır. 

3.Sosyal Refah Hizmetlerinin Si^er Sosyal Hizmetlerle 

İlişkis i 

Sosyal refah hizmetlerini sağlık, eğitim, konutlanıa hizmetlerin¬ 

den ayrı düşünmek mümkün delildir. "Sosyal refah alanında gelişme 

kaydetmek, okur yazar olmamayı ortadan kaldıracak eğitim program¬ 

ları düşünülmez sadece çok güç olmakla kalmayıp belki imkânsız 

olacaktır: aynı şekilde hastalıkları, güçsüzlükleri asgariye indi¬ 
recek ve halkın genel sağlık durumunu düzeltecek temel saflık ted¬ 

bir ve hizmetleri örgütlenmediği ve gerekli şekilde uygulanmadığı 

takdirde yine sosyal refah alanında gelişme beklememek gerekir."(] 
Bu mütalâa çok yerindedir zira çeşitli sosyal hizmetler herbi- 

rinin katkısını destekler ve etkisini arttırır, meselâ okulda sağ¬ 

lanan sosyal çalışma hizmetinin çocukun ruhsal engellerden kurtu¬ 

larak öörenimi sürecinden tam bir şekilde yararlanması gibi: bu 

misalde oldubu şe.ilde tıbbi sosyal çalışma, psikiatrik sosyal 

çalışma, toplum kalkınması, aile plânlaması, konutlama gibi sos¬ 

yal refah hizmetleri daima di&er sosyal hizmetlerle beraber yürü¬ 
mektedir. Bu sebepten sınırlı olan milli kaynaklardan mali destek 

ihtiyacında olan bu hizmetler arasında rekabet yerine herbirinin 

istenilen şekilde verimli olması için dengeli şekilde mali kaynak¬ 

lardan faydalanmasına çalışılmalıdır. Hastane hizmetlerinin, eği¬ 
tim programlarının, ruh sağlığı hizmetlerinin ve konut sorunla¬ 

rının plânlanmasında sosyal refahın katkısı düşünüleceği gibi 

(l) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Sosyal Refah 
Çalışma irubunun Sosyal Komiteye Raporu 4 Mayıs 1965 
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. sosyal refah hizmetlerinin plânlanmışında da eğitim, saflık İlişme¬ 

lerinin meselâ çocuk relahı programlarıyla beraber düşünülmeli ve 

bunların çirişken v~ birbirlerini tamamlayıcı olduğu hususu hiçbiı 

zaman gözden kaçırılmamalıdır. Etkili ve verimli bir sos al refah 

plânlaması diğer sosyal hizmetlerle dengeli ve girişken olmasına 

bağlıdır. 

4.Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 

Sosyal refahın hedefi -aile yaşama düzeyinin yükseltilmesi ve 

halkın refahı- bireylerin sadece barınak, giyecek ve yiyecek ihti¬ 

yaçlarının karşılanmasını deeil aynı zamanda eğitim, saflık ve 

sosyal refah ihtiyaçlarının da karşılanmasını sağlayacak ekonomik 

gelişme ve bunun devamı ile mümkündür. Geniş halk topluluğunun 

eşya ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması ise artan bir endüstri¬ 
leşme ile bafalı görülmektedir. Kısaca söylemek gerekirse sosyal 

refah hizmetlerinin gelişmesi memleketimizin ekonomik kalkınması 

ile orantılıdır. Demokratik bir toplumda sosyal gelişme aynı za¬ 
manda eldeki millî imkânların (kaynarların) «rasyonel ve eşit bir 
dağıtımına bağlıdır. Buna göre, asgarî ücret tâbirleri, toprak re¬ 
formu ve iş kaynakları sos al refah hedeflerinin gerçekleşmesi 

için mevcut olmaları şart olan unsurlardır. 

Ailelerin ve bireylerin gelirlerinin devamı için önemli unsur da 

sosyal güvenliDin progresiv bir şekilde genişletilmesidir. Iialen 

bu alanda memleketimizde kaydedilmiş olan gelişim, sosyal sigorta 
içine girmemiş elan vatandaşlara da sosyal sigortanın uzanmasına 
ve hatta işsizlik sigortası programlarının plânlanmasına engel ol¬ 

mamalıdır. Hedef bütün vatandaşların gelir güvenli0in.e ulaşması 
olmalıdır. Gelir güvenliği, destekleyici saflık hizmetleri yardım- 
•1 arının da kısıtlanmasını veya ayrı kalmasını de^il aksine onların 

da gelişmesiyle orantılı olmalıdır. 

Ekonomik sıkıntı içinde olan aileye devletin para yardımı yapma¬ 

sı başta gelen bir program ve hizmet olarak düşünülmeyebilirse de, 

şurası muhakkaktır ki malî yardım ailenin diğer- sorunlarını kendi 

imkânları ile çözümleyebilmesi için başlıca şart olabilir. Çoğu 
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hallerde mail güçlük içinde olan bir aileye malı yardım yapılmamış: 

hulinde çok daha ciddi sosyal sonuçlarla birlikte daha pahalı hiz¬ 

metlerin sağlanması mecburiyetini ortaya koyabileceğine dair misal¬ 

ler mevcuttur. Bugün memleketimizde yuva yurtlarda bakılan çocukla¬ 

rın mühim bir kısmı bu müesseselere ailenin ekonomik yoksullusun¬ 

dan dolayı gelmektedirler. B durum ailenin bütünlüğünü bozmakta 

ve çocuku ailesinden mahrum etmekte ve ailenin kendi sorununu ken¬ 

disinin çözmesi kapasitesini hiçe indirmektedir. Üstelik bu durum¬ 
da devlet, çocukun ailesi yanında bakılmasına hareıyacatomdan çok 

daha ı'azla harcamak zonunda kalmaktadır. Aileye çocukuna bakabilme¬ 

si için yapılacak mali yardımın onu devlete dayanmaya tüeşvik edece- 

&i ileri sürüldüğü takdirde çccu0u^ devlet müessesesinde bakılması 

ile ortaya çıkan bakımlılığın mahiyetini düşünmek kâfidir. burada 
ailenin kendi çocuğuna karşı sorumsuzlumu, üzerinde durulmaya de¬ 

ğer bir hususturJ Memleketimizde özellikle çocukların bakımı konu¬ 

sunda, aileye direkt para yardımı yapmak suretiyle yardımcı olma¬ 

nın zamanı gelmiştir. Bu türlü bir sosyal refah hizmetinin denen¬ 

mesi hem ekonomik bakımdan hem de aile bağlarının kuvvetlendirilme¬ 

sine yönelme bakımından gereklidir. Maamafih böyle bir program an¬ 

cak aileyi ve durumunu inceleyebilecek ve sonra da kendi kendine 
mevcı 

yeterli duruma gelene kadar takip edebilecek kalifiye personel/ol-
dubu zaman uygulanmalıdır. Halen bu tip kalifiye personel almadı¬ 

ğı için çocukunu müesseseye terkeden ailenin tekrar çocukun sorum¬ 

luluğunu üzerine alacalına dair hiçbir garanti yoktur. 

B- Sosyal Refah Hizmetlerinde Öncelikler 

1•ûucelik tayininde esaslar-öncelikleri yüksek olan hizmete 

muhtaç gruplar ve programlar. 

"Bir sosyal reiah kuruluşunun en başta gelen sorumluluğu sosyal 
reıah programları ve hizmetlerini kurabilmek ve genişletebilmek 

için milli öncelikleri tesbıt etmek ve devamlı bir şekilde bunları 

gözden geçirmektir. Çocuklar aileler ve gençler için sosyal reıah 

hizmetlerini geliştirmeye esas olacak mîllî önceliklerin tayini 

kaçınılmaz olacak, mevcut ekonomik ve sosyal felsefenin etkisini 
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gösterecektir. Bundan başka bu önceliklerde etkisi olacak faktörle 

mevcut sosyal sorunların ve insan ihtiyaçlarının mahiyeti ve kap- 

samı, saflanacak hizmetlerin her taraftan destek görüp görmemesi, 
ve diğer programların hangi gelişme safhasında olduklarıdır. Bu ge 

niş çerçeve içinde özellikle gelişmekte olan memleketler, aşağıda¬ 
ki nufus gruplarına veya refah programlarına öncelik tanımayı şart 
görmeseler bile şayanı tavsiye görebilirler : 

a) Millî' kalkınmaya hemen veya ilerde katkıda bulunabilecek grup 
lar -çocuklar ve gençler; iş ve daha iyi bir hayat şartına kavuş¬ 
mak için şehirlere göç eden aileler ve bireyler; tarım teknolojisi 
ve yaşama şartlarında köklü derişmelerle karşılaşan köylü halk. 

b) Hızlı bir gelişme devresinde özellikle çaresiz durumda olan 
veya memleketin sosyal ve insancıl vicdanında yeri olan gruplar- 

normal aile hayatından mahrum çocuklar- ve gençler; fiziksel ve ruh 

sal handikaplı kişiler, harp malûlleri, hastalar ve yaşlılarla, 

güçsüzler.' 

c) Çok ihtisaslaşmış bir bakım ve pahalı tedavi programlarından 
çok önleyici ve koruyucu programlar- aile hayatını kuvvetlendiren 
ve cna destek olacak programlar, ev idaresi, çocuk bakımı, sağlık, 
hijyen, okuma yazma bilgilerine muhtaç ev kadınlarına grup hizmet¬ 
leri, okula devam etmeyen gençlere e0itsel ve boş zamanlarını de¬ 
ğerlendirme ve bazı özel maharetler öğrenme fırsatını verecek grup 
hizmetleri. 

d) Kendi-kendine yardım ve toplum kalkınması programları, bunlar 
oldukça yüksek sayıda yetiştirilmemiş insan gücünü, sınırlı maddî 
imkânları ve ihtisas elemanlarını kapsayacaktır." (l) 

Koruyucu niteliği olan programlar ve millî kalkınmaya katkıda 
bulunmaları yönünden öncelik evvelâ çocuklar ve gençler için yapı¬ 
lan hizmetlere tanınmalıdır. Eöyle bir önceliğin gerekçesi başında 

bu yaş grubunda bulunanların, genel nufusa olan orantısı ve sonra d; 

(l) Birleşmiş Milletler Sosyal ve Ekonomik Konsey, 
"Aile, Çocuk ve Gençlik Hizmetleri" E.CN.5/AC,12/1.4, 8 Şubat 

1965 
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bu gruptaki bireylerin gelecekte memleketin kalkınmasına katkıla 

ve hızlı sosyal değişmelerde en çabuk ve kolaylıkla zedelenebil*; 
cek.durumda olmalarıdır. 

Memleketimizde gençlik programlarına gereken önemin verilmedi| 
bir vakıadır. Maamafih Türkiye *illî Gençlik Teşkilâtına yapılan 

devlet yardımı ön müzdeki be.ş yıl içinde çok daha genişlemiş ve 

de0işik çeşitte gençlik programlarına destek olunması için yerin 
bir başlangıç sayılabilir. Şehirlerde bulunan kimsesiz (çoğu zam 
köyrü altı çocukları diye anılan) çocuk ve gençlerin durumu ile 

ciddi şekilde ilgilenmek gerekir. Bu şekilde gelecekleri ne olac 

gi bilinemeygn binlerce çocuk için hiç olmazsa demonstratif mahr 
yette "Koruma Lvleri" yapılması ve kendileri ile yapılacak kişis 

çalışma sonucu aileleriyle irtibat kurma ve geleceklerini herhanj 

bir şekilde plânlamalarına yardımcı olmak için bir programa ihti¬ 

yaç vardır. 

Sakatların rehabilitasyonu da öncelik taşıyan bir konudur.Sakal 

ların işe yarar hale getirilmeleri hem ekonomik hem de İnsanî bir 

zorundur. Ankarada bu yıl açılacak olan model rehabilitasyon mer¬ 

kezi bu konuda bu millî programa başlamak için lâzım olan esaslar 

sağlamış olacaktır. Bu demonstrasyon merkezi tam bir şekilde geli 

tikten sonra diöer buna benzer merkezlerin de açılmasına gidilmel 

dir. Böyle bir programın başarısının anahtarı da yine eritilmiş 

kalifiye personel olduğu şüphesizdir. Bu konuda Birleşmiş Millet¬ 
ler Rehabilitasyon Uzmanı Dr.Alexander Hulek'in tavsiyelerinin 

derhal yerine getirilmesi çok yerinde olur. Bu tavsiyelerin başın 
da biı- fizik terapi okulu kurulması, Birleşmiş Milletlerden Uzman 

getirtmek, yabancı memleketlerde rehabilitasyon uzmanları yetiş¬ 

tirmek uzun vadeli burs kaynakları bulmak ve bunlardan faydalan¬ 
mak gelir. 

Sosyal Hizmetler Kurum Kanunu Tasarısının kabulü ile kurulması 

mümkün . olan sosyal refah hizmetleri örgütü çocuk mahkemeleri 

kanunun kapsamı ile sıkı bir şekilde ilişkindir. Maamafih her iki 
kanun tasarısının da teklif edilen programların koruyucu ve 
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önleyici niteliği taşıması esasına göre gözden geçirilmesi lâz 

dır. Bundan sonra da her iki tasarının bir an önce kanunBaşmas 

için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Çünkü geniş kapsaml 

ve sosyal çalışma anlamına uygun bir sosyal refah sistemi kuru' 
ması bu kanunların mevcudiyetine ballıdır. 

2. Sosyal Refah Araş turnalarinin Önemi 

1963-1967 yıllarını kapsayan Birinci Beş Yillık Plân da"sosyî 
ekonomik endüstriyel ve teknik alanda kaydedilmesi gerekli kail 

ma nın hızında en önemli faktör araştırma” dır denilmekte ve "j 
bancı memleketlerde araştırmanın her kolunda yüksek kabiliyetli 

çok sayıda araştırma elemanı yetiştirilmesi" öngörülmekteydi.Aı 

tırmanın önemini belirtmek için de plânda bir "Sosyal ve Ekonon 

Araştırma Enstit sü" kurulması teklif edilmekteydi. Herkesçe t 
linmektedir ki sosyal refah alanında sistemli ve plânlı bir hiz 
metler örgütü meydana getirmek ancak araştırmalara dayandıkça m 

kündür. Sosyal problemlerin anlaşılması meselâ hızlı bir şehirl 
me ile beraber meydana gelen geleneksel aile ballarının çözülme 
ve aile üyelerine saölanan güvenlimin yok olmasının dereceleri, 

sebepleri kapsamı için bilgiye ihtiyaç vardır ki bu bilgi de an 

sistemli bir araştırma ile elde edilebilir. Sos al çözülmeleri 

leyecek ve böylece millî kalkınmayı destekliyecek etkili sosyal 
refah hizmetleri kurulabilmesi için etkili bir sosyal refah ara 

tırma programına başlanması şarttır. Sosyal refah araştırmaları' 

nın beş yıllık plânda teklif edilen "Ekonomik ve 60Syaı Araştırı 
Enstitüsü" gibi bir merkezî araştırma örgütünde toplanmasında f< 

da büyüktür. Böyle bir enstitüakurmak mümkün olamazsa Sağlık Ba 
lığına bağlı "Sosyal Hizmetler Enstitüsü'nün araştırmacı kadro'\ 

! > 
ile donatılması esastır. Bu takdirde Enstitü ile diöer devlet' 

araştırma üniteleri arasındaki ilişki ve işbirliğine büyük önem 
vermek gerekir, çünkü ancak böyle bir işbirliği ile mevcudiyeti 
şart olan araştırma -gayretlcrinin-entegrasyonu saflanabilir. Eı 

araştırma enstitüsüne araştırıcı kadrosu saklamak için dış memie 
ketlerde araştırıcı yetiştirme programına ve aynı zamanda °osyal 

Hizmetler Akademisinin de araştırıcı yetiştirmesine önem verilme 
d ir. 
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3. Müessese lakımı Yerine G-eçecek Hizmetlerin 

Geliştirilmesi 

Memleketimizde özel bazı grupların ihtiyaçlarını karşılamak ii: 

re başka memleketlerde de geliştirilmiş olan müessese bakımı bi: 

hayli gelişmiş durumdadır. Halbuki korunmaya muhtaç çocuklar, sı 

lu çocuklar, akıl hastaları, geri zekâlılar ve yaşlılar için safc 
lanan müessese bakımı, bina ve insan gücüne dayanması bakımmdar 
pahalı olduğu gibi diğer bakım tarzları ile mukayese edildiği ts 

dirde daha az insancıl ve çoğu hallerde de kişilerin rehabilitas 

yonunu saklamaktan uzaktır. Her ne kadar bazı kişi grupları için 

müessese bakımı daima başvurulacak bir hizmet şekli ise de memle 

ketimizde artık başka bakım şekillerine de yer ve.: ilmesi zamanı 

gelmiştir. Bu alanda bazı denemelere de aslında girişilmiş bulun 

maktadır, bunların dışında Ankarada başarı ile uygulanan koruyuc 

aile pilot projesi sayılabilid. Gelecek boş yıllık devrede bu 

iş için gerekli eritilmiş personel saklandıkça koruyucu aile uygı 

laması diöer vilâyetler için de plânlanmalı ve böylece ilâve bin? 

inşaatının temposunu yavaşlatmalıdır. Koruyucu aile bakımının ya¬ 

nı sıra evlât edinme bir programa ba0lanmalı ve bunun da etkili 
ve hem çocuğa' hem de evlât edinen aileye faydalı olabilmesi için 

mevcut evlât edinme kanununda gerekli derişmeler yapılmalı!ır.Bun 

dan başka müessese bakımına lüzum göstermeyen şu programlara da 

önem verilmesi gerekir ; 

a. Korunmaya muhtaç çocuğun (ailesinden mevcutlar olduğu tak¬ 
dirde) kendi ailesi yanında bakılması 

b. Suçlu çocuklar için "probation" ve "parole" hizmetleri 

c. Çalışan annelerin çocukları için ündüz bakımevleri ve ( 
- . ’ i. 
kreşler. ,: 

d) Yaşlıların koruyucu aile veya kendi evlerinde bakılmalarım • 
e) Geri zekâlıların koruyucu aile veya kendi evlerinde bakıU- 

maları. 

Bu türla bakım hizmetleri önceleri sadece demonstratif esaslar 
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gözetilerek kurulmalı ve dcmonstra ;;yonun etkili olduğu ve yetişmiş 

kalifiye personelin mevcudiyetiyle geniş kapsamlı programlar haline 

gelmelidir. Bu arada çeşitli bakım şekillerinin maliyeti üzerinde 

çalışmalar yapılmalıdır. Bu türlü etüd ve araştırmalar bakımın sü¬ 

resi ve etkililiği hakkında da bilgi vermesi bakımından önemlidir, 

r-u türlü araştırma yine araştırmanın sosyal refah hizmetlerinin mil 

lî kalkınmaya katkıda bulunması ve hem ekonomik hem de insancıl ga¬ 

yeleri gerçekleştirmesi bakımından önemine işaret etmektedir. Mese¬ 

lâ korunmaya muhtaç bir çocu0un kendi evinde devlet tarafından bak- 

tınlması hizmetinin maliyeti bu bakımın mü es s es ede karşılanması ha 
ündeki maliyeti ile mukayese edilebilir (bina arsası, inşaatı ve 

bakımı hariç tutulacak) Ayrıca böyle bir a.aştırma sonucu evde ba¬ 
kımın çocukun yetişmesinde ki oluüu etkisi ile müesses ede yetişme¬ 

sinin özürlü yönleri de ortaya çok daha belirli şekilde çıkacaktır 
Bu t..u hizmetlerin uygulanmasında özel olarak yetiştirilmiş per¬ 

sonelin mevcut olması gözden kaçırılmıyacak bir husustur. Aslında 

3reni ve genişletilmiş sosyal refah hizmetlerinin hızla gelişmemesi 

de kalifiye insan gücü eksikliğindendir. B~ sebepten kalifiye per¬ 

sonel saklanmadan demonstratif'mahiyette de olsa yeni programlara 
gir içilmemelidir. 

Özetlemek gerekirse şu hususu belirtmek lâzımdır ki memlek.timizd 

müessese bakımı sa0layan hizmetler batıda "Custrdial Care" tabiri 

ile adlandırılan "muhafaza etme" bakımıdır. Halbuki bu tip bakım 

hizmeti uzun vadeli duşunu ldüünde kalifiye personele ihtiyaç gös¬ 

termeyen fakat maliyeti yüksek bir hizmettir. 

Yardıma muhtaç aile ve bireyin rehabilitasyonu (fizik rehabilitas¬ 

yon kasteiitmemektedir) bu özü alanda elde edilmiş bilgileri (sos¬ 
yal çalışma) kullanmayı ve eğitim ve ööretime geniş çapta yatırımı 
gerektirirse de insan kaynacını korumayı ve ilerde daha pahalı hiz¬ 
metleri örgütleme ihtiyacını önlemesi bakımından hem bilimsel bir 

insancıllık nem de ekonomik bir tutumu kapsamaktanır. kötü bir mu¬ 

hal az a bakımının kcü etkisi yirmi otuz yıl sonra ortaya çıkar diye 

düşünülmemelidir. 1967 de 12 yaşında ihmal edilmiş bir çocuğun 
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beş yıl sonra suçlu, otı yıl sonra ruh hastası veya kronik alkolik 

olması daima ihtimal dahilindedir. u sebepten muhafaza bakımı ye¬ 

rine rehabilitasyonu amaç edinen ba im hizmetlerine önem verilmesi 

toplumu tehdit eden sosyal disiplinsizlikleri önlemek ve böylece 

toplum refahı m saklanmasını gerçekleştirmekte büyük rolü olacak¬ 

tır. Eu eğilimli -amacın gerçekleşmesinin anaht..rı da sosyal çalışma 

alanında yetiştirilmiş kalifiye personeldir. 

4” Sosyal Çalışma 1,.itimi 

"Açık lir gerçektir ki sosyal refah programlarının etkili olması, 

ailelere ve bireye direkt nizmet sağlayan veya yardım veren hizmet¬ 

lerin örgütlenmesi ve idaresi ile ilgili olan kimselerin kabiliyet 
ve kendilerini bu işe adamalarına ballıdır. Son yıllarda gelişmiş 

ve gelişen memleketlerde uygun personelin elde edilmesi ve eğitim 

programlarının geliştirilmesine veya kurulmasına haklı olarak büyük 
öncelik tanınmıştır." (l) birleşmiş Milletlerin Cenel Sekreteri her 
memlekette sosyal relah alanı için millî bir eğitim politikasının 
önemine işaret etmiş ve bunun memleketlerin geniş kapsamlı sosyal 

ve ekonomik amaçları ile sıkı ilişkisi üzerinde durmuştur. (2) 
Sos -al refah hizmetlerinde sosyal çalışma e0itimi raporunda da 

bahsi.geçen yeni yapılmış olan ve çok sınırlı ve küçük olan bir 
"Sosyal Refah İnsan Gücü İhtiyacı" sörveyine (Lgitim raporundaki 

\ 

ek 11 e bakınız) dayanarak, memleketimizde halen bir üniversite öte¬ 

si sosyal çalışma okuluna, böyle bir okulun faaliyete geçmesine 

kadar geçecek saman zarfında dış memleketlerde "master" derecesi 
veren okullarda onbeş, yirmi kişinin birden eritilmesinin program¬ 

lanmasına, bu meyanda tercihan İstanbul ve Erzurumda iki Sosyal 

Hizmetler Akademisi daha açılmasına ve- hizmet-içi ve işbaşında eöi- 
/ 

tim programlarının genişletilmesine şiddetle lüzum olduğu söylene- 

bilir.        __     
(1) birleşmiş Milletler ekonomik ve Sosyal Konseyi, Aile Çocuk ve 

Gençlik Hizmetleri, E/.CN. 5/AC.İ2/L. 4 o şubat 1965 sahife 41 
(2) Birleşmiş »Milietler Ekou-omik ve Sosyal Konsey, Cenel Sekreterin Sosyal Kefari Personeli ugitım Kaporta 
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Üniversite-ötesi eğitim programı ile yetiştirilecek kimseler sos¬ 
yal çalışma diretmeni, İdarî kademede, politika, uzman kademesinde, 

araştırma görevlerinde yer alabileceklerdir. lu seviyede yetişmiş 

personel olmadan yukarıda ileri sürülen sebepler dolay isiyle memle¬ 

ketimizde sosyal refah hizmetlerinin gelişmesi mümkün de0ildir. 

Dış memleketlerde genişçe bir grubun birden eğitilmesine önem ve¬ 

rilmesi gerekir zira ancak bu şekilde diğer okulların öğretmen ih¬ 
tiyacı ve kilit mevkilerdeki sosyal refah personeli elde edilmiş 

olacaktır. Tıbbî Sosyal çalışma, çocuk refahı hizmetlerinde sosyal 

çalışma, psikiatrik sosyal çalışma kopil ve şehirsel toplum kalkın¬ 

ması gençlik hizmetleri ancak üniversite seviyesinde yetiştirilmiş 

sosyal çalışma personeli ile uygulanabileceğinden bu personeli ye¬ 

tiştirecek öğretim kadrosu hızlı bir şekilde bu suretle ancak elde 
edilebilir. 

Üniversite seviyesindeki sosyal çalışma okullarının İstanbul ve 
Erzurumda açılması teklifinin sebepleri bu şehirleöde sosyal çalış¬ 

manın temel derslerini öğretebilecek üniversite öğretim .üy eLerinin 

bulunması ve bir de memleketin batı, ve do&u bölgeleri ihtiyaçları" 
nm o bölgelerden gelen gençlerle karşılanmasının bazı özellikleri 

oluşudur. 

Üniversite seviyeli okullardan mezrun olacak sosyal refah persone¬ 
linin ihtiyaçlara cevap verecek miktara ulaşması zamana matuf oldu¬ 

ğundan, hizmet-içi ve hizmet öncesi personel eğitim programlarının 

hızlandırılması ve genişletilmesi şarttır. Dütün bu teklifler, mem¬ 

leket çapında bir sosyal refah personeli eöitimi plânının mevcut ol¬ 

ması gerektiğine işaret etmektedir. Eğer sosyal refah hizmetlerinin 

memleket kalkınmasındaki rolüne inanılıyorsa bu alanda personel ye¬ 

tiştirme programlarına büyük önem ve en yüksek önceliğin verilmesi¬ 

ne de inanılması icap eder. , 
I 

C— Tavsiyeler 

1. Memleketin sosyal refahının dayandığı maddî güvenliğin 

saflanması için sosyal güvenlik programları gitgide daha fazla ; 
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vatandaşı da içine almalı veya bu amaçla yeni programlar plânlanma- 
lıdır. (sosyal sigortaların genişlemesi, işsizlik sigortasını kap¬ 
sayacak şekilde) 

2. Sosyal Hizmetler Kurum Kanunu ile Çocuk Mahkemeleri Kanu¬ 

nunun milletlerarası standartlara ve sosyal çalışma felsefesine 
uyacak şekilde olması için işin yeniden gözden geçirilmesi ve ka- 

İçin 
nunlaşmaiarı/çalışılmalıdır. 

3. .Bir "Sosyal Refah Araştırma Ünitesi" kurulmalıdır. Böyle 
bir ünite, kurulması tasarlanan Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar 

Enstitüsüne bağlı olabileceği gibi diğer sosyal ve ekonomik araş¬ 

tırma kurumlan ile daimî işbirliği halinde olmalıdır. Araştırma 

kadrosu sağlanması için aday seçmek ve dış memleketlerde toplu 

bir şekilde eğitilmeleri sür'atle plânlanmalıdır. Diğer öğretim 
araştırma , od 

müesses elerinde/ünitelerinin kurulması teşvik edilmelidir. 
4. Aile ve çocuk refahı programları genişletilmiş bir hizmet- 

içi ve hizmet öncesi eğitim programı ile desteklenmelidir. 1 öylece ' 

kreş ve gündüz bakımevleri , koruyucu aile, gençlik programları,ev¬ 
lât edinme hizmetleri gere0i gibi uygulanmasına başlanabilir ve 

sosyal çalışma alanında Öğrenim yapıp eritilmiş olanlar .bu hizmet- 

lerin gerek idaresinde, gerek bilfiil uygulayıcı olmak için ortam 
bulmuş olurlar. 

5. Eğitilmiş personel sağlandıkça sosyal refah hizmetlerindeki 

müessese bakımı yerine geçecek diğer bakım usulleri üzeninde de- 

monstrasyon projelerinin uygulanmasına geçilmelidir. Çocuklar için 
ve öz aile 

koruyucu ailü yanında bakım, suçlu çocuklar için (probation) ve 
(parole) hizmetleri, zekâca geri çocuk, yetişkin ve yaşlılar ayrı- A 
ca bakıma muhtaç yaşlılar için ev bakımı hizmetlerinin denenmesinin» 

özellik ve faydalarına yukarıda değinilmiştir. ■ 

6. Mevcut gençlik programlarım desteklemek üzere etrafla m 

bir gençlik hizmetleri programı hazırlanmalıdır. Böyle programlar- ^ 
da liderlik eğitimi, gönüllü toplum hizmetleri, kendi kendine yar¬ 
dım hizmetleri yoluyla gençliğin millî kalkınmaya katkıda bulunma- , 
s mı sağlayacak hizmetler kurulmuş olur. Her ne kadar gönüllü 
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kurumlar gençlik hizmetlerinin kurulmasında rol oynayabilirlerse dı 

hükümet tarafından kurulacak bir "Gençlik Hizmetleri Bürosu" çok 

faydalı bir öncülük ve standart saklama işi yapabilecektir. Böyle- 

ce bu alanda çalışan gönüllü kuruluşların koordinasyonu da mümkün 
olur. 

7. Eir Sosyal Plânlama Milli istişare Komitesi kurulmasının 

çeşitli faydaları vardır. Eu istişarl komite Devlet Plânlama Teşki¬ 

lâtı, sosyal refah hizmetleri ile ilgiliB akanlık temsilcileri ve 
sosyal refah gönüllü teşekkülleri temsilcilerinden meydana gelme¬ 

lidir. Gerçekleşmesine çalışacağı hedef te sosyal refah plânlama¬ 

sının milli kalkınma plânı ile entegrasyonu olmalıdır. 

8. Eğitilmiş Sosyal Refah personeli ihtiyacının karşılanması 
için öncelikle (öğretin idare ve politika kararları mevkileri)? 
üniversite bünyesi içinde üniversite sonrası sosyal çalışma eğitimi 

sağlayan bi:r fakülte kurulmalı, en az iki tane daha Sosyal Hizmet¬ 

ler »Akademisi seviyesinde okul açılmalı ve bu seviyedeki okulların 
3 

öğretim kadrosu için dış memleketlerde topluca bir grup eritilme¬ 

lidir. Bu program için çok taraflı ve iki taraflı anlaşmalardan 
ir 

faydalanılabilşn//Ayrıca hizmet-içi ve hizmet öncesi sosyal refah 
ne 

personeli eöitimi /öncelik tanınmalı ve programı plânlanmalıdır. 



ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL KİZMETL5R 

I. Çccuklar için Sosyal Hizmetin Tanımı 

Yetişme ve gelişme çağında *lan çocukların v» genç kuşağın bireysel 

yeteneklerine ve toplunun ülkü ve ihtiyaçlarına uygun olarak gelişip yetiş¬ 

melerinde scsyal ,ekon-raik re sağlık faaliyetlerinin birleştirilmesi, ç«-cuğun 

fiziksel, sosyal, duygusal gelişmesinin sağlanması ve karşılaşacağı engelle¬ 

rin kaldırılması ve bu durumlara intibaklarını temin etmek için bu alanda 

geliştirilen örgütlenmiş hizmetlerin tümü çocuk refahı sosyal hizmetleridir. 

Memleketimiz çocukların sosyal refah ihtiyaçlarına cevap rerdcek bazı 

hizmetleri kurmuş olmakla beraber bu günkü m*d»rn anlayışa gör» çocukların 

maddi ve*manevi ihtiyaçlarını karşılayacak nicelik ve nitelikte değildir. 

f««uğun toplum içinde ki değeri gözönüne alınacak olursa hükümetin 

sosyal politikasında işgal edeceği yerin önemi de kendiliğinden ortaya 

çilemi ş olur. 

IX. Genel Hedefler vç Amaçlar î 
•. un 

1) Aile*Kurumun sağlıklı ve verimli yurttaşlar olarak görevlerini 

gereği gibi yerine getirebilecek durumdan çıkması yüzünden durumları akıayaa 

veya eerlaşan çocukların ve gençlerin korunması için aile ve çocuk hizmet¬ 

lerini bir bütün »larak kabul etmek ve bu bütüne gerekli koruyucu ve tedavi 

edici hizmetleri sağlamak. 

2) Ailenin ekonomik yetersizliği yüzünden çecuğun beslenme, sağlık, 

yetişme ve eğitim ihtiyaçlarının gereği gibi karşılanmadığı hallerde çeeuk 

ve gönçlerin bu yöndeki ihtiyaçları mevcut özel ve r#smi kaynak ve hizmet¬ 

lerle karşılamak ve bu türlü kaynak veya hizmetleri sağlamak. 

3) Yeni kuş ağın gelişme ve yetişmelerini engelleyen ya da zararlı yön¬ 
ler# götürebilecek olan sosyal ve fiziksel şartlar karşısında bunları yene¬ 

bilecekler» kuvvette olabilmelerini sağlayacak uygun hizmetleri sağlamak 

veya mevcutları kalifiye persenel ile desteklemek grup hizmetleri anti sosyal 

davranışların önleneceği hizmetler arasında olduğundan grup çalışmasının 
uygulanabileceği toplum merkezleri kurmak. 

4) Herhangi bir müeesesede Çakılmakta elan çocuk ve gençlerin aileleri 
ile devamlı bir bağlantının kurulmasına önem vermek ve çeeukla ailesi arasın¬ 

da ki bağların devamını çtcuk refahı politikasının bir veehesi olarak kabul 
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etmek. (Ailelerin sosyal hizmet raporunda ileri sürülen aile sosyal danışma 

bür»ları tavsiyesine bakınız) 

5) Suçlu duruma düşmüş çocuklar ve gençlerin yargılama ve ıslâhında 
rehabilitasyin hizmetlerine önem vermek (suçlular için sosyal hizmet alt 

komisyin raporuna bakılması) 
6') Ana ve Çocuk Sağlığı, aile plânlaması gibi hizmetlerin etkili 

olarak gelişip yürütülmesini desteklemek. 

7) Çocuğun korunması, güvenliği ve refahı konusu ile ilgili olan 
hükümlerin çeşitli yasalarda dağınık bir halde bulunması, bu dağınıklık 

yüzünden gerekli hizmetlerin geliştirilmesinde açıklar, tekerrürler ve 

yetersizliklerle karşılandığından bunların koordinasyonunu çocuk refahı politi¬ 
kasının önemli bir veçhesi olarak kabul etmek ve bu koordinasyon ve plânlama¬ 

yı gerçekleştirecek tedbirler almak. 

8) Uzun vadeli çocuk refahı hizmetlerinin politikasına destek olacak 
istatistik bilgilerin toplanması için gerekli örgütü kurmak. 

9) Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği çeşitli kademe de ki sosyal 
hizmet personelinin eğitilmesini esaslı bir programa bağlamak. (Sosyal hizmet 
eğitim alt komisyon raporuna bakılması) 

10) Çocuk ve gençler için sağlanacak sosyal refah hizmetler' ile aileler 
için sağlanacak sosyal hizmetlerin standardlarını tespit edecek ilgili bir 

ihtisas kurumunu kurmak. 

İl) Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulmuş ve kurulacak müesseseler- 
de ihtisas ve sosyal hizmet personelinin bulunmasını gerçekleştirilmesi gerek¬ 

li bir politika olarak kabul etmek, (özel Eğitim özel İhtisas Komisyonu 
rapcruna bakınız) 

12) Geri zekâlı çoeuk ve gençler için özel tedavi ve devamlı bakım 
istiyenler için de bakım müesseseleri kurmak. 

13) Çocuk prevantoryum ve sanatoryumlarının kapasitesini arttırmak ve 
veremli ana ve babaların çocuklarına mahsus kreş ve gündüz bakımevleri, 

iklim şartlarına uygun, zayıf hastalıklı, ve nekahat devresindeki çocuklar 

için beslenme ve dinlenme evleri açmak. 

14) Bütün çalışan annelerin çocuklarının kreş ve gündüz bakımevlerinde 
takılabilirdesin i sağlamak genel politikayı kabul etmek ve plânlamak. 
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III. Tavsiyeler : 

Birinci bölümde belirtilen amaçların gerçekleşmesi için herşeyden 

evvel bir aile ve çocuk refahı bürosu kurulmalıdır. Mevcut politikada değiş¬ 

mesi gereken ve ilâve politika kararları almaya yetkili böyle bir büro sosyal 

hizmetler kurumu kararı tasarısında mevcut olduğuna göre bu tasarının kanun¬ 

laşması gereklidir. 

Çocuk ve gençler aile ünitesinden ayrı düşünülemiyeceğine göre hizmet¬ 

ler aile ve çocuk refahı açısından ele alındığı takdirde teOBiyeler önleyici 

Vgya kojpjyuçy tedbirler ile tedavi edici tedbirler olarak ikiye ayrılmalıdır. 

önleyici veya koruyucu tedbirlere öncelik tanınması gerekirsede memle- 

k»tl»İ9C* bu *tlp hlSMtlar daim lük» »ayıldığı lçlıt öncallğin tadavi edici 

^dbirler ve programlara verildiği takdirde evvelâ korunmaya muhtaç çocuklar¬ 

la ilgili tavsiyeleri şöyle sıralayabiliriz: 

A. Korunmaya, Muhtaç Çocuklar 

Toplum hayatının başından beri korunmaya muhtaç çocuklara muhtelif 

şekilde yardıma çalışılmıştır. Çocuk bakım evleri, yuvaları, yetiştirme 

yurtları bu maksatla kurulmuş müesseselerdir. Buralarda çocukların beden 

gelişmeleri ve fizik sağlıkları temin edilebilmekle beraber ruh sağlıkları 

yönünden zararlı olduklarını tecrübeler göstermiş bulunmaktadır. 

Müesseselerde çocuklar toplu halde bir kışla veya leylî mektep havası 

içinde yaşamaktadırlar. 

Toplu halde yaşamak, küçük çocukların ruhî gelişmelerini engellemekte¬ 

dir. Hayatın ilk yıllarında anne veya anne yerine kaim olan kimse ile kuraca¬ 

ğı teke tek münasebet ve gördüğü şevkat insanın ilk ruhî gıdasıdır. Çocuk bu 
münasebetle sevip sevilmeyi, alıp vermeği öğrenir ve insanlararası münasebet¬ 

lerinde huzurlu olabilir. Daha büyüdükçe bir aileye mensup olunan, orada bir 

yer işgal etme, bir değer taşımasını ihtiyacını duyar. Sevilip istendiğinden, 

beraber yaşadığı kimseler için ehemmiyetli bir varlık olduğundan emin olmak 

ruhî ihtiyaçların başında gelir. Toplu halde müesseselerde yaşayan çocukların 

ne teke tek münasebet kurabilecekleri ne de bir aile havası içinde yaşayabi¬ 

lecekleri düşünülemez. 
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Bu sebeble ruhî gelişmeleri engellemelerle doludur. Aynı yaşta aile 

içinde yaşayan çocuklarla mukayese edildiklerinde, şahsiyet yapılarında 

önemli kusurlar görülmüştür. Zekâları normal olanlar dahi gerek entellektüel 

gerek ruhsal bakımından geri bir seviyededirler, kendilerine ve başkalarına 

güvenleri azdır. Pasif ve ürkektirler veya bunun tam aksine yersiz bir güve¬ 

ne sahip olup muvazenesizce atak ve mütecavizdirler. Cemiyet hayatına inti¬ 

bakları güç olur. Bu sebeplerden dolayı çocukları rnüesseselere yerleştirile¬ 

rek bakım en son çare olmalı, çocuğu ailesinden ayırmama, ailesi yoksa başka 
? 

bir aile yanına yerleştirme hususu devletin politikası olmalıdır. s 
; * 

Sen 15-20 seneden beri çocuk muhiyatma önem veren memleketlerde bu 

mevzu ehemmiyetle ele alınmış ve korunmaya muhtaç çocuklar aileler yanma 

yerleştirilerek müessese ve yuvaların sayısı azaltılmıştır. Ayrıca aile yanı¬ 

na verilmiyecek problemli çocuklar için özel müesseseler kurulmuştur. Bun¬ 

larda kışla vari teşkilâtlar yerine, en fazla 10-12 çocuğun, ebeveyn yerine 

konmuş bir ana-babanm nezaretimde küçük evlerde yaşamalarını sağlıyacak 
tarzda organize edilmektedirler. 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı kanun, bu gibi çocuk¬ 

lar hakkında üç ayrı tedbir derpiş etmektedir. 

a) Çocuğun bizzat ailesi içinde korunması 
b) Ailenin mevcut olmaması veya çocuk için tehlikeli bozukluklar arzet- 

mesi halimde çocuğun başka bir aile yanma yani koruyucu bir aile yanına 
yerleştirilmesi. 

c) Çocuğun bir müesseseye yerleştirilmesi 
Bu duruma göre çocuğun korunması ve ailenin rehabilitasyonu ile ilgili 

tavsiyeler şöyle sıralamabilir; 

a) Çocuğun bizzat aile içinde korunması; 

6972 sayılı kanun hükümlerine göre; Bugün korunma kararı alınarak 

yuvalarda barındırılan çocuklarım % 61 inin anne babasının bulunduğu 196i 

istatistiklerinden öğrenilmiştir. Görülüyor ki; yuvalardaki mevcut çocukların 
yarısından fazlanı kimsesiz değildir. Müessese bakımının çocuk için ilerde 

doğuracağı problemler nazarı itibare alınarak devlet müessese bakımında her 

çocuk için yaptığı yardımı ailesine veya, çocuğun ailesi yerine geçebilecek 
başka bir aileye sosyal yardımcıların nezaretinde aile tazminatı ödiyerek 



bakmayı prensip edindiği takdirde cemiyete fiziksel ve ruhî bakımdan 

sağlam çocuklar kazandırılmış olacaktır. 

b) Evlât edinme 

Aileleri içindeki normal yuva şartlarında yaşama şansına sahip bulun- 

mıyan çocuklar için aile ocağındaki hayatın en yakın muadili evlât edinme 

veya koruyucu aile yanma yerleştirmedir. 

Bugünkü hukuk sistemimizde evlât edinme kanunun hususi şekle bağladığı 

iki taraflı bir medenî hukuk aktidir. Bu müessese belli başlı 3 hedef 

gütmektedir. 

Kimsesiz çooukların korunması 

Nesep durumları elverişli olmıyanlarm vaziyetlerinin düzeltilmesi, 

İnsanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın kolaylaştırılması. 
Medenî kanunumuzdaki evlât edinme ile ilgili hükümler bilhassa evlât 

edinenin yaşı konusunda daha yeni kanunlara nisbetle oldukça sınırlandırıcı 

görülmektedir. Bu tahditler dolayısiyle yurdumuzda evlât edinmeler büyük 

bir yekûn tutmamaktadır. Çocukların ve dolayısiyle toplumun menfaati bakı¬ 

mından bu konudaki hükümlerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu günün anla¬ 

yış ve kabullerine uygun tadillere tâbi tutulması gerekir. 

c) Vasilik; 

Vasilik: Çocukların ana-l .baları öldüğünde, onların fiziksel ve aklî 

bakımından kendilerini idare edememeleri, üstlerine düşen sosyal rolü 

yürütememekten veyahut çocuklarına karşı olan görevlerini gerçekleştireme- 

meleri hallerinde kanunî yollardan korunmalarıdır. 

Memleketimizde reşit olmıyan çocukların mal ve mülkünü idare etmek 

için mahkemeler tarafından vasi tayin edilmektedir. Fakat ileri memleketler¬ 

de özellikle çocukların korunması ve bakımı için il sosyal hismet müessese- 

lerinde çalışan resmi memurlar vasi olarak tayin edilmektedir. İlerde bu 
durumların memleketimizde de uygulanması tavsiye olunur. 

d) Evlenmemiş çiftlerin çocukları: 

Evlenmemiş bir anne ekseriya aile çevresinden uzaklaşarak kendine 

utanç ve suçluluk veren durumunu gizlemek ister. Bu durum karşısında sosyal 

hizmet müessesesi evlenmemiş ananın doğurması ve çocuğuna bakılması için 
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uygun ortamın "bulunmasında yardımcı olmalıdır. Şüphesiz meşru olmayan çocuğun 

da diğer çocuklar kadar sevgi bakıma ihtiyacı vardır. Oda ilk doğduğu andan 

itibaren korunmak ve birisine ait olmak ihtiyacını duyar. Ana da diğer analar 

gibi devamlı yardım ve dayanışmaya ihtiya» duyacağından gerek kendisi ve 

gerekse çocuğun geleceği bakımından uygun düşmeyen bir karar vermemesi için 

kişisel çalışma yolu ile sosyal yardımcının devamlı gözeticiliği ve yardımı 

gerekir. Diğer taraftan evlenmemiş olan baba ahlâki ve mâlî sorumluluklarını 
yerine getirme için teşvik edilmeye muhtaçdır. 

e) Koruyucu aile: 

Koruyucu aile; korunmaya muhtaç ve müessese bakımına alınmış 0-6 yaş 

arasındaki çocuklardan birinin, masrafları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca 

karşılanmak üzere, bakım ve yetiştirilmesini sağlıyan aile demektir. 

Memleketimizde koruyucu aile tatbikatına ilk defa Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünce seminerler açarak 196i yılı 

Temmuz ayında Ankara'da 1964 yılı Aralık ayında da İzmir'de faaliyete geçilmiş
tir. Bir program ve plân dahilinde sosyal yardımcılar vasıtasiyle uygulanan bu 

tatbikatta çocuk yerleştirilen aile adedi 116 dır. ve başarılı neticeler alın
maktadır. 

Bu programların Ankara ve İzmir'de olduğu gibi diğer şehirlerimizde ve 
hatta kaza ve köylerimizde de uygulanması hükümetin politikası olmalıdır. 

f) Müessese bakımı: 

Çeşitli sebeblerle ailelerinin dışında yaşamak zorunda olan çocuklara 

resmi makamların ve özel teşekküllerin himayesinde ve bu vazifeye özellikle 

bağlı personelin idaresindeki müesseselerde bakılmaktadır. Bunlar "Çoouk 

Bakım yuvaları" ile "Yetiştirme Yurtları"dır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 196i yılından bu güne kadar 14 Vilâ

yetimizde yuvalar açmış olup 0-6 yaş arası çocukların bakım ve yetiştirilme

sini üzerine almıştır. 7-18 yaş arası çocukların bakım ve yetiştirilmesi ile 
yükümlü bulunan Millî Eğitim Bakanlığına ait "Yetiştirme Yurtları'nm sayısı 

80 civarındadır. Ancak bu yurtların büyük bir kısmı tamamen kapalı ve bir 

kışla havasını andıran müesseseler halindedir. Bu müesseselerde en büyük 

sıkıntı kalifiye personel yetersizliği ve eğitim personeli sıkıntısının had 

bir safhada oluşudur. Bu bakımdanda yurt ve yuvalarda çocukların eğitimi 
lâyıkı ile yapılamamaktadır. 0 kadar ki yuvalardaki çocukların bir kısmınnjJM^B 



lügâtında çok az kelime "bulunmakta ve sosyal münasebetleri son derece bozuk 

olmaktadır. Müesseselerin pek çoğununuhir oyun bahçesi, oyun salonu, oyuncak 

odası bulunmadığa gibi, oyuncağı olan müesseseler de bu oyuncakları dolapla¬ 

rında saklamaktadırlar. Yatakhaneler, yemekhaneler son derece sıkışık olup 

en basit hijyen şartlarına dahi malik olmaktan uzaktır. Çocuklar buralarda 

adeta toplumdan tecrit edilmiş vaziyette bulunmaktadırlar. 

Bu mahzurları ortadan kaldırmak gayesiyle mevcut müesseseleri tadilât 

yaparak geniş kitle bakımından sıyrılıp, on- onbeş kişilik küçük gruplar 

teşkil ederek grupsal çalışmalar inkişaf ettirilmelidir. İnşaı düşünülen yeni 
müesseseler için küçük evler tesisine gidilmelidir. 

Yuva ve yurt personelinin kalifiye, bilgili kişiler olması için mevcut¬ 

larını kurslar, seminerler, konferanslar tertipliyerok eğitmelidir. Sosyal 

Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Akademisinin yetiştirdiği 

uzmanlardan resmi ve özel müesseseler faydalanmalıdır. 

Yetiştirme yurtlarında barındırılan korunmaya muhtaç çocuklar 18 yaşını 
doldurdukları anda yurttan çıkarılmaktadırlar. Bu çocuklardan bazılarına 

yetiştirme yurdunda iken atölyelerde çalıştırılmakta ve meslek öğretilmekte¬ 

dir. 18 yaşında yurttan çıkarılan bir çocuk tam bir olgunluk çağında değildir 
ve cemiyetle intibakta çeşitli güçlüklerle karşılaşmakta ve hem cemiyet hemde 

kendisi için yeni problemlerin doğmasına sebeb olmaktadır. Bu çocukların 

yurttan çıkarken ve daha sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından yardım ve 

takip edilmeleri hayata intibaklarında ve işe yerleşmelerinde karşılaştıkları 

güçlüklerin çözümlenmesi gerekmektedir. 

B. Koruyucu veya önleyici hizmetler; 

1. Çocuğun sömürülmesine engel olucu sosyal hizmetler; 

Çocuklar bazen kendi aileleri, bazende aileleri dışında çeşitli şekil¬ 

lerde sömürülmektedir, (müskirat aldırılan çocuklar, dilendirilen çocuklar, 
küfeci çocuklar, çırak çocuklar, zulüm gören çocuklar, hizmetçi çocuklar, 

üvey evlâtlar.) 

Memleketimizde çocuğun çeşitli şekillerde sömürülmesini önleyici 

çeşitli mevzuat mevcuttur. Fakat bu konu özellikle ele alınmış olmadığı için 

tatbiki ve takibinin kontrolü yapılmamaktadır. 

Mevcut mevzuatın yeniden gözden geçirilip düzenlenmesi ve ihtiyaca iyi 
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bir şekilde cevap verebilecek duruma getirilmesi, bu mevzuatın tatbik ve 

kontrolünü temin edici çocuk müessese ve bürolarının kurulması ve hizmetle¬ 

rin maksadına uygun olarak yürütülmesi için kalifiye personelden istifade 

edilmesi gereklidir. 

^) Gündüzlü mües seseler hizmetleri; 

Şehirleşme ve sanayileşme dolayısiyle ve hayat şartlarının günden 

güne ağırlaşması sebebiyle çalışan annelerin sayısı gün geçtikçe artmakta¬ 

dır. Dolayısiyle gündüzlü müesseselere duyulan ihtiyaç da kendini hissettir¬ 

mektedir. 

Memleketimizde sayıları az olmakla beraber Çocuk Esirgeme burumunun 

kreşleri ile özel kreşler mevcuttur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ankara'da ve Konya'da olmak üzere (2) mcdern tesisli kreş inşa ettirmiş 
olup yakında hizmete girecektir. Bu şekildeki modem ve kalifiye personeli 

haiz kreşlerin memleketimizin diğer bölgelerinde şumûllendirilmesi ile büyük 

faydalar sağlanacaktır. 

Ayrıca resmî ve hususî müesseselerin bünyelerinde çalışan personelin 

çocuklarına bakmak üzere bu nevi gündüz bakım evleri açmaları teşvik edilme¬ 
lidir. 

3) Ana ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri; 

Memleketimizde Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleri anaların ve çocukların 

sağlığını korumak ve geliştirmek gayesiyle kurulmuş bulunan doğum evleri, 

Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri şube ve istasyonları Devlet Numune hastaneleri 

ve sağlık merkezlerinde ifa kılınmaktadır. 

Bu şekilde değişik isimlerle fakat aynı maksatlarla kurulmuş ve hâlen 

faal ve kendi ayrı dar sahalarında devamlı bir şekilde gelişme ve çabalama 

durumunda olan mevcut tesislerimizi verimlerini artırılması, sadece sağlık 

değil ana ve çocuğun moral, psikolojik ve sosyal gelişmelerini takip ve 

kontrol ederek bunların fert aynı zamanda aile ve cemiyet içinde sağlam ve 

salim olarak her sahada mümkün olabildiği''kadar kusursuz yetişmelerine yardım¬ 

cı olacak durumda teşkilâtlandırılması gerekmektedir. 

İdeal bir Ana-Çocuk Sağlığı Merkezi teşkilâtında; Analar ve çocuklar 

için poliklinikler, ziyaretçi teşkilât, sosyal yardım servisi, kadın ve doğum 

kliniği çocuk kliniği,konferans,sinema.neşriyat,propaganda ve araştırma 
teşkilâtı bulunmalıdır. 
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Bu merkezlerde Âna Çocuk Sağlığı mevzuunda ihtisas sahibi tabiblerden 

başka diğer tıp şubelerinde mütehassıs tabiblerle sosyal hizmet uzmanları 

ve psikoloji sahalarında mütehassıs elemanlarla takviye edilmeli bu teşki¬ 

lâtlar başta eğitim müesseseleri olmak üzere mahallî sosyal, kültürel ve 
İdarî teşekküllerle işbirliği yapmalıdır. 

4) Çocukların boş vakitlerini değerlendirilmeleri i 

Bugün memleketimizde umumiyetle çocuğun toplumun istenilmiyen etki¬ 

lerinden korunması, çocuğun sömürülmesine engel olunması yalnız yasaklara 

bırakılmıştır. Yasaklar ne kadar kat’i, sıkı ve sürekli uygulanırsa uygu¬ 

lansın, sürekli bir gelişme içinde bulunan, canlı ve heyecanlı bir vai’lık 
olan çocuğu koruyamaz ve kurtaramaz. Bu işe onun da ortak edilmesi kesin 

bir zorunluluktur. Ortamın buna göre hazırlanması, vatandaşların aydınla¬ 

tılması başarının şartıdır. 

Çocukları basın yoluyla, sinema şeritleriyle oyun ve kumarla zehir¬ 

lemekten kurtarmanın yolu sadece kanun hükümlerinin, yani yasakların sıkı 

izlenmesi, sert bir davranışla yerine getirilmesi olamaz, çocuğun bu kötü 

etkilerden korunması tek ve bütün dünya'da uygulanan çaresi ona boş zaman¬ 

ların değerlendirecek heyecanımı indirecek, onu eğlendirecek ve bu yoldan 

eğitecek araçlar, alanlar-gösterilmelidir. Bunun için devletin hizmete 

getireceği bazı tesislere veya, mevcutlarının çoğaltılmasına ihtiyaç vardır. 

Bugün memleketimizde yegâne mevcut kulüpler Çocuk Esirgeme Kurumunun 

gönüllü yardımcılar eliyle yapmağa uğraştığı kulüplerdir. Bu çalışmaların 

gelişmesi resmî makamı ve otoritelerle sorumlu teşekküllerin ilgisine 
bağlı bulunmaktadır. Bu kulüpler çocukları toplumun istenilmiyen etkilerin¬ 

den korumak iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak gayesiyle adedleri 

çoğaltılıp şumûllendirilmelidir. Çocuk kulüplerinin çocukların yaş seviye¬ 
lerine uygun güzel ve zengin bir kitaplıklarının bulunması ara tatil ve yaz 

aylarında okullardan faydalandırılmasının bir esasa bağlanması yerinde 

olacaktır. 

5) 4 K Teşkilâtı: 

Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen ve kafa, ko.l,kalb, kuvvet sözle¬ 

rinin baş harflerinden adını alan bu teşekküller, köy çocukları için ciddi 

faydalar sağlamak ve hızla gelişmek yolundadır. Bugün 400 e yakın köyümüzde 
faaliyette olan 4 K köy çocuklarının boş zamanlarını değerlendirmekte, 
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çeşitli spor çalışma ve yarışmaları, okuma seansları ile köy çocuğunu 

yetiştirmekte, arıcılık,tavukçuluk,sebze ve meyyecilik,hayvancılık,sütçü¬ 

lük, peynircilik gibi çeşitli projeler üzerinde koy çocuklarını hayata 

hazırlamaktadır. 

4 K teşkilâtının memleketimizdeki bütün köylere ve şehirlerimize 

teşmiliyle hem şehir hem de köy çocukları faydalı ve eğitici bir ortama 

kavuşturulmuş olacaktır. 

Yine bu konuda izcilik teşkilâtının da yavru kurt çalışmalarının da 

yalnız bayramlara mahsus bir göstermelik olmaktan çıkarılarak boş zamanları 

değerlendirme niteliğine yükseltilirse davamız büyük ölçüde çözümlenmiş 
olacaktır. 

6) Çocuk bahçeleri; 

Memleketimizde mevcut çocuk bahçelerinin sayısı çok az aynı zamanda 

modern anlamda çocuk bahçesi olmak niteliğinden yoksundur.Belediyeci uzman¬ 

ların söylediklerine göre her 10 bin nüfus için bir çocuk bahçesi kurulması 

gerekmektedir. 

Modern anlamda çocuk bahçelerinin geniş ve havadar olması,çakılı 

oyuncaklardan başka çocuklara dağıtılıp toplanacak oyuncakları bulunması 

zaruridir. Yağmurlu ve sıcak havalarda çocukların sığınabilecekleri kapalı 

bir yeri, resim iş ve müzik yapılacak,kitap okunup masal söylenecek bir 

salonu, deposu,helası ve suyu bulunmalıdır. .Ayrıca buralarda pedogojik 

formasyon almış bir elemanın hizmete hazır bulunması gerekir. 

7) Çocuk oyun alanları: 

12-18 yaşlarındaki çocukların serbestçe futbol, basketbol,voleybol 

oynıyacakları, çeşitli yarışmalar yapacakları oyun alanlarına memleketimiz 

malik değildir. Ancak bazı semptlerde boş arsalarda ya da şehir dışı 

yerlerde çocukların kendi aralarında teşkilâtlanarak bu tesislerin en 

basitini kurdukları görülmektedir. Çocukları bu durumlardan kurtarmak için 

yukarda saydığımız çocuk bahçelerindeki gibi tesisler kurulması zaruridir. 

Memleketimizde çocuklar için sosyal hizmet konusu diğer sosyal hiz¬ 

metlerimizde olduğu gibi dağınık, plânsız,ölçüsüz ve tam murakabeden uzak 

bir ilgisizlik içinde ve muhtelif Bakanlıklar tarafından ifa kılmmıya 

çalışılmaktadır. 
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Bilhassa çocuk korunması konusunda sosyal hizmetlerin esas sorumlu¬ 

luğun mahallî idarelerde bulunması, bu idarelerin icab eden mütehassıslar¬ 

dan kifayetli personelden mahrum olması ve bilhassa memleket ölçüsünde 

şumûllü davaların umumî ve millî bir plâna dayanmaksızın mahdut bir bölge¬ 
ye münhasır çalışmalarla parça parça ele alınması hususu İslahı gereken 

bir ciheti teşkil etmektedir. 

Eğitim ve öğretim konusunda Millî Eğitim Bakanlığının yetkisi aşikâr 

olmakla beraber bakım ve yetiştirme yurtlarının mahiyeti itibariyle esas 

karakteri, sosyal tesisler olması bakımından, başlıca sorumluluğun Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığında toplanması gerekmektedir. Filhakika himayeye 

muhtaç çocukların bakımının, doğumdan "reşit" oluncaya kadar bir tek yetki¬ 

li makama ait olması icab eder. Zira çocukların çeşitli ihtiyaçlarını 

anlıyabilmek,şahsiyetlerini tanımak, eksik taraflarını olduğu kadar kabili¬ 

yetlerini de gözliyebilmek hayatlarının ilk altı yılında mümkün olduğu gibi 

bu özelliklerin daha sonraki yıllarda da aynı ellerde tanınmasına devam 

edilmesinde pekçok faydalar sağlıyacaktır. 

Lütiin sosyal hizmetlerin ve fonların düzenli, koordine bir şekilde 

yürütülmesi ve idaresi gayesiyle "Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasarısı" 

hazırlanmış bulunmaktadır. 

Sosyal hizmetler kurum kanun tasarısı, yapılacak her türlü yardım ve 

hizmetleri, devletin sosyal politikasındaki hedeflere uygun olarak bir 

ihtisas kurumu vasıtasiyle tam bir ahenk ve koordinasyon çerçevesi içinde 

yürütmek maksadını gütmektedir. 



Ek: 1 Türkiye'de Çocuklarla ilgili bazı 
İstatistik Bilgiler.  

1960 Genel nüfusu sayımına göre 0-18 yaş arası çocukların sayısı: 
6.420.416 kız 

T.003.006 Erkek 

13.423.442 Toplam 

a/o 48,36 genel lüfusa oranı 

Genel nüfus sayımında tesbit edilen neticelere göre kör çocuklar 

13.653 Erkek 

5.833 Kız 

18.486 Toplam 

(Halen Türkiye'de iki körler okulu mevcuttur. Kayıtlı öğrenci sayısı 

46 kız 189 erkek olmak, üzere 2 35 dir.) 

Sağır çocuklar (196O sayımına göre) 
2.469 Kız 

3.692 Erkek 

6,l6l Toplam 

(Memleketimizde beş sağırlar okulu vardır. 227 kız 559 erkek olmak üzere toplam 
786 çocuk bu okullara devam esmektedir.) 
Vücut arızası bulunan çocuklar. 

27.338 Kız 

39* 692 Erkek 

62.630 toplam (Müessese yoktur) 

(Ankara ve İstanbul Tıp Fakültelerinde 2 çocuk ruh sağlığı kliniği ve 7 ilimizde 
araştırma ve rehberlik merkezleri açılmıştır.) 
Korunma kararlı çocuklardan müesseselerde bulunanlar 

2.020 (0-6 yaş çocuklar) çocuk bakım yurtlarında 
8.471 (7-18 yaş arası çocuklar) yetiştirme yurtlarında 

10.491 toplam 

Halen memleketimizde 14 çocuk bakım yurdu, 75 yetiştirme yurdu hizmettedir. 
Yetiştirme yurtları için sıra bekleyen çocuk sayısı 
506 kız 

4» 592 erkek 

5.098 toplam M 
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Mayıs 1965 gayesi itibariyle 11-18 yaş arası hükümlü çocuklar: 

5 kız 

1.392 erkek 

1 • 397 "t opl ara 

Halen memleketimizde 3 çocuk islâhevi ve 3 çocuk cezaevi vardır. 

Doğum ve çocuk bakım evi tesisleri 29 dir. 

yatak sayısı 2.475 dir. 

35 Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi 

42 şube 

200 nüfus plânlama timi bulunmaktadır. 

Hakiki ve hükmü şahıslar İktisadî Devlet Teşekkülleri ve fabrikalar 
tarafından 147 kreş ve gündüz bakımevi açılmıştır. 

Ana okulları ve sınıfları sayısı.52 dir. Bu sınıflara 1449 çocuk devam 

etmektedir. 

79 geri zekâlı çocuklar sınıfı 

2 üstün zekâlı çocuklar sınıfı açılmıştır. 

(Bu sınıflara devam öğrenci sayısı 1.342 dir.) 
Çocuk için sosyal sigortalar. 

İş kazaları, hastalık ve meslek hastalıkları, analık,malüllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarıdır. 

1964 yılında sigortalı çocuk sayısı : 11,019 dır. 

23.363 çocuk, hakiki ve hükmi şahıslar yanında çırak olarak çalışmak¬ 
tadır. 

498 çocuk dış memleketlerde çırak olarak yetiştirilmektedir. 

6.266 çocuk 1965 yılında iş için İş ve İşçi Bulma. Kurumuna müracaat 
etmiştir. 

5 çırak okulu faaliyettedir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açtığı: 

28 yurt vardır.Buralarda 2.686 çocuk barınmaktadır. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 

322 örgüt (merkez, bağımsız şube ve köy kolu olmak üzere) 
16 çoouk yuvası hizmettedir. (3 tanesi İstanbul'da) 
İr 350 çocuk Türkiye T.C,E.Kurumu yuvalarında barınmaktadır. 
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8 Poliklinik 

8 gündüz bakımevi faaliyettedir. (Gündüz bakımevlerinde 390 çocuğa bakılmak¬ 
tadır.) Kurumun tesis ettiği bir çocuk sineması ile 10 çocuk bahçesi vardır. 
Kızılay: 

17 Deniz ve Dağ kampları (yaz aylarında yurdun muhtelif yerlerinde) 
2.000 çocuk bu kamplardan faydalanmaktadır. 

117 Dernek (çocuk hizmet gayeli, okul aile birlikleri dışında) 
11 dernek sosyal yardın: fonundan yardım görmektedir.. 

Millî Eğitim Bakanlığının örgütlediği izcilik teşkilâtı 

61.800 Yavru Kurt 

21.275 İzci 

İlkokullarda beslenme teşkilâtından faydalanan çocuklar: 
1.091.610 köylerde 

1.581.612 şehirlerde 

Türlü sebeplerle okula devam edemeyen ilköğretim çağında çocuk sayısı. 

1.987.710 

PERSONEL: 

Bakım ve yetiştirme yurtlarında (Halen iş başında mevcut personel) 
135 idareci 

37 doktor 

11 mütehassıs hekim 

6 psikiatris, psikolog, pedagok 

25i öğretmen 

9 hemşire 

12 hemşire yardımcısı 

237 hasta ve çocuk bakıcı 

(Mahallî birliklerce tayin edilen memur ve hizmetliler bu rakamların 

dışındadır.) 
Personelin yetiştiği kaynaklar 

Tıp, Edebiyat,Dil ve Tarih Pakülteleri 

Sosyal Hizmetler Akademisi 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

İlkö ğretim okulları 

Hemşire Kolejleri.sağlık kolejleri 
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Kız Enstitüsü 

Orta ve ilkokul 

541 personel kurs ve seminer görmüştür 

fo 1,3 Üniversite 

fc 2 ,8 yüksek okul 

fo 43 orta dereceli okullar 

Ek: 2 
Çocuklara ait diğer hizmetlerde ilgili bakanlıkların,katma 
bütçeli idarelerin,tüzel kişiliği olan diğer kuruluşların bütçe 
imkânları ve sarfiyatları tesb.it edilememiştir. 

ÇOCUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ KANUNLAR VE NİZAMNAMELER 

Kanun No. Adı Distur Sayfa 
Cilt No. 

743 Türk Medenî Kanunu 7 237 

765 Türk ceza kanunu 7 519 

i<',1117 Küçükleri nuzir neşriyattan koruma kanunu 8 1735 
1246 Türkiye Gençlik teşkilâtının Türk vatandaşlarına 

hasrı hakkında kanun 9 833 

1312 Türle vatandaşlığı kanunu 9 994 

1580 Belediye kanunu 11 l6l 

1593 Umumî Hıfzıssıhha kanunu 111 324 

3008 İş kanunu 17 1146 

6293 İş kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 35 1156 

3122 öğretici ve Teknik film hakkında kanun 18 348 

3530 Beden Terbiyesi kanunu 19 1656 

3457 Sınaî Müesseselerde ve maden ocaklarında 
meslekî kurslar açılmasına dair kanun 19 1301 

6972 Ko: runraya Muhtaç çocuklar hakkında kanun 

6367 Birle şmiş Milletler arası çocuklara âcil yardım 
fonu ile akdedilen teknik yardım anlaşmasının 
tasdikine dair kanun 35 1584 

Borç kanunu 

Senaryo ve filmlerin kontrolüne dair kanun 
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1272 Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılma şartları 
ile emzirme odaları ve kreşler hakkında 
nizamname 34 

26.IV.1909 tarihli serseri ve mazanna-i eşhas 
hakkında nizamname 1895 tarihli Darülaceze 
nizamnamesi 

Köy kanunu 

Tesenbin men'ine dair nizamname 

Güzel sanatlarda fevkalade istidat gösteren 
çocukların devlet tarafından yetiştirilmeleri 
hakkındaki kanun. 

7355 Sosyal Hizmetler Enstitüsünün kurulmasına dair kanun 

225 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmasına dair kanun 

193b 

Velayet, vesayet ve miras tüzüğü. - 



SOP YAL FİYM^LFR 07^1, İHTİSAS TrOKtSYONU 

AİLGLFR TCİN SOSYAL FİZMPTLYR 

ALT KOm+syoNU 

ÇALIŞMA RAPORU 

I- 1,Aileler için sosyal hizmet neden lüzumludur ? 

teinde bulundu/rumuz asrın en büyük özelliği, 
teknolojik, politik ve sosyal gelişmenin süratidir. Bu 
süratli gelişme dünyanın birçok bölgelerinde sosyal bünye, 
manevi.değerler politik düşünüş üzerinde derin yankılar 
yaratır, (l) 

Aile, bir toplumda temel sosyal ünitedir. Modern 

yaşayışın getirdiği süratli gelişme ve değişmeler aileler 

üzerinde de büvük ölçüde etkisini göstermektedir. Geniş 
aileden, ana-baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan meydana 

gelen çekirdek aileye geçiş en göze çarpan bir gelişme 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu geçiş tabiativle birdenbire 

olmadığı gibi beraberinde da gerek aile ferdinin gerekse 

toplumu etkileyen bazı sonuçlar getirmektedir. Bu değişme 

ve sonuçlar bilhassa şehir merkezlerinde daha açık olarak 
görülür. 

Bu günün şehir merkezlerinde daha çok ekonomik sebeple 

köy halkını çekmektedir* Faik, daha iyi iş imkânları daha 

iyi kazanç, daha iyi yaşiyıŞ ve ’çooukları için okuma imkânı 

(l)- Sosyal hizmet millî programlarının organizasyonu. 
Birleşmiş Milletler Fkonomik ve Sosval İşler Dairesi 
New- York 1959 
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bekliyerek köyünden veya ilçesinden, geniş ailesinden ve akra¬ 

balarından ayrılarak, bu imkânları bulabileceğini umduğu yere 

nakletmektedir. Adeta bir göç olan bu nakil sonunda ailenin 

yeni hayata intibakta çeşitli birçok güçlüklerle karşı karşıya 
kalması kaçınılmaz bir durumdur. 

Bahsettiğimiz sosyal ve teknolojik gelişmelerin etkisi 

sadece köylerden şehirlere doğru bir hareketlilik doğurmak 
değildir. Bu günün yaşayışı kişiye, eskisine nazaran daha çok 
sorumluluk yüklemektedir. Kişi bazen bu yükün altında bunalmak¬ 
ta, karşı karşıya kaldığı güç duruma bir çare bulmak için yar¬ 

dıma ihtiyaç duymaktadır. Bu bunalmalar her zaman ekonomik 
sebeplere dayanmaz. 

Aile toplumun temel sosyal ünitesidir demiştik. Ailenin 

istikrarını bozan herşeyin fert üzerinde olduğu kadar, sosyal 
yapı üzerinde de tesirleri olur. Aile düzenini bozan etkenler 

ruhî, ekonomik ve çevresel olabilir. Buna karşı ancak örgütlen¬ 

miş bir programla yardım mümkündür. Ailenin bütünlüğü, yiveni, 

aile üyeleri arasındaki ilişkinin sağlamlığı, bir vaşka deyişle 
ailenin manen ve maddeten sıhhatli olması ulaşılmak istenen 

bir hedeftir. Buna göre aileler için düzenlenecek sosyal 

hizmetlerin, ailede bütünlüğü korumağa çalışacak, aileyi des¬ 
tekleyip kuvvetlendirecek, ana - babaya bu vazifelerini daha 

iyi yerine getirmelerine yardımcı olacak, aile üyeleri 

arasındaki çeşitli sebeplerden bozulan ilişkinin düzelmesine 
yardımcı olacak, ailenin kendi kendine yetsrli hale gelip 

ayakta durmasını mümkün kılacak nitelik ve yönden olması 

gerekir. 
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Sosyal çalışma, kişilere kendi başlarına çözemedikleri 

soyal sorumlarında örgütlenmiş bir yardım yolu olarak gelişmiş¬ 

tir. Çeşitli ned.enler sonucu karşı karşıya kaldığı güçlükleri 
her zaman ailenin bizzat halletmesi mümkün olmayabilir. Aile 

kendini isteği dışında, içinde bulduğu şartlardan kurtarabilme 

güç ve yeteneğinden yoksun olabilir veya bu gücünü yitirmiştir, 
îşte bu durumda ailenin yardım istemek için baş vurabileceği 
bir sosyal hizmet müessesenin varlığı lüzumludur, 

2- Türkiye'deki durum: 

Türkiye'de aileye sosyal yardım henüz düzenlenmiş bir 

kurum olmaktan uzaktır. Önemlerini küçümsememekle beraber , 
değişik kurumlarm, derneklerin, hastanalerin v.b... yardımları 

öncelikle kişiye yönelen ve aileyi bir bütün olarak ele almıyan 
bir tarzdadır. 

Diğer birçok memleketlerde olduğu gibi Türkiye'de de 
sosyal hizmetler alanında ünlü dernekler göze çarpar bir yer 

işgal ederler. Savısı oldukça yüksek olan bu derneklerden baş- 

lıcaları gayelerine hizmet için bir hayli r~’ - göstermekte ve 

hakikaten bazı ihtiyaçlara cevap olnaktadij. _ r. Ayrıca çeşitli 

devlet organlarının üzerine aldığı bazı sosyal programlar da 

mevcuttur. Ancak bu hizmetler şimdiki halde, aileler için 

anladığımız ve istenilen anlamda sosyal hizmet sağlıyamamakta- 
dır. 

Alt Komisyon raporunda ancak dolaylı olarak veya belli 

bir yönde aileve ulaşan bazı hizmetler işaret edilmiştir. Bu 

bir envanter değildir. 
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Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı 

çalışmalarında sağlık yönü ile çocuk bakımında anneye verilen 

eğitim ağırlık merkezi olmaktadır. 1952 yılında TJ.N.T.C.F.F. 

ve WHO ile yapılan anlaşma sonucu kurulmuş prevantif niteliği 

olan bir programdır. 4-5 ilçede 45 ana ve çoçuk sağlığı şubesi 

ve 587 köyde ana ve çocuk sağlığı istasyonu açılmıştır. 

Çalışmaların hedefi anneye ve bilhassa çocuğa ve dolayısı ile 

aileye yönelmiş olup anneye eğitim yaparak-sağlıklı yaşamayı 

öğretmek, gebe, lohusa, emzikli annelerle, 0-6 yaş arası 
çocukları tıbbî kontrol altında bulundurarak takibetmek, do¬ 

ğumlarını emin ellerde yapmak çocukların bakımını, beslenmesini, 

hastalıklardan korunmasını sağlamak, gereğinde gıda ve ilâç 

yardımı yaparak ana - çocuk ve ailenin çevre sağlığı, ev şartları, 

kültür durumu ve sosyal ekonomik vaziyetleri ile ilgilenmek, 

bu konuda diğer teşekküllerle iş birliği yapmaktır. 

Hacettepe tıp merkezinin 1957 den itibaren Hacettepe 

bölgesinde oturan ailelerin çocuklarını muayene, aşı, ilâç 

yardımı, işsizlik problemlerine yardım şeklinde çalışmaları 
olmuştur. 

Ve? Akademisi öğrencilerinin saha çalış-. 
maları sıras'iM'Â"' o9 çalışma. Jrapı 1- 
mıştır, 1964 yılında tıp öğrencilerinin klinik bilimleri' 4 
eğitiminin bir parçası olarak aile programı başlamıştır. Gene 

Hacettepe bölgesinden gebe kadın veya küçük çoeuk öğrenciye 

vaka olarak verilmiş ve bunların ailelerini tanıma ve takib 

etme ile vazifelendirilmişlerdir. Sonunda aile hakkında tıbbî, 
ekonomik ve sosyal problemlerini kapsayan bir rapor hazırlamak¬ 
tadırlar. (I964.-I965 iers yılında 117 aile takip edilmiş) 
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özel Derneklerden Yardım Sevenler Derneği muhtaç durum¬ 
daki kişilere aynî ve naktî, daimî ve geçici olmak üzere yar¬ 
dımda bulunmakta, ayrıca atölyelerinde iş vererek çalışma 
imkânı açmaktadır. Yapılan yardım miktar ve aile adedi olarak 
mahdut olmakla beraber bir yıllık vardım tutarı Ankara'da 

316.052 T.L. Türkiye'de 1.189.276,50 T. L. 

Kızılay Derneği tabi âfetlerin yarattığı âcil durular¬ 
da ailelerin imdadına ulaşır, Yaptığı yardımlar daha çok ferde 
yönelmektedir. Kızılay Oençlik faaliyeti, kamplar, sun'î aza 
yardımları, muhtaçlara ücret9iz kan temini, muhtaç durumda 
olanlara yurt içinde ve dışında tedavi yardımı yapmaktadır, 
( 1964 yılında aş ocaklarına, yoksullara, göçmen ve mültecilere,, 
sakatlara, fakir öğrencilere 10,327.225>00 T.L. yardım yapmıştır) 

Çocuk Tsirgeme Kurumu çeşitli nedenler yüzünden bakıma 

muhtaç duruma düşen çocuklara müessese bakımı, gebe kadına ve 

ikiz, üçüz doğuran annelere bazı maddî yardımlarla polikliniklerde 
tedavi sağlar. 

Diğer derneklerin çalışmaları derneğin hedefine göre 
ailenin bir ferdine (meselâ anne, baba, çocuk) belli bir 
ihtiyaç için yardım sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Oörüldüğü üzere çalışmalar aileyi bir bütün olarak 

almaktan çok belli bazı problemlere küçük çapta cevap vermek¬ 

ten öteye gidememektedir. Bu çalışmaları küçümsemediğimizi 

tekrar etmek isteriz. Ancak bugünkü durumu ile memleketimizde 
aileye yönelen sosyal hizmetlerin yetersizliği göz önüne 

alınarak aileler için sosyal hizmet sağlıyacak bir programın 

düzenlenmesi elzemdir. Son derece önemli ve geniş olan bu 

hizmet alanında etkili bir program geliştirebilmek için iyi 

bir plânlamanın önemi açıktır. 
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3- Dış memleketlerdeki durumla mukayese 

S»syal çalışma mesleğinin gelişmiş olduğu batı 

memleketlerinde, aileler için her türlü sosyal hizmet sağlanan 

kurum ve programlar görmek mümkündür. Devletin büyük ölçüde 

üzerine aldığı maddî yardım programları ( Public Assistance, 
sosyal sigortalar v.b.) Uzun yıllardır uygulanmaktadır. 

Ancak son yıllardaki çalışmalar şunu göstermiştir ki 

ailelere yapılan ekonomik yardım yalnız başına tam bir yardım 

alamamaktadır. Bu yol ailenin problemini kökünden halledecek 

bir çare olmaktan uzaktır. Esasen sosyal çalışmada ana prensiplerden 

birisi, kişiyi başkasına dayanarak değil, kendi kendini yeterli 

bir hale getirmektir^ Devamlı bir maddî yardım ise kişiyi bağımlı 
olmaktan kurtaramıyacak, çalışma gücünü, sorumluluk duygusunu 

köreltecektir. Bu önemli husus göz önünde bulundurularak aileleri 

destekleyici ve kuvvetlendirici programlara daha fazla önem 

verilmektedir. 

Memleketimizde sosyal çalışma mesleği çok yeni, bu 

alanda yetişen elemanlarda çok azdır. Yukarıda belirtildiği 

gibi ieğrudan doğruya ailelere yardımı hedef tutan programlar 

de henüz yok denecek kadardır. 

11- AİLE SOSYAL PAKISMA BÜROSU 

Yukarda ihtiyacını belirttiğimiz ailelere, sosyal 

hizmetlerin sağlanabilmesi için aile sosyal danışma bürosu 

adı altında bir ünitenin kurulması alt komisyonca uygun 

görülmüştür. 

Bu kuruluşun görevleri, organizasy«nu, uygulama alanı 

ve ihtiyaçlar aşağıda sırası ile açıklanmıştır. 
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i- GÖREVLERİ 

Aile sosyal danışma “bürosunun amacı aileleri kendi kendine 

halledemedikleri sosyal problemlere çözüm yolu bulmalarında yardım 

etmektir. Büronun sağlıyacağı hizmetler hem tedavi edici hem de 

önleyici nitelikte olmalıdır. Aile birliğinin korvkiması ve destek¬ 

lenmesi, ilerde görülebilecek daha başka ve daha acı problemleri 

önleyebilir. Bilhassa aileye zamanında yardım edebilmenin, önleyici 

ve koruyucu yönde , büyük önemi vardır. 

Aile problemleri çeşitli şekilde kendini gösterir. 

En önemli aile problemleri normal aile bünyesinin jok olması ile 

ortaya çıkar. Ölüm, terk, boşanma, çocukların durumuna tesir eden 

gayri meşru birleşmeler ana baha arasındaki anlaşmazlıklar, yaşama 

ve aile hayatına uyumsuzluk bütün aile bireylerine tesir ederek 

büyük duygusal gerginlik yalatır. Uzun süreli veya kronik hastalıklarla 

bazı sakatlıklar da aile gerginliklerine yol açabilir. Ayrıca ana baba 

arasındaki kültür farkı, ana-baba ile çocuklar arasındaki eğitim ve 

görüş farkları, bu günün kadınının dışarda çalışma mecburiyeti veya 

bu yoldaki temayülü de ailede gerginlikler yaratan unsurlar arasında 

sayılabilir. 

Değişme halindeki modern bir toplumda yaşayan normal bir 

ailenin karşılaştığı psikolojik vo sosyal gerginlikleri ve sebeplerini 

ayırt etmek her zaman kolay değildir. Genel olarak bunları ruhî, 

veya çevreden gelen tesirlere bağlıyabiliriz. Her aileye kendi şart¬ 

larına imkânlarına ve duçar olduğu probleme göre yardım yapılmalıdır. 

Bu kuruluşta mesleki eğitim görmüş elemanların çalışması bir 
zarurettir. 
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Büronun görevlerini şöyleoe sıralamak mümkündür: 

a) Aile danışmanlığı (familiy counseling) 
Bilhassa evlilik konuşurdaki problemlerde eşlere 

yardımla ailenin devamına ve kuvvetlen.nesine yardımcı olmak. 

b) Ana-Babaya çocukları ile ilgili konularda rehberlik. 
c) Evli olmıyan annelerin ve çocuklarının hayatlarının 

planlanmasına yardım, 

d) Ahlâki tehlike karşısında .lan genç kızlara yardım. 
e) Müracaat edenleri problemlerine göre faydalanabile- 

cekleri uygun müesseselere göndermek,, Gönderme idinin büro görevleri 

arasında önemi büyüktür. Toplum içindeki imkânları bilerek, kimin 

nereden ve ne çeşit yardım alabileceğini bilerek yapılan sevk hem 

kaynaklar arasındaki ilişki her.de müracaat edenin bu gibi müesse- 

selere karşı duyacağı güven bakımından ç-k önemlidir. 

f) Diğer kurumlar!a ve başka meslekten kişilerle iş 
birliği; 

Sosyal çalışmada «kip çalışmasına büyük y«r ve Önom 

verilir. Ekip çalışması büro içinde olduğu kadar dışında da iş bir¬ 

liği yolu ile temin edilmelidir. Amaç müracaat edene yardım etmek¬ 

tir. Hastaneler, ruh sağlığı dispanserleri, okullar, rehberlik 

merkezleri ve diğer kurumlarla koordine çalışma amaca ulaşmamızda 

büyük rol oynar. 

g) Araştırma, istatistik 

Büroya gelen problemler ve aileler hakkında incelemeler 

yamak, ihtiyaçları daha iyi anlamaya, programda ihtiyaca göre 

değişme veya genişletme yapmaya imkân a erir. 
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h) Eğitim 
Büp» sosyal hizmetler akademisi öğrencileri için 

iyidir uygulama alanı olacaktır. 

i) Acil durumda maddî yardım, 

Bu çalışmada fakirlik problemi ile pek karşılaşılacağı 

muhakkaktır. Fakat bu ihtiyacı karşılamak için memleketin gücü 

kâfi gelmez. An*ak çok güç durumlarda, geçici olarak ve aile 

için hakiki yardım olacağı düşünüldüğünde, Tıir m'ktar yardım 

yapma imkânı olması, düronun «lumlu ve verimli çalışmasında 

müessir olacaktır. Acil Tıir durum vardır. Başka-l»ir kaynaktan 

imkân aramak için geçecek zaman telafisi güç Tıir zarar getirecektir. 
İşte bu durumlarda kullanılmak üzere büronun kendi kaynağı olma¬ 
lıdır. Durumun dikkatle incelenip değerlendirilmesi isabetli 

Tıir karam varmakta gösterilecek titizliğin önemi açıktır. 

2- ORGANİZASYON 

Aile sosyal danışma bürosu, Sağlık ve Sosyal fardım 

Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü içinde düşünülmektedir. 

Bu genel Müdürlük içersinde aile ve çocuk refahı şubesi mevcuttur. 
Bu şüdenin ailelere sosyal hizmet sağlaması en tadii vazifeleri 

arasındadır. Bu suretle düro için gerekli kadro ve personelin 

temini de daha kolay mümkün olacaktır. 

Bürc «rgani£asy#nu aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

Aile ve Çocuk Refahı Şubesi 

Aile Sosyal Danışma Bürosu 

1- Şef (Siipervisor ) 
2- Sosyal çalışma uzmanı (3) 
3- Sekreter ve müracaat memuru (2) 

Teklif edilen büroda çalışacak elemanın vasıfları 

çok önemlidir. 

Supervisor kapasitesinde, meslekten yetişmiş bir sosyal 

çalışma uzmanı "büro şefi mevkiinde olmalı ayrıca iki veya üç 

sosyal çalışma uzmanı büroda vazifelendirilmelidir. Sosyal Hizmet

ler Akademisi bu vazifeyi alabilecek elemanlar yetiştirmektedir. 

Büroda iki sekretere ihtiyaç vardır. Sekreterlerden birisi tamamen 

yazı ve dosya işleri ile meşgul olur. Diğeri aynı zamanda müracaat 

memuru olarak ta vazife görür. Alınacak sekreterlerin müracaat 

edenlere ve bürodaki vazifelileri karşı davranışı, işi dolayısı 

ile vakıf olacağı bazı bilgilerin gizli tutulması gereğini anlaması 

ve sorumlulıık duygusu dikkat edilecek vasıflardır. 

Büronun iş göreoeği bina Cosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 

içinde veya seçilecek bir bölgede olabilir. Her iki halde de sosyal 

hizmet uzmanına rahat çalışma imkânı sağlanması zaruridir. Bilhassa, 

herkese ayrı oda 
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tahsisi, bu mümkün olmadığı takdirde ayrı bir mülakat yerinin bulun¬ 

ması şarttır. Müracaatçınır. kabul edileceği bir bekleme yeri bulun¬ 

masına da dikkat edilmelidir. 

Aile sosyal hizmetlerinde sosyal çalışma metodlarınm hep¬ 
sinden faydalanılmakla beraber kişi ile çalışma. »et«du başta yer 

alır. Burada çalışacak sosyal hizmet uzmanının aldığı eğitim yanın¬ 

da tecrübesi ve kişiliği çok önemlidir. Sosyal çalışmanın yeterli bir 

süre btyunca süpervisorın yakın denetimine ihtiyacı vardır. 

3 - UYGULAMA ALAHİ 

Alt komisyon, aileler için geliştirilecek sosyal hizmetlerin 

planlanmasında uzun vadeli düşünerek, kademeli bir ilerlemenin yerinde 

olacağı kanısına varmıştır. 

Çalışmaların bir plot proje olarak başlaması, belli süre¬ 
ler sonunda yapılacak değerlendirmelere dayanılarak projenin geniş¬ 

letilmesi yoluna gidilmelidir. 

Prnje için uygulama alanı seçimi, üzerinde titizlikle durul¬ 
ması gereken bir konudur.Her şeyden evvel böyle bir programın uygulan¬ 

ması için problemlerin daha yoğun olduğu, içinde bazı sosyal kaynakla¬ 

rın bulunduğu ve nihayet eleman bulma bakımından imkânların en yüksek 

olduğu şehirler tercih edilmelidir. 0 şehir içinde bir bölge seçerken 

de sakinleri ve problemleri çok fazla ortak olan bölgelerden ziyaie 
çeşitli sosyal seviyedeki kişilerin, çeşitli problemlerle gelebilece¬ 

ği bir yerin seçimi tavsiye olunur. Yukarıda belirtildiği gibi yapıla¬ 
cak çalışmaların ve incelemelerin değerlendirilmesi sonucunda ihtiyaca 
daha iyi cevap verebilecek şekilde,, program geliştirilir. 



4- İHTİYAÇLAR 

Büronun ihtiyaçlarına, yukardaki bölümlerde çeşitli vesilelerle 

değinilmiş bulunuluyor, ihtiyaçları kısaca özetlersek: 

a) Meslekî eğitim görmüş, iyi vasıflı sosyal çalışma uzmanları 

b) Çalışmanın gerektirdiği vasıflara uygun sekreterler 

c) Personel için gerekli ve yeterli kadro temini 

d) Çalışmanın yapılmasına uygun yer 
e) Yeterli miktarda büro malzemesi ve tahsisat 

g) imkân olduğu takdirde bir vasıta 

III- SONUÇ 

Aile hizmetlerinin hedefi aile hayatını güven altında tutmak, 

çocuklara zihnî,.bedenî ve ruhî bakımdan tam gelişme imkânı Bağlı¬ 
yacak sosyal ve ekonomik güçleri takviye etmektir. Birleşmiş Mil¬ 

letler genel sekreteri tarafından tayin olunan ve yedi ayrı mil¬ 

letten mütehassıslar grubunun verdiği raporu tetkikinde toplumun 

temel hücresi olan ailenin idame ve takviyesinin sosyal, hizmet 
ı Valamasında esas gaye olması gerektiği görülmektedir. 

Raporumuzun başında belirtmeye çalıştığımız gibi bu gün memle¬ 

ketimizde aileler için sosyal hizmetler yoktur. Aileyi bir-,kütün 
olarak alan ve sosyal problemlerini. halletmelerinde onlara yar¬ 

dımcı olacak hizmetlere ihtiyaç vaV'dır. 

Kurulması teklif, olunan aile s«syal danışma büroları bu alan¬ 

daki programlar için, bir başlangıç teşkil edecektir. 
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Aile sosyal hizmet programları yalnız sosyal problemlerle meş¬ 

gul olmayıp aynı zamanda önleyici niteliği olan bir hizmet olmalıdır. 

n 

Aile bireylerinin korunması ve aileni readaptasyonuna önem 
verilmelidir. 

Hiçbir sosyal hizmet programı toplumdaki diğer kaynak ve 

disiplinlerle işbirliği yapmadan etkili olamaz. Aile sosyal hizmet 
programlarında da bu konu üzerinde önemle durmalıdır. 

Vazifeli sosyal hizmet uzmanına düşen bir görevde toplum¬ 

daki ihtiyaçları tesbit ederek (burada ailelerle! ilgili problemle¬ 
ri) gerekli otoritelere duyurmak ve bu ihtiyaçları karşılayacak prog¬ 
ramların geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. 

Bu çalışmaların verimli bir yolda ilerlemesi için eği¬ 

tim görmüş olan elemana ihtiyaç büyüktür. Bürdlarm sayısını artır¬ 

madan ve hatta birincisini kurmadan önce, her yönünü inceleyen iyi 

bir hazırlık yapmak zaruridir. Bunun içine bilhassa uygulama yapı¬ 
lacak yerin tesbiti, çalıştırılacak elemanların vasıfları ve seçimi, 

hangi problemlere cevap verilebileceği hususları ile diğer kurum ve 

disiplinlerle yapılacak iş birliğinin esasları girer. 

Ailelere sosyal hizmetlerin sağlanması yolu ile bu alan - 

daki büyük bir boşluğa kısmen ve adım adım cevap verilmiş olacaktır. 

Alt Komisyon Başkanı 
Ülker Ünsalan 



Suçlular .için Sosyal Hizmetler 

Alt Komisyon Raporu 

I- Genel Mülâhazalar: 

X- Suçlular konusundaki Sosyal Hizmetlerin düzenlenmesi 

teşebbüsünde herşeyden evvel tesbiti gereken husus/düzenlemeyle 
varılmak istenen amacın tesbitidir. Ceza ve infaz politikasında 

ve genel olarak suçlunun treAtoanmda nihaî amaç toplumun suça 

karşı korunması olduğuna güre bu faaliyetin bir cüz'ünü teşkil 

edecek olan sosyal hizmetlerinde ana gayesi suçluda onu kanuna 

riayetkâr ve kendi kendine yetinir bir hayata sevkedecek tutum 

ve iradenin tesisi olmak gerekir. Bu husus ise " Toplumsal İnti¬ 

bak " (A daptation sociale) deyimiyle ifade edilmektedir. Bu 
hususu temin güç olmakla beraber, bu intibak matlup toplumsal 

minumumu teşkil etmektedir. Amacı suçlu tarafından yeni suçların 
işlenmesini önlemektir. Zira, yeni anlamda infaz rejim ve poli¬ 

tikasının esası,sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkesine dayanan 

ve ifadesini terhip yerine islâh ve terbiye, .şekliüıde. bulan mütekamil 

bir sistem içinde mahkûmların cemiyete yeniden faydalı birer ferd 

olarak katılmalarını, manevî kalkınma ve islâhlarını sağlamaktır. 

Suçluluğun önlenmesinde,çocuk suçluluğu ile mücadelede başta 
gelmesi itibariyle,suçlu çocuklar sorunu üzerinde hassasiyetle 
durulması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması en önemli 

yeri işgal etmesi gerekmektedir. 

2_- Sosyal hizmetlerin düzenlenmesi yoluyla suçluların ihti¬ 

yaçlarının tatmininde de güdülün amaç gözönünde tutularak,suçluyu 

kanuna riayetkûf* ve kendi kendini yetinir bir hale getirecek tutum 
ve iradenin tesisini sağlıyacak derece ve sınırlar içinde kalınması 
gerektiği unutulmamalıdır. 



3- Bu konuda gözönünde tutulması lâzım gelen diğer "bir ger¬ 

çekte düzenlemenin elde mevcut maddî ve malî imkânlar çerçevesi 
içinde mütâlâa edilmesidir. Aksi halde kağıt üzerinde pek mükem¬ 
mel görünen ideal plân ve programlar/^ofâuğu salebiyle asla ger¬ 
çekleştirilemeyecektir. 

4- Suçlularla ilgili sosyal hizmetlerin görülmesinde vazife 
alacakların çoğunluğunu muhtemelen sosyal hizmet görevlileri 

(Social 7/orkor, asistant social) teşkil edecektir. Bu konuda, 

yalnızca aşağıdaki noktalara temasla yetineceğiz: 

Sosyal asistanların idarece temin ve tedariki bakımından 

başlıca iki yol mevcuttur. Bunlardan birincisi, suçluların 

tretmanıyla görevli idarenin kendi sosyal asistanlar servisini 

bizzat düzenlemesidir. İkinci sosyal asistanlar bağlı bulundukları 
bakanlık yahut organ tarafından bu idareyi geçici veya devamlı 

surette tayin olunmasıdır. Her iki sisteminde kendine has fayda 

ve mahzurları vardır. Eğer mümkünse tercihi,bu yollardan beherinin 
sahip bulunduğu meziyetten ziyade eldeki imkânların kullanılabilir¬ 
liği tayin edecektir. Sosyal hizmet görevlilerinin az sayıda 

bulunduğu memleketlerde ayrı bir "Ceza müesses elerine mahsus 

sosyal hizmet" tanzimi güçlüklerle karşılaşacaktır,ve binnetice 
derhal tetkik edilecek bir politika olarak şayanı tavsiye değil¬ 
dir. En iyi çözüm şekli sosyal hizmet görevlilerini ilgili bakan¬ 

lık yahut organ tarafından tayin ve temin ettirmek ve bunların 

nerede çalışacakları hususunun tesbitini de suçlularla ilgilenen 

idareye bırakacaktır. 

II- ENVANTER: 

16.7.1965 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkmdaki kanunla kabul edilmiş olan yeni infaz 
rejiminde,gerek suçlarının önlenmesi gerekse suçluların tretman 
ve islâhı bakımından büyük bir önem taşıyan ve batı memleketleriy¬ 
le diğer memleketlerin çoğunda yarım asırdan fazla bir zamandan beri 

gittikçe artan bir şekilde yer alan suçlular konusundaki sosyal 
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hizmetler ve bunlara dair örgütler, teessürle, kaydetmek gerekir 

ki, memleketimizdeki ceza infaz müesseselerinde ancak kısman 

ne bu hizmetler hakkında bir örgüt ve ne de asıl sos3ral hizmet 

(Social Worker),fertle çalışma(Casework),grupla çalışma (Group 
work),grupla tre tınan (Group thrapy), s o yal soruşturma (Social invos- 
tigation) gibi çalışma ve hizmetler mevcut değildir. 

Çocuk suçluluğu ile mücadele ve çocukların islâh. ve tretmanı 

konusunda da memleketimizde pek geç kalınmış ve nitekim Avrupa 
memleketleri arasında yalnız Türkiye'de çocuk mahkemeleri kurulama 

marnış bulunmaktadır. 
Halen memleketimizde mevcut olan ceza ve islâh evlerinin 

miktar ve nov'ilcri: 

Adet;  N ev1 .i   

82 Kapalı merkez cezaevi 

7 Yarı açık cezaovi 

5 Açık cezaevi 

26 Sosyal hizmet memuru,pisikolog,sosyolog,ve 

1965 yılı Ağustos ayında büyüklere ait ceza ve tevkifevlerinde 
20.742 erkek,339 kadın mahkûm ile I86O3 erkokve 411 kadın tutuklu 

mevcut bulunmakta idi. Aynı sırada çocuk islâh evleriyle çocuk 

cezaevlerinde ccm'an 1177 erkek ile 6 kız bulunuyordu.(Yaşları 
11-18 dir) 

ve o da sağlık,eğitim ve çalıştırılma sahalarında yer almaktadır. 

Zira ceza ve islâh evlerimizde halen ne sosyal hizmet memurları 

3 

3 

^502 

628 

pisişiyatır bulunmayan muşahade merkezi 

Çocuk islâh evi 

Çocuk cezaevi 

Kaza cezaevi 

Yekûn 

Kapalı, açık ve' yarı açık cczaevieriyle çocuk İslah ve 



cezaevleri iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü sayısı 10 hin ci¬ 
varındadır . 

Cezaevlerinde hükümlülerin eğitimi için cem'an 124 öğretmen 

istihdam edilmektedir. Cezaevlerindeki eğitimMilli Eğitim Bakanr 

İlgınca hazırlanan Halk dershaneleri yönetmeliğine gere yapıl¬ 

makta, çocuk ıslâh evlerindeki tedrisatta Killi Eğitin Bakanlığının 
ilkokullara mahsus müfredat programı uygulanmakta ür.Ayrıç a Ankara 

çocuk ıslâh evinde 1964-1965 ders yılı için bin ortaokul açılmış 
bulunmaktadır. 

Mahkûmların manevî kalkınmaları için Diyanet İşleri Bakanlı¬ 
ğı ile varılan mukabakat gereğince de kazalardaki dahil bütün 
cezaevlerinde .din adamları tarafından haftada iki defa dini \e ah¬ 

lâki konularda konferanslar verilmek bedir ■> 

Bütün cezaevlerinde sağlık hizmetleri için 71 doktor istihdam 
edilmektedir3 

Mutlu bir başlangıç olarak da 1965 yılında Ankara Çocuk Islâh 

Evine bir sosyal hizmet memuru tayin edilmiş bulıumaktadır« 
III- KONUNUN SUÇLU ŞAHIS BARUT BCEABB Ki lOPEUÎfüN GÜT İİNLİ&İ _ 

BAKIMINDAN YERİ VE ÖNEMİ s 

1- Raporun tanziminde benimsenen plân geline' 

Suçlular konusundaki sosyal hizmetleri evvelâ iki büyük gru¬ 

ba ayırmak gerekir. 

A) İnfaz öncesi ve infaz sırasındaki sosyal hizmetler: 
B) İnfaz sonrasındaki sosyal hizmetler (Aıter-Caro) 
A—l) İnfaz öncesi ve infaz sırasındaki sosyal hizmetler?, de 

üç gruba ayırmak mümkündür. 

a) Muhakeme safhasında yor alacak sosyal hizmetler: 

b) İnfaz sırasındaki sosyal hizmetler: 
c) Tahliyeye hazırlık denesi redeki sayal hizmetler: 
Bu son devre ir.faz safhasında yer almakla toeabor,görülecek 

hizmetlerin mahiyet:, değişik oldu Çından, bunları ayır bir bölüm 
halinde incelemekte fayc.a mülâhaza oluıımuştur. 

5- Yukarıda paragraflarda işaret olunan sosyal hizmetler 
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"müessesede tretman" konusunda derpiş edilebilenlerdir. Buradaki 
"müessese" tâbiri suçlunun,mahkûmiyet hükmü ile tayin edilen 
sürece mahsus bir nezaret ve tretman altında tutulacağı kamusal 

ve İdarî mahiyette bir yeri ifade etmektedir. Bütün çeşitleriyle 
ceza evleri ve emniyet tedbirlerinin tatbik edildiği müesseseler 

bu deyim içine girmektedir. 

6- İzah ve beyandan müstağnidir ki.( müessesevî tertman) 
suçlular konusunda ön görülen tretman şekilleri, en önemlisi olmak¬ 
la beraber sadece bir çeşidini teşkil eder. Şu halde genel olarak 

ceza yerine geçen tedbirler özellikle kısa süreli hapis cezalarını 

önlemek amacı ile ihdas edilmiş bulunan probation,şartlı tecil 
gibi müesseselerin tatbikinde ön görülecek sosyal hizmetleri de 

müstakil bir grup olarak ele almak gerekir. 

7- Suçlular konusundaki sosyal hizmetleri küçükler ve büyükler 

için olmak üzere başka bir ayırıma tabî tutmakta mümkündür. Bu 

konuda evvelâ şu hususu belirtmek isteriz ki, küçük suçlu deyimi 
ile kasdettiğimiz anlam Ceza Kanununun suç saydığı bir fiili işle 

yen ve kanunuma yi n_ ettiği yaş sınırı içinde bulunan çocuktur. 
Binnetice hareketleri suç teşkil etmemekle beraber genel olarak 
intibaksızlık gösteren çocuklar,terkedilmiş,moral tehlikesi altın¬ 

da bulunan,kimsesiz ve yardıma muhtaç küçükler incelemelerimizin 

dışında kalmaktadır. 

Kanaatimizce küçük suçlular konusundaki sosyal hizmetler 

ile büyükler konusundakiler arasında bir çeşit ve şumül farkından 
ziyade bir mahiyet muhteva farkı bulunduğundan birincileri ayrı 

bir grup halinde-tckbaşma ele almayı uygun görmedik. Küçükler 
konusundaki sosyal hizmetler muhakkak ki, çocuk tabiat ve meseleler^ 
üzerinde bir ihtisaslaşmayı zarurî kılmaktadır; fakat bu husus, 

tek başına,bir ayırımı meşr^ kılacak mahiyette değildir. Maamafih 
incelemelerimiz sırasında yeri geldikçe,küçük suçlulara ilişkin 
sosyal hizmet meselelerine de değinilecektir. 
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8- Aynı mülahazalar kadın ve erkek suçlular ayırımında da 
carîdir. 

9- Mevkuflar ve mahkûmlar ayırımına gelince: Bu ayrıcı daha 

evvel A paragrafının (a) Bendinde işaret etmiş Bulunduğumuz 
hususa ilişkini i jr. Yani mahkeme sırasındaki sosyal hizmetler 

münhasıran muhakeme Bekliyen mevkufları içine almaktadır. 

10- Teshillerde isabeti sağlamak için (sosyal hizmet) 
genel deyiminin muhtevasını tayin de zarurîdir. Yani her şeyden 
evvel neyin (sosyal hizmet olduğunu,neyin Bu mefhumun dışında 
kaldığını tayin gerekmektedir. Yazarlar "sosyal hizmet" mefhumu' 

konusunda Bir tarif vermekten kaçınmakta: Bunun gerekçesi olanak¬ 

la tariflerin tatBikatları icaBı,statik Bir şey olduğunu, halbuki 
"sosyal hizmefin Bizatihî dinamik Bir mefhum teşkil ettiğini 

ileri sürmektedirler. Nitekim Bir yazara göre" ...Gelişme halinde 
Bulunan sosyal hizmet konseptimic cemaatin ve devletin kendi 

üyelerinin refahını artırmak Babındaki sorumluluğu konusunda 
halinde 

gelişme/bulunan telakkilerimize Bağlıdır. Toplumsal sorumluluk 
hissimiz tekâmül ettikçe,sosyal hizmet konseptimisde zarureten 

geni^liyecek,gelişecektir. Çok uzak olmayan Bir geçmişte sosyal 

hizmet telâkkimiz sadece muhtaç ve mahrimlerin yüklerinin ha¬ 
fifletilmesi ve kendilerine yardımı muhtevi idi....Dikkatim'z 

varlık veya yoklukları ferdî ihtiyaçlara tesir edecek olan 

sosyal müesseselerden ziyade özel ferdî ihtiyaç üzerinde top¬ 

lanmıştır. Sosyal hizmet çevrenin sahip olduğu kuvvetleri 
gerde yardım için harekete getirmekten ziyade ferdî çevresine in¬ 

tibak ettirmek çerçevesi için de mütalâa edilmiştir... Yani 
sosyal hizmet anlayışı ise sadece aile ve ferdin çevreye inti¬ 

bakları için kendilerine yardım değil; fakat daha önemli Bir şeyi. 
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genel olarak fertlerin ve ailelerin refahını artırmak için 
toplum imkânlarını seferber etmeyi kapsamaktadır. Diğer bir deyimle 

artık bir mahrum ve muhtaç kimseler çerçevesi içinde değil,fakat 

bütün fertler ve aileler çerçevesi için' de düşünmekteyiz, (l) 
Genel olarak "sosyal hizmet" konusunda gerçeği ifade eden bu 

n 

görüşü suçlular sınıfına tatbik ederke/toplumun bu konudaki has- 
hasiyotini gözönünde tutarak dar manada uygulamak daha itiyatlı 

bir davranış olacaktır. 

Şu halde yukardıda da belirttiğimiz üzere suçlular konusunda 
düzenlenecek olan sosyal hizmetlerin cezasının sosyal fonksiyonu 

ile uygunluk halinde olması,binnetice mahdut sınırları içinde 

tutulması gerektiği kanısındayız. 

11- Birleşmiş Milletler tarafmdan"sosyal hizmet millî 
programlarının organizasyonu" konusunda hazırlanan ekisporler 

grup raporunda,millî sosyal hizmet programları organizasyonuna 

tesir eden faktörler arasında "sosyal ve kültürel faktörler" 

"demografik faktörler" n> ekonomik faktörler" bilhassa belirtilmek¬ 

te ve ön sırayı işgal etmektedir. Suçlulara müteallik sosyal 

hizmetlerin düzenlenmesinde de bunların gözönünde tutulacağı 

muhakkaktır. Memleketimizdeki duruma vuzuh kazandırmak için 

aşağıdaki müşahedelerin belirtilmesini yararlı sayıyoruz. 

12- Bugün hiç bir memleket,gerek maddî ve malî imkânların 
sınırlı oluşu,gerekse personel yetersizliği sebebiyle,bilhassa 

toplumun en az enteresan sayılan grubu olan suçlular konusundaki 

sosyal hizmetleri gerektiği gibi görmemektedir. Bilhassa nufusun 

memleketimizde olduğu gibi sür'atli artış gösterdiği ve sosyal 
bünyesi daimî değişiklik halinde olan memleketlerde durum her 

gün daha vahim bir hâl almaktadır. Suçlu nüfusundaki artışın 
genel nüfustaki nisbetlo daha sür'atli olduğu hususu da heseba 

katıldığı takdirde bir çıkmaza doğru gidildiği kendiliğinden 
ortaya çıkacaktır, 

l) Bk. FINK,Arthur 3»,thc F,oldof Social work,Revised edit. 
Neww~york 1953, S.V 
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13- Bu zararlı durumu ıslâh için alınması gereken ilk 

tedbirlerde: a) İnfaz müesseselerindcki suçlu nufusunun sun’, 

şek'ilde., artışını önlemek; 1),Hizmetten faydalanacak suçlular: 
seçiminde titiz davranmak; Ve , c) Hizmetler arasında Bir öncel: 
sırası teşdit etmektir. İkinci ve üçüncü noktaları Bizzat sos/ . 
hizmetlerin düzenlenmesi meselesinde ilişkin olduğundan,biz ’ 
da sadece ilk nokta üzerinde duracağız, 

14- Kaba Bir hesapla Türk Ceza Kanununun koyduğu cozala"' 

0/0 80 i çeşitli hapis cezalarıdır. Şu halde Türk Ceza sis te i:.:-in 
ayrıca vaafı ana sistem olarak" kapalı çevreli tretmanı" (rnücsso - 

sede tretmen) kabul etmiş olmasıdır. Bu hâl günümüz ceza tel*’ w 
lerine aykırı olduğu gibi,cezaevi nufusunun artmasına sebebivjt 
verdiğinden hem tretmani güçleştirmekte hem de sosyal hizmetle:.' 

z_ 

için altında kalkınma/bir yük teşkil etkemtedir. Türk Cer a K,r. . 
tedili sırasında bu hususun muhakkak gözönünde tutulması gerstü' 

Burada şunu belirtmek icabeder ki; Onsekizinci yüzyıl c.ü«- 
şüncesinin ceza alanındaki "mucize" buluşu hapis cezası (kapalı 
çevrede tedavi) umulan neticeyi vermemiştir. Bugün sosyal ri17 :. 
ler yoluyla suçlular konuşûndâ bertarafı~zarurî .görSlenlbirlt 

ârıza ve güçlükler bizatihi kapalı çevrede tedavi tedbirlerini 

neş'et etmektedir. Suçlunun serbest hayata hazırlanması,infaz 
sonrası yardım,suçlunun dış çevre ile olan temaşanın düzeni:mr- 
V.S. gibi. Bunlara ileride temas olunacaktır. Hiç bir trotmom:, 

ihtiyaç göstermiyen hallerde sırf Bir korkutma ve ödetme tadb. 

olarak tatbik edildiği zaman dahi hapis cezası suçluyu kötü 

şekilde etkilemekte ve bu etkj de sosyal hizmet yolu ile silin - 
miye çalışılmaktadır. Yani toplum bir eliyle vurmakta,diğer 

eliyle bereyi tedavi etmektedir. 
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15“* Saniyen, Sayın Profesör Lopez - Rayin Adalet Bakanlığı¬ 

na verdiği raporda 'belirttiğine göre-: (2) 1962 yılında Türk Mah¬ 
kemeleri 207>649 adet hapis cezası hükmü vermiştir. 

Bunun 189»İ73 ü (* 91) 6 aydan az 

8,567 NSİ 6 ay ilâ 1 sene 
5,897 si 1 sene ilâ 3 sene 

2,371 1 3 sene ilâ 10 sene 

776 sı 10 ilâ 15 sene 

52 si müebbet 

Bazılarına göre 6 ay yahut daha az,(1965 tarih ve 647 sayılı 
infaz kanununa göre)bazılarına göre de bir sene yahut daha az hapis 
cezaları(Birleşmiş Milletlere göre) kısa süreli hapis cezasıdır. 
Bunlar ceza sistemlerinin dertli bir problemini teşkil etmektedir. 
Zira kısa süreli hapis cezaları hiç bir şekilde"yapıcı" surette 

kullanılamadığı cihetle,cezaevleri idaresi için bir enerji kaybı 

ve lüzumsuz masraf kapısı teşkil etmektedir. Kesin olarak bilinjaemek 
le beraber, kısa süreli hapis cezalarının, yaklaşık bir tahminle 
$ 20 sinde tecile gidildiği kabul edilse dahi nisbet Türkiye için 
gene çok yüksektir. (3) 

16- Durumun ne kadar müsait olduğunu tesbit içınyukaridakit 
tabloyu cezaevi nufusu ile tamamlamak faydaBı olacaktır. 

Gene Profesör Lopez-Rey'in Adelot Bakanlığına verdiği bir 
rapora göre (4) 

1963 yılında ceza evlerine giren mahpus sayısı 172,760 dır, 

bunun 70,690 ı ($ 40) karar bekliyen mevkuflular; geri kalan 102-070 
ini de mahkûmlar teşkil etmektedir. Bu mahkûmlardan 76,614 ü ($78) 
altı aydan az hapis cezası hükümlüşüdüm. (5) 

(2) "Etüde sur le eyrteme d'execuiton des peines en Turpuıe et sur la. 
possibilite de reduiro autan que poosible 1'caprisonnement de 
courte durse" 

(3) Kısa süreli hapis cezalarının ortalaması üç aydır. 
(.4) " Contendaxs and iaplemantaxtion of o new aysten of penal saneti 

in Turkgy 
( 5 ) Türkiye çezaeYi nufusu Pransa,İngiltere, Batı Almanya,İtalya, 

İspanya’rmnkinden daha yüksektir. 
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17- Nihayet Türkiye'de mevcut 628 cezaevinden 502 sini küp ir 

mahallî cezaevleri teşkil etmektedir. Buradaki mahpus sayısı az 
olduğu gibi; binalarda çalışma,terbiye ve rehabilitasyon program¬ 

larını mümkün kılacak durumda değildir. Personeli bir yahut iki 

gardiyandan ibarettir. Halbuki buralarda üç seneye kadar hapis 

cezası mahkûmları da bulunmaktadır. Cesaevlerinin bu dağılımı 

muvacehesinde müessir bir sosyal hizmetin gerçekleştirilmesi in 
kânsızdır. 

18- Bütün bu tesbitlerden şu neticeye varılmaktadır. Genel 

nufus ve cezaevi nufusunun aynı oranda arttığı»bugünkü masrafla¬ 

rın da aynen muhafaza olunduğu farzedildiği takdirde,on yıl son¬ 

ra bu malî yük taşınması imkânsız bir hale gelecek,zarureten cor. 
zaevlerinin seviyesi bugünkünün daha da altına düşücektir. 

Tabiîdir ki,bu" seviyenin" medlûlüne sosyal hizmetler de dahil 

bulunmaktadır. 

19- 647 sayılı cezaların infâzı hakkandaki kanun günümü: 
ceza anlayışına uygun bir şekilde tatbik edildiği takdirde bu 

anormal durum geniş ölçüde düzelecektir. Ceza ve muhakeme usulu 

kanunlarımızın da bu gerçeklerin İşığı altında tadili gerekmek¬ 
tedir. 

IV- İNFAZ SIRASINDAKİ SOSYAL HİZMBTLER: 

a) Muhakeme safhası (karar öncesi) sosyal hizmetler: 
20- Bu grupta yer alacak sosyal hizmetlerin gerekçesini 

sanığın " Şahsi dosyasının" tanzimi teşkil etmektedir. Bu husus¬ 
taki 647 sayılı" cezaların infazı hakkmdaki kanun" Türk Ceza 

sisteminin diğer ayırıcı vasıflarının biri olan "teşriî ferdileş 
tirmeden",tretman bakımından daha etkili olan "kazaî ferdileş- 

bih 
tirme" ye/kayma yapmıştır. Meselâ muhakeme kısa süreli hürriyeti 
bağlatıcı cezalar yerine; suçlunun ahvalî mahsusasına ve suçun 

işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine göre "..4... madde 
de de gösterilen diğer ceza veya tedbirlere hükmedilehilecE^tir 
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keza cezanın tecil edilebilmesi için suçlunun geçmişteki hali 

ile ahlâki temay.yüllerinin iîıliihmosi gerekmektedir. 

21- Şahsiyet dosyasında yer alacak bilgiler sanığın şahsi¬ 
yeti (mizaç ve karakteri , sağlık durumu,alışkanlıkları,genel 
davranışı v.s.gibi) ; çevresi ve aile durumu ile ilgili bilgi¬ 

lerdir. Bu bilginin mahkemenin işine yarayacak nitelikte olması? 

sanığın,ailesini,çevresini ürkütüp korkutarak menfi bir tutum 

takınmalarına sebep olmaması»şahsiyet üzerinde zararlı etki bırakma 
ması için uzman kişiler( probation officer,social worker) tara¬ 
fından tıplanıp değerlendirilmesi zarurîdir. Bu görevin asla 
polis verilmemesi gerektiği konusunda bütün cezacılar müttefiktir. 

Bir kerre polis böyle bir hizmet için hazırlanmış değildir; 

sonra vatandaş - polis münasebetleri konusunda toplumun sahip 
olduğu telâkki bu hizmetle kaa.bili telif değildir. 

22- " Şahsî dosya" nm rbarzimi küçük suçlular konusunda 
daha da önom kazanmaktadır. ( X ) Bu hizmeti görecek görevlinin 
fazla olarak " çocuk " mevzuunda da bilgi sahibi olması gerekmek¬ 

tedir. Bilindiği üzere yargılamada suçtan ziyade,fert üzerinde 

eğilme ilk defa çocuk suçları için bahis mevzuu olmuştur. 
23- Çocuk suçlular bugüne kadar Türk mevzuatında ayrı ve 

müstakil bir grup olarak ele alınmış değildir. Bilindiği üzere 
Türk Ceza Kanunu hükümleri hiç bir mâna ifade etmeyen küçük bazı 
değişikliklerle çocuklara da tatbik edilmektedir. Muhakemeye 

müteallik hükümler bakımından da durum aynıdır. Bu konuda teferru¬ 

atlı bilgi için Dr. Bayyaz Gölcüklü'nün araştırması (Türkiye'de 
çocuk suçluluğu hakkında bir araştırma,Ankara 1962 )tavsiye 
olunabilir. Bu durumun bir an evvel düzeltilmesi gerekmektedir. 

İşaret etmek gerektir .ki , Türkiye batı ülkeleri arasında çocuk 
mahkemesine sahip bulunmıyan tek ülke olarak kalmıştır. 

24- Çocuk mahkemesi sosyal fayda ve sosyal güvenlik ilke. 

( X ) 24 üncü paragrafta söz konusu edilen" tasarı" nın 20 inci- 



lerine dayanan mahkemeden ziyade İçtimaî tir müessesedir. 

Suçlu çocuklar ilk olarak,ancak çocuk mahkemesi kanunlarının 

kabullerinden sonradır ki,eskiden olduğu gibi mücrim değil fakat 

devletin vesayet ve himayesine muhtaç ve tecsiyeleri yerine is- 
lâh ve terbiyeleri gerekir birer kimse olarak telâkki olunmaya 

başlamışlar ve bu pirensibin tabiî bir sonucu olarak da çocuk 
mahkemesi umuM ceza mahkemelerinin sistem ve pirensiplerinden 

ayrılarak çocuğun suçu işleyip işlemediği noktasında yani yalnız 
suç üzerinde durrrayarak kuruluş felsefesinin dayandığı ana fikir 
gereğince çocuğun suçu ne gibi saik sebebler altında işlediğinin 
anlaşılması için inkişaf etmiş bulunan sosyoloji,psikoloji, tıp 
ve psişiyatri ve diğer alâkalı ilimlerle ortaya koydukları yeni 

İlmî esaslar dairesinde etüd ve müşahede de bulunarak ıslâh ve 

terbiyeleri hususunda kendileri ve cemiyetin menfaatine en uygun 

düşen tedbirleri almağı gaye edinmiştir. 

Kısaca ceza ve terlıip yerine ıslâh ve terbiye şeklinde ifade 

olunabilecek bu yeni tarzı telâkkinin eski terhip ve ceza düşün¬ 

cesinden cemiyet için daha faydalı olduğu tatbikattan anlaşılarak 

ve dünyanın hemen her tarafında diğer mahkemelerden ayrı olarak 

çocuk mahkemeleri kurulmağa ve bu suretle çocuklar büyüklerden 

ayrı bir re jim.e. tabi tutulmağa başlanmışlardır. 

Birleşik Amerika ve İngiltere'de çocuk mahkemelerinin kuru¬ 
luş ve işleyişleri: 

25- Birleşik Amerika'da çocuk mahkemelerinin ilki 1.7*1889 
de Şikago şehrinde kurulmuş ve o tarihten sonra da yavaş yavaş 

bütün eyaletlerde kurulmuşlardır. İlk zamanlar büyük şehirler 
pilot bölge olarak kabul edilerek müstakil çocuk mahkemeleri 

oralarda kurulmuş küçük şehir ve kasabalarda ise çocuk davalarına 

aynı pirensipler dairesinde Asliye veya Sulh Ceza Mahkemelerinde 

bakılmıştır. Çocuk mahkemelerinin bel kemiğini teşkil eden probe^i 
tion memurları zamanla çoğaldıkça ve malî imkânlar elde edilip 



müşahede merkezleri ve çocuk mahkemesince verilen tedbir kararla¬ 
rının yerine getirilmesi için gerekli esir yardımcı servisi ve 
ıslâh evleri kuruldukça bütün şehir ve kasabalarda çocuk mahkemeler 

mevcut 

müstakil hale getirilmişlerdir. Birleşik Amerika'da halen/çocuk 
mahkemelerini kuruluşları itibariyle iki katagoride toplamak müm¬ 
kündür. 

1) County Juvenile conts) County ve şamil kaza salâhiyetini 
haiz çocuk mahkamaleri ki, bunlar müstakil çocuk mahkemeleri veya 

mahallî yüksek mahkemenin ayrılaş hususî birer daieresidirler• 
2) Stete administored Juvenile courts) Byalete şamil kaza 

salahiyetini haiz çocuk mahkemeleri ki,bunlar daha ziyade nufus 

ve yüzölçümü az olan küçük eyaletlerde kurulmuşlardır. Bu kabil 

eyaletlerde,eyalet merkezinde müstakil bir çocuk mahkemesi kurul¬ 

makta ve çocuk hâkimi,eyaletin bütün şehir ve kasabalarını dola¬ 
şarak çocuk davalarını görmektedir. 

26- Umumî mahkemeler hâkimleri umumiyetle kaza salahiyetini 

icra ettikleri yerlerdeki halk tarafından seçilmelerine mukabil 

çocuk mahkemelerinde ayrı bir bilgi ve ihtisasa ihtiyaç bulunduğun¬ 

dan çocuk fcahkemesi hâkimleri eyalet valisinin muayyen nitelikleri 
gözönünde bulundurarak yaptığı inha üzerine senatonun tasdikiyle 
tayin olunmaktadırlar. Çocuk davalarına tek hâkim tarafından 
bakılmaktadır. Sosyal hizmet memurları,pisikolog,sosyolog,ve 
pisişiyatir gibi uzmanlar rapor vermek ve icabında sözlü mütalâada 

bulunmak suretiyle hâkime yardımcı olurlar. 

Çocuk hâkimlerinden hukuk kültüründen maada sosyolojiye, 
psikolojiye mukuf, kriminolojideki yeni gelişmeler neticesi olarak 
çocuğun tecziyesi yerine (trestment) ıslâh fikir ve nazariyesini 
benimsemiş ve çocuk davasına harahotle bağlanmış olmak gibi husu¬ 
siyetler aranır. 

27- Birleşik Amerika'da güney eyaletleriyle şimal ve aair 

bazı eyaletler arasında çocuık mahkemesine tabi olacak yaş grupları 
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■bakımından farklar varsa da,genel olarak 18 yaş "bitinceye kadar 
çocuk kabul edilmektedir. 

26- Çocuk mahkemeleri gördükleri davalar sonunda çocuklar 

hakkında kaide olarak ceza tayin etmiyorek müşahede merkezi, 

psikolog ve sosyal hizmet memurları taraflından çocukların yaşa¬ 

dıkları aile, çevre »şahsiye t ve karakterleri ve suçu 11& gibi saik 
ve sebebler altında işlediklerin dair düzenlenen etraflı rapor 

üzerine çocuğun bir daha suç işlememesi için gerekli en iyi tedbir¬ 
ler ne olacağı düşünülerek ona göre karar verilir..vo bu karar 

bir ceza kararı değil tamamıyle ıslâhı amaç tutan bir tedbirdir-jr. 
Ancak kasden adam öldürmek,gasp ve zorla ırza geçme gibi mahiyetler: 

itibariyle cemiyetin asayiş ve düzeni ij.e ilgili pek ağır suçlar 

isnisna edilmiştir. Bu kabil suçları işleyenim: görevsizlik karon 
ile umumî mahkemelere tevdi olunurlar. 

29- Birleşik Amerika'da çoauk mahkemeleri yalnız suçlu ço¬ 
cuklar hakkında kaza salahiyetine haiz olmayıp çocuk problemi 
bir bütün olarak kabul edildiğinden aynı zamanda henüz suç işle¬ 
memiş fakat o yola yönelmiş vo bizim 6972 sayılı kanunda yer almış 
bulunan kimsesiz ve terkeuilmiş çocuklar üzerinde de kaza yetkisini 
haiz bulunmaktadır. 

30- Mahkemelerin başlıca yardımcı teşkilât olan probatir. 
sorvisi bazı eyaletlerde doğrudan doğruya mahkemeye bağlı bulunduğu 

halde bazılarında İçtimaî muavenet teşkilâtına bağlıdırlar. Mah¬ 
kemenin esaslı rüknü sayılan bu memurların matvemoye bağlı olmaları 
en uygun şekil olarak kabul edilmektedir. 

Çocuk müşahede merkezleri de (Child guidance çenter) personel 
kifayetsizliği ve malî imkânsızlıklar sebebiyle bir çok eyaletlerde 
müstakil birer müessese olarek değil hastahanelera bağlı bir 
klinik olarak tesis edilmektedirler. 

31- Malum olduğu üzere .her eyalet müstakile:! kendi kanunlarını 

tedvin ettiğinden bütün eyaletlerde ayniyeti sağlamak amacı 



ile, federal hükümetin çocuk meseleleriyle alakalı dairesi olan 

" Ekildreniz burcau" çocuk bürosu tarafından ana prensipleri 

ihtiva eden" örnek çocuk mahkemeleri kanunu Standard juvenile act" 

hazırlanmış bulunmaktadır. Bu model kanun taslağında,modern çocuk 
mahkemeleri kanunlarında yer alması öngörülen esaslı kaideler 

derpiş edilmiş olduğundan çocuk mahkemeleri kanunu hazırlanırken 
bu prensipler göz önünde tutularak faydalanmak yerinde olur kanı¬ 

sındayız . 

32- İngiltere'de çocuk problem ve hakları ile meşgul olma 
Birleşik Amerika' da olduğu gibi 19.yüz yılın ikinci yarısından 
sonra 1897 tarihli( Summary jurisdiction Act) jürisiz kaza sala¬ 

hiyeti kanunu ile başlar. Bu kanunla henüz müstakil çocuk mahkeme?- 

leri kurulmuş olmamakla beraber kabahat nev'inden suç işleyen 
çocukların hapis yerine probation altına yani sosyal hizmet memur¬ 

larının nezareti altında bir denemeye konmaları kabul edilmiştir. 
1908 tarihli çocuk kanunu ile de(children'e Act) çocuk mahkemeleri 

Birleşik Amerika'da olduğu gibi müstakil değil (Mejistrates court) 
fakat sulh mahkemelerinin bir kısmı olarak,kurulmuşlardır. ki 

33- Londra şehri hariç,İngiltere'de/her"county"ve county nin 
sahası büyük olduğu takdirde ayrıldığı her "County Borougl yani 

county nin bölündüğü kısımlarda bulunan sulh mahkemeleri hâkimler 
üç senede bir toplanarak kendi aralarında county içindeki çocuk 

mahkemelerinde Uç sene müddetle hâkimlik yapacakları seçerek o 

kaza çevresindeki çocuk mahkemelerinin panel ni teşkil ederler. 
Bu suretle teşekkül eden çocuk mahkemeleri county çevresi 

içinde iş hacmi fazla olan büyük şehirlerde daimi olarak ve iş 
miktarı az bulunan yerlerde ise haftada bir veya iki gün duruşma 

yapmak üzere çalışır,sair günler- de aynı hâkimler normal sulh 
hâkiftıliği vazifesini ifa ederler. 

Londra merkezindeki county mıntıkalarında çocuk davaları 
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fazla bulunması vs ihtisasa da yer vermek maksadı ile sulh mah¬ 

kemeleri tamamı ile normal işlerini görmekte ve hususî surette' 
ayrı binada teşekkül eden çocuk mahkemeleri yalnız çocuk dava¬ 

larıyla meşgul olmaktadır, 
34- Her sulh mahkemesi nezdinöe, yukarıda izah edilen 

tarzda seçilen hâkimlerden teşekkül eden çocuk mahkemesi,birisi 

kadın diğeri erkek olmak üzere asgarî iki ve azamî üç hâkimden 
terekküp eder. 

Çocuk mahkemesi hâkimliğin®, seçileceklerin 65 yaşını 
ikmâl etmemiş ve sosyal mevzularda tecrübe sahibi bulunmuş ol¬ 
maları lâzımdır, 

35- İngiltere'de sulh Mahkemesi hâkimleri meslekten olmayıp 
her mahkemenin kaza çevresi içindeki halk arasından İngiltere'nin 
en yüksek hâkimi olan lord Chancellor tarafından seçilmektedir. 

Bu itibarla bu mahkemelerde hâkimlik göreviii ifa eden şahısların 
pek azında hukuk kültürü mevcuttur, fakat halkın ekserisi okumuş 

olduğundan seçilen kimselerin çoğu yüksek tahsil görmüş sosyoloji 
ve psikoloji üilgiâinelsahijıivffiuççcük problemlerine vakıf bulun¬ 
maktadırlar. 

Hâkimlerin meslekten olmamalarından ileri gelen noksanlık 
her sulh mahkemesinde meslekî bilgi ve hukuk kültürü bulunan 

bir mahkeme kâtibi bulundurulmakla giderilmiştir. (Clark) denilen 
mahkeme kâtibi heyeti teşkil eden sulh hâkimlerine hir nev'i hukuk 
müşavirliği yapmaktadır. 

Sulh mahkemelerinde meslekten gelen hâkimler yerine halktan 
seçilen bir heyetin yargı erkini kullanması İngiliz hukukunun 
ana prensiplerinden olan,yargı hakkının halka ait olması ve onun 

tarafından kullanılması gerektiği düşüncesinin bir neticesidir. 
36- Yukarıda belirtilen özelliklerinden gayrı hususlarda, 

İngiliz çocuk mahkamaleri genellikle Birleşik Amerika'daki 
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çocuk mahkemelerinin kuruluş felsefe ve işleyiş prensiplerine 

istinat ettiğinden ayrıca tekrarına lüzum görülmemiştir. 
37- Memleketimizde çocuk mahkemeleri konusunda çok geç 

kalındığını müdrik "bulunan Adalet Bakanlığınca epey zamandanheri 

"bu çevrede hazırlıklar ve çalışmalar yapılmış,müteaddit tasarılar 

hazırlanmış fakat "bunlar hiç birisi kanunlaşamamıştır. Yeni ela-

tılan bu konuda"mükemmel olmak'*iddiasından vaz geçilip mütevazı 
bir başlangıçta karar kılmak lâzımdır. Bu sebeple 15.2.1965 tav 

rih ve 71-24/649 sayılı tezkere ile Başbakanlıkça B.M.M Başkan
lığına sunulan " Çocuk bahkemelerinin kuruluş, göresr ve yargılama 

usulleri hakkında kanun tasarısı"nı büyük bir memnuniyetle kar

şılamaktayız. Ancak B.M.M.sinin yenilenmesi sebebiyle "Cadue" 

olan bu tasarının bu kerüsej biraz daha ikmal edilerek yeniden 

biran önce sunulması çok arzuya şayandır-. 
Burada teferruata inmeden tasarının sadece ana mesele ve 

prensipleri üzerinde durmakla yetineceğiz . 

a) 12-18 yaşları arasındaki suçluların çocuk suçlu telâkki 
edilmesi uygundur.(tasarı 10) Tasarıda kabul edilen 12-15-18 

yaş grupları ayrımı mesnetsizdir, 

b) Tasarıya göre: Mahkeme bir meslekten hâkimin başkanlığın

da bir kadın ve diğeri erkek olmak üzere iki mahallî üyeden kuru

lacaktır. lerck başkanın gerekse üyelerin bazı özelliklere sahip 

olması şarttır» 

c) Çocuk mahkemelerinin müstakil olarak ağır ceza merkez
lerinde kurulması derpiş edilmektedir, 

d) Çocuk mahkemelerince ancak tasarının 20 ci maddesine 
göre yapılacak inceleme yani sosyal tahkikat sonunda ceza yerine 

tedbir ittihazının uygun olacağına kanaat getirildiği takdirde ^ 

tasarın:..n 9 cu maddesinde gösterilen tedbirlere karar verecek 
da 

aksi halde ceza kanunun/yazılı cezalar muayyen nisbetlerde indi-
lerok hükmedilocektir * 
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) e) Tedbir uygulamasına dair olan hükümlerin itirazı ve temyiz 
kaabiliyeti bulunmayıp kesin olarak verileoektir. (tasarı madde 32 ) 

V 

f) Tasarının 9 cu maddesinde irae edilen tedbirlerin uygulan- 
r\ 

masını sağlıyacak ıslâh müessese ve teşekküllerinin ne şekilde tesis 
edilip çalışacakları hususunda yeterli hükümler mevcut değildir. 

38- Tasarının Cadue olması sebebiyle yeniden ele alınmasında 

bilhassa 647 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin büyükler için getir¬ 
diği hükümler muvacehesinde,daha mütekâmil bir hale getirilmiş ken¬ 

disinden beklenen gayenin tahakkuku bakımından faydalı olacaktır. 
Bu itibarla: 

a) Evvelâ küçük suçluların T.O.K. ve Ceza Muhakemeleri Usulü 
kanunları çerçevesinden tamamiyle dışarı çıkarılması gerekir. Hatta 
çocuklar hakkmdaki kanunda; bu kanunlara atıfta dahi bulunmaması 

faydalı olacaktır.Küçüklerin nev'i şahsına münhasır ayrı bir grup 

^teşkil ettikleri şuuru ancak bu suretle kazanılacaktır. Bilhassa 
küçük suçlulara tatbik edilecek tedbirler konusunda bu tefrik za¬ 
rurîdir. 

b) Çocuk mahkemeleri umumî ceza mahkemeleri karakterinden 

çıkarılarak kuruluş felsefe ve prensiplerine uygun bir müessese 
halinde tesis edilmektedir. 

c) Çocuk mahkemeleri kanunu tasarısı,çocuk suçluluğunu önle¬ 
mek amacını güttüğünden yalnız suçlu çocukları değil aynı zamanda 

suça yönelen ve tarifi 6972 sayılı korunmaya muhtaç çocuklar hakkın- 
daki kanunda bulunan çocukları ve ayrıca evlât edince velâyet ve 
vesayet gibi çocuk hakları ile ilişkin hususları da bünyesinde 

(toplanmış bulunmalıdır. 
d) Memleketimizde henüz kâfi miktarda sosyal hizmet mamur 

ve uzmanları ve bunlara ait teşkilâtlar bulunmadığından müstakilnı 
ve örnek çocuk mahkemelerinin,müşahede merkezleri,tedavi ve sair 

yardımcı servisi ve örgütlerle üniversitelerin halen mevcut oldu¬ 

ğu büyük şehirler ve civarları pilot bölge olarak kabul 



edilerek burslarda kurulmaları ve yardımcı dediğimiz sosyal 
hizmet müesseseleri inkişaf ettikçe tam teşekküllü müstakil ve 
modern çocuk mahkemelerinin çoğaltılması,alot bölge dışındaki 
yerlerde ağır ceza merkezlerinde değil şimdilik her asliye ceza 

mahkemesi nezdinde çocuk problemleriyle daha alâkalı bulunan 

ve kanunda tesbit edilecek şartları haiz bir hâkim tarafından 
işlerin çokluğuna göre münhasıran veya ek görev halinde çocuk 
mahkemeleri kanunu hüküm ve usulleri daieresinde bakılması mem¬ 

leket realitesine ve çoouk mahkemelerinin diğer memleketlerdeki 

tarihî inkişaf seyrine daha uygun olacağı kanısındayız. 
e) Çocuk mahkemesinin husus iyeti, sosyal fayda bakımından 

çocuklar hakkında ceza yerine islâh tedbirleri verilmiş o İma sı (tısladı 
Bu verilen tedbir kararlarının uygulanması için gerekli servis 

ve müesseseler mahkemelerle birlikte kurulmamış olursa şüphesiz 
ki, cem'iyet için fayda yerine zarar melhuzdur. Bu itibarle;as¬ 

garî seviyede de olsa yardımcı servislerin kuruluşlarının da 
adı geçen kanunda yer alması bir zarurettir. 

f) Tasarının 9 ncu maddesi gereğince verilecek tedbir karar¬ 
larının da,genel hukuk prensipleri gereğince,kaabili iittiraz veya 
kaabili temyiz olması gereklidir. 

V- İNFAZ SIRASINDAKİ SOSYAL HİZMETLER: 

Bu bölümde sadece kapalı muhitte tedavi bahis konusu edile¬ 

cektir. Suçluya hapis cezasından gayrı bir tedbirin tatbik edil¬ 
diği halde bahis konusu olacak sosyal hizmetler ayrı bir bölümde 

ele alınacak keza,akıl hastası,akolik ve saire gibi suçluların 
tedavi maksadı ile konduğu özel müesseselerden özel tretmanda 

bu bölümün dışında kalmaktadır. 
1- Dar anlamda tretman safhası 

39- Bu safha suçlunun müesseseye konduğu andan başlayıp 

şartlı yahut şartsız tahliye anına kadar devam etmektedir. Bilin¬ 
diği üzere suçluların tretmanı çok cepheli bir faaliyettir, ve 

bu faaliyete çeşitli uzmanlar katılmaktadır. 
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40 - Günümüzde genellikle kabul edildiğine göre, hürriyeti 

bağlayıcı sezalardan suçlunun serbest hayattan alınıp cezaevine 

kapatılması,yani hürreyetin mücerret .tahdidi cezanın bizatihi 

kendini teşkil etmektedir. Diğer bir deyimle suçlu ceza evine 
kapatılmakla cezalandırılmıştır.; yoksa kendisi cezaevine 

orada cezalandırılmak için konmuş değildir. Binnetice toplu 

hayatın, bahasus cezaevi hayatının zaruri kıldığı ve hisscttiril- 

mesinda terbiyevi bir fayda bulunan disiplin ve tahditler dışında, 

lüzumsuz,faydasız,kırıcı her türlü muamelelerden vazgeçmek gerekir. 
41-Tretmanın özünü suçlunun tabi tutulacağı infaz rejimi 

teşkil edecektir. Ceza kanunumuzun kabul etmiş bulunduğu müterakki 
sistem,647 sayılı infaz kanunumuzla yerini daha yumuşak bir siste¬ 

me bırakmış tır .ki bu da ^ ^^“sine göre (mad.9) suçlulula- 
rın sınıflandırılmasını/kendi şahsiyetlerine uygun müesseselerde 
tretmana tabi tutulmasını öngören sistemdir, (mad.10 ve son) 
Ana görev olarak cezaevleri idaresine terettüp eden tretmanın 

bu teknik veçhesi üzerinde (6) konumuzla olan ilgisi bakımından 
uzun uzun uurmağı lüzumsuz buluyoruz; aşağıdaki prensiplerin 

tesbitiyle yetinmeğiz. 

42- Müessir bir tretmanın sağlanabilmesi için herşeyden evvel 
uzman bir personelin yetiştirilmesi gerekmektedir; yani cezaevleri 

görevi bir" Carricere" haline getirilmelidir. Üç yıldan beri ceza¬ 
evleri idareleri için açılmakta olan kısa süreli kurslar bu geliş¬ 
menin bir başlangıcı sayılabilirse de yeterli değildir. 

Genel olarak personel aşağıdaki kategorilerden terekküp ede¬ 

cektir: a) Yönetici personel; b) Genel personel (mesleki bir for¬ 

masyon ve yeter bir tecrübeye sahip personeldir); c) Uzman personeli 
(Hekim,öğretmen,sosyal hizmet görevlisi v.s.); d) İdareci (icra) 
personel; e) Nezaret personeli. 

6- Suçluların sınıflandırılması konusunda Bk.Prof.Lopez-Ray, 
"Aspects Pondomental a classification et individualisation 

dea detenue" Adalet Bakanlığına sunulıan rapor 
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43- Gerek gğnel,gerek meslekî eğitimin sağlanması; suç¬ 

luların sağlık,giyim ve iaşe (7) durumuna gereken önemin verilmesi; 
koş zamanların değerlendirilmesi; cezaevinin çerçevesinin normal 
toplum hayat şartlarına,imkân ve zaruret çerçevesini aşmamak üze¬ 

re,uygun hale getirilmesi;suçlularda dış alemden tecrit edildikleri 
hissinin uyandırılmaması hirinci derecede önemi haiz hususlardandır. 

44- Burada istitraten küçük suçluların tertmanına da temas 
tek 

gerekmektedir.Küçük suçlular için memleketimizde mevc ut/tr atman 
şekli müessesede tretmandır.ll yaşın üstündeki küçük suçlular 

konusunda ümit verici kir tatkikata şahit olmakla keraker, mevcut 
sistemin yetersizliği aşikârdır. Bir kore çocuk suçlular konusun¬ 

da uzman müessese personeli henüz yetiştirilmiş değildir,küçükler 
tretmana müteallik hiç kir nosyona sahip bulunmayan gardiyanların 

elindedir. Çalıştırmada eğitim faktöründen ziyade, ekonomik faktö¬ 

re önem verilmektedir. Çocukların aileleri ve muhitleriyle olan 

4 münasebetleri ele dahi alınmamıştır. Islâh evleri (Açık cezaevleri) 
esasına uygun olarak düzenlenmiş bulunmakla beraber bu sistem bütün 

unsurlarıyla tatbik edilmiş değildir. Gerçek "boratal" larm geliş¬ 
tirilmesi bir zarurettir'.Ağırca bir suç işlemiş 11 yaşın altındaki 

çocuklar için ceza kanunumuzun öngördüğü devlot idare veya mura¬ 

kabesindeki müesseseler henüz kurulmuş değildir. 

45- Müessese tretmanı bilhassa küçük suçlular için Mahsurlu 
olduğundan buna yalnız zaruret halinde yani diğer tedbirlerin 
uygun görülmediği hallerde başvurulacaktır. Küçüklerin konacağı 

7) Bu hususlar.-. ımahpusların moralinin yüksek tutulması bakımından 
zaruri görülmektedir. Bilhassa iaşenin fazla bir " distrac±ion"u 
olmayan mahpuslar için pek önemli teşkil ettiği infazcılar 
tarafından ısrarla belirtilmektedir. 
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müesseselerin be hama hal açık yahut yarı açık olması gerekirj. 
küçüklerin cezaevlerinin, özel kısımlarına konması kat'i olarak 

yasaklanmalıdır. 

7ü- VI- AÇIK ÇEVREDE TRDTMAN: 

46- Daha evvel belirtiğimiz üzere kapalı muhitte tedavi 

(cezaevleri) bugün eski itibarını kaybetmiş bulunmaktadır. Gördüğü 
fonksiyon cezalandırmanın yalnız bir cephesine,tehdit ve ödetmeye 
münhasır kalmaktadır. Bu sebeble bütün ümitler açık çevrede teda¬ 
viye yönelmiş bulunmaktadır. 

47- Cezacılarca pek iyi bilinen ingilizlerin "probation'u 

ve fransızlarm" şartlı tecil"i bu konudaki müesseselerin başında 

gelmektedir. Tecrübe edilmiş ve müsbet neticeleri tesbir olunmuş 
bulunan bu tedbirin behamahal benimsenmesi gerekir. 

Probeasyon müessesesinde temel elemanların" karar öncesi 

soruşturma" ve"nezaret" olduğu uzmanlarca belirtilmektedir.Şu 
halde tedbirin tatbikinde görev alacak ajanların uzman kişiler 

olması,beşeri" şahsiyet" ve"davranış"konusunda bilhassa bilgi ve 
tecrübe sahibi bulunmaları icaboder.(8) Tedbirin başarısı bu konu¬ 
ların gerçekleşmesine bağlıdır. 

Probasyon'dan faydalanacak suçluların seçimi müstakil bir konu 

teşkil ettiği cihetle burada ele alınmayacaktır. 

48- Kısa süreli hapis cezalarının bir alternatifi olarak ka¬ 

bul edilen bu tedbirler yeni "infaz kanunumuz" tarafından da ön¬ 
görülmüştür. 4 maddeye göre mahkeme suçluyu: a) Altı ayı geçmemek 
üzere Devlet ,Belediye Hizmetlerinde,İktisadî Devlet teşekkülle¬ 
rinde çalıştırılmaya; b) Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya 
ıslah müessesesine devam etmeye muayyen bir yere gitmekten,bazı 
faaliyetleri veya meslek ve sanat'a icradan men'e mahkûm edile¬ 

bilecektir. c) bir yılı geçmemek kaydıyla. 
47- Paragraftakileri sürülen hususların burada da cari olduğu 

aşikârdır. 

49~ Küçük suçlulara kabili tatbik yegâne tedbirin" Müessesede 

(8) FINK-Arthur S.s.g.o. 8.382 
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de._tretman" oluşu günümüz coza telâkkisini uymamaktadır. Hatırlat¬ 

mak gerekirki bugün büyüklere tatbik edilmekte olan "açık muhitte 

tretman başlangıçta münhasıran küçükler konusunda düşünülmüş idi. 
Şu nalda küçük soçlular için "müessesede tretman" in asgarî hadde 
indirilmesi,bunun yerine "açık muhitte tretman"m haddi azamîye- 
çıkarılması icabedcr. Bu değişim ise,gerek büyüfeler gerekse küçük¬ 

ler hususunda tedbirin tatbikinde diğer bakanlık ve müesseselerle 

işbirliğini zarurî kılmaktadır. 

Hukukumuza henüz girmemiş olmakla beraber batı ülkelerinde 

uzun zamandanberi tatbik edilmekte olan"himaye altında serbesti" 

(İberte protagee),çocuğun devamlı veya geçici olarak bir kimseye 
teslimi,bazı kurslara devam mecburiyeti,günde bir kaç saat veya 

haftanın belirli günlerinde çocuklar için kurulmuş bazı müessese- 

lere devam v.s. gibi tedbirlerin müessir bir şekilde düzenlenmesi 

suçlulukla mücadelenin vazgeçilemez unsurlarıdır. Alınan tedbir¬ 

lerin hâkim tarafmdan,lüzum üzerine her zaman değiştirilebilmesi 
de mümkün olmalıdır 

VII- TAHLİYE ÖNCESİ DEVRE: (X) 

50- Bu devrede yer alan tedbir ve hizmetlerin gayesi,her-

şeye rağmen sun'î bir atmosfer teşkil eden müessese hayatından, 
suçlu için zamanla bir meçhul haline gelmiş serbest hayata 
geçişin güçlüklerini ortadan kaldırmak- İ r,hiç olmazsa hafiflet¬ 
mektir; bu mahiyeti itibariylede suçlunun ceza evindeki genel tret- 

manmdan ayrılmaktadır.Elbetteki bu sonucunda amacı suçlunun top¬ 

luma intibakı, belki daha isabetli bir deyimle"islâhıdır".İslah 
faaliyeti de müessese hayatından normal hayata geçişi kolaylaş¬ 

tıracak şekilde düzenlemektir. Fakat bu hükümde söz konusu edilecek 
tedbirler daha sınırlı bir gaye gütmekte,yani serbest hayatta 

(X) Bu bölümün hazırlanmasında,konunun münakaşa edildiği"suçun 
önlenmesi ve suçluların tretmanın ikinci Birleşmiş Millet Kong¬ 
resi" için hazırlanan genel rapor ve sekreterye raporundan 
geniş surette faydalanılmış tır. 
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suçlulunun ilk karşılaşacağı güçlükleri intibaksızlık amillerini 
ortadan kaldırmağı hedef aramaktadır# Aynı tedbirlere şartla salı¬ 

verme halinde de müracaat gerekecektir;bununla beraber bu ikinci 

halde bir birinden farklı olarak,suçlunun ceza evindeki davranışı, 
tretmana verdiği cevap,normal hayata intibak konusunda sahip olduğu 
şans,toplum için arzottiği tehlike gibi diğer bazı mülâhazalarda 
işe karışmaktadır. 

51- Kısaca tahliye öncesi devrede alınacak tedbirler sayesin¬ 

dedir ki; 

a) Suçluya bütün infaz süresince tatbik edilen tretmanın 

neticesi mezkûr intikal devresine has güçlükler yüzünden sıfıra 
irca olunmaktan kurtulacak; 

b) Eski suçlu topluma kazandırılmış olacak ve, 
c) Nihayet toplumda yeni suçla karşı korunmuş bulunacaktır. 
52 Serbest hayata geçişi’ kolaylaştıracak tedbirlerin bir 

kısmı suçlunun müosseseye konduğu günden itibaren tatbik olunacaktır. 
Meselâ suçlunun sosyal münasebetleri ve ailesi ile .olan ilişikleri 
konusunda olduğu gibi (9) zaten toplumdan alınan suçlunun tekrar 
topluma iadesi vetiresi bir bütün teşkil etmekte,bir devrenin yahut 
özel bir tedbirin başlangıç noktası kendinden bir evvelki devre 
içinde yer almaktadır. Nitekim tahliye sonrası tedbirleri de 

(After-careJ tahliye öncesi tedbirleri ile sıkısıkıya ilgilidir, 
diğer bir deyimle after-care,suçlu daha müessesede iken düzenlenmeye 
^başlayacaktır.Eakat bu hâl muhtelif devrelere haz özel tedbirlerin 
mevcudiyetine de engel değildir. 

53- İlâve etmek gerekir ki, bu manada özel bir hizmetin düzen- 
lcnmesi ancak uzun süreli hapis cezalarında bahis konusudur. 

(9) Bk.^nsemble des r^gles minims pour le traitement des detenus 
regles le 1 ar congres des Natione-Unios pour la prevention du 
orims et le traitement des delinguant G-en^ve 1955 (Conseil econo-
nigue et social 663 C- XXIV-sayı ve 31 Temmuz 1957 tarihli kararıy- 
.e mezkûr ksideleri tasdik edilmiştir.) 
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Devre süresi genel olarak altı aydır., bu tedbirleri infazın son 

Haftasına sıkıştıran memleketler olduğu gibi iki senelik bir süre 

ingören ülkelerde (Seylân) mevcuttur. D vrenin bu kadar uzun tutul- 
nası, kanaatimizce, bunun dar anlamda tretmanla karıştırıldığı anla 

una gelecektir. 
t 

54- Hapis cezalarının infazında müterakki sistemi kabul 

îtmiş bulunan ülkelerde, son devre suçlunun topluma iadesi tedbir- 

.erine hasredilmoktedir. Meselâ Birmanya'da infaz müşahede, toraman 
re tecrübe devresi olmak üzere üç bölüme ayrılmakta; tecrübe devre¬ 

li oto disiplin prensinin tatbik edildiği, izinli çıkmaların mümkün 

'ldugu bir müessesede geçirilmektedir. Borstal'lara kapatılan suçlu- 

,arda, serbest hayata hazırlanma dereceleri gözönünde tutularak alelâ 
o katagori, imtiyazlı katagori, özel imtiyazlı katagori olmak üze- 

e tefrik edilmektedir. Son grupta bulunanlar ayrı elbise giymekte, 

darede görev almakta, yumuşak bir disipline tâbi tutulmaktadırlar. 
Cenubî Afrika Birliği ve A.B.D. nin bir kısım eyalotlerin- 

e suçlu kapalı müesseseden evvelâ yarı açığa, daha sonra açık 

üesseseye alınmak suretiyle serbest hayata geçiş sağlanmaktadır, 
sviçre'de de infazın son safhasında suçluya daha fazla serbesti 

eren özel bir rejime yer verilmektedir, (müesseseden resmî işler 

çin çıkabilmek, organize gezintiler v.s.) 
55- Müterakki sistemi terkedip bunun yerine suçlunun durumu- 

a göre gittikçe yumuşayan ve mahpusa. itimadın gittikçe arttığı bir 

ajim kabul eden ülkeler'de (Syatemc ıç Troitement e-volutif)vardır. 
pansa'da durum böyle olduğu gibi İtalya'da da davranışları bakı¬ 
mdan problem teşkil etmiyen suçlular özel readaptasyon sosyal 
iesseselerine konmaktadır. Bu müesseseler, mahsus surette, suçlu- 

ın topluma dönmesini hazırlıyacak şekilde düzenlenmişlerdir. Diğer 
iesseselerde ise suçlu, sadece infazın son haftalarında topluma 
5nüşe hazırlanmaktadır. 

56- Normal hayata hazırlamada çeşitli ülkeler tatbikatında 

ı hususta gözönünde tutulan unsurlar şunlardır: 
a) Ailevi ve sosyal münasebetlerin kurulması ve devam 

:tirilmesi: İnfazda bu münasebetlerin tesirine büyük önem veril- 
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inektedir. Bu korre çoğu suçluların mensup bulunduğu cahil çevre¬ 

lerde mücerret toplumun suçluyu ilgilendirmediği, buna mukabil 

aile ve grup etkisinin, aile ballarının çok kuvvetli olduğu gerçe¬ 

ğinden hareketle mezkur bağları kopmuş, bulunan suçluların her şeye 

ilgisizlik duyduğu, ümitsizliğe kapıldığı belirtilmektedir. Bu 

ruhî halet içinde bulunan kişiler konusunda gerek çalışma, gerekse 
genel disiplin tesirinin fevkalade güç olduğu la tecrübelerle tes- 
bit edilmiştir. 

Bu cümleden olarak Ar,jant in, Şİİ j., Meksika, Porta-Rico ve 

İsveç 1 te "karı kocalık ziyaretlerime (visi'.a o on juıg-'le ) müsaade 
edilmekte; Batı Almanya, Danimarka, Yunanistan, İngiltere, İsviçre 
gibi bazı ülkelerde de "ev izinleri" (r^ng^i dana des foyera) öngö¬ 
rülmektedir. Ar jantin,Meks ika, Hindi s tan, Pakis tan ve Pilipin 'İcrdo 

de seçilmiş mahpuslar ceza evleri arazisi üzerinde kurulan özel 

infaz kolonilerinde aileleri ile beraberce yaşayabilmektedirler. 
Deneme safhasında olan bu sistemler infazcaİarea tavsiye adilmİmektadir 

57- b) Ferdî Yönetme ı Suçluyu 'om ı serbest hayata hazırlamak 
anacıyla ile düzenlenmektedir. Bazı ülkelerde ecza evi görevlileri 

diğer bazılarında da özel yardım kurutları fİngiltere,Japonya,Porveç 
Pinlanda: Özel kurum ziyaretçileri) tarafından yürütülen bu faaliyet 
mahkûma yapılan ziyaretleri,kendisine dışla temas imkânlara nın s ağ¬ 
lanmasın^ Gazete,mecmua,radyo-televizyon v.s) kendisinin muhtemelen 
karşılaşacağı güçlüklerin yenilmesini ihtiva etniktedir. 

Kanada ve İngiltere 'de bu hizmete pek orker. başlanmaktadır» 
Kaza,ailelerin dağılmasını önlemek amacı ile dışla olan bu temaslar¬ 

da baştan itibaren teşvik edilmektedir.(yazışım »gardiyan refaka tinde 
gezintiler,zjyaretçi kabulü v.s.) 

Bu hizmet Belçika'da After-carcoafhasında eski suçlu ile 

ilgilenecek "tuteur" ;Avus uralya1 da ,»nta evleri idaresi personeline 

dahil sosyal hizmet uzmanı (şartla salıverme ajanı) tarafından yürü¬ 
tülmektedir* Avus tura lya 'da suçlular "kaabili is -1(1 h"gayrı kaabiii 
Lslâh" olmak üzere ikiye ayrılmakta; cuıcak ikinci gruptakiler bu 
kizmetten faydalandırılmoktcdır; yukarıda adı edilen ajan,tahliyeden 
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üç ay evvel kaabili ıslâh suçlu ile mülâkat yaparak kendisinin 
ihtiyaçlarını tosbit etmekte,temasın devam ettirilip ettiri1 miye- 
ceğine karar varmaktadır, 

Ferdi yönetme mefhumu içine sosyal asistana ve after-care 

teşekkülleri tarafından elbise,meslekî aletler v.s. verme faaliyeti 
de ithal edilmektedir, 

58-c 0-rup halinde yönetme; 

Fazla pahalı ve çok sayıda personele ihtiyaç gösteren "ferdî 
yönetim" yerine geçmek üzere düzenlenmektedir. Bu suretle söz konu¬ 

su hizmetlerin daha geniş bir mahkûm kütlesi faydalanmaktadır.Aynı 

zamanda müşterek problemler daha derinliğine ele alınabilmektedir. 
Müşterek problemler konusunda; uzmanlar tarafından verilen münaka¬ 

şalı konferanslar şeklinde icra edilmektedir.Meselâ,şartla salıve¬ 
rilen mahpus konusundaki nezaretin sebepleri;tecrübenin başarısı 

yahut başarısızlığında eski suçlunun şahsî sorumluluğu;nezaret 

altında serbestî delegeleriyle olan münasebet; işveren ve diğer iş¬ 
çilere karşı takınılacak tavır; iş arama,aile hayatına intibak; 
günlük hayatta dinin rolü;hukuki meseleler;akıl hıfzıssıhhası ve 

şahsiyet gelişmesi v.s gibi konular tavsiyo olunmaktadır, ( 10 ) 
Bu tatbikata İngiltere , Ar .jantin,Birmanya »Kanada,Danimarka, 

Finlandiya,Hindistan,Japonya,Hollanda,Cenubî Afrika Birliğinae 
Taşlanmaktadır. 

59- d) Meslekî eğitim: 

Çoğu zaman tretmanın bizzat kendisini teşkil eden meslekî 
eğitim,ilgiliye çalışma itiyadı vermek suretiyle kendisinde sorum¬ 

luluk hissini geliştirmek,ona serbesti hiss-i vermek şahsiyeti bo¬ 
zan tenbelliği önlemek gayesini gütmektedir. 

Belçika 'da küçük,mükerrir ve serseri suçlulara mahsus özel 

müesseselerde,6 ilâ 8 aylık,teksifi mesleki eğitim kursları düzen¬ 

lenmektedir. Batı Almanya'da suçluyu eski mesleğinde gelişme imkanı 
verilmekte,mizaca uygun yeni bir meslek öğretilmekte»ustası az 

olan bir kısım mesleklere çırak yetiştirilmektedir. 
'10) Hadbook on Pro-Cleese Pro-Paration In Correetionul insti tution 

Amerikan prison Assocation'in Klesifikasyon ve Case-wcrk Komi¬ 
tesi tarafından hazırlanmıştır.(New-yoyk 1950) 
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60- a) Çeşitli maksatlarla oeza evinden izinli çıkabilme 
(Kesilmiş münasebetleri kurmak, kiliseye gitmek, ziya re t, lıer 

türlü müracaat ve teşebbüsler,iş aramak,elbise İsmarlamam gibi i 
muhakkak bir görevlinin refa'kâtinde,bir kaç saat yahut bir güne 

inhi sar eüen çıkışlardı. Gayesi suçluyu, unutmuş olduğu dış âl «mi-:. 
temasa getirmektir. Kanada"da tahliyede üç ay ,Yeni Zelanda 'da 

0.6 

Dir ay evvelki deneme/bir def'ava mahsus olmak üzere mümkün ol::: '.t 
fani Zelanda'da suçluya ayrıca bir miktar Cup harçlığı da verilmek¬ 
tedir. 

61-f) Çalışma izni: 

Iş saatları içinde dışarıdaki iş yerinde çalışıp geceleri. 

3eza evine dönmekten ibarettir , bu şekli ile serbest hayatıdûzoni 

çinde ceza tretmanına benzemektedir. Cezanın en önemli unsuru a bun 

Hürriyetin kısıtlanmasını asgari halde indirdiği için itirazla Aar- 
ü.3 anmış tır. Halen tecrübe mahiyetinde olan bu tedbir münhasıran xa.l.- 
I-
iye öncesi devrede(Norveç'te 3,Hollanda'da 5 ilâ 6, İngiltere'de 

- il' 9 ay için) tatbik edilmektedir. (J1")* Ükrl.en 3artr-u\ljiarye.,,.İsveç ■ 
İngiltere,Belçika,Danimarka, İskoçya-tra: nin for froedom , branş; , mry■ , 
[cilanda,Kanada,Japonya 1 da özel surette seçilen mahkumlar konurundu 
'as tlanmaktadır. Tedbirden faydalanacakların seçiminle , s uçlunu, l -ano;. 

.urumu yanında, müessesede elde edilmiyeeek bir meslekî eğiti rain Sc. im.- 

fâ.31 yahut suçlunun ailesine bakabilmek içjn daha fazla para kazara a 
lecbur elması gibi faktörlerde gözönünde tutulmaktadır.Meselâ«Bela;ka' 
h; sadece- akıl hastası olmıyan kadınlar;Danimarka İsveç Hollanda dr 
ıkıl hastalan da bu tedbirden faydalanmaktadır. İngiltere'de dört 
L;.nn üstündeki hapis mahkûmları; İsveç 1 te bilhassa ilk def'a suç ma- 
.yerler küçük suçlular konusunda mümkündür. Danimarka'da ceza eviç¬ 
teki (yani disiplin altındaki ) davranışları mükemmel olmakla beraber; 
erbest kalınca ne yapacaklarını bilmiyon,toplumda yaşamakta/korkar< 
löke erirlere tanınan bâr imtiyazdır. 

[İl'' il er akşam müesses ey o dönme h? Linin, tedbir uzun s ur e d o erim o m. ... 
'.nkdirde suçluda tahammülü güç asabi tansiyon yarattığı bhi.ii- 
t ek bedir > 
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Aldıkları ücret serbest piyasa ücreti olmakla beraber,tasar¬ 
ruf hakları tahdit edilmektedir. Bu tedbirden faydalananlar iş 

yerine,hatta kendi vasıtalarını kullanarak,herkes gibi serbestçe 

gidip gelebilecek; yalnız gidiş ve dönüşleri,sui istimali önlemek 
için kontrol edilecektir. Kendilerinin digcr mahkûmlardan ayrı 

yerlerde barındırılması gerekmektedir. Diğer mahkûmlarla beraber 
buludurulmaları hem ihtilât tehlikesi yaratmakta,hem de müesses ede 

bir tansiyona sebep olmaktadır. İsveç ve İngiltere 1 de bunlar için, 
ceza evi dışında özel yurtlar kurulmuştur. Bazla olarak İngiltere 1 
de,bu yurtlarda kalanlara,zarurî ihtiyaç ve mahdut eğlence için, 

cüz'î bir harçlık verilmekte bazı geceler ve hafta sonlarında 
serbestçe dolaşabilme,bayramlarda evlerine gidebilme,karıları ile 

şehirde dolaşabilme imkânları da tanımaktadır. Keza,İngiltere!de 
iyi netice alındığı için halen bütün mahkûmları içine alaçak 

şekilde genişletilmiştir. 

Genel netice memnnniyet vericidir. 

62- g) Eve gitme izni: Refakat (12) ve kontrol altında mah¬ 
pusun evine gitmesine izin verilmelidir. Son iki yahut üç ay için¬ 

de yer almaktadır. Süresi de bir kaç saatten bir kaç güne kadar 

olmak üzere pek değişiktir; Hindistan1 da bir aya kadar uzayabilmek- 
tedir. 

Bazı ülkelerde yalnız ilk def'a- suç işleyenlere,diğer bazı¬ 

larında da emniyet tedbirlerine konu olmuşlara veya küçük suçlu¬ 

lara tanınan bir imtiyazdır. Alman neticeler müsbet olduğundan 

gittikçe genelleşmektedir. 

Norveç’te makul ve meşru sebebe binaen verilen bu izin,İngil¬ 
tere! 'de istek üzerine cezaevi görevlileri ile infaz sonrası yardım 

servisleri yetkililerinden müteşekkil bir kemsiyon tarafından, 
suçlunun ve elilesinin durumları incelendikten sonra verilmektedir» 

(12) Danimarka,İsveç,Yeni Zelanda'da resmî refakat aranmıyor;suç¬ 

lunun şeref sözü vermesi yahut aileden birisine veya bir yakmana 
teslimi yeter teminat görülmektedir. 
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Keza İngiltere've Hindistan’da tasarrufu oİmiyan suçluya evxne 
kadar yol masrafları ödenmektedir. 

63- Tahliye öncesi safhada $er alabilecek bu genel hizmetler¬ 

den başka bazı ülkelerde (lanada »Seylân,Danimarka, Ilind:3tan, 

Japonya,A.B.D.,Batı Almanya ) tahliyesi yaklaşan suçlular iç_ , 
serbest hayat şartlarına mümkün mertebe yakın bir atmosferi :: 
hüküm sürdüğü müesseseler kurmuşlardır. Bu yoldan,aynı zamanla 

tretmanın neticesi do kontrol edilmiş olacaktır, 
64- Yeni infaz kanunumuzla müossesedo tretmanın bu veçhesi 

de ele alınmış bulunmaktadır. Nitekim 14 üncü madde gereni no 
"hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanlardır: 

a) Mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere 
ana veya babasının eşinin,kardeşinin veya çocuğunun ölümü yahut 

bunlardan birinin ciddî veya ağır hastalıkları hali nd- veya z mısra 

maruz kaldıkları büyük yangın,deprem,su baskını gibi âfetlerin 

vukuunda mahfuzen veya serbestçe gitmek üzere bir günden on güıu 

kadar (13) 

b) Açık müessesedo bulunanlardan Mahkûmiyet müddetinin y, nsı~ 
nı iyi halde geçirenlere ayrıca 72 saatö kadar, nizamname d e mbit 

edilecek esaslar dahilinde Cumhuriyet Savcılığının tasvibi ile 

izin verilebilir "(Cong6 dans les foyers)" 
65- Keza 17 nci madueye göre de,"...açık müesseşeye te:rık 

edilenlerden veya mahkûmiyet müddetinin cn az 1/4 ünü iyi btl 
ile geçirenlerden,Ada1ek; Bakanlığı,Ziraat,Deniz,aycİlığı,yol? 

inşaat,maden ve orman gibi iş sahalarında çalışmalam ekip],eri 

teşkil odeüilir." 

"Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün kılacak müesseseler 

ikmal edilinceye kadar,şartla salıverilmelerine en fazla bir ser ; 
ac 

kalanlardan bu kanuna göre hazırlanç-k nizamnamede tesbit edilecek 

(13) Bu hüküm bir "intibak tedbiri "inden ziyade bir "nıa^er^t izni" 
olarak görülmekte ise de,suçlunun,ailesi ile olan münasebetidir: 
takviyesi bakımından önemlidir. 



- 31 -

yer,meslek vu bedenî kaabiliyeti haiz olanlarla tayin olunacak 
iş 

suçların failleri resmî veya özel sektöre ait/yerlerinde çalıştın^ 
bilirler/1 -■ (Conge dc traviV ) • 

VIII- miLİYE SONRASI JSVREYE HİS T^ZI,ıkllER: 

(İnfaz sonrası yardım - Af ter Gara 5 aile post penitentirLjtee) 
/y\ 

i Aşağı . yukarı bir asırdan! er: bir'’ sosyal hizmet olarak 

kabul edilmiş bulunan bu yardım henüz memleketimizde hiç bir şekli 

ile düzenlenmiş değildir. Cezanın infazından sonra japılan bu yardın 
eski suçlunun topluma intibakını sağlauiğı gibi,(yaşayışına nezaret, 
kendisine manevi ve maddi destek olmak suretiyle aynı zamanda top¬ 

lumu da yeni suçlara karşı korumaktır.) (tekerrürü önlemek) (14. 
67- Başlangıçta sadece kesin olarak te Iİl iye edilmiş bulunan 

suçlular konusunda düzenlenen bu yarım.-,• ilgiliye yiyecek,yiyecek 

ev,iş v.s. temini gibi madd* ihtiyaçların ismini yanında; (yardımın 
hümaniter veçhesi) ödetme ve korkatmaya müstenit sert ceza neticesi 
şiddetli cezaevi disiplininin birden or b. •„ n kaldırılmasının suçlu 

üzerindeki etkilerini hafifletmeğe do müteveccihtir. 

Bugün şartla salıv.nnm lin kabulü ve infaz rejiminin yumuşa¬ 

ması neticesi,mezkûr yardımın gerek amacı»gerekse düzenlenmesi 

değişmiştir, /artla salıverilen mahkûmun kontrol ve nezareti eskiden 
polis anlayışı ile yapılmakta i .i. \re tam bir polis tedbiri idi,. 
Halbuki lagün şartla salıverme hemen hemen infaz sonrası yardım ile 

ayniyet halindedir ve bu yardım bilhvosa şartla salıvermede tatbikat 
bulmaktadır .Bununla berabe1 infaz sor. ası yardımın, kesin olarak 
tahliye edilenler konuşurda olanlar şartla tahliye edilenler 

konusunda olanlar şeklinde tatbik ede 1 ülkeler de vardır .(İngiltere, 
A.B.B. ) 

(X) (Af tor-- ar e) » Aide-pos ty eni ton t ; s İre"tabirle ri tenkit edilmekte? 
bun r. yer? no "servis ..s seçilirde r^ec nootion" tabiri teklif 
olunmaktakir. 

(14) Centro ı< n... onale.d d? Provensicne e Difaza Scoialo ’nin telâkkisi , 
kozaı s; ao^bles de/miıima pain lo trs.Lttement da s detenus, 
korle 6" iü'örS'ü * "   - 
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\ 

68- Müessese hayatından serbest hayata geçen suçluya yapılacak 
maddî yardımın dozunun iyi ayarlanması gerekir; ifrata kaçıldığı 

takdirde şahsî gayreti tahrik.edilmemiş olacaktır. Asıl maddî yar¬ 
dımın After-Care müessoselcri tarafından değil,cezaevi idaresi ve 
sosyal organizasyonlar tarafından yapılacaktır. 

69- After£ Care .mecburi (şartla salıverme halinde) ve ihti¬ 
yarî ( kesin tahliye halinde talep üzerine ) olmak üzere iki şekilde 
yürütülmektedir. Eski suçlunun yaşayışına nezaret,bilhassa şartla 
s alı ver ileni er konusunda, Aftir*-Carc'in bir genel şartı haline geti¬ 
rilmiştir. 

70- Çoğu sistemlerde şartla salıverme ve binnotice mecburi 

after-care kabul edilmiş olmakla beraber, şartla salıverilen mah¬ 
kûmların nisbeti pek düşüktür. A.B.D. inde bu nisbet $'55 dir. 
Memleketimizde şartla rsalıvermeye mütaallik hükümler âhiren kabul 

edilen 647 sayılı infaz Kanunu ile genişletilmiş bulunmaktadır. 
Çoğu sistemlerde ancak bir k;ısım suçlular konusunda kabul edilen 

şartla salıvermenin genelleştirilmesi,yani cezanın belli bir nisbeti- 
non çekilmesi halinde mahkûmun re'sen şartlı olarak salıverilmesi 
tavsiye olunmaktadır. Kaldı ki,bir suçluyu şartla tahliye»cezaevinde 
tutmaktan daha ucuzdur. 

71- Kesin olarak tahliye halinde dahi mecburi bir "infaz 

sonrası tretman" uzmanlarca faydalı görülmektedir. Meselâ Borstal- 
ladan tahliye edilen eski suçlu mecburen bir yıllık"infaz sonrası 

jtretmana" tabi lîufca&ö&’fc'tpâAîîr. Meselâ Yeni Zelând'da mahkeme.hapis 
altında 

cezasının infazından sonra suçlunun uygun bir nezaret/tutulmasına 
karar verebilmektedir. Bu suretle kısa süreli hapis cezalarında 

dahi uzunca bir tretman imkânı sağlanmaktadır. 

72- İngiltere 'de "Adviso'* y Council on the tretment of of- 
fenders" (15) mecburi infaz sonrası tretmana tabi tutulması, 

(15) The After-Care and Supervisioıı of Dischargcd Prironers 
(Bondon) H.M.S.0.1958) S.41 ve son 
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gerekenleri tercih' sırasına göre,şşağı/şekilde sıralanmışlardır. 
Adı geçen council hu tretmanı mükerrirlik nishoti fo 25i goçmiyen 
ilk suç işlemişler konusunda tavsiye etmektedir.Bu tretman daha 

da 
ziyade mükerrirlere mahsustur. Mükerrirler arasındaki sıra/şöyledir: 

2-r Suçu işleyenler(hu mükerrirler için kritik hir devre 
teşkil etmektedir.) 4 yıl vo daha fazla süre cezaevinde kalanlar; 
21-26 yaş arasındaki mükerrirler. 

3- Suçu işleyenler (cezası hir yıl:$a$ruiL daha fazla olmak 
şariı ile) 

4- Suçu işleyenler. 

73- İnfaz sonrası trotmanm başlangıcı,daha evvel hir kaç 
def'a belirttiğimiz üzere,infaz safhasında yer almaktadır. Sosyal 

hizmet ajanlarının,patronaj dernekleri yahut benzerlerinin cezaevi 

içine sokulması bunların mahpuslarla temas kurması hu sehehtendir. 

( 16) 

Arjantin *de,bu gaye ile,suçluyla tahliyeden üç ay evvel meşgul 
olunmaya haşlanmakdır. Avusturayla1 da ise,"reclassement" ı kolay- 

Iâşii£inâk için şu tedbirler alınmaktadır: 

-Suçlunun,tahliyesinde»kendine uygun düşen hir muhite yerleş¬ 

tirilmesi, 

-Karşılıklı konuşmalarla huzursuzluğu ve tansiyonu azaltma, 

- Suçlunun bilhassa işlediği suç konusndaki»reaksiyonu ve 
hislerini anlayışla karşılama; ancak hu yoldan suçlunun işbirliği 
sağlanacaktır. 

Velhasıl after-care'in tahliyeden evvel hir plâna bağlanması 
icabetmektcdir. 

( 16 ) Patronaj derneği ajanı,sosyal hizmet görevlisi ve müstakbel 
'' " Şartla salıverme memuru"nun tek ve aynı kimse olması 

halinde mezkûr temasların daha verimli olacağı bilhassa 
belirtilmektedir. 
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68- Müessese hayatından serbest hayata göçen suçluya yapılacak 
maddî yardımın dozunun iyi ayarlanması'gerekir; ifrata kaçıldığı 
takdirde şahsî gayreti tahrik edilmemiş olacaktır. Asıl maddî yar- 
dimin After-Care müesseselori tarafından değil,cezaevi idaresi ve 
sosyal organizasyonlar tarafından yapılacaktır. 

69- After£ Care .mecburi (şartla salıverme halinde) ve ihti¬ 
yarî ( kesin tahliye halinde talep üzerine ) olmak üzere iki şekilde 
yürütülmektedir. Eski suçlunun yaşayışına nezaret,bilhassa şartla 

salıverilenler konusunda,Aftir-Care'in bir genel şartı haline geti¬ 
rilmiştir. 

70- Çoğu sistemlerde şartla salıverme ve binnetice mecburi 
aftor-care kabul edilmiş olmakla beraber, şartla salıverilen mah¬ 
kûmların nisbeti pek düşüktür. A.B.D. inde bu nisbet $55 dir. 
Memleketimizde şartla rsalıvermeye mütaallik hükümler âhiren kabul 

edilen 647 sayılı infaz Kanunu ile genişletilmiş bulunmaktadır. 
Çoğu sistemlerde ancak bir kısım suçlular konusunda kabul edilen 

şartla salıvermenin genelleştirilmesi,yani cezanın belli bir nisbeti- 
njn çekilmesi halinde mahkûmun re'sen şartlı olarak salıverilmesi 
tavsiye olunmaktadır. Kaldı ki,bir suçluyu şartla tahliye»cezaevinde 
tutmaktan daha ucuzdur. 

71- Kesin olarak tahliye halinde dahi mecburi bir "infaz 

sonrası tretman" uzmanlarca faydalı görülmektedir. Meselâ Borstal- 
ladan tahliye edilen eski suçlu mecburen bir yıllık"infaz sonrası 

tretmana" tabi iîsr. Meselâ Yeni Zelând'da mahkeme.hapis 
: altında 
cezasının infazından sonra suçlunun uygun bir nezaret/tutulmasına 
karar verebilmektedir. Bu suretle kısa süreli hapis cezalarında 

dahi uzunca bir tretman imkânı sağlanmaktadır. 

72- İngiltere'de "Adviso” y Council on the tretment of of- 
fenders" (15) mecburi infaz sonrası tretmana tabi tutulması, 

(15) The After-Care and Supervision of Dischargcd Prironers 
(Bondon) H.M.S.0.1958) S.41 ve son 
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gerekenleri tercih sırasına göre,şşağı/şekilde sıralanmışlardır. 
Adı geçen council "bu tretmanı mükorrirlik nisbcti $ 25i geçmiyen 
ilk suç işlemişler konusunda tavsiye etmektedir .Bu t re tınan daha 

da 

ziyade miikerrirlere mahsustur. Mükerrirler arasındaki sıra/şöyledir: 
2r Suçu işleyenler(hu mükerrirler için kritik bir devre 

teşkil etmektedir.) 4 yıl ve daha fazla süre cezaevinde kalanlar; 
21-26 yaş arasındaki mükerrirler. 

3- Suçu işleyenler (cezası bir yılı .yta^ralL daha fazla olmak 
şardfcı ile) ı 

4- Suçu işleyenler. 

73- İnfaz sonrası tretmanın başlangıcı,daha evvel bir kaç 
def'a belirttiğimiz üzere,infaz safhasında yor almaktadır. Sosyal 

hizmet ajanlarının,patronaj dernekleri yahut benzerlerinin cezaevi 

içine sokulması bunların mahpuslarla temas kurması bu sebebtendir. 

( 16) 
Ar.jantin'de,bu gaye ile,suçluyla tahliyeden üç ay evvel meşgul 

olunmaya başlanmakdır. Avusturayla 1 da ise,"reclassement" ı kolay- 

Iâşfi£mâk için şu tedbirler alınmaktadır.* 

-Suçlunun,tahliyesinde,kendine uygun düşen bir muhite yerleş¬ 
tirilmesi, . 

-Karşılıklı konuşmalarla huzursuzluğu ve tansiyonu azaltma, 
- Suçlunun bilhassa işlediği suç konusndaki,reaksiyonu ve 

hislerini anlayışla karşılama; ancak bu yoldan suçlunun işbirliği 
sağlanacaktır. 

Velhasıl after-care'in tahliyeden evvel bir plâna bağlanması 
icabetmektedir. 

( 16 ) Patronaj derneği ajanı,sosyal hizmet görevlisi ve müstakbel 
'' " Şartla salıverme memuru"nun tek ve aynı kimse olması 

halinde mezkûr temasların daha verimli olacağı bilhassa 
belirtilmektedir. 
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74- İnfaz sonrası yardım hizmetleriyle Kanada1 da "Seatvico 
national de placement" (İş bulma kurumu), "Commission nationalc 
de libaration conditionnelle"( Şartla salıverme komisyonu"; 
İngiltere 'de "Agent de "service social do la societe patronage" 
Patronaj derneği sosyal hizmet ajanı) ; Danimarka 'da " societe 

danoise de protacti on sociale " in sosyal hizmet ajanları; 
İtalya'da "Service de protacti on sociale" meşgul olmaktadır. 

75 - İnfaz sonrası yardımın bitim zamanı konusunda tatbike. Ar-' 
iki sisteme raslanmaktadır: 

a) Şartla salıverme tedbirleri ceza süresinin bitimiyle son 
bulmaktadır; (A.B.D.) 

b) Sürenin sonu ya kanunda belirtilmiş yahutta aslıveren 
otoritenin takdirine bırakılmıştır. 

Danimarka l.bu sistemi benimsemiştir,fakat bu süre iki sene¬ 

den az olamaz. Yeni Zeland'da Borstal yahut ıslâlı evinden çıkaular 
işin bir senelik probasyon öngörülmüştür. Bir sene yahut daha fazla 
hapis mahkûmları konusunda da 1.sistem benimsenmiştir. Fakat asga¬ 
rî süre bir yılötır. Smniyet tedbirine konu olanlar için infaz son¬ 
rası tertman süresi,tedbirinin maksimum süresine eşittir. Şartla 

salıverilen müebbet hapis mahkûmları ise yaşadıkları sürece kontra^ 
altında bulundurulacaklardır. Fransa'da muvakkat hapis mahkûmları 

için efektif cezası sonuna kadar; mübbet hapis ve "releogaticn'u 

gerektiren(sürgün: halen özel müesseselerde) suç failleri ise 
5 ilâ 10 yıl süre öngörülmüştür. 

İngiltere 1 de sürenin bir yıl olması tavsiye edilmiştir.Daha 
uzun süreli bir tedbirin hem masraflı hem de ilgili için zararlı 

olduğu ileri sürülmektedir. 

76- Yapılacak yardıma gelince: İhtiyacı olanlara elbise,ça¬ 
lışma âletleri verilmesi,mesken ve yiyecek temini yardımın muhte¬ 

vasını teşkil etmektedir. Batı Almanya, Arjantin,Avusturalya, 
Danimarka,Finlandiya,Hindi s tan ve Norveç'te gidecek yeri bulunmıynû 



lara özel pansiyonlar kurulmuştur. 

77_ Sutluya tir iş temini de yardımın başka bir veçhesini 
teşkil etmektedir. İşbulma kurumlan, sendikalar, patronaj deme kİ :• 
ve diğer özel dernekler bu hususta kendilerine yardım etmektedir

ler. Finlandiya'da iş bulamıyanlara mahsus özel çalışma kampları 
kurulmuş 'tur. 

78- Evinden uzakta bulunan suçluya,müesseseden çıkışını 
müteakip gerekli yol parası ve cep harçlığı da temin edilmektedir 

( Arjantin.Kanada,Danimarka , Hindistan :?ra.; s a , Japonya ,Yeri Z dan d a 
bu masraflar,mevcutsa,suçlunun tasarruf undan karşılanacaktır.: 

Tahliyeyi takip edan saati.ar pek kritik telâkki edildiği için 
kendisinin ikamet veya çalışma mahalline ilk seyahatine refakat 
edilmektedir. (Danimarka,Batı Almanya) 

Gayet tabiî olarak oski mahûmdan,kendisinin salıverme şart
larına riayeti de istenecektir. 

79- Aft'r-care1 in düzenlenmesinde görevli organizasyonlar 

memleketten memlekete derişmekte,çeşitli kuruluşlar (kamusal yahut 

özel ) bu faaliyete çeşitli şekillerde katılmaktadırlar.Faaliyete 
kamusal kuruluşların cnavak olması zarurîdir. 

80- Mezkûr faaliyet :e vazife alacak ajanların gördükleri 

hizmetler do memleketten memlekete değişmektedir. After-carc'in 

gelişmiş bulunduğu ülkelerde bu hizmetler 3 grupta toplanmak tıdır-

l) Tahliye öncesi ferdî sosyal hizmet (daha evvel"ferdî yöne

tim*! başlığı altında görülmüştür): 
2) Tahliyeyi müteakip suçlunu:- Karşılaşmasıyla ilgili f.r'dî 

sosyal hizmet (tahliyeyi müteakip görülmesi gereken işlerde kendi
sin» yardımcı olmak,evine götürmek,aşe yerleştirmek,sendikaya 
girmesi,sigorta olmasına yardımjbütçe durumuyla,borçlarının tasgi-

yosiy-e İlgilenmek v.s.); 

3} Nezarete müteallik sosyal hizmet(salıverme şartlarına 
riaeyctisağlamak.görevli mercilere bu konuda raporlar vermek(17) 

(17) Pc::-L.The Dnglish Erisen and Borstal System,London 19in ,S 
270 
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81- Alkolik,psikopat suçlular için düzenlenecek olan özel 
yardım şekillerine de burada işaret gerekiri 

82- "İnfaz Kanunu",memleketimizdeki karışık şartla salıverme 
tatbikatına son vermiştir. 17 nci maddeye göre ceza süresinin 

2/3 nü iyi halle geçiren her mahkum. bu müessesoden faydalanabi¬ 
lecektir. Keza aynı maddeye göre , intibakın kolaylaşmasını s ağ İm: di 
için hükümlüye iş bulmak yahut infaz sonrası yardım müesseseler!,/ i t 

temasa geçebilmek gayesiyle,isin do verilecektir. Bütün mesele 

tedbirin işlemesini düzenlemeye kalmıştır. 
83- Son olarak belirtmek gerekir ki,mahkûmun bakmakla ınükclf ,f 

olduğu kimselere,âile reisinin müessesede tutulduğu müddetçe yardır, 
da suçlular konusundaki sosyal hizmetlerin,bugüne kadar pek az 

düşünülmüş bir veçhesini teşkil etmektedir. Bu mânada bir y'.rdı„., 
verdiğiihuzur hissiyle »suçlunun tretmanını kolaylaştıracaktır »■ 
Pakat bu konu,daha ziyade memlekette carî sosyal sigorta yahut 

sosyal yardım sistemine ilişkin bulunduğundan burada ele alırtam^nuş 
yalnız işaretle yetinilmiş tir. 

84- Mahkûmların infaz sonrası tretmanında ve dolayıyısıyle 
suçluluğun önlenmesinde yukarıda belirtildiği üzere büyük bir yeri 

ve önemi olan patronaj ınüessosesi üzüntü ile kaydetmek gerekir , 

henüz memleketimizde kurulmuş değildir. Ancak bu konuda birkaç 1_- 
nedenberi Adalet Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonunda; infaz 
3onrası sosyal hizmetleri öngören "infaz sırası ve infaz sonrası 

korumaya, ait kanun" tasarısı hazırlanarak 1964 yılında Başbakan¬ 
lıktan B.M.M.ne sunulmuş fakat henüz komisyonlarda müzakere nalinde 

S X ken meclisin yeniİEnmi/sebebiyle kanunlaşamıyarak Caduc olmuştur. 
nfaz rejimimizde köklü değişiklikler husule getiren 647 sayılı 

ve i kmâl 
[anun hükümleri gözönünde tutularak biraz daha ıslâh/edilip sö^ü 
idilen tasarının B.M.M. ne sunulması memnuniyeti mucip ola çaktır o 

85- Adı geçen tasarıya göre,her ilçede C.Savcısının başk-ıniı- 

;mda bir mahkûmları koruma meclisi teşkil edilecektir. Bu meo.Vtnin 
eleri,mahallî hükümet doktoru,millî eğitim memuru,İl Belediye 
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reisi,hayır cemiyetleri reisleri ve -sosyal işlerle ilgi şahıslardan 

terekküp eder. Malî imkânsızlıklar ve tasarının hazırlandığı sıralar¬ 

la sosyal hizmet akademisi henüz mezun vermemiş olduğundan sosyal 

lizmet uzmanlarına yer verilmemiştir. Hal 09 mezun vermeğe başladığı- 
la göre,örgütün nüvesini teşkil etmek üzere,kanundan beklenen gaye¬ 

lin tahakkuku için patronaj müessasesinde sosyal hizmet uzmanlarına 
rer verilmesi çok uygun olacaktır. 

86- Tasarıda After-care'in kimler hakkında mecburi ve kimler 

ıakkında ihtiyarî olacağı tesbit edilerek her bir katagori hakkında 

ıizmetin hududu tayin edilmelidir. Zira tasarıda bu hususlar müphem 

urakılmıştır. 
87- Koruma meclislerine -verilen vazife daha ziyade mahkûmlara 

sırasında 
shliyeleri/evlerine kadar gitmeleri için maddî yardım ve kolaylık- 

ar temin etmek,kendilerine iş bulmak ve belli başlı büyük şehirlerde 
urulacak iş yerlerinde muvakkat bir zaman için çalıştırmak ve 
aabilse bir meslek öğretmekten ibarettir.Halbuki mahkûfilların bir 

aha suç işlememelerini sağlamak için öneiali olan husus şartla sap.1- 
erilmiş iseler müddetin sonuna kadar ve bihakkın tahliye edilmiş- 
9ree kanunla tayin edilecek süre zarfında bir sosyal hizmet görev- 

isinin nezareti altında bulundurularak cemiyete intibakta alışkanlık 
smin edilmesi gereklidir. 

IX~ HEDEELER-ÖNCELİKLER VB TEDBİRLER: 

Hedefler: 

1) Suçluluğun önlenmesi ve suçluların tretmanı için,Birleşmiş 
.lletler Sosyal ve Ekonomik Konseyince öngörülen tedbir ve sosyal 

.zmetlere ait" asgarî kaide" lerin bütün yurda şamil ve bütün suç- 
ılar hakkında tatbikini hedef tutacak "suçlular için bir millî 
syal hizmet politikasının" tesbiti. 

2) Memleketin sosyal,ekonomik ve kültürel şartlarına ve yur- 
n realitelerine uygun büyük ve küçük suçluları kapsayan millî 
syal hizmet program ve Plânlarının düzenlenmesi, 
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3) Tanzim edilecek plân/ ve. programların tahakkuku için gerekli 

personelin yetiştirilmesi,lüzumlu bina ve araçların temini ve öngö¬ 
rülen örgütlerin kurulmaları hususunun millî kalkınma plânlarında 
yer alması, 

öncelikler ve tedbirler; 

1) Suçlulukla mücadelede,çocuk suçluluğu konusu öncelik taşı¬ 

dığından ,çocuk mahkemeleri kanunu tasarısı birinci beş yıllık 
plân devresinde kanunlaşamadığı takdirde,ikinci beş yıllık plânın 
başlangıcında ve her halde kanunlaşmasını sağlayacak tedbirin alın¬ 
ması , 

2) Çocuk mahkemelerinden beklenen amacın tahakkuk edebilmesi 
için,plot bölgelerde kurulacak özel çocuk mahkemelerine ait tesis, 
yardımcı servisi ve mahkemece verilecek tedbir kararlarının uygu¬ 

lanmasını sağlıyacak gerekli müesses elerin kurulması. 
3) Cezaevlerinde mahkûmlarla her gün temas halinde bulunan 

cezaevi personelinin faaliyetlerini ve mahkûmlarla olan davranışla¬ 
rındaki tutumları,sosyal hizmet memurlarının hizmetleriyle tusus 
olarak kıySslanamıyacak bir nitelikte ise de, hiç şüphe yok ki, 
onların faaliyetleri do geniş mânasında bir sosyal hizmettir. Bu 

itibarla; 

Suçluların tretmanı ve suçların önlenmesinde infaz rejimi 

kağıt üzerinde ne kadar mükemmel olursa olsun netice alınmasında 
personelin yeri önemli olduğundan,cezaevleri memuriyetlerinin bir 

kariyer haline getirilmesini sağlayacak bir meslek okulu açılması, 
infaz savcılığı müessesesinin ihdası ve mevcut personelin de kurs 
ve seminerlerle eğitilmesi, 

4) İnfaz rejimini esaslı şekilde değiştirerek yeni bir sistem 
un 

getiren cezaların infazı hakkmdaki 647 sayılı kanun/öngördüğü 
" Müşahede merkezlerinin" ilmî mahiyetlerinin gerektiği şekil ve 
nitelikte tesisleri, 

5) Gerek büyük ve gerekse küçük suçlulara ait ceza ve infaz 
müesseselerinde gerekli sosyal hizmetleri ifa eylemek üzere 
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çekirdek vazifesini görecek bir millî probation örgütünün kurulması, 

6) Birinci beş yıllık plân süresinde patronaj kanunu(After-care 
çıkmadığı takdirde,ikinci boş yıllık plânın ilk seresinde kanunlaş¬ 
masını sağlıyacak tedbirlerin alınması, 

7) Suçlular için sosyal hizmetlerin ifasında,ilgili Bakanlık- 
Eğitim 

larla (Adalet,Millî/Sağlık ve Sosyal ve Çalışma) özel müessese ve 
hayır cemiyetleri arasında işbirliği ve koordinasyonu temin edecek 
bir teşkilâtın kurulması, 

X-PRQGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ: İHSAN GÜCÜ F.lNANSMAU" 
VE DÖVİZ İHTİYACI: 

Suçlular için sosyal hizmetlere ait millî program ve plânla¬ 

rın gerçekleşmesi çocuk mahkemeleri, patronaj ve probation teşkilâtı 

hakkmdaki kanunların kabul şekillerine göre taayyün edecek kadro¬ 
lara bağlı bulunduğundan şimdiden insan gücü ve finansman hesapları¬ 

nın yapılmasına imkân ğörîtlemeniştir .• o i"ir. 
Döviz ihtiyacına gelince;personelin yetiştirilmesinde Bir .eş¬ 

miş Milletler ve diğer beynelmilel cemiyetlerin burslarından fayda¬ 

lanılacağından ve sair.hususlar millî imkânlarla karşılaşabilece¬ 
ğinden döviz ihtiyacına lüzum bulunmadığı kanısına varılmıştır» 

XI—RAPORUN HAZIRLANMASINDA EİICİRLERİNDEN İSTİFADE EDİLEN 

ŞAHISLAR VE PAYDADANILAN ESERLER: 

Raporun hazırlanmasında Birleşmiş Milletle Uzmanı olarak 
infaz 

Adalet Bakanlığında/rejimimiz üzerinde incelemeler yapıp bu konuda 
rapor düzenlemekte bulunan Profesör Lcpes-Rey'in fikirlerinden is¬ 
tifade edilmiştir. 

Eser olarak da bilhassa; 

1-Report of the Dopartmental Comnittee on the probation 
service 

2- İlle organization of After-care (Report of the Advisory 
Council on the trotment of cffendors) 

3- Standart juvonile court Act 

4) Satandards for Spociai: zed .Courisdealing v.ith Children 
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HASTALAR lCxi-l SuSxAL HİZIL.TLBR ALT LüIvilSfüN RAPORU 

Hastalar için düşünülmesi gereken sosyal hizmetler, genel anlamda sosyal hia- 

et kavramı içinde, gayeleri ve metodları bakımından özellik gösteren b':r grup 

izmetlerdir. Ancak bunlar hiçbir vakit bağımsız sayılamıyacakları gibi, plânlama- 
a genel sosyal hizmetler politikasının dışında ele alınamazlar.Bu hizmet grubunun 

kinci bir özelliği de, bunların sosyal politika, ile olduğu kadar sağlık politika- 

ı, tedavi ve halk sağlığı kapsamına giren uzmanlık kolları ve örgütleri ile yakm¬ 

an temasta bulunmalıdır. Raporda açıklığı sağlıyabilmek için bu hizmetlerin dökü- 

ünü yapmadan önce bazı kavramların tarifini yapmak yerinde olacaktır. 

Tarifler: 

Hasta: Fizik, ruhsal veya moral bakımlardan normal sağlık dengesi bozulan ve 

u bozulmanın doğurduğu türlü şartlar yüzünden tedaviye, bakıma, yardıma, kendisi 

çin ve yakınları için gerekli her t.rlü sosyal hizmete ihtiyacı bulunan kişidir. 

sosyal Hizmetler:Kişilerin, ailelerin, belirli halk kitlelerinin yaşama şarF- 

arını güçleştiren ve ihtiyaçlarını artıran arıza ve tehlikelere karşı,bunları ön- 

syici ve giderici tedbirleri kapsayan faaliyetler manzumesidir. Önlenmesi ve gi- 
srilmesi, aynı zamanda toplumun yararına olan bu ihtiyaçların karşılanması çevre- 
eki kişilere ve toplum kuruluşlarına düşer. 

Sosyal İş (Social '»York): Belirli sosyal hizmetlerin, bu gaye ile kurulmuş 
cra örgütleri ve bu iş için yetiştirilmiş belirli kişiler tarafından, özel metod- 
arla uygulanmasıdır. 

Sosyal Yardı: Sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi yolunda kişilerin ve 
oplumsal örgütlerin sunduğu ve harekete getirdiği: emek, para, emtia gibi (maddî 
3 manevî) ekonomik değerlerdir. İster maddî, ister manevî olsu# sosyal yardım ü- 
3time ve tüketime tabî, seyyal kantitatif bir kavramdır.Sosyal hizmetler plânla- 
asmda değer ölçülü olarak bu kavram kullanılmalıdır. Sosyal Hizmetler yoluna li- 

Lde edilen ve tüketilen malî ve ekonomik güç (para, mal, iş saati) hesaplanır- 

a sosyal hizmetler politikası somut bir temele dayandırılmış olur. 

Sosyal Güvenlik: Bir topİLum içinde yaşayan kişilere karşı,bizzat toplumun 

anması gereken ve kamu hizmetleri, sosyal hizmetler gibi yardımların bâlirli bir 

mırın üstünde tutulmasının toplumcu garanti altına alınmasıdır 
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lin bu garantiye güvenmesi yasalarla ve sözleşmelerle sağlandığı gibi (Emekli 
.klan, Sendika ve Sigortalar) örflerle de (Din kuruluşları, bayır öernek- 

muvakkat yardım grupları) sağlanır. 

Sosyal Adalet: Toplum hayatının nimetlerinden, bu arada sosyal yardım ve 

1 hizmetlerden, bütün toplum fertlerinin dengeli ve adaletli bir tarzda fay- 

malıdır. Sosyal adalet sosyal güvenliğin temel şartlarından biri olduğu ka- 

güvenliğin srerdiği güçle kişinin topluma sunabileceği sosyal yardım ve hiz- 

rin gelişmesini sağlayan bir etkendir. 

Sosyal Refah: Sosyal güvenliğin ölçüikii ve sosyal politikanın gayesidir. 

1 yardım ve sosyal hizmet olanaklarının azamî şekilde artırılmasını ifade 

Bu hizmet gayelerinin gerçekleşmesi seviyesini gösteren kantitatif bir kav- 
larak kabul edilir. 

Sosyal Dayanışma: Sosyal yardım ve sosyal hizmet fikir ve arzusunun 
mu teşkil eden kişiler tarafından benimsenmeki\e gerçekleştirilmesidir. 

Tedavi: Kişinin, bozulmuş olan, sağlık dengesinin düzeltilmesi yolunda 

Li nitelikte hizmet erbabı tarafondan yapılan özel yardım çeşididir. Tıbbî 
i’ •> 

n tek başına sosyal hizmet sayılmamakla beraber, tıbbî yardımın sosyal örgüt- 

arafmdan tenini için yapılan her türlü çalışma sosyal yardım faaliyetleri 

girer. Sağlık sigortalarında olduğu gibi tıbbî yardımın garanti altına a- 

51 sosyal güvenliğin bir parçasıdır. Bu raporda tedavi hizmetlerinin özel 

le planlanmasından bahsedilmiyecektiry Ancak tedavi sırasında, tedavi kurumu 

î ve dışında sosyal Jpsizmet uzmanlarının ve sosyal hizmet örgütlerinin görev- 

re tedavi örgütleri ile münasebetleri burada ele alınmıştır. 

Sosyal Hizmetler Politikası ve nastalık halleri: 

Türkiye'de sosyal yardıfhlar ve hizmetler, bunların sağlıyacağı sosyal 

.ik ve sosyal adalet, Türk teplumunun kendisini meydana getiren fertlere rı-.n-ı 

.ğı temel haklar olarak Anayasanın garantisi altındadır. 

T.C. Anayasasının 2. nci maddesi Devletimizi bir sosyel hukuk Devle- 

:rak tarif etmiştir. Bu madde, sosyal hakların hukuk ve kanun himayesinde 
nu göstermektedir. Türkiye'de sosyal hizmetler politikasının temel ilkesi 
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Yani devlet, kişiye tanıdığı haklardan biri olan sosyal hizmetlerden 

dalanma hakkını hiçbir kimsenin ve kuruluşun insafına veya imtiyazına denet- 

olarak terk etmiyecek ve bu hakkın takipçisi olacaktır. Anayasanın temel hak- 
ve ödevler adını alan 2 nci kısmının 3 ncü bölümünde bu haklar açıkça belir¬ 

miştir, 48, maddeye göre herkes sosyal güvenlik hakkından sahiptir. Bu hakkı 
lama.K için sosyal sigcr alar veya sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdur- 
devletin ödevlerinaendir. 49« maddede devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı 

nde yaşıyabilmesini ve tıbbı bakım görmesini sağlamakla ödevli kılınmıştır.- 

ta aynı maddeye göre, devlet yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartla- 

ı uygun konut ihtiyaçlarını karşılayacağı tedbirleri de almakla görevlendiril¬ 
ir. 

Anayasamızda da belirtildiği gibi bu kişisel hakların koruyucusu ve ta*i .i» 

isi olan devlet, kişinin bu haklardan faydalanmasını sağlamak için bütün top- 

kaynaklarmın en verimli şekilde kullanılmasını temin edecek ve bu faaliyet- 

, yurttaşın yararına, denetleyecektir. Ancak bu,bütün sosyaft hizmetlerin devle- 

tekelinde olduğunu anlatmaz. Tam tersine, devletin toplumun en üst seviyede 

İlcisi olarak, kişisel gayretleri teşvik edecek örgütlenmeyi destekliyecek 

nık faaliyetleri koordine edecek ve güçlendirecektir. Bu ilkelerim ışığı al- 

a sosyal hizmetleri, bizzat devletin kendi varlığından en küçük aile; toplulu- 

kadar bütün toplum kuruluşlarına yayılmış,- plânlı ve koordine bir politika 
le ele almak gerekir. 

Hastalık hallerinde yapılacak sosyal hizmetlerin planlanması, bu özel 

ı ilgili bulunduğu çeşitli doğal ve sosyal şartlarla birlikte ve hastalığın 
da 

:1i safhaların kişi ile temasa gelecek olan toplumun kuruluşları 1 ile bir 
, da ele alınmalıdır. Bu planlama sosyal hizmet çeşitlerinin ve hizmet çerçe- 

.in dökümü yapılmalıdır. Keza bu plânlamada hizmet kaynaklarının, süresinin 

riminin ön tahminleri-yapılmalıdır. Nihayet eleman temini, eğitim propaganda 

ordinasyon imkânları incelenmelidir. 

Hastalar için stsyal hizmet çerçevesinin ta.yjni: 

Hastalar için yapılacak sosyal hizmetler oıüort sadece hastanın şah- 
leğil, çok kere ailesini veya geçindirmek zorunda bulunduğu kimseleri de 
tutar bu sosyal hizmetler; genel sağlık hizmet^âri, tedavi, bakım, rehabi- 

rcn gibi 
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şitli safhalarda sosyal işçiliğin gerçekleştirebileceği tarama, nakil, takip, 

onomik ve moral desteklerin temini gibi faaliyetleri içine alır. Bu hizmetler 

sta şahsın, hastalık halinin ve mahallin özelliklerine göre farklar gösterir- 

r. Hizmetin çeşidi ve büyüklüğü göz önüne alınarak, bunları gerçekleştirecek 
emanlarm ve örgütlerin bir birinden farklı olacakları aşikârdır. Şu varki , 

ağıdaki iki prensip dikkate alındığı takdirde bu hizmetlerin programlaştırıl- 

3i sağlam bir temele dayanmış olur. 

1- Her hastanın sosyal hizmete ihtiyacı vardır.Başka deyimle, her has¬ 
ra yapılabilecek bir sosyal hizmet mevcuttur. 

2- Henkes, her an, lıolirli bir sosyal hizmeti gerçekleştirebilecek 

eliktedir, fani sosyal hizmet yapamayacak inaan yoktur. 

Her hastanın ihtiyaç duyduğu sosyal hizmeti, toplum içinde herkesin 

ip oflduğu sosyal hizmet yeteneği ile karşılama, sosyal hiziıet prog±amlaması 

olur. Programlamanın esası, belirli bir sosyal hizmet arzını belirli ihtiyaç 

ibine, belirli şartlarda ve en verimli şekilde ulaştırabilmektedir, Bunun i- 

de metod ve organizasyon gerekmektedir. 

,* a) Metod: Gerekli bilgi ve tecrübeye sahip elemanların varlığına ve 
ıştirilmesine bağlıdır. 

b) örgütlenme (organizasyon): sosyal hizmet alanlarına göre kademeli 
örgütlenme kurulması ve örgütlerin kendi aralarında ve komşu hizmet saha¬ 

nda bağlantılar kurması verimli bir sosyal hizmet programı için şarttır. 

Envanter: 

Hastalar için sosyal hizmetyerin planlanmasında faydalanılacak ve değer- 

irilecek kaynakların ve örgütletein belli olabilmesi için ele geçirebildiği- 

bilgiledle, bu hizmet alanlarının halihazır durumunun gözden geçirilmesi ilk 
Lacak işdir. 

Halen Türkiye'de hastalar için sosyal yardım clarak akla gelen şey, 

rinin teminidir. Toplumun kişiye yöneltilebildiği ilk hizmet doğrudan doğ- 

hastalığm düzeltilmesi veya önlenmesini hedef tutmaktadır. Bu da tedavi xe 

ı yolu ile mümkündür. Bu yardım, 1962 istatistiklerine göre 188 i resmî olan 613 
hane ve Sağlık Merkezi parafından gerçekleştirilmektedir. Buralardaki yatak 
l 50,135 dir, 19bl de Askerî Hastaneler dahil yatak sayısı 62.0*0 kadar 
yılda 10.000 kişiye sadece 21 yatak düşmektedir. 
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Bunların yurt sathına •takılışı ise, cok dengesizdir. Döner sermavosi olmavan 

resmî Hastanelerde tamamen, dikerlerinde kısmen, tedavi ve bakım parasızdır. 
TTas tanede mevcut ilaçlar T) evle t tarafından temin edilmiştir, Yatarak tedavisi I 
gereken hastaların bu imkanlardan faydalanabilmesi için Hastanede boş yatak bu¬ 
labilmeleri gerekmektedir. Yatak azlığı sebebiyle Hastane bakımı görebilen va¬ 
tandaşların sayısı ihtiyaç sahipleri arasında küçük bir oran teşkil etmektedir. 
Yataklı Tedavi Kuranları dışında ve içinde vazife gören .-1.228 pratisyen ve 

4.77O uzman hekim ile 1.555 Diştabibi, 1564 hemşire, 
5.729 ebe, 3*443 Sağlık Memuru tedavi hizmeti görmektedirler. 

Sağlık hizmetinden faydalanmak üzere hastalar hemen daima kendileri gi¬ 
derek veva aileleri tarafından götürülerek hizmet kaynağına vasıl olmaktadırlar. 
Asker, memur ve sigortalılar hariç, hastalar tedavisi süresince, tedavi ve ba¬ 

kım dışında, ekonomik ve sosval yardım görmedikleri gibi, muhtaç aileleri de 
yardım ve ilgi görmemektedir. Hayır kuramlarının ve belediyelerin cok cüz'i yar- 
jdım ve sosval hizmetleri bu duramda küçük bir istisna teşkil etmektedir. IO64 

malî 'alında yataklı Tedavi Kuramlarına ait devlet giderlerinin kesin toplamı: 

3.^8.769.000 liradır. Aynı bütçede sosyal yardımlara ait kesin toplamı ise : 
2O.325.228 lira olup, görünüşe göre bu miktar Bakanlık personeline ait sosyal 

/■ardım giderleridir. Bunun dışında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Dernek, 

îirlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yaptığı yardımların kesin 

;oplamı sadece 17,645*000 liradır. Bu miktara göre, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba¬ 
kanlığı elile Devletin vatandaşa sosval vardım giderleri olarak sunduğu miktar, 

yılda adam basma 60 kuruş kadardır, 
Belirlerini aidat, bağış, resmî ve özel yardımlar gibi kaynaklardan temin 

den kamu vararına çalışan hayır derneklerine gelince: Tn tanınmış ve sağlam 

ayır derneğimiz olan Kızılay'ın gelirleri 1962 yılında nakdî olarak 
5.000.000 milyon lira civarında idi istatistik yıllığına göre yardım masrafla- 

1 ve hizmet giderleri toplamı 12.308,000 liradır. Bu istatistikte hastalara 

ssyal yardım faslı avrı bir kalen teşkil etmemiş, ancak evvelce ayrılmış olan 

p-lık tesislerine vardım faslı 1959 yılından beri boş kalmıştır. Tsasen Kızı- 
ly'm 18.5.196ı gün ve 3 sayılı prensip kararı ile münferit hastalık yardımı 

tpmama s1 kararlaştırılmıştır. 
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Bu dernekte veremlilere ek ilaş yardımı için 15.000 lira tahsis edilmiştir. 

Çalışma imkânından mahrum (Hasta,alil ve çok yaşlı)kimseler için sosyal yar¬ 
dım fonundan 1964 yılında 1,224.644 lira tahsis edilmiştir.Yino hastalara yar¬ 

dım olarak 63,751 Şişe kan ve 2,213 ŞİŞ® kuru plâzma verilmiştir.Yurt içinde 

tedavi yardımı olarak 40 vatandaş 35.719 liralık ve dış ülkelerde tedavi i- 

çin 40 hasta vatandaş 45*169 liralık sosyal yardım görmüştür.Ayrıca 5.819 
liralık ilaç yardımı 21.000.000 doz aşı yardımı yapılmıştır.Sosyal Yardım ve 

Sağlık örgütleri için 1964 yılında 5 kurstan,130 ev hasta bakıcısı yetişti¬ 
rilmiş ,22 ilkyardım temel kursundan,42 ilkyardım öğretmenine sertifika ve¬ 

rilmiştir. 

Veremle Savaş Derneğinin 1964 yılında dernekten 500.000 liralık ilâç 
tahsisatı ayrılmıştır,Bu derneğin tarama ve hakim,tedavi vc rehabilitasyon 

çalışmaları plânlamada örnek olarak alınacak niteliktedir.Ancak ekli raporda 

çok ayrıntılı olarak arzedilmiş olan bu derneğe ait bütün il teşkilâtlarının, 

Sanatory-ura ,Hastahane,Dispanser ,rehabilitasyon, tarama ve aşı ekiplerinin faa¬ 
liyetleri bu raporda ayrı ayrı ele alınamamış tır.Bu derneğin örgütlenmesinde¬ 

ki özellik,ünitelerin kendi yardım ve hizmet kaynaklarını arayıp bulma ve dö¬ 
ner sermaye sistemi ile geliştirme esasına dayanmaktadır ki,sosyal hizmet po¬ 

litikasında örnek alınabilecek bir şekildir.Şunu da eklemek gorekirki bütün 
du hizmetler bir tek hastalık,yani verem problemi dışına çıkmamaktadır.Çocuk 

üsirgeme Kurumu,Çocuklara münhasır bakım ve yardımlarla meşgul olduğundan, 
tastalara doğrudan doğruya yapılan tedavi ve bakım hizmetleri bu kuruma ait 

•9 yuva,9 kreş vc 10 Dispanser elile yapılmakta olup yıllıkta bunların fasıl¬ 

an ayrıca açıklanmamış tır.Bu kurumun yıllık yardım plânçosu 2.500,000 lira 

ivarındadır.1962 yılında Yardım Sevenler Derneğine ait hasta yardımı faslı 

esbit edilememiştir.Bu yardımların 4500 liralık felaketzedelere yardım fas¬ 

ında yer almış olması mümkündür. 

İşçi Sigortalarının hastalık sigortası faslından,1962 yılı içinde 

,786.403 lira günlük ödenek verdiği anlaşılmıştır.Aynı yıla ait iş?i sayı- 
l 680.125 olduğuna göre,işçi başına ortalama yılda 8 gün hastalık ödeneği 
rilmiş olmaktadır. 

Devlet Demir Yolları,Emekli Sandığı,Askeri Fabrikalar,Muavenat san- 

jğı gibi çeşitli sandıkların hastalık yardımlarını ayrı ayrı zikretmek imkânı 
Lunamamıştır. 
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Şurası kesinlikle bellidir ki, bugün 1çin ordumuzda hastalara sosyal hiz¬ 

met işini özellikle vüklenmiş resmî veva gayri resmî bir kuruluş mevcut olmadığı 
gibi, başka maksatlarla kurulmuş olan teşekküller^nbu işe ayırdıkları maddî 
imkânlar pek cılızdır. 

Hedefler ve öncelikler : 

Pastalara yapılacak sosyal hizmet plânlamasında ana hedefler şöylece 
özetlenebilir: 

1-Tgtisnasız her yurttaşı hastalık hallerinde sosyal hizmetlerden 
f ayda landırabi. İme. 

2-Yine istisnasız her yurttaşı, kendi yetenekleri örtüsünde, sosyal 

hizmetlerin görev sahasına aktif olarak iştirak ettirme',' 

3-Fastalara sosyal hizmet yapabilecek kuruluşların kısa zamanda teşkili, 
mevcut olanların bu konuda yeterli hale sokulması, Sosyal hizmet uzmanlığını ve 

sosyal işçilik tekniğini, bu sahalara ait metod ve teknik bilgileri sosyal hiz¬ 

met örgütleri içinde kullanma. 

4-Mevcut ve kurulacak örgütler arasında bevlet elile koordinasyon 
sağlanması. 

5-Örgütleri, bilgi ve ihtisastan azamî derecede faydalandırabilmek 
için idare, eğitim ve propaganda işlerinin ihtisaslaştırılarak merkezî bir 

teşkilâta bağlanması. 
6-Malî gelir kaynaklarını sağlam temellere ve mevzuata istinaat ettirmek 

suretiyle, millî ölçüde sigortalaşmaya gidilmesi ve sosyal sigortaların Devlet 

sosyal politikasının temelini teşkil etmesi. 

Plânlamada öncelik verilmesi, gerekli tedbirler şunlardır : 

1-Sosyal sigortaların entegrasyonuna doğru ciddî tedbirlerin vakit 
geçirmeden alınması, 

2-Sosyal Sigortalar bünyesi içinde ve umumî sosval hizmetlerle bağ- 
/hizmet 

lantılı olarak, hastalara sosyal'merkezî teşkilâtının kurulması. 
3-Sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal işçilik konusunda yetişmiş ele¬ 

manların sadece büro ve teşkilât işlerinde körle t i lnıeyip, eğitim sahasında 
bunlardan azamî derecede faydalanılması, Her uzman görevli olarak gittiği yer¬ 
de sosval hizmetlerle ilgili kurs ve okul gibi kuruluşlarda ve bizzat hizmet 

sahalarında yardımcılarını ftıetodlu bir şekilde yetiştirecek, onlarda dağıldık¬ 
ları bölgelerde kendi çevrelerindeki hizmet erbabını ve gönüllüleri metodlu 

şekilde yetiştireceklerdir. 
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4-Koordinasyon sadece merkezî teşkilâta münhasır kalmamalı, en uzak 

ve ufak bir merkezde dahi, sosval hizmet ve sosyal yardımla ilgili bütün örgüt¬ 

ler kendi aralarında sıkı temas ve iş birliyi kurmalıdırlar. 

5-Bütün tedavi kurumlan kendi bünyeleri içinde sosval hizmet örgütleri 

ile donatıldıkları gibi, bu örgütler çevredeki bütün resmî ve özel kuruluşlarla 
vakm temas başlamalıdırlar. 

Sorunlar : 

^ert acısından hastalara varılacak sosval hizmet, biri birinden az çok 
farklı safhaları ilgilendiren bir faalivettir, 

Simdi bu safhaları ve bu safhalarda yapılması gerekli sosval hizmet çeşit¬ 

lerini özelliklerine göre sıralamak verinde olacaktır. 

tik problem hastanın sosval alanına arzı, vani sosyal hizmet ile teması¬ 
nın saklanmasıdır. Burada iki işlem bahis konusudur. 

a'lFastanm kendilisinden sosval hizmet örgütlerine başvurması, 
b)Fastanın vakm çevresi dahil her hangi bir vasıta ile sosyal hizmete 

arzı. 

Her iki halde de temas ihtiyaç sahibinden hizmet kaynacına dovru kurulmak¬ 
tadır. 

Üçüncü ve özel bir hal, ihtiyaç sahibinin, yani hastanın sosval hizmet 
örgütleri tarafından aranıp bulunmasıdır. Buna tarama faaliyeti adı verilir. 

İhbar veva tarama sonucu sosyal hizmete ihtiyacı olduğu anlaşılan, hasta¬ 

nın sosval hizmete alınması ikinci safhadır. 

Burada hasta.nın hizmet kaynarına (tedavi ve bakım örgütleri) nakli, ken¬ 
disi ve vakınları için alınması gerekli ilk yardım tedbirlerinin düzenlenmesi 

^ahis konusudur. Bu iki safhada hizmet görevini vüklenen örgütler en alt kademe¬ 

deki kuruluşlardır. Gönüllüler, hastanın mensup olduğu sosyal hizmet ünitesi¬ 

nin diğer üyeleri, ailesi akrabaları, komşuları, iş verindeki arkadaşları, 

köy kuruluşlarına ve Belediyeler® ait küçük hizmet örgütleri, Hastayı doktora, 

gerekirse tedavi kurumuna götürecekler, tedavi ve bakım imkânlarının teminini 

takip edecekler, iş ,rerine ve sigortaya bildirilecek, bakım zorunda bulunduğu 

kişilerin halini tesbit edeceklerdir. Şartlar gerektiriyor ise, daha üst ka¬ 

demedeki sosval hizmet örgütlerine baş vuracak olan ve onların yardımı savla¬ 

yacak olan ve olanların yardımı sağlayacak olan kişiler bunlardır. 
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Tedavi ve bakımı teminat altına alınmış ve devamlı olarak sosval hizmet¬ 

lerden faydalanması saflanmış olan haftanın durunu bir tedavi miiessesesinde 
yatmasını gerektiriyor ise, sosval hizmet büyük ölçüde tedavi kurumunun kendi 

sosval hizmet örgütüne intikâl etmiş olacaktır, tlâç, bakım ve tedavi masraf¬ 
larının temini, kan, serum gibi âcil ihtivaçlar için gerekli malî kakmakların 

aranıp bulunması, hastaya ve yakınlarına moral yardımların yapılması (mektup¬ 
larını vazma, ziyaretler, mülakat ve heiiveler) tedavi kurumunun sosyal hizmet 
ünitesi tarafından gerçekleştirilecek hizmetlerdir, keza Sigorta ve sosval 

vardım olanaklarının aranması, hastalık tazminat ve yevmiyelerinin takibi, 

muhtaç durumda olan hasta yakınlarına ulaştın İması hu ünitenin işidir. Tedavi 

kurumlan içindeki sosval hizmet örgütleri, raüessesenin büyüklüyüne göre, sos- • 

yal hizmet uzmanları, sosyal isçiler, sosval hemşireler gibi özel elemanlarla 

takviye edilmiş olmalıdır. Bu örgütlerde gönüllü olarak çalışacak yurttaşların, 
dernek üyelerinin, dinî teşekküllerin yardımlarını aramak, sağlamak, propagan¬ 
dasını ve evitimini yapmak, yardım kaynaklarını aramak ve arttırmak yine bu 

ünitelerin işidir. Faşta tedavi ve bakım işi bittikten sonra evine dönerken 

sağlığını tam olarak kazanmamış ise, bunların takip işide tedavi müessesesinin 

sosval hizmet örgütüne düşer. uastayı takip eden sosval işçiler hastanın çev¬ 
resindeki sosval hizmet örgütleri ile temas kuracaklardır. Takip safhası reha¬ 

bilitasyonu da içine alabilir. Bğer hastanın rehabilitasyonu belirli bir mües- 

sesede olacak ise, bu isi üzerine alan yeni sosval hizmet örgütü eski tedavi 

kurumunun sosval hizmet örgütü ile temas kuracaktır. Pastanın yeniden işe yer¬ 

leştirilmesi, veya isinin değiştirilmesi, malûl kalmış ise kendisine yapılacak 
sosyal hizmetler hastanın özelliğine uyan sosyal hizmet örgütleri ile birlikte 

sağlanacaktır. 

Tedavi kurumunun özelliklerine yöre sosval hizmetlerin ve örgütlerin 

farklılaşacağı tabiidir. Meselâ akıl hastalıkların Psikiatrik sosval hizmet 

örgütleri, alkolikler için AA klüpleri, veremliler için özel hizmet gruoları 
bu arada sayılabilir. 

Şimdi sosval hizmet örgütlerinin yer alacağı resmî ve özel kuruluşların 

isimlerini savmak verinde olur. Bu kuruluşlar birbirleri ile temas ariyan ve 

birbirlerine yardıma hazır, sosyal hizmet örgütleri ile donatılmalıdır: 

Sağlık ve Sosval Vardım Bakanlığı, 

Çalışma Bak-'nlığı, 

Millî Tvitim Bakanlığı, 

Millî Savunma Bakanlığı, 

Üniversiteler, Sosval Sigortalar, 
İktisa.dî Bevlet Teşebbüsleri, 
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»Adalet Bakanlığı, 

Belediyeler, 

Özel İdareler, 
İşleri Bakanlığı, 

Beden Te^M^esi Genel Müdürlüğü, 

Biganet İşleri Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

Bankalar, 

Sendikalar ve benzeri kuruluşlar, 

Özel Sektör sosyal hizmet Koraisvonu, 
Özel işletmeler, 
Uernekler, 

Gönüllü şahıslar, 

Basın ve Radyo-^elevizyon 

Bu kuruluşlardaki sosyal hizmet örgütleri işinde aktif olarak görevlendirilmesi 

gerekli personel şunlardır : 

1-Sosyal Hizmet Uzmanları, 

2-Hekimler, 

3-Sosyal Va 'dımcılar, 

4-Sosval işçiler, 
5-Sosyal Hemşireler, 

6-Uv Hastabakıcıları, 

7-Gönüllü hastabakıcılar, 

8-Psikoloü-lar ve test^rler, 

9-walk Saklımı uzmanları, 

10-Halk sağlığı hemşireleri, 

11-Pedegoglar ve öğretmenler, 

12-Uin adamları, 

13-Rehabilitasvon uzmanları 

14-Rehabilitasvon teknisyenleri, 

15-İlkyardım elemanları, 
]6-Rbe hemşire ve saflık memurları, 
17-wemşire yardımcıları, 

18-Sa^lık teknisyenleri, 
19-Grörevli öğrenciler, 

20-Garevli işçiler, 

21-Gönü11ü şahıslar, 
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Yukarıda sayılmış bulunan bu hizmet erbabı sosyal hizmet uzmanlarının 

yönetiminde hizmet üniteleri içinde kendilerine düşen görevleri yapacaklardır. 

bu ünitelerin; yardım kuramlarının, sigortaların, gönüllü gruplarının hizmet¬ 

lerini koordine edecek kuvvetli bir örgüt1eşme de gerçekleştirilecek ve bunlar 

örümcek ağı sistemi içinde merkezden çevreye doğru metod, bilgi, eleman ve 
maddî yardımlarla beslenecektir. 

Sosyal hizmetler için gerekli metod bilgi ve personel ihtiyacının 

karşılanması yeterli, bir eğitim politikasının düzenlenmesi ile mümkündür. 

Bu hususta üniversiteler içinde ve dışında sosyal hizmet uzmanlarının yetiş¬ 

tirilmesi, bunların merkezî bir teşkilât emrinde kilit noktalarında görevlen¬ 
dirilmesi lüzumludur. Bu uzmanlar veni elemanların yetiştirilmesinde eğitimci 

olarak aktif şekilde mutlaka çalıştınİmalıdırlar. Sosyal hizmet mesleği 

içinde de mutlaka ihtisaslaşmaya ver verilmeli, hastalar için sosval hizmet, 
sakatlar, mahkûmlar, çocuklar vs. için uzmanlık kolları kurulmalı, ancak pek 

özel tipte müesseseler hariç, diğer kuruluşlardaki sosyal hizmet örgütleri 
pek fazla farklılaşmanalıdır. Uzmanlar bu örgütlere kendi uzmanlık dalları 

ile ilgili vardımlarda bulundukları gibi bunları kendi açılarından denetleye¬ 

rek ve eğiterek gelişmelerini sağlamalıdırlar. 

Son söz olarak denilebilirki : 

Sosyal Hizmet her şeyden önce bir yardımlaşma alanıdır. Uğer sosyal 

hizmet örgütleri bu alanda başarı sağlamak istiyorsa ilk önce kendi arala¬ 

rında yardımlaşmayı sağlamalı ve hiçbir örgüt başka bir örgüte karşı elinden 

gelebilecek ilgi vs yardımı esirgememelidir. 



SOSYAL HİZMETLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 
Yaşlılar için Sosyal Hizmetler alt komisyonu Raporu 

İnsan; İlk çağlardan beri xoplu bir halde yaşamanın ve karşılıklı 
yardımlaşmanın bahtiyarlığına erişmiş bir varlıktır. 

Sosyal düzenin devamı, toplumu teşkil eden fertlerin her bakımdan 
güçlü olmalarıyla mümkündür. Normal ömrün her devresinde daha iyiyi bulmak 
güçlü kalma gayretleri, fertlerin toplum içindeki varlığının hakimiyetini 
sağlamak ve daha rahat bir hayata ulaşmak çabasından ileri gelmektedir. 

Beşer ömrünün muayyen çağlarından geçen insan. Byolojik kanunları 
hükmü altında yıpranıp erimekte ve her canlı için mukadder olan akibete 
sürüklenmektedir. 

İhtiyarlık, bu akibetin son basamağına geliş ve neticeyi bekleyiş 
olarak tarif olunabilir. 

Bilginler ve bilhassa biyolojik mevzularla uğraşanlar, ömrün her dev¬ 
rinde güçlü kalmanın yolunu araştırmakta, hayatı uzatma çarelerini bulmak 
için geniş hayretler göstermektedir.Hal böyle olunca medeni alemde, ihtiyar¬ 
lık ve onun problemleri her gün biraz daha artan sosyal bir değer kazanmakta¬ 
dır. Gücünü kaybetmiş kimselere yardım, ilk çağlardan beri cemiyeti meşgul 
eden eserler olarak ele alınmıştır. 

Bunun en güzel örneklerini memleketimizin tarihinde çeşitli şekilleriy¬ 
le bulmak her zaman mümkündür.Atalarımızın bu gün dahi sosyal değerini muha¬ 
faza eden vakfiyeleri,bimarhaneleri,Darişşifa vesair tesisleri bu sahada 
milletimizin ne kadar iler hamleler yapmış olduğumu canlı misalleridir. 

Selçuklar devri ise bu tesislerin şahaserleriyle dolu hazineler taşımak¬ 
tadır. Ibnitallal' m mısırda inşa ettirdiğgi. hastahane ,Bağdat1 ta bimaristan, 
Mardin Darüşşifası, Şam'da Nureddin Şehit hastahanesi, Musul'da Gökbölü 
müesseseleri,Kudis'te Selâhattin Eyyubü hastahanesi ve Akka hastahanesi, 
Kayseri'de Cevher Nesibe Hastahanesi, Sivas'ta birinci Keykâbus vakfiyesi, 
Divrik'te Melih Turan Hastahanesi ayrıca Çankırı Konya,Kastamonu,Amasya ve 
Halep'teki çeşitli Barüşşifa ve Birnarhaneler ancak ismen ilk nazarda s ayabil- 
diklerimizdir. 

Asrımızda, insan için usun ömür en büyük sosyal değerdir.Koruyucu ve 
iyi edici hekimliğin,ilerlemesi ve modern anlayışla çalışması neticesi,vasati 
ömür yükselmiş ve binnetice Cemiyette yaşlı insanlar anmış tır. Amerika da 
yapılan bir istatistik neticesine göre 1930-1940 yılları arasında 65 yaşından 
yukarı olanların adedinin ‘fc 35 nisbetinde arttığı tesbit edilmiştir.Yaşlı 
adedinin artması; ihtiyarlık problemleri ile cemiyetleri yakından meşgul olma¬ 
ğa zorlamaktadır. 

Bilhassa Sanayii ileri olan memleketlerde yaşlı işçilerin durumu Devlet¬ 
leri ve Cemiyetleri son derece işgal eden tir problem halini almıştır,Sanayii 
de maliyeti düşüren en mühim unsur sürattir.ihtiyar ise çal^ması enerjisi 
azalmış kimsedir.Bu itibarla, iş hayatında sura: kaybına sebeb olmaktadır. 
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Ayrıca sık sık kaza yapmakta ve prim ödemek zorunda kalmaktadır.Yaşları 
icadı daha çok hastalanan hu kimselerin işlerinden çıkarılmaları ise yeni 
meseleler ortaya getirmektedir. Ekseriya, iş veren azami 40 yaşında olanlara 
iş vermeyi tercih etmektedir. Bu haddin üstündeki yaşlarda bulunan işçileri 
çalıştırmak istememektedir. Halbuki; emeklilik yaşı 65 olarak kabul edilmiş¬ 
tir. 

Bu hale göre, çok erken yaşlarda işsiz kalmak tehlikesi baş göstermekte 
ve çalıştığı kısa süre içinde ilerisi için bir tasarruf imkânıda bulunmayan 
bu kimseler ihtiyarlıklarında sefalete terk edilmektedir. 

Ayrıca gelirini ve yakınlarını kaybetmiş yaşlılar, geliri olupta bakacak 
kimsesi olmayan yaşlılar, sakatlar,ruhen,bedenen,aklen hasta olan kimseler, 
fizyolojik sefalete düşmüş insanlar cemiyette terk edilmiş olarak bırakılama¬ 
yacağına göre, bunların meselelerini yakmen takip ve halletmek çareleri mut¬ 
laka ve her zaman bir dava olarak karşımızda durmaktadır. 

Tarih boyunca insan hayatında yaşlılık toplulukların sosyal inanışlarına 
göre ele alınmıştır. Biyolojik gelişimin, döllenmeden başlayıp ölümle sonuç¬ 
lanan devresi yaşlılığı kırolonojik kaideler içerisinde sınırlamıştır.Hayat 
boyunca geçirilen yılların insanın fizik yapısı üzerine tesiri ile güç azal¬ 
masını gerektiren sonuca götürdüğü bir vakıadır. Gücü azalmış insan ise ilk 
çağlardan beri topluma yük olmaktan kurtulamamıştır. 

İlk çağların geleneksel inanışları tetkik edilecek olursa; Yaşlı insanın 
topluma yaramadığı kanısının ön plânda yer aldığı görülmektedir.Meselâ ilk 
çağlarda Türkistan'da yaşayan türkler daimi akmlarla hareketli bir hayat 
geçirmekte olduklarından göçlerde ve seferde ihtiyarlarını beraber götürme 
imkânını bulamamışlar ve çare olarak muayyen bir kaç günlük yiyeceğini yanma 
bıraktıkları bu kimseleri bir çadırda kendi mukadderatlarına terk etmeyi adet 
haline getirmişlerdir. 

Afrika yerlileri ise yaşlanmış ve güçsüz hale gelmiş yakınlarını boyunla¬ 
rına kadar kuma gömmek suretiyle ölüme terk ederlermiş eski molarda bu gün 
dahi yaşıyan bir adete göre yaşlılarını bir kaç günlük yiyeceğiyle beraber 
buz üzerine bırakarak terk etme devam etmektedir. 

İlk çağlardan beri ihtiyar bakımının ele alınıp bu günkü anlayışa geliş 
safhalarını tarihçesini içine alan geniş litaratür bulmak mümkün olamamıştır. 
Ancak Avrupa ve Almanya'da ihtiyarlık bakımını başından bu güne kadar anlatan 
(DOS GEMEINS CHAPTSLBBEN IN ALTE ES HE TMEN) Sozıalhygıensche analyse DER 
Exıstenzbedmgungen von Altersheim-Und Pflegeheımbewohnern 1960 Dr.Ked Frıtz 
Beske yaşlılar evinde cemiyet hayatı ve ihtiyarlık evlerindeki yaşıyanların 
mevcut şartlara göre sosyal hijyen ve bakım analizi adlı kitaptan alınan bilgi¬ 
ye göre ihtiyarlık bakımının tarihçesi şu safhaları geçilmiştir. 

Bir Alman ata sözünde: 

Yaşlıların şerefi daimidir. 
Sen ebediyyen çocuk kalrnıyacaksın 
Onlar,Sen nasıl isen öyle idiler 
Ve sen oların olduğu gibi olacaksın 

Bu ifadelerde gösteriyorki toplum halinde yaşıyan insanlar bir birlerine 
yardım etmek çabası gütmektedir.Yaşlı insanların yaşadığı cemiyette bakımı 
bu güne kadar bir çok değişikliklere uğramış ve büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
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Bütün devirlerde Bakım müesseselerinin cinsi ile halktan gelen yardı¬ 
mın şekillenmesi ve organize edilmesi anlayışı arasında gayet sıkı tir bağ¬ 
lantı vardır. Burada toplu olarak müessese bakımı ve halktan gelen yardım 
birlikte mütalâa edilmektedir. Ancak ferdi yardımlar tir takım cemiyet içi 
münasebetlerle etkilenmektedir. 

İhtiyar bakımının bu günkü gelişiminin anlaşılabilmesi için yaşlı 
yurtlarının kuruluşunun ilk şekillerinde örnekler verilmesi yerinde olacaktır 
Sununla bu müesseselerin ilerleme ve inkişaf hamlelerini daha iyi tesbit 
etmek imkânı elde edilecektir. 

Milattan evvel Meksika ve Seylan'da C-üçoüzler için takım yurtları 
mevcut olduğu ayrıca ihtiyarlarında tu yerlerde bakıldığı fakat tunların daha 
ziyade hastahane şeklinde çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

Hiristiyanlığın manevi oephesi tarihi ile sıkı srtkıya ilgili bulundu¬ 
ğundan bu çağlarda muayyenleşmiş elan yaşlılara yardım ortaçağın e onuna kadar 
kilise fonksiyonu olarak görülmektedir. 

Önceleri hakikaten bu teşekküller kendilini yaşlılara hasoetmiş bir 
halde idi kiliseye devam eden cemaat kendi aralarında yardımlaşma şeklini 
tesbit ediyor giyim ve gıda yardımı yapılması için yaşlılarına elinden geleni 
yapıyordu. Te faaliyetleri arasında misafir perverliğin fakirlere karşı bir 
d*stluk olarak kullanılması sağlanıyor bu işler diyagonlarda papazların 
tesirleri ile şahsiyetleniyor kilise cemaatından varlıklı fertlerin evlerinde 
ve papazların yanlarında fakir ve ihtiyarlara bakılıyordu. 

Miladın 306-337 yıllarında Büyük Kostantin zamanında hiristiyanlık 
Devletin Resmi Dini olunca hristiyanların fakirlere yaptığı yardımlarda da 
bir değişme ıldu eskiden şahsi ve cemaata has olan yardım şekli karekterini 
kaybetti küçük kilise cemaatları yerine büyük cemaatlar teşkiliyle daha 
• iddi müesseselerin kurulması yeluna gidildi.'ISıc bahane ler vedarülaoeze karek- 
teri taşıyan yaşlı bakım evlerinin nüveleri kurulmağa başlandı.4 ncü konsül 
karthago (398) yılında piskoposuna kiliseden uzak olmamak şartiyle barındırma 
ve güçsüz Yurdu (Hospital) yapmasını emretmiştir. Bu zamanda meydana gelen 
bakım evlerinin en meşhuru 4 noü asrın son çeyrek yılında piskopoz Bazilyüz 
tarafından Sezarya'da tesis edilmiş olan ve sonraları Bazilyas adı verilen 
Bakımevidir. Bununda karekteri Darülaceze vasfında olmasıdır. 

Mukaddes Jbhannes Kiıhrysotosmus 398 yılında Kostantinop) (İstanbul) 
da yaşlı evlerinin bulunmuş çocuklar yetimler,hastalar ve yaşlıları kabul 
ettiği bildirilmektedir. 

Baas 4* noa asrın sonlarına doğru takım evlerinin piskopos ikametgâhla¬ 
rında ve bütün kiliselerde bulunduğunu haber vermektedir.Almanya1 da ilk yaşlı 
evleri 7 £ci asırda Rer. Testeralyasmda kurulmuştur.Kuzey Almanya'aa bu iş 
9 neu asırda ele alınmıştır.Bu devirlerde Kiliseye has yardım müesseselerinin 
genişletilmesi kilise idaresi tarafından yürütülmüştür. 

Bu sisteme göre her piskoposun muhacir ve fakirler için bir yurt tesis 
etmesi mecburiidi.Aynı esaslar Manastır gibi teşekküllerde de oari idi bu 
devirlerin Yurt tesisleri Şövalye ve burjuvalara ait toplumlaroa desteklenmek¬ 
te idi ve bunların adına uzun müddet mukaddes ruh takım evleri denildi Burjuva¬ 
zinin şehirlerde siyasi hürriyet mücadelesinin kuvvetlenmesiyle yardım vazifeî- 
leri kilisenin üzerinden kısmen alınmaya taşladı Kilisede bağımsız olarak 
mahalli halkan bakımını üstüne alda ve böylece 14 ve 15. ci asırlarda bir çok 
bakım evleri fakirlere bakım şehirli erin büyümesiyle orantılı olarak ve şehir 
idaresine devrine kadar devam etti. 
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Bini müesseseler ve meşrut vakıflar sayesinde lir çok takım evlerinin 

imkânlarının büyümesi ile fakirlere lakım hususunda geniş miktarda yardım 
müesseseleri kurma imkânları sağlanmış oldu ... Böylece tir çık lakım evleri 
hayatın muhtelif safhaları için sigorta müesseseleri haline gelmiş oluyordu. 
Bu şekilde de yaşlılık sigortasının ilk adımları atılmıya taşlıyordu. Bu 
gelişne ile yaşlı insanın takımında yeni bir dönüme girmiş olduğu. anlaşılmak 
tadır. Zira tu zamana kadar orta çağların yaşlı lakım evleri kendi faaliyet¬ 
leri arasında her türlü muhtaçlar için (bulunmuş çocuklar yetimler,dilenciler, 
yabancılar,sakatlar,felçliler,akıl hastaları,alkolikler ve yaşlılara kadar) 
her türlü muhtacın takılıp barındığı yerler idi. 

Her nekadar Almanya'da 11. nci asırdan teri bulunmuş çocuklar için 
evler Güzzam, ve>a ve saralılar için takım yerleri mevcutsada ihtiyarlara has 
tir takım müessesesi görülmemektedir. Bu asırdan sonra muhtelif takım evleri 
yanında ihtiyarlar içinde müstakil takım tesislerinin inkişaf etmeye başladığı 
görülmektedir. Bu devreden sonra kendini tir takım evine kayıt ettirmek ve 
hayatının geriye kalan kısmını teminat altına alarak yaşlı devrinde rahat ve 
huzur içinde ömrünün geri kalan kısmını ikmal etme yolu bulunmuş oluyor ve bu 
yol inkişaf ederek asrımıza kadar uzanıyordu. 

(iüçsüz yrrtlarınm yaşlı müesseseleri şeklinle değişmelerinin taşlang?.- 
n 13 ncü uerın 2. yarısında® sonradır, feoldberk 1282 yılında 3 bazburg şehrin¬ 
deki Leon Hostitalihin tamamen tir yaşlı evi olarak çalıştırıldığını kaydedor. 

Ortaçağ yurtları ozamanda kısmen ihtiyar evleri gibi çalıştığından 
ehemmiyetli tir şekilde dini tir karekter taşıyvrâu. Bakım evleri sakinleri 
Dünyevi işlerden ellerini çekmek mecburiyetinde idiler. Yurt kurallarına uymak¬ 
la zorunlu tutunurlardı ve tazı ahvalde mensup oldukları Manas tır'm sembolle¬ 
rini taşımak zorludaydılar. 

Bu yerlerin işletilmesi Belediyeler tarafından tayin edilen tir Müdür 
v~.sıtasiyle yakılmaktaydı İhtiyar evlerinin dahili düzeni yaşlılara dini tir 
hay at değişikliğini mecbur kılıyordu kilise ziyaretleri ve ibadet ön safda 
gediyordu tu mecburiyete uymayanlar cezalandırılıyordu. Kadın erkek ayrımı 
harfiyen tatbik edilmekteydi.Hatta evliler bile tir birinden ayrı kalmak zorun 
daydılar.Bu evlere ekseriya Allahın e’vi ismi verilmekteydi. 10 ilâ 20 kişilik 
"büyük odaları ve müşterek yatakhaneleriyle büyük binalar halinde tesis edilmiş 
lerdi.Bu yerlerde ekseriya hayır sevenlerin hususi odaları mevouttu Ju odala¬ 
rın ücreti ve masrafı hayırseverler tarafından tekeffül edilmekteydi.Fakirler 
yatak vesair diğer ihtiyaçlarını imkân nistetinde kendileri getirirlerdi.ölüm¬ 
leri halinde bu eşyalar müesseseye kalırdı. 

Eskiden bir yaşlı evinde hayatının son safhasını geçirebilmek daha ziya¬ 
de Şövalye ve Burjuva mensuplarına tanınan tir hakti buna mukabil diğer sınıf¬ 
tan insanlar ya hiç veya pek az tu tesislerden istifade ederdi.©rtaçağ'da halk 
tabakalarının artan büyük ihtiyaçları bu işin düzenlenmesini mecbur hale getir¬ 
di. Ve şehirlerde tesis edilmiş bulunan müesseselerin bir sitteme bağlı olarak 
Btandart bir hale getirilmesini ön plâna gitti. Bütün Avrupa'da ve bilhassa 
Almanya'da İŞ ve lö.ncı asır boyunca devam eden iktisadi ve mali kriz fiat 
artışları halkın fakirleşmesine sebet olduğu için dilencilik artmaya başladı 
ire dilenme adet haline geldi.Fakirlerine yardım edemeyen kilisede dilenciliği 
beşvike haşladı 1Ş20 yılında yayınlanan reformasyon nizamnamesinde yeni bir 
iraşlı yardım şeklinin esasları tesbit edildi.Bu hale göre: 



1»filer.-'il iğin ortadan kaldırılması ve men'i 
2. Esir ticaretinin kaldırılması ve jnen: i 

3. Sadaka ile şahsi iş yaptırmanın kaldırılması 
4. Bunlara mukabil hakiki muhtaç ve fakirlere yetebilecek 

miktarda yardım temini 
5. Her dini cemaat fakirlerine bakma çaresi bulacak yabancı ve dilenciler 

ardım dışı bırakılacaktı. 
6.Hangi fakirin iş gücü yerinde ise o çalıştırılacak ancak iş gücü olmayan -

ara yardım edilecekti.Bunların dışımda dullar,ye timler ve diğer hastalar yardıma 
ak kazanacaklardır. 

Bu nizamname ile çalışma ve emek karşılığı para kazanma yeniden kıymet 
azanıyor ve şerefli hale getiriliyordu.Körükörüne yapılan yardımlar kaldırılıyor, 
aruretin sebebleri tetkik ediliyor ve muhtaçlara yardım imkânları gayeli bir 
ekilde tanzim ediliyordu.1520-1530 yılları arasında şehirlerde bir çek fakirlere 
e yaşlılara yardım teşkilâtı bu anlayış içerisinde kuruldu ve dilencilikde yasak 
ale geldi. 

7.Lüterle birlikte burjuvaların bulunduğu bütün müesseselerin temel zihni-
etini değişerek bir sınıf için değil bütün tabakalara has bir güçsüzler yurdu 
istemi kurulmaya başladı. 16 ncı asrın ortalarına doğru yer.i yaşlı bakım evleri 
e fakir evleride bu zihniniyet içerisinde organize edildi: Bir zam,anların Manas -
ırları halk idaresi altında fakir evleri şekline döndü bu evlerde umumi fakir 
vleri olarak kiliselerin yapagelmekte olduğu işleri yapmaya başladılar.Ve reform-
■ rı» gayesi tahakkuk safhasına girere,, dilencilik men edildi ve hakiki fakirlere 
akım ve ihtimam sağlandı.Bu halde dahi fakirlere yardım mükemmel bir şekilde 
apılamıycı ve plânlı bir şekilde yürütülemiyordu.Paret bu muvaffakiyetsizliğin 

1.İktisadi zaruretlerin bu devirde çoğalması ve muhtar sayısının artmasına 
2.Vaz edilen çareleri çoğunluk teşkil eden kitle karşısında iyice değerlen

ir i 1 c mem e s ine b.ağl amakt adır. 
Muaffakiyetsiziik bu işin devlet tarafından ele alınmasını ve Devlet eliyle 

ıırulan müesseseleroe bu .işin idare edilmesini ve halkın yardımının Devlet eliyle 
Lmıp yerine saff edilmesi sonucunu meydana getirdi ve Sosyal bünyenin düzelmesi 
jin fakirliğin sefaletin işsizliğin ünlenmesi tetbirlerinin alınması çareleri 
işünülmeye başlandı 30 sene harplerinin karışıklığı içinde fakirlere yardım 
ıs us undaki mevcut imkânlar ve anlayış yine ortadan kalktı kıtlık ve sefalet der-
îklerin kapanması çalışabilen insanların harplerde ölümü harp neticesi işsizlik, 
Lne dilsnci kitlesinin meydana, çıkmasına ve barların memleket memleket dolaşarak 
shirl'Srin mevcut ahlâkını bozucu etkiler meydana getirmesine ve kurulmuş olan 
ies s es elerin imkânsızlık yüzünden kapanmasına, sebep oldu. 

'İleri yıllarda .imanizrnin gelişmesi, insanın kıymetlenmesi ve insan mukadde
sti üzerinde mesuliyet şuurunun ortaya yeniden çıkması,tüm olarak cemiyet refa-
.nın saadetinin düşünülmesi cemiyette bakıma muhtaç olanları himaye fikrini yenl
in hakim kılmaya başladı ve bu şekilde insanı zekânın kudreti hakkındaki sarsılmaz 
kirle beraber geniş pedagojik 3)ir harekette inkişaf etmeye taşladı.Ve pedekojik 
formlar insanları seven dernekler '''e fakir dostu cemiyetlerin kurulmasını sağla— 
bu dernekler geniş sahalar";', tesirlerini gösterdi 17 65 yılında Hamburg1 ta kurul

uş bulman pedekojik cemiyeti önderliği ile. 1773 neresinde bütün fakirlere has 
r müessese kurularak işletmeye açıldı. 

Bundan sonraki çağlarda tu müessese bir çok şehirlerde kurulan emsal müesse-
lere fikir verdi 18 nci asrın sona ermesiyle fakirlere yardım fikri artık zirve-
ulaşmış oluyordu.Ancal: tir birini takiteden harpler sonunda karşılıklı yardım-

şma inancı yeniden sarsıldı.ve Hanes an çağına kadar bu sarsıntı devam etti 
polyon harplerinden sonra Almanya Zirai Devlet halinden süratle bir Endistrü 
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Levleti haline geldi ve iktisadi gücünü artırdı. Bu gelişme ceryanı içinde «osyal 
tünyede kendiliğinden bir sınıflanma olduğu ve iş tutumlarıda gelişti iktisadi 
sahada liberalizm fikri ortaya çıktı. Bu iş hayatında sigortasız bir hayat şeklini 
leydana getirdi. Büyük şehirlerde•sefaletin bir kısım halk tabakaları lehine art¬ 
tığı görüldü. Bunun sebebi köylerden şehirlere ısrarlı göçlerin başlamasından ile¬ 
ri geliyordu.Bu göçler ikametgah darlığı ve mesken davasını doğurdu.Göçmenler 
rabanoı olduklarından aileler bunları yanlarına almıyorlarve yardım imkânıda bula- 
ııyorlardı.Bilhassa yaşlı insanlar yardımsız kalıyordu. 17&0 yılında Saksonya'da 
rapılan himaye,, ve yardımın °jo 16 sının sebebini yaşlılık teşkil ediyorlu. 

1794 yılında kanunlaşmış ilk yardım şekli Prusya'da başladı. 184-2 yılında 
rapılan tadilatla gelişti.1.11.1867 de serbest muhaceret kanunlaşarak Alman fakir 
lalkma serbest yerleşme hakkı tanında Almanya'da 19 ncu asırda kurulmuş «lan bir 
;ok fakir himaye dernekleri Strazburk sistemine göre pratik fakir yardımı siste- 
îini tatbik ediyorlardı daha sonraki zamanlarda sosyal zararlarada yardım kabul 
idildi, ve bu zararları telafi etmek, için mümkün olduğu kadar sistemli bir yardım 
ıvsyal bir vazife olarak: ortaya çıktı bu umumi fakir yardımına mukabil 19 ncu 
ısır boyunca kilise yardımı da devam etti. 

Zaruret içindeki yaşlı insanlar bakımını sağlayan tesislerin eskiden beri 
türe gelen şekilleri bu günkü yaşlı bakım müesseselerinin esasını teşkil etti, 
iu müesseselerin isimleri yaşlı evleri, yaşlı yurtları,yaşlı hastahaneleridir. 
(unların bir çokları giriş ücreti alarak bakım yapmaktaydılfr bir kimse ne kadar 
lı.jlı olursa ckadar az ücret ödüyordu bu verilen ücretler müesseseyi gelir bakı¬ 
lırdan genişletiyordu.Yurtlarda kalanlar tek kişilik veya çok yataklı odalarda 
reya 8 ila 16 yataklı salonlarda ikâmet ediyorlardı.Bazı yurtlarda bir iki ihtiyar 
,<jin tahta bölmelerle ayrılmış kısımlarda bulunuyordu.Evli çiftler için çeşitli 
(dalar yapılmıştı odaların tefrişi içindeki kalanlara bırakılmıştı.Tanzim ç«k 
[eşitli bir şekilde yapılmaktaydı hususi yardımlarda yaşlıların bakıldığı bu 
lüesseselerde bakılanların durumları bir dereceye kad.ar memnuniyet verici isede 
okakta kalanlar tamamen terk edilmiş fakirlere hiç bir şey yapılamıyordu ve bun- 
ara daha açıthakla yetiniliyordu. 

19 ncu asrın senlarına doğru hu amme müesseselerinin bir birinden farkı 
'azife sahasında görülmeye başladı yaşlı insanlar umumiyetle guruplarmaya fakir 
vlerİe ve iş atölyesine muhtaçtılar sakatlar yatalaklar deliler alkolikler yetim- 
er ve çalışamıyacak durumda çökmüş ihtiyarlarla birlikte kalmaları iyi neticeler 
e rmiyordu’c Sakatlar ve diğer çalışamıyanlar cemiyet bize bakmaya mecburdur.düş ün- 
esi ile daha iyisini aramamakta idiler asıl ihtiyar grup hem çalışmak hamde sakat 
ruptan ayrılmak is temekteydi.Eöylece fakir evlerinin statüsü bir karışıklık arz 
tfhiyor ve burada barınmak isteksiz hale geliyordu yenileşme ceryanları bu fikir 
şığı altında gelişdi, kuvvetlendi fakir evlerinde yaşıyan insanlarına kendi tutum 
e vasıflarına uygun bir muhit yaratmak ve aile yanında bakmak fikri «loğdu Vu 
erlerde toplu halde iş görme sahasının aranmasmada başlandı. 

1619-1£22 yıllarında Hamburg'da bir iş ve fakir evi inşaa edildi ve bu ev 
842 senesinde büyük bir yangınla yanıp kapayıncaya kadar muhtaç ve yaşlı insanis¬ 
in ayrı ayrı grupları için birer iltica ve iş evi halinde çalıştı. 

Darmıştat'ta I885 yılına kadar ihtiyarlar diğer muhtaçlarla birlikte şehre 
it bakım evinin bir kısmında bakılmaktaydı.Yaşlıların bakımları için lüzumlu olan 
siesseselere karşı büyüyen ihtiyacı gidermek için şehir aynı yuda yeni bir vakıf 
esis etti.Bu aynı zamanda ruh hastalıkları içinde kullanılan bir müesseseydi 1902 
.İmda Eberştat'da eyalete has bir müessese açıldı ve muhtaçlardan bir çoğu oraya 
Lkledildi,ve bakım evleride yalnız yaşlılara bakım ön plâna alındı 1920 yılında 
îhir yaşlı evi hamı altında isimlendirildi. 



Layipsik şehrinde 9'0 yıl sarfında yaşlı evlerinin hangi semtlerde olması 
fikri ortaya çıktı ve tunun sık sık bina edilmiş evler şeklinden ziyade daha 
rahat pavyonlar halinde olması kabul edildi.Ve halen Layipsikte'ki fakir evi ihti¬ 
yar takım evi olarak çalışmaktadır. 

Birinci Cihan harbinden evvel bir çok şehirlerde yaşlı insanın takım müesse¬ 
seler! içindeki durumma ait bilgiyi JG-lumker vermektedir.Evvelâ yaşlı insan için 
çok sayıda müesseseler kuruluyor ve salonlarda toplu bir halde yaşama mecburiyetine 
mukabil tek kişilik odalarda bakım ihdas ediliyordu. Evde bakım ise daha serbest 
hale getiriliyordu karı kocanın birlikte barınmasına ait müesseseler ihdas.edili¬ 
yor banyo sinema tiyatro kütüphane müzik dinleme yerleri yapılıyor ve müesseseler 
arasında karşılıklı yardım çareleri birleştirilmeye gidiliyor.Bu tarihi gelişme 
bütün Avrupa şehirlerinde aynı esaslarda takibedilebilmektedir. 

Eristiyanlık aleminde tu gelişmeler olurken İslâm camiasında da yardım fikri 
ön plânda ele alınmaktaydı müslüman topluluklar yaşlı,güçsüz ve bakıma muhtaç 
kimselere daha geniş imkânlarla el attığı ve meselenin çözüm çarelerinin bazı dini 
kurallar halinde mecburiyet vaz eder asasiarda maddeleştirildiği görülmektedir. 
Eitire ve zekat müesseselerinin kurulması,tekke ve imalâthanelerin herkese açık 
birer yardım müessesesi halinde faaliyete geçirilmesi,bimarhane,şifahane gibi 
tesislerin vuojt bulması tu arada sayılabilecek değerli müess.Ş&3 İyedir. Bu gibi 
sosyal tesislerin ayakta durabilmesini teminen mali kaynakların devamlılığını 
sağlamak amacı ile tesis edilmiş olan vakıf müesseneleri ve vakfiyeler devlete 
yük olmadan bu kuruluşların ayakta durması için atalarımızın bulduğu en güael bir 
sosyal grigerta sistemidir. 
L Memleketimizde yaşlı ve günsüzlere bakımın devlet eliyle yapılması 18$5 
fılmda kurulmuş bulunan İstanbul Darülacezesiyle başlamaktadır. Dahiliye nazırı 
lalil Rıfat Paşa zamanında ikinci Atdulhamit'in arzusu ve para yardımı ile açılmış 
3lan bu müessese bu gün dahi yurdumuzda tek değsrli tesis olarak ayakta durmaktadır. 

Memleketimizde bu tesise muvazi olarak kurulmuş bir kaç müessese istisna 
sdilecek elursa bu sahada hiç bir gelişme olmadığı üzülerek ifade edilecek bir 
jeyfiyettir. 

2. nci beş yıllık plânda yaşlı meselesinin ele alınması ve bu meselenin 
edeni memleketlerdeki bu günkü seviyesine çıkarılarak sosyal bünyemizdeki boşlu- 
un doldurulması için yapılan çalışmalarda komisyon olarak evvel emirde üyelerimi¬ 
zin görüş ve mütalâasını aksettiren raporların aynen dercini faideli bulduk. 

1. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Sosyal Refah Şubesi Müdürü 
Dethi Baycm'm raporu 

Taşlılar için Sosyal Hizmetler alt Komisyonu Başkanlığına: 
Konuya girmeden evvel Batı Uygarlığının temellerinde bulunan ve Toplum çalış¬ 

ıl arının dayanağını teşkil eden genel ilkelerden söz açmakta fayda vardır, 
v A, Gelişen bir toplum dinamik bir toplumdur bu toplumun Ekonomik ve Sosyal 
.anlamaya ihtiyacı vardır. Bu aynı samanda ahlâki bir zorunluluktur. 

B. Gelişen bir toplum sosyal adalet,demokrasi,herkese müsavi haklar sağlayan 
sani idaaller,herkes için müsavi fırsatlar,bütün vatandaşların sorumluluk ve 
rimine iştirak edecekleri ve cnun devamı için vasıta olacakları bir sesyal barışa 
bu barışı besleyecek çeşitli zengin sosyal politik ölçülere ihtiyacı vardır.Bu 

çüler ve insani ideallar rehberlik ve kontrol ile toplumda gerçekleştirilebilir. 
Çalışma,bu gelişmenin en önemli parçalarından birini teşk:. eder.Her tİ'ji 

ndi yeteneklerine göre çalışmak suretiyle toplumun zenginliğine refahına yardım 
pektedir.Bundan,çalışmakta,bir istihsal yapmakta olan herkes kastedilmekte,toplum 
indeki sosyal rütbe de bu istihsale göre tayin edilmektedir.Eu şekilde yalnız 
.ışmaya itibar eden bir toplum ekonomik olduğu kadar,sosyal ve ahlâki zaruretlerde 



dayanır.Bu zaruretler ihtiyaçların niteliğini 3erat Sosyal Yardım Sistemi,Sosyal 
Emniyet Sistemi,çocukların himayesi,mesleki rehabilitasyon,sakatların himayesini t 
ihtiyarların bakımı ve sosyal serilerdeki ihtiyaçların zaruri olarak karşılanma¬ 
sı bu sorunun sonucunda, meydana gelir bütün bu alanlarda kvnmuş olan ölçüler, 
kişinin çevresi ve kendisi ile ahenk halinde yaşamasını talep eden yüksek insan 
toplumunun ihtiyaçlarını karşılamak içindir, Karşılanacak ihtiyaçların en önemli¬ 
lerinden biriside ihtiyarlık bakımı ile ilgilidir, 

İHTİYARLIK PROBLEMİ : 
Bir toplumun içinde 65 yaşından yukarı kimselerin nisbetinin artması ve 

alışılmış klâsik nüfus pramidindekl değişikliklerle ilgilidir.İktisaden gelişmiş 
ve gelişmekte olan memleketlerde refahın artması,tıbbı hizmetlerin çok müessir 
bir hale gelmesi ve geniş bir münevver kitlesinin vucut bulması sonuounda,hasta¬ 
liki ardan korunma ve tedavi imkân dahiline girdiğinden özellikle 2.Dünya Savaşın¬ 
dan sonra, vasati insan ömründe büyük bir artış kaydedilmiştir. Sndüstrel toplumun 
ve onun temelinde bulunan Atomik ailenin,meslek sahibi kadınların çocuk yapmaktan 
kaçınmaları ve doğum kontrolünün milletçe gerçekleştirilmesi scnuounda yaşlılar¬ 
la gençler arasındaki oran toplumun aktif parçası olarak yaşlıların lehine değiş¬ 
mektedir. Diğer bir ifade ile iktisaden gelişmiş toplumlar süratle ihtiyarlamak¬ 
tadır. 

Bu memleketlerde 1900 senesinde ihtiyarların umumi nüfusa nisbeti $ 6 iken, 
1960 senesinde bu oran °fo 9 7.a yükselmiştir.] "80 senesinde ise $ 12 ye yükselece¬ 
ği bildirilmektedir.Şayet bu tahmin gerçekleşirse Batı ülkelerinde her 100 kişi- 

12 si 65 yaşın üstünde bulunacak demektiı.Bu memleketlerde 1899 ile 1950 
arasında nüfusun artışı ^ 100 dür.Bu müddet zarfında ihtiyar nüfusunun artış 
oranı ^ 150 den aşağı değildir,1980 de muhtemel olar,ok hu kategori 1930 zun 3 
misli olacaktır.Azami yaş 1900 deki 52 den,1960 da 72 ye yükselmiştir.Bu rakkam- 
lar umumi nüfusa nazaran bir çok kimselerin fiilen istihsalden çekilmekte olduğu¬ 
mu ve yakın ilgi ve ihtimam beklediğini göstermektedir,Meselenin esası,ihtiyarı 
Sosyal yalnızlıktan, özellikle büyük şehirlerde izole bir hayat yaşamaktan (ger¬ 
çekte bu yalnızlık onların kişisel ve fiziki şartlarının yaraştığı bir husus 
olmakla berabeı) kurtarmaktadır. 

Türkiye Batı ülkelerinin aksine doğum nisbeti çok buna karşılık ihtiyarlık 
lisbeti düşük olan bir memleketti??.Bu durum memleketimizde sosyal refahın ve 
3ağlık hizmetlerinin kifayetli olmadığını bundan dolayıda ihtiyarlar arasında 
ölüm nisbetinin fazlalığına delâlet eder, 

1960 sayımını göre,590,645 şi kadın,338.C78 zi erkek olmak üzere 65 yaş ve 
onun üstünde 978,732 kişi bulunmaktadır»Bunun umumi nüfusa nisbeti fo 3,6 dır. 
îalbuki Batı Avrupa memleketlerinde yukarda, ifade edildiği gibi bu oran $ 9 za 
41 aşmış tır. I985 de memleketinizde 2.245^3)07 yaşlının yaşayacağı tahmin edilmek¬ 
ledir. Takat bu rakam o zaman ulaşılacak umumi nüfusa nisbet edilirse yinede batı 
ilkelerinden daha düşük bir oran gösterecektir.-Bununla beraber bu gün„ 1,000.000 
ışan bir insan kitlesinin iht~:yanlarını yabancı kalmağa sosyal adalet ülkesinin 
.şığında hükümet olarak imle Ün yoktur» 

Uzun bir ömür aynı zamanda yalnızlık,yoksulluk,sakatlık ve kronik hastalık 
.emek olduğundan alınacak tedbirlerde hu afetleri kaldıracak veya hafifletecek 
stikamette bulunacaktır. 
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MÜESSESE BAKIMI ; 

Müessese 'bakımı yönünden durum incelendiği takdirde bu gün Türkiye'de esas 
itibariyle darülaceze sisteminin geçerli olduğu görülür 1i Belediyenin darülace¬ 
zelerinde toplum olarak 500 civarında yatak bulunmaktadır.Tahmin edildiğine gire 
müesseselerin çoğunda bakım medeni ve sıhhî standurt bakımından çok aşağıdır. 
Bunun dışında bir kaç özel kurumun tesis ettiği ihtiyarlık bakım köşkü ile ,Bu 
gibi müesseseleri inşa etmek için teşebbüse geçmiş bulunan yine bir kaç kurumun 
çabalarından başka bir hareket mevcut değildir. 

TEVSİYELER : 
Ayrıntı ve özellikleriyle çeşitli müesseselerin inşaası bir tarafa, bu 

konuda aoil ihtiyaçlarımızı karşılamak için iki tip müessesenin derhal kurulması¬ 
na geçmekte fayda vardır. 

TIBBI YÖNDER t 

1. Şifa Yurtları s 
İhtiyarları uzun zaman yatağa bağlayan asthma,arthritis,solerosia,cerebrov 

vasoular hastalıklar,şeker»bağırsak bozuklukları ve kırıklar gibi kronik hasta¬ 
lıkların tedavisi amacını güder. Bu suretle hem özel bir ihtimam isteyen ihtiyar¬ 
ların ihtiyacı karşılanmış ve hemde haotahane yataklarının uzun zaman işgali 
önlenerek bu müesseselerin entansif tedavi amaçları engellenmemiş olur. 

Şifa yurtlarının inşaasında masraf ve formalitelerin asgariye indirilmesi,bu 
yönde hazırlanacak bir programın kısa bir zamanda gerçekleştirilmesi,tam teşki- 
hlâtlı hastahanelerimizin bahçelerine birer pavyon inşası ile imkân dahiline 
^girebilir bunun bir çok faydaları vardır. 

a.Yukarda açıklandığı gibi»formalitelerden zamandan ve arsa parasından 
tasarruf, 

b.Hastahanelerin yükünün hafifletilmesi, 
c.Personelden tasarruf, 
d.Hastahanelerin bakım ve tedavi imkânlarından yaşlı hastaların derhal 

faydalandırılma imkânının mevcudiyeti 
Konunun 2.beş yıllık plâna alınarak hiç olmazsa bir kaç büyük şehrimizde, 

bu hizmetin uygulanmasında ve almaoak sonuca g6re bu yönden de örgütleme işine 
girişilmesinde fayda vardır. 

İKAMET: 

İhtiyarlık bakım köşkleri: 
özel meskeninde yaşı sebebiyle kendisine bakamıyacak durumda bulunan kendi¬ 

sine bakacak komşuları,yakınları bulunmayan veya bir müessesede yaşamak isteyen 
kimseler içindir.Bu gibi müesseselere girecek ihtiyarlar yemek pişirmek çamaşır 
yıkamak ev temizlemek kendi kendine yıkanmak gibi tokatlarını aşan işlerle uğraş¬ 
maktan kurtulacakları gibi devamlı hemşire ve doktor bakımmada kavuşacaklardır. 

Batı ülkelerinde bu bakım milyonlarca insana uygulanmaktadır.Böyle bir 
hizmetin bütün memleketeuyayılması arzu edilmekle beraber,pahalı ve masraflı bir 
bakım olduğu için bir ücret karşılığında ifası şarttır.Sigortalılar ve emekliler 
için evi ve kimsesi bulunmadığı takdirde ideal bir bakım şeklidir. 

Bu kategoriden 120 kişilik bir bakım köşkünün Ankara'da Bakanlığımız eliyle 
korulması»Devlet plânlama teşkilâtı ile de mutabakata varılarak, 2.beş yıllık 
plâna ithal ettirilmiştir. 

Bundan başka İstanbul Bakırköyde'ki Çocuk sitesinin arazisi dahilinde 51 
kişilik bir bakım köşkünün de inşaası için imkânlar araştırmasına başlanmıştır. 



EV BAKIMI : - 10 -
Batı ülkelerinde yaşlıların mümkün olduğu kadar kendi çevrelerinde "bakılma¬ 

sı esastır.İhtiyara kendi evi komşuları ve eşyası huzur verir.Bu toplumlar fev¬ 
kalade organize olduklarından teker teker bütün ihtiyarların durumundan refah 
dairelerinin bilgisi vardır.Mahallelerde teşekkül etmiş bulunan komşuluk merkez¬ 
leriyle kulüpler ve toplum merkezleri kanaliylo ihtiyarların ihtiyaçları resmi 
otoriteleri intikal ettirilmektedir.tine bu kanaldan,hemşire ve doktor bakımına 
muhtaç bulunan ihtiyarlarla Belediyelerin sosyal ve tıbbî servisleri ziyaretçi 
hemşireleri meşgul olmakta, gerçekten halkın yararına modern metotlarla çalışan 
özel kuramların örgütleri diğer hizmetleri yerine getirmektedir. 

•Ev bakımı,aniaşılanağı üzere,çok yönlü tetbirlere ihtiyaç gösteren bir 
bakımdır.Bunlar: 

a. Belediyelerin sosyal ve tıbbî servislerinin tu günkü ile kıyaslanamaya¬ 
cak kadar geniş ölçüde organize olmasını gerektirmektedir. 

b.Bu gün sayıları 20 binin üstünde bulunan özel kuramlardan hiç olmazsa 
sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili olanların,zamanın sosyal yardım anlayışına 
uygun olarak çalışmalarını sağlamak amacı ile cemiyetler kanununda gerekli 
değişikliklerin yapılması zaruri bulunmaktadır.Halkın hayırseverlik duyguları, 
hiç bir önemli iş görmeyen binlerce derneğin mümessilleri tarafından tahriş 
edile edile tam bir ilgisizliğe kalp edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçi Anayasamızın 29.maddesi (herkes öncedon izin almaksızın dernek kurma 
hakkına sahiptir.) Demek suretiyle dernek kurma hakkının vatandaşın ana hakla¬ 
rından biri olduğunu ifade etmişsede,özellikle sosyal yardım ve hizmet demekleri¬ 
nin faaliyeti geniş ölçüde toplumun varlık ve menfaatini ilgilendirdiğinden aynı 
Raddeye (bu hak ancak kamu düzeni ve genel ahlâkı korumak için kanunlaştırıla- 
bilir)Cümlesini ilâve etmek suretiyle bazı kanunun bu ihtiyacı duyduğu ve hatta 
ilgilileri görevlendirmekte olduğu hissedilmektedir. 

Özet olarak denilebilirki, bu gün toplumumuzda sosyal hizmet ve yardımları 
modern anlayışa ve ihtiyaçlara göre yapacak örgütlenmiş, ciddi derneklere ihti- 
jraç vardır.Bu derneklerin mahalli idarelerle ,resmi nüesseselerle iş birliği 
yapması ve kendi aralarında koordinasyona gitmeleri ihtiyarlık bakımının önemli 
problemlerinin halline yardım edebilir. 

Toplumlumuzun ahlâki ve psikolojik sağlığı yönünden ihtiyarların çocukları 
ire onların eşleriyle birlikte oturmasının önemi çok büyüktür. Gerçi,dinamik top- 
Lumlardaki gelişmelerin sürati ile ilgili olarak bilimsel ve teknik metotlardaki 
leğişmeler yaşlıların tecrübe ve bilgilerini değersiz hale getirmiş ve bunun 
sonucu olarakda ailedeki kademeleşme yaşlı neslin aleyhine sonuç lanmışsada, 
tileyi çekirdek halde bırakmanın tehlikesiyle karşılaşmak yerine,ihtiyarı aile 
.çinde muhafaza ederek sosyal güvenliğin en mükemmeline yönelmekte ve bu yoldan 
jeleoek nesillere emniyet ve olgunluk aşılamada büyük fayda vardır.Toplumumuzun 
jarımsal karakterli olması alınacak tedbirlerini maddi ve manevi yükünü dahada 
tafifletmekte ve kolaylaştırmaktadır, 

Bu noktadan hareket edince bu gün topluğumuzda mevcut İslah ve ceza müesse- 
elerini basit ve yerinde tetbirlerin alınmaması yüzünden büyük paralar yatırıl- 
ığı, maddi ve manevi zararlara uğranıldığı anlaşılır.Yani ailenin kuvvetlendi- 
ilmesi ile zararlarımız önlenebilir. 

Bu hususta akla gelen tetbirler arasında,şok düşük faizli uzun vadeli sosyal 
esken inşaası,gerek devlet daireleri ve gerekse ona bağlı müesseselerde çalışan 
ersonelin terfi ve hayat şartlarının kolaylaştırılması,yurttaşa devamlı iş 
emini ve işinde ilerleme imkânlarının sağlanması bulunmaktadır.Batı ülkelerinde 
Lduğu gibi ihtiyarların ihtiyaçlarını karşılamaması ile ilgili kanunların çıka- 
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rılması ve forlarm tesiri de başta gelmektedir»Bu konunun ihtiyarların bakımı 
ve çocukların yetiştirilmesi gibi iki faydalı cephesi vardır.Bunun masraflı bir 
bakım olduğuna şüphe yoktur.Esasen modern topluklarda masrafla yetişen insanlaran 
duyulan ihtiyaç fazladır-Modern toplumun yaşama güoü yapılan bu masrafla orantı¬ 
lıdır. Toplumumuzda hayır işleriyle görevlendirilmiş ve bu hizmeti geçmişte layı- 
kiyle yapmış müesseseler vardır.Bunlar:, modern sosyal yardım anlayışına yöneltmek 
gerekmektedir.Bu taktirde şehirlerin belirli yerlerinde yoksul ihtiyarlar için 
yemekhaneler,aş ocakları açmak.yaşlıların bu yemekhanelerde karınlarını doyurmalar 
rını veya aş ocaklarından yemeklerini almalarını temin etmek mümkündür.Belediye¬ 
ler yoksul ihtiyarlara koponlar vermek suretiyle şehirlerin bazı lokantalarından 
karınlarını doyurmalarını sağlayabilir.İhtiyarlar için belediye otobüslerinde ve 
trenlerde tenzilâtlı tarife tatbik edilebilir. 

F'TT TESİSİ: 

Sosyal fayda mülâhazası ile Sağlık Bakanlığı bütçesinde bazı fonlar tesis 
edilmiştir. 35^750 nci fasıl (Sağlık ve Sosyal Hizmet tesisleriyle Sağlık eğitim 
tesisleri kurma ve yaşatma derneklerine yardım) amaoiyle vücut bulmuştur.Bu 
faslın tahsisatını kifayetli bir oranda tutmak suretiyle ihtiyarlık bakım köşkü 
ve şifa yurdu kuracak derneklere olumlu yardımlar sağlanabilir.keza ihtiyarlar 
hçin aş ocağı açacak dernekler içinde yeni fasılların ihdası suretiyle yardımlar 
yapılabilir. 

STANDART PROJE: 

Müessese bakımı gerek fizik ve gerekse sosyal yönden pahalı bir bakım şekli¬ 
dir, özel şekilde bina inşaasını ve bu müesseoeyi idare edecek ve burada çalışacak 
kimselerin yetiştirilmesini gerektirir.Bu bakımdan memleketimizin coğrafi bölge¬ 
lerine göre standart projelerin hazırlanmasına ihtiyaç vardır.Boylere zamandan, 
emekten ve muhtemel zararlardan sakınlımış olacaktır, İhtiyarlık bakım köşkleri 
konusunda özel ve resmi kurumlarca gösterilmeye başlandığı şu sırada Nafia Bakan - 
Lığı ilgilileriyle,Üniversitelerin,Mimar ve Mühendislik Fakülteleri sorumluların- 
lan bir komisyon teşkil edilerek bu standart projelerin hazırlanmasını rica etmek 
;ok yerinde bir tetbir olacaktır, 

PARÜACE ZEL-İ RİN S TANDARTI; 
Yazımızın başmdfn Yurdumuzda 16 Belediyenin Darülacezesi bulunduğunu belirt- 

ıiştik. Bu gün uygar Dünyadan Darülaceze bakımı kalkmış bulunmaktadır.Çeşitli 
lebeblerle memleketimizde bu bakımın bir müddet daha devam edeceği anlaşılmakta¬ 
dır. Belediyelerin tesbit edilecek asgari bir standartm altına fiziki ve sıhhî 
■önden inmemeleri sağlanmalıdır. 

2. Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin raporu s 
22.Haziran.1965 günü Millî Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığında 

opianılarak Silâhlı Kuvvetler mensuplarından muhtelif şekillerde emekliye ayrıl¬ 
ış olanların kendileri ve aile çevrelerinin ihtiyarlığı konuları incelenerek 
şağıda sıralanan hususlar tesbit edilmiştir. 
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1. İHTİYARLIK NEDİR : 

Silâhlı kuvvetler mensuplarından mali güoü müsait olsun veya olmasın 
aile çevresinin şevkat ve yardımından mahrum olan hayatını tek taşma yardım¬ 
sız olarak idame ettiremiyec-ek kimselerin durumuna denir. 

2 o Sumulü ; 

İhtiyarlık tarifini kapsadığı silâhlı kuvvetler mensupları şunlardır. 
a) Normal emekli silâhlı kuvveıler mensupları,tunların eşleri usul ve 

füru ile dul ve yetimleri 
b)Malulen emekli silâhlı kuvvetler mensupları bunların eşleri usul ve 

füru ile dul ve yetimleri 
3.İhtiyarlık Konusunda alınacak tetbir ve yapılacak 
hizmetler  

a. Sağlık Sosyal ve Moral tesislerini havi münasip yerlerde huzur,site ve 
evlerinin açı3ması. 

b. Tesislerin idamesi için malî tatbirlerin alınması 
a. Kurulacak huzur sitelerinde bulunması icap eden tesisler: 

1. Sıhhî tesisata havi tefriş edilmiş müstakil daireler 
2. Sıhhî tesisatı havi tefriş edilmiş tek kişilik odalar 
3. Tam teşkilâtlı bir hastahane 
4- İaşeyi temin edecek tesisler 
5. Kütüphane ve basım evi tesisleri 
6. Gazino Sinema ve tiyatro tesisleri,açıkhava tesisleri,ordu pazarı 

satış şubesi, uygun görülen spor tes isleri,uygun olan sanat ve güzel sanatlar 
atölyeleri,ibadethaneler,moral gezilerini mümkün kılacak vasıtaların temini. 

7. Huzur evleri: (Sitelere nazaran daha küçük çapta medeni ihtiyaçların 
karşılanabileceği Sağlık5Sosyal ve meral tesislerini havi idari bakımdan site¬ 
lere bağlı müesseselerdir,) 

b) Mal i Kayn ak] ar: 
1. Tesislerin kuruluşunda Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlıkları bütçelerine konacak kuruluş ve idamet fonları 
2. Huzur ve site evlerinden istifade edeceklerden alınacak ücretler 
3* Huzur ve site evlerine yapılacak her çeşit teberrular 
4* Huzur site ve evlerinin bizatihi kendi gelirleri huzur site ve 

evlerinin kuruluş ve idamesinde düşünülen mali kaynaklardır. 
4- Silâhlı kuvvetler camiasında 1.Ocak.1950 tarihine kadar emekli olmuş 

personel miktarı ile bunların dul ve yetim mevcutlarını gösterir istatistiki 
bilgiler:    
l.Ooak.1950 tarihinden önce Sipâhlı Kuvvetler Malûller Er yetimleri 
emekli olup halen hayatta Bul ve yetimleri mevcudu mevcudu 
bulunan Silâhlı Kuvvetler mevcudu 

mensupları mevoudu        
18.000 fö.000 8.000 30.000 
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3. İç İşleri Bakanlığı Mahallî İdareler Ge*el Müdürlüğü Şube Müdürü Tank 

Togay!m Raporu: 
Sosyal Hizmetler özel İhtisas Komisyonu (Yaşlılar için sosyal hizmetler 

alt komisy»nu)nun talebi üzerine bu mevzuda Mahallî İdareler fenel Müdürlüğü 
mütalâasıdır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15» maddesi Belediyelere verilen görevleri 
tadat etmiş ve bu mevzuları kısmen ele almıştır.34>45>48,57• ve 69. fıkralarında 
bunlara yer verilmiştir. Yaşlılara Belediyelerin geniş mikyasta yardım etmeleri 
ve hayatlarının tanzimi ile ilgili olarak bir çok tetbirler almaları lüzumludur. 
Fakat bunların temini gelirle mümkündür.Ancak Belediyelerin borç içinde bulunma¬ 
sı ve malî imkânsızlıklar sebebiyle bunun lâyıkı veçhile yerine getirilmesine 
maddeten imkân y»ktur. Geniş bir alanı kapsayan yaşlılar mevzuunu Devletin ele 
alması yerinde olacaktır. Devlet Belediyelere bu konuda gerekli malî yardımda 
bulunduğu takdirde Belediyelerinde bu konuda devlete yardımcı »lacakları tabii¬ 
dir. 

Esasen korunmaya muhtaç çocuklar ile işsizlere iş bulmak mevzuları aynı 
önemi haiz bulunduğundan bunlar Devletçe ele alınmış vaziyettedir.İş ve İşçi 
Bulma Kurumu gibi eskiden Belediyelerin işsizlere iş bulmakla mükellef olduğu 
halde şimdi bu görev adı geçen kuruma verilmiştir. 

Yukarda tadat edilen Belediye vazifeleri her belediye için mecburi olmayıp 
Belediyenin nüfuslarına göre bunlar mecburi ihtiyari »larak ayrılmaktadır.Eu 
mevzu şimdi olduğu gibi tamamen Belediyelerin vazifeleri meyanmda bulundurula¬ 
caksa Devletin büyük çapta belediyelere malî yardımda bulunması icap eder. Mevzu 
Sosyal yönü bakımından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ele alınmalıdır. 

4.Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr.Rafiz Sürmeli ve Güçsüzler Yurdu Başta¬ 
bibi Dr.Refik Aybars'm ropmru: 

Memleketimizde yaşlıların problemlerini ele alan bir kanun mevcut değildir. 
Bu husus için 1959 4a Türkiye Millî Sosyal Hizmetler Konferansı toplanmış ve IV. 
grup etüdü içerisine girmiştir. 

Hadise memleketimizin sanayileşmesi refahın artması tabbî bakımın ve koru¬ 
yucu hekimliğin esaslı bir surette memleket içerisinde gelişmesi nisbetinde vasa¬ 
ti ömrü uzattığından ehemmiyetini dahada çok arttırmıştır. 

Diğer bir mühim problemde Yurdumuzdaki gıda sisteminin bozukluğudur.bunun 
düzeltilmesi çabuk ihtiyarlamayı önler ve çalışma müddetini uzatır. 

Sanayileşmiş memleketlerde ihtiyarların fazla iş çıkaramamaları ve sık kaza, 
yapmaları göz önüne alınarak bunlara hususi iş sahası temin etmek yoluna gidilmek 
tedir.Memleketimizde yaşlıları geliri olup olmadığına g»re ve bakmakla mükellef 
insanları bulunup bulunmadığına göre gruplara ayırmak lâzımdır.Bu grupların 
dışında bakmakla mükellef ailesi olduğu halde akrabası tarafından bakılmayanlar 
büyük yekûn tutmaktadır.Memleketimizde en büyük grup kimsesiz tabir ettiğimiz 
bakmakla mükellef ailesi bulunmayan gelirsiz fakirlerdir. 

İhtiyarlığın malî cepheden +etkiki korkunç neticeler verir iş hayatından 
ayrılan bir ihtiyar kendi ailesine 

a) Evvelâ gelirin eksilmesi şeklinde tesir eder ihtiyar kendi hayatını idame 
ettirmek için zaruri masrafları ailesinden alacağından aile bütçesinden o parayı 
çekmekte ikinci bir gedik açar cetvele vurunca on liralık günlüğü olan bir kimse 
senede 3600 lira aile gelirini eksiltir. 
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3600 lirada yivecek içecek ve giyinmesi için sarfedildiğine göre 7200 
lira ailesinin bütçesine zara.: vermektedir. Türkiye'de 2, milyonun üstün¬ 
de ihtiyar mevcut olduğuna bakılırsa Memleketimize 1.Milyar 500 milyon 
liraya mal olmaktadır. Tundan başka umumiyetle ihtiyarların kendisi 
ile meşgul olacak kimselerede ihtiyacı vardır. 

Diğer' memleketlerde ihtiyarlık bakımı guruplara ayrılmıştır. 
On büyük gurubu akrabası tarafından bakılma teşkil eder bunun dışında 
hayır dernekleri tarafından bakılan gurup vardır ki memleketimizde sert iki 
sene içerisinde ücretli olarak bir kısım ihtiyarlara bakmağa başlamıştır« 
Bunların yekûnu ICO ü a mıyacak kadar azdır. Ankara'da kurulan Kimsesiz¬ 
leri yaşlıları Güçsüzleri barındırma yurdu Yaptırma derneği ücretsiz 
olarak ihtiyar bakımını tüzüğüne almıştır. Keza diğer bir gurupta dini 
müesseseler tarafından yapılmaktadır. Memleketimizde bu husus tekkeler 
kaldırıldıktan ve vakıf müessesesi ilga edildikten sonra kandırılmıştır, 
Diğer memleketlerde dini müesseselerin himaye ettiği ihtiyar mezoudu 
fazla bir yekiin tutar. 

Keza diğer bir gurupta meslekî kurumlar tarafından bakılma 
Avrupa ve Amerika memleketleri bi sisteme çok ehemmiyet verir bizde 
Millî Savunma Bakanlığı kendi camiasındaki ihtiyarları korumak için 
1965 yılında ilk adımını atmıştır. Diğer meslekî kuramlarımız böyle 
bir şeyi henüz düşünmemektedirler, Emekli Sandığı İşçi Sigortaları ve 
muhtelif mesleki birlikler kendi topluluklarında ihtiyarlara bakma 
kayırma ve koruma müessesesi ihdas edebilirler bunların tüzüklerinde 
gerekli tadilâtın yapılması gerekir. 

Memleketimizin cari diğer bir bakımda Güçsüzler yurdu sistemi 
dir ki kanun mahsuslarıyla Belediyeler yürütmektedir, 

Bu sistem noksan, olduğu için sakat bir usuldür misal olarak 
Ankara Belediyesini ele alırsak 2 milyonluk Vilâyet nüfusundan sadece 
Belediye hudutları içerisinde kalan 500.000 insan istifade etmektedir. 
Bunun dışında kalan 1,5 milyonluk bir insan kitlesinin ihtiyarı Güçsüz 
yurdundan istifade edememektedir. Keza Belediyelerin yapmış olduğu 
Güçsüz yurtlan teşkilâtsız ve yetersiz olduğundan kendi hudutları 
içerisinde ihtiyarları dahi himaye edememektedir. 

Türkiye'de 12 Vilâyette Güçsüz Yurdu mevcuttur. Bunlardan 
250 yatak İstanbul Güçsüzler yurdu (Darülaceze) Sakatlar Zekâ gerilikleri 
ve mizer hizyolojik durumda bulunanlar çıktıktan sonra baktığı ihtiyar 
miktarı pek küçük kalmaktadır» 

2- İzmir Güçsüzler yurdu kadrosu 80 dir. Bu günlerde 150 
yatağa çıkarılmak üzeredir. Burada da ihtiyar mevcudu azdır» 70 yataklı 

3-Bursa Güçsüzler Yurdu mevcudu 70 yataktır, 

4-Ankara Güçsüzler Yurdu 30 yataktır. 

5-Aydm Güçsüzler Yurdu 15 yatak. 
6-Denizlı 10 yataklı I96O la kapanmıştır. 
7-Malatya 

8-Antalya 
/ 72 Mersin 

9-Af yon, 10 Elazığ, 11 Man; e a'olmak üzere gayrı kafi ve iyi 
işlemeyen tesisler vardır ki himaye ettikleri ihtiyar ve güçsüz mevcut"' 
500 ün altındadır. Bu saydığım:z yerlerden başka Balıkesir de, Konya, 
Erzurum, Trabzon Belediyeleriniu.de tesislerin temelleri atılmıştır. 
İskenderun, Hatay teşebbüs halindedir, 13u husustaki çok mühim nckta 
Belediyelerin bu işi yapmaya mecbur olmadıklarıdır. İlgili kanun bu işi 
Belediyelere ikinci derecede yapmakla mükellef tutmuştur. Ve kanun 



1026 vo 1930 sonelerinde hazırlanmıştır. Bu kanundan evvel dilenciliğin 
men'ine dair nizamname 13/Şaban/l313 ve 16 Kanunisani/l311 de hazırlana¬ 
rak ilk defa İstanbul Darülacezesi kurulmuştur. Belediyeleri mecbur 
tutan kanunlar ek sunulmuştur. 

Diğer memleketlerde Belediyelerin dışında devletin’tesis ettiği 
müesseseler gelir bizde bu şekilde bir müessese mevcut değildir. Çocuk 
geliştirme yurtları gibi bölgeleşmiş ihtiyar bakım evleri Devlet tarafından 
tesis edildiği takdirde Belediye hududu dışında kalan en ücra köylere 
kadar ihtiyarlara yardım yapılabilecektir. 

Savdığımız bu muhtelif resmi ve hususi müesseseler diğer memleket¬ 
lerde ihtiyarlık problemini huzur verecek şekilde halletmişlerdir. 

Bütün bir ömür çalışıp didinen ruhi ve bedeni enerjisini mensup 
olduğu topluluğa veren yaşlı insanın son günlerini felâket ve sefalet 
içinde geçirmesi kadar insanı ızdırap içerisinde bırakan bir hadise 
tasavvur olunamaz yaşlıların meselelerini ele almamak ailede ve toplumda 
huzursuzluk çıkarmakla kalmaz/nesillere yıkıcı tahribat yaparak hayal 
kırıklığı ve ahlak zaafı ve sosyal hayatta düzensizlikler yaratır. 
Vakıflar ve diğer bir çok müesseseleriniz gibi ihtiyarlık ve yoksulluk 
problemlerini ele alan ve onları himaye eden müesseselerimiz yıkılmış 
durumdadır. Umumi fakirliğin ve kanunlarımızdaki bazı derişikliklerin 
bu durumu yarattığı kanaatindeyim keza din duygularımızdaki zayıflama 
zekat, fitre, sadaka bağış ve vakıf gibi müesseselerinde çökmesine yol 
açmıştır. 

Memleketimizde evlat ve akraba eline bakan ve bunlardan nasibi 
olamayan kimsesiz yaşlılar, kötürümler, zekaca geriler, gelirleri olupta 
kendilerine baktırmayan yaşlıların problemleri cemiyetimizi tazyik etmeğe 
başlamıştır. Bunun neticesi topyekün sosyal mevzuların yeniden tetkik 
ve bunların en kısa yoldan hallini sağlayacak tgcy^y^erin ittihaz etmek durumu ortaya koymuştur. Bu bakından çok acele/alınması gereken tedbir¬ 
lerin içinde aşağıda zikrettiğimiz maddelerin bulunmasını düşünmekteyiz. 

1-Kanunumedeni yeniden meşrut vakıflar tesisine imkân verecek 
şekilde bir an evvel tadil edilmesi yoluna gidilmesi, böyle bir kanun 
tadil teklifi 1950 vılmda meclise verilmiştir. Köylerde köy şahsiyeti 
manevivesine yapılacak bağışların köy vakıfları namı ile köy kanununa 
bir fasıl ilavesiyle köy orta hizmetlerinin gelirini sağlayacak ve köyün 
muhtaç ihtiyar ve malûllerine bakmaktır. 

2-Güçsüzler yurtlarıda dahil olmak üzere ve yaşlılara yardım 
gelirli, gelirsiz sağlam, sakat (Alkolizm gibi kötü ihtiyatlara) ve 
hasta kronik hasta bütün ihtiyarların korunma meseleleri, (yemek veril¬ 
mesi hususi dinlenme kampları, seyahatlerde tenzilât, ihtiyarlık 
kulüpleri v.s.) 

3-Bilhassa büyük şehirlerin himaye ve bakıma muhtaç yaşlılarının 
akibetlerini teminat altına alan müesseseler kuruluncaya kadar muvakkat 
bir zaman için bütün devlet hastahenelerinde Üniversite Askeri hastane 
ve kurumlar hastahenelerinde muvakkat varakalar ilâve ederek ihtiyarların 
kronik hastaların bakımlarını mizek hizyolojik içerisinde bıılunanların 
hayatlarının idame ettirilmesini temin etmek. 

4-Her Vilâyet hududu içinde veya bölgelerde kurulacak gerek 
güç »Uz yurtları gerekse ihtiyarlar bakım evleri şeklindeki ücretli ve 
ücretsiz ihtivar bakın müesseselerine acele olarak tesis edilmesini, 

5-Örneğin İstanbul ve Ankara’da mevcut bulunan kamuya yararlı 
derneklerden (İhtiyarlık bakıra köşklerinin muhtelif Vilâyetlerde Şube 
açılması suretiyle az bir masrafa iştirak edecek yaşlıların buralarda 
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kalmaları ve "bu demeklerin Devlet tarafından minkün mertebe finansma 
edilmeleri Ankara'da kurulmuş olan K.Y.G. Barındırma Dinlendirme yurdu 
yaptırma, derneğinin 1965 yılında olduğu gibi daha fazla finansman edilmesi 

6-Kurumların hali hazır tüzüğünde yapılacak bir tadilatla kendi 
emekli ihtiyarları için emekli maaşının bir kısmı karşılığında bakılmasını 
temin gayesi ile ihtiyarlık bakım evlerinin bölgeler şeklinde büyük 
şehirlerimizde 

(Bmekli Sandığı- İşçi Sigortaları- Vakıflar Umum Müdürlüğü- Kızılay 
Bankalar- Millî Müdafaa ve diğer kurunlar tarafından) ihtiyarlık korunma 
müesseselerinin yapılması. 

7-Kurulacak bütün bu tesislerde mali külfetin hafifletilmesi 
korunan insanların onrize edilmesi ve insan gücünden istifade edilmesi 
bakımından rehabilitasyon ve döner sermayenin mümkün olan vasatta tatbiki 

8-1580 sayılı Belediyeler kanunun madde 18. Fıkra 45-48-69-70 ve 
71 ve 796 sayılı umumi sıhhiyeye müteallik bütçeler ile bilumum memurin 
sıhhiye bakımından kanunun fasıl 3 madde 21 fasıl 5 madde 40 fasıl 6 madde 
47 ve umumi Hıfzıssıhha kanunun No. 1593 fasıl 4 Vilâyet hususi îdar-.ler 
vo Belediyeler kısmında madde 20 fıkra 13 de zikredilen işleri Belediye¬ 
lerden alıp Vilayetlerin ünite olarak tatbik edilmesi yapılacak yardım¬ 
ların tesbit ve tevziinde aynı zamanda hayır kurumlan ve Pesmi kurumlarda 
yetkili kılınması, Alfebetik listelerde tesbit edilip yardın yapılan 
şahısların bütün hayır cemiyetlerine bildirilmesi ve luzumsuz israfa mani 
olunması, 

9-Sosyal Sigorteri'i bir an evvel tesisi cihetine gidilmesi 

10-Ihtiyarlamayı kolaylaştıran faktörlerin göz önüne alınarak 
tedbirlerin düşünülmesi a) Gayri fenni fena gıda rejimi ile mücadele 
halkı biran evvel uyaracak eğitinin kurulması b)Sefaletle mücadele ve 
işsizliğin önüne geçilecek tedbirlerin alınması c)Fena ihtiyatlar alkolizm 
Morfinomani v.a, gibi fertleri yıpratan maddelerle mücadele ve eğitimin 
süratlendir!lmesi d) Ağır sanayide bütün hijyenik şartların yerine geti¬ 
rilmesi ve iç kazaların önlenmesi için gereken tedbirlerin alınması 

11-İhtiyarlık problemleriyle uğraşacak sosyal elemanların yetiş¬ 
tirilmesi için geriyatri hemşiresi v.s. gihi kurslar ve okullar açılması. 

12-İhtiyarlar için bir birlerine yardımlaşma himaye eğlence ve 
diğer ihtiyaçların karşılanmasını tenin edecek ihtiyarlık kulüplerinin 
kurulması ve bu husus için bütün kurumlan ve Devletin yardımcı olmasını 
temini 

MALİ KAYNAKLAR i 

1-Kurunlarm bütçelerinin hızlanmasında Sosyal Yardım Fonunun 
1959 ve 1960 senelerindeki miktarlarından az olman,ak şartiyle yükseltil¬ 
mesinin temini ve bu husustaki gerekli kanunun yapılmasiyle meriyete ko- 
nulnası. Toplanacak paraların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler fonunda toplanarak oradan yaşlılar evine bir miktar ayrılması. 

2-Belediye ve özel idareler ve kurumlar bütçelinde konacak muayyen 
bir miktarının bu hizmetlere sarf edilmek üzere Sağlık Bakanlığına devri, 

3-Belediyeler bütçesinde eğlence yerleri gelirlerinden a/o,.. bir 
kısmının ayrılması. 

4-Zekat, fitire, sadaka, bağış, vakıf, kurban gibi halkın ruhundan 
duyduğu hayır işlerinin ihtiyarlık bakım evlerine verilmesi için gerekli 
eğitim ve telkinlerin yapılması (netekin çocuk esirgeme kurunu Kızılay 
Hava kurumu ve bu yolla büyük gelirler tenin etmektedirler) 



5~Sağlık Bakanlığında konacak hususi fasıl 

6-Kızılay ve Benzeri kurunlarm bütçelerinden muayyen bir mikta¬ 
rının (İhtivarlık Bakını sarf edilmek üzere Saflık ve Sosyal vardın 
Bakanlığında tesis edilecek Fon hesabına yatırılması.) 

7-Hususi ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak nakdi avni 
v ya gayri menkul şeklindeki bağışlarda (Vergi muafiyeti tanımak 

Yukarıdaki hususatta memleketimizde mevcut Sosyal intibaksızlık¬ 
ların vo yaşlılarla malullerin meselelerinin halline biraz olsun yardın 
c d c c e ği k anaa 11nd ayız, 

Komisyonumuza gönderilen bu raporların tetkikinde görülmektedirki 
fikirler, ihtiyarlık bakımını müessir bir şekilde yürütecek teşekküllerin 
kurulması üzerinde toplamaktadır. 

Burada, raporların ışığı altında fikirlerin toplanmasına çalışı¬ 
lacak olursa ana fikirleri maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkün 
olacaktır. 

1-Her müessesenin kendi personeli için birer ihtiyarlık bakım 
tesisi kurması, 

2-Kor-ıyueu aile müossesesi ihdası ile ihtiyarların evinde veya 
bir aile yanında gönüllü olarak bakımlarının sağlanması, 

3-Hastanelerde ihtiyarlık hastalıkları ile ilgili geriyatri 
kliniklerinin tesisi ve Üniversitelerde geriatri kürsülerinin ihdası, 
ihtiyarlık bakımı yapabilecek niteliği haiz sosyal asistan yetiştiren 
müesseselerim takviyesi, 

4-Devletçe tesis edilecek bir fonda mali kaynakların toplanması 

5-Her hastanede ihtiyp.rlık bakımı ile ilgili bir pavyon meydana 
getirilmesi suretiyle memleket sathında ihtiyar bakımını temin edecek 
nüve teşekküllerin kurulması 

<*-Bütü* sosyal meseleleri, bu arada ihtiyarlık problemlerini 
ele alaeak ola» Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurulması 

7-Sosval meselelerle uğraşan mevcut dernek ve teşekküllerin 
bir araya getirilerek çalışmalarının organize edilmesi 

8-Yaşlılığm bir mesele olmaktan kurtarılması ve yaşlı bakımının 
medeni dünya ölçüsünde sağlanması için bir sosyal ihtiyarlık sigorta 
sisteminin kanunlaştırılması ve sigortanın mecburi hale getirilmesi veya 
ihtiyarlık vergisi namı altında tesis edilecek bir verginin vaz'ı suretiy¬ 
le insanın ileri yaşlardaki hayatının garanti altına alınmasını sağlayacak 
müesseselerin yatırın işletme ve idame masraflarının bu şekilde temin 
•lunacak mali kaynaklar vasıtası ile karşılanması 

Esaslarında toplandığı görülmektedir. Bu fikirlerin münakaşasına 
geçebilmek için evvel emirde yaşın doğuştan itibaren geçen yılların krono¬ 
lojik bir hesabı olarak mı kabul edilmesi gerektiğini, yoksa biyolojik 
anlayışa göre insanın fiziki gücünün azalmasını demek olduğunu ayırt 
edilmesi icap etmektedir. 

Kanaatınızca yaşlı, takvimin belirttiği yaş sayısının sağlık 
durunu, havat işlemlerine, organlardaki çalışma düzenine, fizik yapısına 
ve çalışma gücüne yapmış olduğu etkiye göre ihtiyar kabul edilecek 
kimseye denilmelidir. 

Cemiyetinizde muhtelif sebeplerle çalışma gücünü kaybetmiş 
insanlar aynı zamanda gelir kaynaklarıda azalacak veya yok denecek hale 
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geleceğinden, ailesine yük olacak ve no rai baklamdan hir çöküntü ile 
karşı karşıya kalacaktır, İş hayatında yaşlı kınaeye çalışma imkânı 
bulmak güçtür, İş veren her yoriden kuvYatli, fisik yapıcı tan, çalışma 
kudreti sağlan olan kinselei*! tercih edeceğinden yaşlı insanın iş hayatına 
yeniden alınması ve çalıştırılarak tatmin edilmesi çok nadir sahalarda 
görüİnektedir, 

Uzun seneler çalışmış, bütün fiziki enerjisini içinde bulunduğu 
nüeoseseye vermiş bir kimsenin yaşlı olarak birden işinden uzaklaştırılıp 
ccnivetin içine tek ve yalnız bir kinse olarak bırakılması bu kimseyi 
bir çok bakımlardan sarsacak ve aile muhiti içinde bir takım çekişme 
ve çelişme kapıları açılmasına sebep olacaktır. 

Hal böyle olunca; Yaşlıya yeni bir iş hayatının verilmesi ve 
çalışma gücü aşılanması zaruri hale gelmektedir. 

Ailede çalıştığı devreler içerisinde belkid? yuvanın başlıca 
gelir kavnağını teşkil.ed-en yaşlı kimsenin iş hayatından ayrılnasiyle 
eksilen gelir -ailenin /endeksini düşüreceği cihetle yaşlı kimse kendisini 
3uçlu hissetmekte ve çekilen mali sıkıntının başlıca müsebbibi durumuna 
düşmüş bir kimse hissini taşır hale gelmektedir, Kaldıki, her zaman aile 
içerisinde baş yeri işgal ederken yetişen çocuklar, aileye evlilik ve 
doğum sebebi ile yeniden katılmış olan fertler kendisini bir yana itilmiş 
ve yalnız bırakılmış vaziyete getirdiği için çöküntü daha da çok artacaktır. 
Bu bakımdan, yaşlı şahsın bütün cepheleriyle ele alınıp işlenmesi, mesken 
durumundan mali imkanına Sağlık yönünden çalışma vo eğlenme sahasına kadar 
her yönünün ciddi bir şekilde tertip ve tanzim edilerek plânlamasında 
.faide vardır. 

Bu gün memleketimizde nufusun $ 3>6 sı ihtiyardır. Doğum kontro¬ 
lünün kanunlaşması, tedavi eoici Sağlık müesseselerinin yurdumuzda da 
hergün biraz daha artmakta bulunması, Koruyucu tababete verilen önem 
ihtiyar nisbetini soneden 3eneye arttırmaktadır. 

Buna rağmen ihtiyarlık meseleleriyle uğraşan taazzuv etmiş hir 
müessese bulunmaktadır. Halen 700 yataklı İstanbul Darülâcezesi, 130 
yataklı İzmir Güçaüzler yurdu, 70 yataklı Bursa Güçsüzler yurdu, 30 ya¬ 
taklı Ankara Güçsüzler yurdu ile Aydın, Denizli, Malatya, Antalya, Afyon, 
Elazığ, Manisa ve Mersin'deki 10-15 yataklı küçük hakim müesseseler! hu 
mevzuda meselenin çekirdeğini dahi teşkil etmekten uzak bulunan mahalli 
tesisler halinde çalışmaktadır. 

Sosyal bünyemizin baskısı altında mahalli nüteşebbüslerin 
kurmuş oldukları dernekler ise ihtiyarlık mevzuunda ancak nüteşebbüslerin 
gayret ve imkânlarına bağlı çalışmaları nisbetinde hizmet görmektedirler. 

Ankara'da kurulmuş bulunan (Kimsesizleri, yaşlıları, Güçsüzleri 
barındırma yurdu yaptırma derneğinin) Keciörende Tepebaşı mevkiinde 
inşaasma teşebbüs ettiği 300 yataklı tesİ3 ihtiyarlık bakım köşkleri 
yaptırma demeğinin Bahçeli evlerde 50 yatak üzerinden çalıştırdığı 
ücretli müesese hu teşebbüslere misal olarak gösterilebilir. 

Yurdunuzda şehirlerde, kasabalarda ve köylerde ihtiyar bakımı 
meselesi ayrı, ayrı mütalâa edilecek bir konu olarak karşınıza çıkmakta¬ 
dır, Şehirlerinizde müessese bakımının tercih edildiği tatbikatta görül¬ 
mektedir. Köylerde ise Atavizme bağlı inanışın verdiği bir anlayışla ata 
imkân nisbetinde hürmet edilen bir varlık olarak tanımakta esasen muhitte 
bunu zorladığı için bakında hu anlayış içinde yakınları tarafından 
mahalli imkanların, örf ve adetlerin sınırı içerisinde yapılageİnektedir». 

Öteden heri topra,ğa ve meskene bağlı hir inanışa sahip millet 
olduğumuz düşünülürse ihtiyarı kendi görüş ve anlayışı çerçevesi içerisin¬ 
de titizlikle hazırlayıp bina ettiği meskeninden koparıp almak ve onu 



bir nüessesede yeni şartlar altında bakına alıştırıp inandırmak sosyal 
bünyenizi zor kabul edeceği bir1 anlayış olmaktadır, 

İhtiyarlığı i 
1-Hukuki ihtiyarlık 
2-?iili ihtiyarlık olarak ayırmakta mümkündür, 

1-Hukuki ihtiyarlık : 

Çalıştığı nüessesede kanuni muayyen süreyi doldurarak kronolojik 
hesaplara göre yaş haddine tabi tutulup emekliye sevk edilen ihtiyarlar¬ 
dır, bunlar bir çok zaman fizik yapıları itibariyle sağlam kalan kinseler 
oldukları için sosyal bünyemizde yeni bir çalışma sahası bulmakta ve hatta 
politika ha vat ma atılanlar içinde fiili Devlet hizmetinde, icra, uzuvlarında 
uzun zaman hizmet verenlere rastlanmaktadır, 

2- Fiili ihtiyarlık î 

Senelirin kronolojik hesabı dışında, biyolojik kanunların etkisi 
ile fiili çalışma giioünü kaybetmiş, fiziki çöküntüye uğramış kimseler 
olan bu şahıslar tan ihtiyarlık tarifi içinde bulunup bakılıp korunmayı 
ioap ettiren zümreyi teşkil etmektedir. 

Şimdi yukarda maddeler halinde sıralamaya çalıştığınız fikirle¬ 
rin münakaşasına geçecek olursak 

1-Her nüessesenin veya her teşekkülün kendi personeli için birer 
bakım tesisi kurnası fikri ideal olmakla beraber, mali kaynakların kısır 
oluşu, personel imkânsızlığı, her yerde ihtiyaca cevap verecek bir bina¬ 
nın meydana getirilip bütün imkânlarla teçhiz ve takviyesinin zorluğu bu 
düşüncenin fiiliyat», intikal etmesine yer vermeyeceği kanısını hakin 
kılmaktadır. 

Kaldı ki, en büyük ihtiyar kitlesine hitaben enekli sandığının 
dahi hu yolda bir çalışma yapma fikrinde olmadığı müşahede edilmiştir. 

Millî savunma ve milli eğitim bakanlıkları müstakil olarak kendi 
mensuplarına ihtiyarlık halinde bakım için tesisler meydana getirmek 
fikrinde iseler de yeterli bir kuruluş sağlayacak imkânı bulamamaları 
yüzünden teşkilâtlanmış bir durunda olmadıkları anlaşılmaktadır. 

İşoi sigortalarının faaliyetleri arasında da bu yolda atılmış 
bir adım yoktur. Esnaf topluluklarını içine almış bulunan teşekküllerde 
de bu yönden gelişmiş bir fikre rastlanananıştır. 

Toplumumuzun büyük yekününü teşkil eden çiftçi zümresi ise halen 
kendini hissettirecek ve dertlerini ışığa çıkaracak bir teşekküle sahip 
değildir. 

Bütün bu hususlar göz önüne alındığında ayrı ayrı müessese kurul¬ 
ması yolundaki fikre itibar edilmemesi gerekeceği anlaşılmaktadır, 

2-Koruyucu aile müessese3i ihdası ile ihtiyarların kendi evle¬ 
rinde veya gönüllü bir aile yanında bakımlarının sağlanması fikri, yetiş¬ 
miş personel bulundu,ğu ve sosyal bünyenizin bu fikir ışığı altında eğiti> 
lip geliştirilmesi halinde güzel bir sisten olarak işletilebilir. 

Evinden ayrılmak istemeyen, fakat çeşitli imkânsızlıklar yüzün¬ 
den normal bakını tenin olunamayan ihtiyara el uzatılması ve kendi muhiti 
içerisinde rahatlıkla barınıp bakılmasının sağlanması ihtiyar psikoloji¬ 
sinin belkide en kolay kabul edebileceği bir sistemdir. 

Hele bu sisten kendi muhiti ve aile yakınları arasında işlene 
imkânı bulursa cemiyette ihtiyarlık psikozunun ve ihtiyarlayınca ne 
olacağın korkusunun halli gerçekleşebilir. Muhit, kendisini yani ihtiyarı 
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yalnız bırakacak ve nuhafaza edilecek bir eşya dururundan kurtarıp ona, 
basit eğlenceler, sonbetler, gezip dolaşma imkânları ve gücünün yettiği 
kadar çalışma istikameti verebilirse d erdin büyük bir kısmı ortadan kalk¬ 
mış olacaktır. 

Bu imkânların hazırlanması için koruyucu aile müessesesinin ve 
bu arada ziyaretçi hemşire sisteminin geliştirilmesi zaruretineâe işaret 
ötmek yerinle olacaktır. 

3-Eastahanelerde ihtiyarlık hastalıkları ile ilgili geriyatri 
kliniklerinin müstakil hüviyetleriyle kurulması ve ihtiyarlık hastalıkla¬ 
rını hu [günkü modern anlayış içerisinde tedavi edm bir ihtisas kolunun 
geliştirilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Plânda hu teşekküllerin göz 
önüne alınması ihtiyarlık hastalıkları için hazırlanmış hususiyle geri¬ 
yatri nevzularıyla meşgul olan tesislerin meydana getirilmesi neticeye 
iılaşnayı gerçekleştirecek tedbirlerin başında görülmektedir. 

Ayrıca; Üniversitelerde birer geriyatri kürsüsünün kurulması ve 
ihtiyarlık bakımı yapabilecek niteliği haiz sosyal asistan yetiştiren 
nüesseselerinde takviye edilerek aynı istikamette geliştirilmesi konunun 
esaslı meseleleri olarak göz önünde tutulmalıdır. 

4-Devletçe tesis edilebilecek bir fonda münhasıran ihtiyarlık 
meselelerine sarf edilmek üzere mali kaynakların birleştirilmesi hizmet¬ 
lerin gerektirdiği önem bakımından ön plâna tutulacak bir keyfiyet olarak 
kabul edilmelidir. 

Mali kaynakların bir sosyal sigorta sistemi içerisinde veya 
ihtiyarlık bakım vergisi namı altında yeniden vaz edilecek bir vergi 
sistemi çerçevesi dahilinde umuma teşmil edilecek esaslarda ele alınması 
ve bu hiçmet için yapılacak özel bağışlarla bakım sağlayacak şahısların 
bu fona bırakacakları şahsi gelirleri ve çalışmalarından elde edilecek 
nemalarla takviye edilmek suretiyle kurulacak fonun ihtiyarlık bakım 
meselelerine harcanması suretiyle hizmetin bütün cepheleriyle yürütülmesi 
en uygun yol olarak düşünülmektedir. 

Basit teşebbüsler halinde if»ya çalışılan ihtiyarlık bakım işinin 
bir elde toplanması, mali kaynaklarının yine tek elden plânlı bir şekilde 
sarf edilmesi meselenin daha ciddi bir şekilde halledilmesi kolaylıklarını 
tenin edecektir. 

5-Büyük ve m mİ ..ket sathına yayılmış bütün cepheleriyle ihtiyar 
ve ihtiyarlık meselelerini içine alarak taazzuv etmiş teşkilâtlı, mükemmel 
bir şekilde işleyen mües3eselerin kurulup geliştirilmesine kadar, mevcut 
hastahanalerimizd e ihtiyar hakimini temin edecek nüve halinde birer pav¬ 
yonun meydana getirilmesinde halen ortada kalmış olan mevzuun hiç değilse 
bir kısmının halli için gerekli ilk adının atılmış olacağıda aşikârdır. 

Bu şekilde hiç değilse sığınacak bir yeri dahi olmayan, bir kısmı 
bakına muhtaç yaşlılara yardın elinin uzatılması temin edilecektir. 

6-Ceniyetimizde çeşitli cepheleriyle sosyal bünyemizi kemiren 
mevzuların hu rünkü sosyal inanış çerçevesi içinde, ele alınıp medeni 
dünyanın arzuladığı imkânlara ulaştırarak halledilmesi, bu işe sahip 
çıkacak bir Devlet müessesesinin organizasyonuna, ihtiyaç göstermektedir. 

Bu itibarla, meselenin önemi göz önüne alınarak topyekün mütalâa 
edilecek olursa, işin müstakil bir Bakanlık eliyle yürütülmesi fikri en 
uygun çare olarak akla gelmekte lir. Sosyal davalarınız içerisinde ihtiyar¬ 
lık ve onun meseleleri ancak konunun bir dalını teşkil etmektedir» 
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Terkedilmiş çocuklardan, umumi kadınlara, Sosyal Sefalete düşmüş 
ailelerder, sakatlara, doğuştan malûl, aklen geri kalmış kimselerden, 
alkoliklere kadar hakim bekliyen ve yardın elinin uzatılmasını isteyen 
bir çok insanın meselelerinin halli mevzuun yurdun en ücra köşelerine 
kadar tetkik edilerek ilmi esaslarda ele alınmasıyla mümkün olacağı 
düşünülürse, Devlet içinde mutlaka bir teşkilata ihtiyaç olduğu ve bu 
teşkilatın memleketin en ücra köşesine kadar uzanarak gerekli tedbirleri 
alması lüzumu kenti]iyini en ortaya çıkmıştır. 

Hal böyle olunca meselenin bir Bakanlık bünyesinde arzulanan 
neticeye ulaşacağı tabii görülmektedir. 

7-Sosyal meselelerle uğraşan mevcut dernek ve teşekküllerin bir 
araya getirilerek çalışmalarının organize edilmesi, hem çeşitli gelir 
kaynaklarını birleştirip Mali yönden bu kuruluşların yeterli hale gel¬ 
mesini sağlayacak, boci de dağınık halde inanış ve anlayışlarına göre 
yapılmakta olniı ve kanantımızca gebektiği şekilde tesit*li olarak kulla* 
nılamayan yardin işinin Koordinasyonunu terlin ei e çektir* 

Çeşitli yollardan özel ve resmi sektörden teinin edilmekte olan 
yardımların her hangi şekilde israf1 edilmesi veya çeşitli söylentilere 
yol açan yardım Şekillerinin düzenli bir hale getirilmesi temin edilmiş 
olacaktır. 

Bu şekilde derneklerin toplanan yardımları iyi sarf etmediği, 
hatta suistimal ettiği yolundaki dedikodulu inanışlarla kaldırılacaktır» 
Güç birliğinden doğacak yeni imkânlarla meselenin plânlı bir şekilde 
halledilmesi daha kolaylıkla sağlanacaktır, 

8-Yaşlılığın fert ioin bir mesele olmaktan çıkarılması ve yaşlı 
insanın nedeni dünya ölçüsündeki esaslarda bakımının sağlanması, ömrünün 
geri kalan kısmının huzur içinde geçirilmesi ve içinde yaşadığı cemiyete, 
yakınlarına yük olmaktan kurtarılması için kullanacak sistemin bir sosyal 
sigorta sistemi olduğu kanaatindeyiz, İhtiyarlık için kurulacak sigorta 
sisteminden fertlerin, çalışma çağma geldiği devreden itibaren sigorta 
primi ödemekle zorunlu tutulması ve muayyen bir yaşa geldiği zaman sigorta 
Müessesesince kendisine bakılma durumunun garanti edilmesi veya tesbit 
edilen yaşdan önce muhtelif sebeplerle çalışma gücünü kaybederek bakıma 
muhtaç duruma gelmesi halinle, yine sigorta müessesesince hayatının geri 
kalan kısmının teminat altına alınması suretiyle bu Sosyal Müessesenin 
işletilmesi en iyi tedbir olarak görülmektedir. 

Bu müessesenin statüsünün yukardaki ana fikir çerçevesi içerisin¬ 
de mütehassıs elemanlar tarafından hazırlanması bütün teferruatını iyice 
düşünülerek sağlam bir sisteme bağlanması icap etmektedir. 

Sigorta sistemi uygun görülmediği takdirde, bir ihtiyarlık 
vergisinin maliyecilerin tesbit edeceği esaslarda Kanunlaştırılması da 
düşünülebilir. 

Bu iki şekilde de elde edilecek Mali imkânların münhasıran 
ihtiyarlık ve onun meselelerini halletmekle görevli mneoseselere tahsis 
edilmesi suretiyle tesbit edilecek şartlar dahilinde konunun çözümlenmesi 
en uygun yol olarak mütalâa edilmektedir. 

Kurulacak Sistemde : N 

a.Bakım şekillerinin tesbiti 
b.Koruyucu aile sisteminin temini 
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0.Kv bakını 
d.Bir müossesede bakın 
e. Kendi ailesi yanın i a bakın 
f.Yalnız mali yoncan yardın 

^okillirintn nazara almn'sı, ayrıca kurulacak nüesseselerin; 

a.Köyde 
b.Şehirde , 
c.İhdas o:1 ilecek bölrolerdo, meydana getirilecek tesislerin 

şek'^ 11 ;-rinin plânlaştırılmsı 
Bunun içinde önceden ihtiyar adedinin tesbiti ve bunların 

gruplandırılarak bakın şeklinin tayini zaruri görülmektedir, 

TKKLİP VT? PLM : 

İhtiyarlık hakinim ihtiyarın yaşadığı nuhite göre üç grupta 
mütalâa etnik kabildir, 

1.Köylerde 
2.Şehirl .rdç 
3.Yeniden kurulacak bölme tesislerinde 

1,Körleri e ihtiyar bakını daha ziyade kendi evinde veya yakınla¬ 
rında» bir ailenin yanında vapılabileeek bir karakter taşmaktadır. 
Çünküs İhtiyarı köyünden ayırarak alışmadığı bir nuhite getirmek ve onun 
bu günkü cemiyet anlayışınıza göre ruha» sarsılmasına sebep olmadan 
huzur içini . yaşanasım sağlamak ihtiyar için Qfk zor kabul edilecek 
bir şekildir. Bu itibarla köyl rde bilhassa ev bakını ön plânda ele 
almnası gereken bir husustur. 

Buradaf 

a*Aileye gelir b«kınında* rruayye* bir nisbette yardın sağlannası 
b.İhtiyarı» fizik ve tıbbî yende* bakımının tenin etmesi 
o.Fikri yönden bir neşgale usulü tatbik edilerek evde ve muhitin¬ 

de lüzumsuz ni i d aha1e1 ot in i önleyecek eğitsel bir sisten kurulması 

d.Ziyaretçi hemşireler vasıtasiyle bu tedbirlerin aldırılması 
yerinde bir çare olarak teklif olunabilir. 

2-Şehirlerie Bakım : 

a.Baha ziyade hakim vasıf olarak ihtiyar bakın evlerinde yapılma¬ 
lıdır, Bu evler bölge kuruluşunu» nüvelerini teşkil etmeli, basit meşgu¬ 
liyet tedavileriyle okuna, bahçe işleri, icabında küçük el sanatları 
kısımlarını içine alacak tesisleri bulunnalı toplu geziler ve eğlenceler 
tertip edecek imkanları bulunmalıdır. 

Bu yerlerde bakım devamlı olmalıdır. 

b.Şehirl rde bu bakın mü es s e s e1eri nde, yatmayı istemeyen kimsele¬ 
ri» kendi ailesi yanında ve koruyucu bir aile yanında, barındırılma çare¬ 
leri d e d üşünüİmelidir. 

Bu ş ;:ki İd e bakıma alma» ihtiyarların, ihtiyar bakım nüessesele- 
rine rauayye* zamanlarda gelerek gerekli tıbbî muayenelerinin yapılması 
temi* edilmelidir. Ayrıca ziyaretçi hemşireler vasıtasiyle fiziki bakım¬ 
la» sağlanmalı, noral bakımından takviye edici tedbirler alınmalıdır. 



25 

c.Yanınla barındırdığı aileye yük cİnanası içinde bir mali 
yardın tinin edecek sisten vaz edilmelidir. 

d.İhtiyarlık kulüpleri tesis olunarak bunlara toplu yaşama 
ve vakitlerini kıymetlendim yönünden imkanlar hazırlannalıdzr* 

e.Devlet ve yarı resmi müesseselere ait yerlerde tatbik edile¬ 
cek tenzilatlı tarifelerden istifade imkanları gerçekleştirilmelidir, 

f.Çalışabileceklere iş bulmaları yönünden yardım edilmeli ve 
bunlara iş bulacak tedbirler alınmalıdır. 

3- Bölgelerde bakım : 

Şehirlerin Coğrafi ve Sosyal kuruluşları tetkik edilerek şehir¬ 
ler bölgelere ayrılmalı ve bu bölgelerde? 

a.İhtiyarlık hastalıkları dahil bütün imkanları içine alan 
(Rehabilitasyon, okuma, eğlence, barınma, tedavi vs.) geniş tesisler 
kurulmalı ve bu müesseselerde ihtiyar bakımının bütün cepheleri mükemmel 
bir şekilde sağlanmalıdır. 

Köy ve kasabalarda bakım imkanı bulunanıyan ihtiyarlar buralarda 
barındırılıp ömürlerinin geri kalan kısımlarını huzur içinde geçirecek 
imkana ulaşmalıdır. 

Ayrıca, muayyen bir devre için burada kalmak isteyen ihtiyarlara 
da, kalmak istedikleri müddet içerisinde misafir edilme imkanı verecek 
kuruluşlar düşünülmelidir. Karı koca olarak birlikte kalmak isteyen 
ihtiyarlara kendi evlerinde yasadıkları hissini verecek şekilde bina 
edilmiş lojman sistemleride bu müesseseler içinde yer almalıdır. 

b.Bölge tesislerinin kuru' ~ ş olduğu şehirlerde yine ikinci 
madede tarif edilmiş olan müesseselerin faaliyet göstermesi şarttır. 

MALT K\VN AKLAR : 

Yukarda arz edilen sistemin işler hale getirilmesi ve idari 
imkanların kurularak çalıştırılması mali kaynakların yeterli olmasına 
bağlıdır. Bu mali kaynakları şu şekilde sıralamak mümkündür. 

a.Sigorta sistemi 
b.Vergileme 
c.Türlü şekilde bağışlar 
d.Müessese çalışmalarından elde edilecek gelirler 

Bu şekilde elde edilecek gelirlerin bir Fonda toplanması ve 
planlanmış esaslarda sarf edilerek bakım müesseselerinin yatırım, 
idame, idare ve personel masraflarının karşılanması mümkün görülnoktedir* 

İhtiyar bakımının 5 yıllık planda şekillendirilerek gerçekleş¬ 
tirilmesi için. 
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İlk Yılda : 

1-İhtiyar sayımı yapılarak bakıma muhtaç ihtiyar adedinin köy, 
şehir ve bölgeler üzerinden testti t edilerek guruplardınİması 

2-Sigorta veya vergileme sisteminin kanunlaştırılması 

5-Nüve bakım tesislerinin kurulması 

4-Hastahanalerds ihtiyarlık hastalıkları ile uğraşacak müstakil 
kliniklerin açılması 

5-Bv bakını sisteminin gerçekleştirilmesi 

6-Bu işte çalıştırılacak personelin yetiştirilmesi için 
üniversite vesair mesleki okullarda kürsü ve bölümlerin ayrılması 

İkin»! yılda s 
1-Şehirlerdeki bakım tesislerinin faaliyete geçirilmesi 
2-İhtiyarlık kulüplerinin açılması 
3-Resmi ve yarı resmi sektörlerde tenzilatlı tarifelerin 

tatbikine gidilmesi 

4-Mali yardım 

a.Nali yardım 
b.Evde yardım 

e.Müessesode bakım 

d.Rehabilitasyon 

e.Tedavi : 

1-Nüessesede 

2-Rvde 

f.Yardıma müstehak olanlara yapılacak yardım şeklinin düzenlenmesi 

g.Müesseselere kabul şeklinin bir esasa bağlanması 

1-Sigortalı olmak veya vergisini ödemiş bulunmak 

2-Bulunduğu yerdeki şartlara göre nakdi, tıbbî, fiziki, sosyal 
müesseselerde bakım gibi yapılacak yardım şartlarının tesbit ve bir 
esasa bağlanması 

3-Müesseseye kabul için aranacak vasıfların ve müracaat edilecek 
mercilerin tayin ve tesbitinin mevzuat yönünden belirli esaslara bağla¬ 
narak idari formalitelerin ikmal edilmesi yardım şeklinin de bir yönet¬ 
melik veya tüzükle tesbit edilmesi 

4-Köyde, şehirde, bölgelerde ihtiyarın meselelerini halledecek 
teşkilâtın organize edilmesi 

5-Şikayet konularını tetkik ve karara bağlayacak müesseselerin 
belirli hale getirilmesi yönünden lüzumlu mevzuatın çıkarılması ve 
tatbikata konulması 

3.ncü yılda: 

a,Bölge hastanelerinin ve bakım tesislerinin inşaa ve ikmal 
işinin planlanması. 
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b.Derneklerin birleştirilerek güç birliğinin sağlanması 

4»ncü Sene 

a,İkmal edilen şehir ve bölge tesislerinin faaliyete geçirilmesi 
ve noksan kalan inşaat kısımlarının ikmali 

Tatbikatta elde edilen neticelere göre gerekiyorsa mevzuatta lüzumlu 
değişikliklerin yapılması 

Beşinci Sene : 

Köyden bölge kuruluşlarına kadar yurt sathında faaliyete 
geçilip çalışmaların bütün cepheleriyle yürütülmesi 

Bu şekilde, sıralamak imkanı bulduğumuz faaliyet safhaları 
teker teker tetkik ve münakaşa konusu yapılarak plândaki yerine 
oturtulacak olursa meselenin kısa zamanda bütün yurtta ele alınmış 
olacağı ve mevzuun memleket realitelerine uygun bir şekilde halledilmesi 
imkânının sağlınmaş bulunacağı mütalâa olunmaktadır. 

Meselenin geniş bir sosyal problem olarak bu güne kadar lâyık 
olduğu önemle ele olduğu önemle ele alınmamış olduğu ve bu yüzden tamamen 
yepyeni bir sistemin teşkilâtından müessesesine ve kuruluş düzeninden 
işletme mevzuatına kadar yeniden şekillendirilmesi icap edeceği tabii
dir. 

Bu bakımdan hem rapordaki fikirlerin hemde teklif edilmekte 
olan müessese kuruluşlarının geniş bir şekilde münakaşa konusu yapıl
ması zaruri görülmektedir. Raporumuzun bu düşünce ışığı altında tetkik 
konusu yapılması ve fikirlerin tartışılması sonunda görüşlerimizin 
izahı için toplantılara katılma imkanı verilecek olursa davanın daha 
rahatlıkla halli yönünden yardımcı olabilme imkânına ulaşmış olacağız 

Bu arada Emekli Sandığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, îşçl Sigor
taları gibi kuruluşlarında tu davada büyük yerleri olduğu ve bu müesse-
selerin plânlaşmış bir çalışma içerisinde meselenin çözümlenmesinde 
iş birliği yapmak suretiyle faideli yardımları bulunacağı da göz önün
den uzak tutulmamalıdır. 

Bu kadar geniş bir konunun kısa denecek bir zamanda bütün detay
larıyla ele alınıp çok daha geniş cepheleri içine alan bir rapor tanzi
mine imkân bulunamamıştır. 

Ana hatlariyle tetkikinize arz edilen raporunuzun bu zaviyeden 
mütalâa edilmesini ve tetkikini arz ederiz. 6/9/1965 

Saygılarımızla 

Başkan 
Dr,Nafiz Sürmeli 

(İmza) 

Üye 
'Türkân Aytuna 
Toplantılara 
katılmadı 

Üye 
Dr.Zeki Başağa 

(İmza) 

Üye Üye Üye 
Fethi Baycın Adnan Erel Has ene İlgaz 

toplantılara Toplantılara 
katt inadı katılmadı ve roparda 

göndermedi 



26 

Üye 
Ahmet Çakır 
(İmza) 

Üye 
Dr.Refik Aybars 
(İmza) 

Üye 
Feriha Sanerk 

(İmza) 

Üye 
Avni Akyol 

Üye 
İffet Halim Oruz 
Toplatılara 
katılmadı ve raporda 
göndermedi 

Üye 
Rasim Zeren 
Toplantılara 
katılmadı 

Üye 
Fahri Onursal 

üye 
İhsan Otvılmaz 

(İmza) 

Üye 
Dr.Hilmi Barçın 

(İmza) 

Üye 
Yzh.Lütfü Aytaç 

(İmza) 

Üye 
Enis Baha Oskay 

(İmza) 



SAKATLAR İÇİR SOSYAL HİZMETLER ALT KOMİSYONU RAPORU 

Devlet plânlama teşkilâtının ikinoi beş yıllık kalkınma plânına hazır¬ 

lık amacı ile kurulan Sosyal Hizmetler Özel İhtisas Komisyonunun 3 numaralı 
alt komisyonu olarak (Sakatlar için yapılacak Sosyal Hizmetler Konusu) verilen 

rapor plânı sınırları içinde incelenmiş bulunmaktadır. 
Komisyonumuz ilk toplantısını 26.Haziran.1965 cumartesi günü saat 9*39 

da C-ülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Kurulu toplantı salununda yapmış 

t'e kararlaştırılan ana fikirlerin ışığında çalışmalarına yön vermiştir. 

Türkiye'deki sakatların durumunu incelemeden önce sakatlık teriminin 

bilimsel tanımı yapılması vo bu tanıma göre sakatlıkların tayin ve sınıflan¬ 

dırılması uygun görülmüştür. 

Genel anlamda sakatlık, dcğmalık veya hastalık yada kaza sebebi ile 

insanın beden veya ruh yapısında meydana gelen eksiklik veya bozukluğudur. 

Ingilterede 1944 de yayınlanan sakatlarla ilgili bir tamimde sakatlığın tanımı 

şöyle yapılmaktadır; doğmalık, hastalık veya kaza sonucu sonradan ortaya 

çıkan şekil bozukluğu (deformite) sebebi ile yaşı, iş tecrübesi ve maharetine 
uygun olarak eski işini veya kendisinden beklenen işi yapamayan* kimsedir. 

Alman çalışma teşkilâtının mesleki d.urumu ön plâna alarak yaptığı tanıma 

görede hastalık veya kazadan ötürü bedeni veya zihni kabiliyetlerin zarara 

uğraması ile uygun bir iş bulup bu işi muhafaza etmek ihtimalleri oldukça 
azalmış bulunan bütün şahıslar (SAKAT) olarak kabul edilmektedir. Kısaaa 
kişinin kazanma gücünü azaltan her türlü bedeni ve zihni yetersizlik sakatlık 

sınırı içine girmektedir. 

|Russel Grant'ta göre sakatlık,hastalık veya yaralanma sonuou geniş 
çabta yada tamamen başkalarının yardımına muhtaç bir duruma yani bağımlı hale 
gelmektiri 

Yukardaki tanımlar, doğuştan ve sonradan olma bütün sakatlıkları kabsa- 

maktadır. Komisyonumuz çalışmalarını s mırlandırmak düşüncesiyle hareket ve 
sinir sistemi sakatlıkları ile sağır ve dilsizler-, körler ve görünen ağır 

sakatlıklara sebebiyet veren lebra konularını incelemeyi uygun görmüştür. 

Tüberküloz ve kalp hastalıkları gibi görünmeyen sakatlıklarla yaşlılar ve 
pcuklarla ilgili sosyal hizmet konusunu ait olan komisyonların hazırladığı 
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raporlarla birlikte gözden geçirilerek ilgili komisyon çalışmaları arasında 

koordinasyon sağlanmasını daha uygun olacağı kanısındadır. 

SAKATLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Genel olarak şöyle bir ayırım yapmak mümkündür. 

1) Her ne sebeble olursa olsun, ağır şekilde sakatlanıpta günlük 
işlerini yapamıyan veya bir başkasının yardımına muhtaç olanlar. (Tam körlük, 
iki taraflı amputasycn, her iki bacağın birlikte felci gibi.) 

2) Yardıma muhtaç olmaksızın kendi işini kendi görebilenler. 

3) Evinde çalışabilecek durumda olup, sınırlı kazanç sağlayanlar. 
4) Sınırlı iş gücüne sahip olup, himayeli iş yerlerinde çalışabilecek 

durumda olanlar (bunlarında kazanç durumları sınırlıdır). 
5) Sakatlığına uygun iş yerlerinde günün muayyen bir süresinde (part 

taym) çalışabilen ve kazanç bakımından kendine yeterli olanlar. 
6) Sakatlığına uygun iş yerlerinde sağlamlarla rekabet edebilecek 

şekilde tüm gün (fultayn) çalışanlar. 
Almanya'da harp malûllerini kazanç kaybının yüzdesine göre grublamakta- 

Aırlar. Kazanma gücünü en az yüzde otuz oranında yitirmiş olan harb malûlleri 

veya herhangidir tasviye sebebiyle en az yüzde elli kazanma kaybına uğrayan 

dar gelirliler, muayyen şartlar altında olmak üzere sakatlar kanununun koruyu¬ 

cu hükümlerinden faydalandırılmadadır. 

Sadece kazanç durumunu esas tutan bu görüşe göre sakatlar aşağıdaki şe- 

cilde grublandırılmıştır: 

1) Hiç bir kazanç sağlamasına imkân olmayan ağır sakatlar. 
2) Henüz dir meslek sahibi olmayan genç sakatlar. 
3) Tedavi altında olupta bir işe yerleşmemiş olan sakatlar 
4) Sakatlığından ötürü veya buna ek olarak ailevi sebebler tekrar bir 

.şte çalışmak istemiyen sakatlar. 

TÜRKİYEDEKİ YARDIMA MUHTAÇ- SAKATLASIN MİKTARI 

Sakatlara yapılacak sosyal yardım konusunda plânlıyabilmek için yardıma 

ruhtaç sakatların, miktarı hakkında hiç değilse tahmini bilgi toplanması 

'omisyonumuzca uygun görülmüştü. Toplanan bilgiler aşağıda "zetlenmiştir. 
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1) 1955 nüfus sayımına göre Türkiye'deki sakat adedi 316 943 kişidir. 
Bunların 195 022 si erkek, 121 921 i kadındır. 86 123 ü doğuştan, 154 465 
de sonradan olma sakatlıklardır. 5~14 yaş arasında olanların sayısı 45 047» 

en verimli çalışma çağı sayılabilecek 20-49 yaş arasmdakilerin sayısı ise 

134 308 dir. 

Niteliklerine göre yapılan ayırımda şöyle sıralanmaları mümkündür. 

147 629 kişi ile ortopedik sakatlıklar başta gelmektedir.Bundan sınra 
körler geliyorki, bir ve iki gözü görmeyenlerin sayısı 101 192 dir. Sağır ve 

dilsizlerin sayısı 34 0 37 , çeşitli sebeblerden ileri gelen paredlejiklerin 

(kötürüm) adedi ise 6 293 dür. 

Tüberküloz, kalp hastalıkları ve akıl hastalıkları ile diğer sinir 

sistemi hastalıklarından ileri gelen sakatlıklara istatistiklerde yer veril¬ 

memiştir. 1955 sayımındaki 24 milyonluk nüfusa göre sakatlık oranı % 1,3 dür. 

Yalnız şunuda hemen belirtmek gerekir ki bu rakamlar Türkiye'deki gerfek 

sakat sayısını vermiş olmaktan uzaktır. Zira tıp mensubu kimseler tarafından 

değil, sakatlığı değerlendirme yetkisi olmayan sayım memurları tarafından 

tesbit edilmiştir. Yardıma ihtiyacı olanlarla yardıma hak kazanmış olanların 

tam sayısını kısa süre içinde tesbite imkân olmadığı kasınma varan komisyonu¬ 

muz aşağıdaki devlet kurumlarmdan bilgi edinmeyi uygun görmüştür. 

2) İşçi Sigortaları Kurumu: 1946-1957 devreleri arasındaki sigortalı 

işçilerin maluliyet ve kaza sayısı Tablo-40 da gösterilmiştir. I96O-I964 
yılları arasında maluliyet aylığı bağlanan sigortalı işçilerin sayısı (İşçi 
i Sigortaları Kurumunun 1964 yılı İş ve faaliyet İstatistikleri kitabının 99 
ncu sayfasında Tablo- 44 de, maluliyet sebebi ile toptan ödeme yapılan sigor¬ 

talıların sayısıda aynı kitab sayfa 100, tablo- 45 de gösterilmiştir. 
Ek Tablo 2-3 

3) Harp malûllerinin durumu: hâlen yurdumuzda Türk silâhlı kuvvetleri 
bünyesinde geçmiş harplerde malül «lmuş ve 5434 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı kanununun 64 üncü maddesinin tarif ve şümulüne giren (harb 
malülü) 425 subay, 4 140' 1 er ve 12 178 şehid dul ve yetimi mevcuttur. 
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4) Ordu hizmetinden sakat ve çürük olarak ayrılanlarm durumu; 
A) 1957-1962 yılları ar asında her yıl asker hastanelerinden sakat ve 

çürüğe ayrılamların sayısı Ek Tat'' o- (4) de, 
B) Askerlik şubelerindeki son askerlik yoklamaları sırasında tesbit 

edilen sakat ve sürekli çürüklerin sayısı, Tablo- (5) de gösterilmiştir. 
5~ Emekli sandığı kayıtlarına göre malulen emekli olanların durumu; 

1950-1963 yılları arasında emekli sandığına kayıtlı olanlarla l?c3- 

1964 yılları arasında malulen emekli olanların sayısı Tablo- 6-7 de dir. 

e- Sağlık ve Sasyal Yardım Bakanlığı hastanelerinin kayıtlarını 

inceliyerek doğuştan veya hastalık yada kaza sonucu ortaya çıkan sakatlıklar 

hakkında istatistik bilgi elde etmek mümkün olmamıştır. 

7- Trafik kazaları sonucu sakat olanların durumu: 

Kara Yolları Genel Müdürlüğünün resmi yayınlarına göre trafik kazaları 

s®nucu sakat kalanlarla bunlara yapılan masraflar şöyledir: 

Yıllar Trafik kazalarından Sakatlanmalardan dolayı 
  ötürü sakat kalanların sayısı muhtemel Prodükdivite kaybı 

1959 187 58 285 591 T.L. 

1960 195 73 316 069 " 
1962 295 131 150 078 " 
19*3 300 31 329 966 " 

8- Sakatlara yardım derneklerinden alman bilgiler; 

Sağır ve dilsiz dernekleri millî federasyonu sekreterliğinden alman 

rapora göre Türkiye'deki sağır ve dilsizlerin tam sayısı bilinmemektedir. 

Sakat nisbetinin % 2 ®luşu hesabiyle 50 000 kadar sağır ve dilsiz kimse olabil-,co 

leceği tahmin edilmektedir. Yedi dernekten teşekkül eden federasyon üyelerinin 
sayısı ise sadece 680 dir. 

9- Lebra savaş derneğinden alınan bilgiler : 

Halen yurdumuzda 1965 yılma devredilen kayıtlı lebra sayısı 2 199 ü 

srkek, 1 035 i kadın olmak üzere 3 234 kişidir. Ağır sakat İri- yapan bu hasta- 

Iıkta, hastaların çoğu bir veya birden fazla sakatlık grubuna girmektedirler, esleki bakımdan bunların fo 99 u çiftçi, % 1 i serbest çalısı dctadır* 
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İstanbul'daki sakatlar derneği ile Ankara'daki körler derneği bu 

konuyu cevablandırmamışlardır. 

DİĞER MEMLEKETLERLE MUKAYESE 

Avusturya, nüfusu 17 milyon; sakat sayısı 210 000 

Birleşik Amerika nüfusu 180 milyon, rehabilitasyona ihtiyaçı olan 

14 yaşın üstündeki sakat sayısı 2 150 000, 

Burma, nüfusu 20 milyon, tahmini sakat sayısı 600 000. 

Endonezya, nüfusu 85 milyen, tahmini sakat sayısı kesin olarak bilin¬ 

miyor, 800 000 civarında kör, tahmin ediliyor. 

Finlandiya, nüfusu 4,5 milyon sakat sayısı tahminen 27 000. 

Fransa, nüfusu .il; vmnilyon, sakat sayısı 1 500 000. 

Güney Afrika, nüfusu 14 milyon, sakat sayısı 62 000. 

Hindistan, nüfusu milyon, sakat sayısı kesin olarak bilinmiyor, 

200 000 kör, 200 000 sağır. 

Hollanda, nüfusu 11 milyon, tahmini sakat sayısı 160 000. 

İngiltere, nüfusu 52 milyon, sakat sayısı 800 000. 
İsrail, nüfusu 2 milyon, sakat sayi3i tahmini 11 000 
İsveç, nüfusu 7 milyon, sakat sayısı 60 000 civarında. 
Kore, nüfusu 23 milyon, 50 000 ampute, 2 milyen tüberküloz, 200 000 

lebralı tahmin edilmektedir. 

Mısır, nüfusu 23 milyon, tahmini sakat sayısı 400 000. 

Yugoslavya, nüfusu 18 milyon, tahmini sakat sayısı 18 487 kör, 41 875 

sağır. 

Yunanistan, nüfusu 8 milyon, tahmini sakat sayısı 76 000. 

Polonya, nüfusu 29 milyon, tahmini sakat sayısı, 800 000. iir. 

II- KONUNUN KİŞİ VE TOPLUM REFAHI BAKIMINDAN ÖNEMİ 
VE MEMLEKET KALKINMASINDAKİ YERİ 

Kişi ve toplu ilişkileri ve bunların karşılıklı görevleri konusundaki 
tarihi gelişmeler çok gerilere kadar gider. Bu tarihi akış içindeki çeşitli 
fikir oeryanlarını ve görüşleri burada tartışmayı konumuzun dışında bırakıyo¬ 
ruz. Bu günün anlayışına göre kişi ve toplum arasındaki münasebetlerin gayesi 
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îe r ikisin inde huzur ve refaha ulanması hu ckuovr do-uıı ve yarının güven 

ıltına alınmasıdır. Kişi "bütün yaratma gücü v - kabiliyeti i] e toplun kalkının- 

ıının "bölünmez bireyidir, Bu gücü toplun yararına yönel+tnek, kullanma1:, v"-ri:.-- 

Li kılmak, ve kişinin güvenliğini sağlama göreviic toplum örgütlerine aittir. 

Doğuştan veya sonradan clra herhangi kir ocbebter. ötürü kişinin çalışma 
re yararlı olma gücünde aksama olduğu zaman bunları giderme, düzeltme ve 

aevcut olan imkânlardan faydalanarak kişiyi tekrar topluma yararlı olarak 

:atma görevi yine topluma aittir. 

Bu yüz yılın başına kadar bu durumlarda toplumun yaptığı yardım,sadece 

;ıbbi bakımdan ibaretti. Bu zamana kadar hastanelerde tıbbın g'revlori: 

A) Kişiyi hastalığa yakalanmaktan korumak (koruyucu tıp) 
B) Koruyucu tedbirlere rağmen hastalanan]arı tedavi ederek mümkünse 

lifaya kavuşturmaktı. 

Hastanın tedavisi bittikten sonra sosyal vo ekonomik durumu ile ilgi- 

.enilmiyordu. İnsanı yalnız biyolojik bir varlım d-ğil toplum kalkınmasında 
ın büyük güç olarak gören ve biyolojik yönün yanında sosyal ve ekonomik yönü 

,1e onu bir bütün olarak kabul eden görüş bu yüz yılın başındı kabul ec.iln_.ş 

tulunmaktadır. Bu tıp alanına girmesi ile {Rehabilitasyon) tatbikatınada bas¬ 
anmış oldu. Böylelikle koruyucu ve tedavi edimi hekimliğin yanında tıbbi bakırı: 

un üçüncü sayfasını teşkil eden rehabilitasyon yer aldı. 

Rehabilitasyonu hastane ile işe yerleştirme arasında bir köprü olarak 

:abul edenlerde vardır. Rehabilitasyonun anacı doğuştan veya sonradan olma 

ebeblerle ağır şekilde sakatlanan kimseleri bedenen zihnen sosyal ve ekonomik 

önlerden geri kalan kabiliyetlerinin müsade ettiği en yüksek seviyeye ulaş¬ 

ırmaktır. Diğer bir deyim?e kişiyi başkasının yardımından kurtarmak, sosyal ve 

kcnomik bağımsızlığını kazandırmaktır. Gayenin insani yönü yanında ekonomik 

önüde incelenmiş ve yapılan harcamaların yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Doğuştan sakat olan bir kimse örn en. yakın çevr si için sosyal bir probl 

em teşkil eder. Kendi işini kendi göremiyen bir çocuk aileden bir veya birden 

azlaşmı kendisiyle meşgul eder. Dolayısiyle ailenin çalışma gücünü etkiler. 

kul çağında eğitim problemi yetişkin çağda bir iş sahibi olma, çalışma ve 
azanma problemi ortaya çıkar. Bunları tek başına çczüırleyemeyen aile çevresi 
az ur içinde değildir. Kişinin vo alimin bu pres] emlerine yardımcı olr.rk 
Dpiumun görevidir, 



Sonradar olma sebeplerle sakatlanan tekrar eski işine dönemiyecek 

kimselerin durumuda ayrıbir önem taşır. Yurdumuzda sosyal güvenlik ve sağlık 

sigortasının henüz gayet sınırlı olduğu düşünülürse konunun önemi ve yaygon- 

lık derecesi daha açık olarak ortaya çıkar.Özet olarak denilebilirki konunun 

kişi refahı yönünden önemi, kişiyi çevresinin ve toplumun yardımından ve 

onlara yük olmaktan kurtarmak, sosyal ve ekonomik bağımsızlığını sağlanarak 
kendi kendine yeter hâle getirmek ve toplum içindeki kişisel varlığ^ı kazan¬ 
dırmaktır. Toplum yönünden önemide kendilerine yapılan yardım dolanlıyla 
aile çevresini zorlayan ve dağimi gider kaynağı olan bu kimselerin toplum 

için faydalı ve gelir sağlayan insan gücü haline getirilmesidir. Gayeye ulaş¬ 

tıracak yol bu kimselerin rehabilite edilmesidir. 

Sakatların rehabilitasyonu konusundaki tarihsel iki önemli etken 

şunlardır. 

Birittoive ikinci dünya savaşında iş gücü bakımından en verimli çağda 

bulunan kuşakların silâh altına alınması ve Aolayısiyle iş alalındaki insan 

gücü açığının ortaya çıkmasıdır. İlk denemelerden alınan verimli sonuçlar 

sakatların yeteneklerine uygun işlerde yetiştirilerek işe yerleştirilmesinde 

ve böylelikle rehabilitasyonun gelişmesinde büyük rol oynamıştır. 

Diğer Pır sebebde savaş sırasında ağır şekilde sakatlanan harb malûlle¬ 

rinin geniş çaptaki problemlerinin ortaya çıkması ve bunların çözümü için 

yapılan çalışmalardır. İngiltere ve Amerika gibi her iki savaşada geniş çapta 
insan gücü ile katılan memleketlerde harbte yaralanarak ağır şekilde sakatla¬ 

nan ve tekrar eski işine dönemiyeoek durumda olanların çokluğu bunların bakı¬ 

mıyla ilgil kimseleri bu kunoya daha Püyük bir önemle eğilmeye mecbur etmiş¬ 

tir. Alman sonuçların kişi kalkınması bakımından verimli ve toplum yararına 

oluşu, daha sonraları sivil sektördede aynı çalışmaların yapılmasına yol 

açmıştır. Nitekim, istatistik çalışmaları göstermiştirki beş yıllık ikinci 

dünya savaşı süresince görülen endüstri ve trafik kazaları aynı süre zarfında 

görülen harp sakatlıklarının Peş katı fazladır. Harp malûllerinin rehabilitas¬ 

yondan alman sonuçlardan sonra Üniversite ve devlet hastanelerinde aynı konu¬ 

daki çalışmalara yer verilmiş ve daha sonra bu çalışmaları tamamlayan devlet 

rehabilitasyon merkezleri açılmıştır. Burada yurdumuzun özelliği icabı ortaya 

çıkan şu soruyu cevablamayı uygun görmekteyiz. Sağlam kimselere henüz iş 
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bulamaz, ve onları işe yerleşçiremezken oakatlarm işe yerleştirilmesi konusu 

gereksiz harcama sayılmaz mı? 

Amerika ve Avrupanm bu alandaki çalışmalarda hayli ilerlemiş memle¬ 

ketleri olan İngiltere, Danimarka, ve Kuzey Avrupa memleketlerindeki deneyler¬ 
den alman sonuçlar, bu alandaki yatırımın verimli olduğunu göstermiştir. 

Burada şunu belirtmeliyizki, her sakatın muhakkak rehabilite edilebileceğini 

anlamamak lâzım. Zira bir kısım sakatlar eski işini görebileceği gibi, bu 
alandaki bütün ilerlemelere rağmen diğer bir kısım sakatlarında hiç bir 

zaman yeni bir işe alışması mümkün olmayabilir. Bu özellikleri iyice ayırdık¬ 

tan s»nra kalifiye bir işçi olabileceği kanısına varılanlar, proğramm sonuna 

kadar götürülür, yani "bir iş öğretilip işe yerleştirilirler. 

Diğer bir hususta özellikle sigortalı hastalarla, devletin hizmetinde 

sakatlananlara tıbbî yardımın dışında verilen tazminatın yeterli görülmesidir. 

Halbuki bu gibi hallerde sakat kalanlara verilen tazminat devlet veya sigorta 

teşekkülleri için büyük ve dağimi bir gider teşkil eder. Bunların sakatlıkları¬ 
na '■ygun bir iş için yetiştirilip işe yerleştirilmesi ile kişinin sosyal refa¬ 

hı sağlandığı gibi ikinci işinden vergi Ödeyen kimse haline gelmesi rehabili¬ 

tasyon için yapılan harcamalarıda karşılar ve ayrıca devlet lehine kazanç 

dahi sağlar. Bu itibarla rehabilit syen için yapılan harcamalara verimli oldu¬ 

ğu tartışma götürmez bir gerçektir. 

III- KONU İLE İLGİLİ AMAÇLASIN TESBİTİ İHTİYAÇLAR 
VE ÖNCELİKLESİN TAYİNİ 

Her şeyden önce Türkiye'deki sakat sayısının bilinmesine ihtiyaç vardır. 

Bu sayının kesin olarak teshili gerçekten güçtür, zira genel nüfus sayımların¬ 

daki soru kağıtlarında sakatlara ayrılan bölümde sakatlığın rehabilitasyon 

kapasitesini değerlendirmek mümkün olmadığı gibi sayım memurlarıda hu değerlen¬ 

dirmeyi yapabilecek yeterlikte değillerdir. Yetkili heyetler tarafından sayım 

yapılıncaya kadar aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun olur. 

1- Doğuştan sakatlıkların bildirilmesi mecburiyeti konulmalıdır. Bu 

necburiyet devlet hastane veya sağlık tesisleri ile özel veya gönüllü teşek¬ 
küllerde yürütülebilir. 

2- Devlet hastaneleri ile özel hastanelerde tedavi görüpte sakat kalarak 

iu tesislerden ayrılanların sayısı Sağlık Bıkanlığmda toplanabilir. 
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3- Millî Eğitim Bakanlığı okullara T»aş vuranla/1 arasındaki sakatlık¬ 

ları tesbit ederek Sağlık Bakanlığına her yıl bunların sayısını bildirmeli¬ 
dir. 

4- Askerlik çağma gelipte son yoklamalarda askerliğe elverişli 

olmadığı tesbit edilenlerin sayısı ve sakat • ayrılma sebebleri Millî Savunma 

Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına verilebilir. 

5- Her yıl çeşitli devlet kurum1arından hastalık veya kaza sebebi ile 

işini göremiyecek şekilde sakatlananların sayısı emekli sandığı aracılığı 

ile tespit edilebilir. 

6- Çalışma Bakanlığı her yıl meslek hastalığı veya kazası s«nucu 

eski işini göremiyecek şekilde sakatlananların sayısını tesbit edebilir. 

İş yerlerinde malül,arızalı veya hasta kimselerin "bedenî kabiliyet 
ve durumlarına uygun yerleştirmeyi teminen (iş yeri hekimliği müessesesini) 
bu hizmeti görecek vaziyete getirilmesi ve mevzuatın buna göre tedviri. 

(Bu bakanlık esasen yıllık çalışmalarda bu tesbiti yapmaktadır. Ancak 
istatistik çalışmalardan sakatların yalnız tazminat bakımından değil rehabi¬ 

litasyon kapasiteleri bakımmdanda değerlendirmeleri uygun olur.) 

7- Sakatlara yardım gayesi ile çalışan derneklerde bu konuda yardımcı 

olabilirler. (Gönüllü sosyal hizmet kurumlan). Yukarda adı geçen kurumlar- 
dan bildirilen sakatlar Sağlık Bakanlığında veya bu bakanlıkça uygun görüle¬ 

cek bir sağlık tesisindeki değerlendirme kurulu tarafından rehabilitasyon 

kapasitesi değerlendirilir. (Bu kurul hastanelerde veya rehabilitasyon mer¬ 
kezlerinde olabilir.) 

Yukarda belirtildiği gibi her sakatın rehabilitasyona ihtiyacı olmaya© 

cağı gibi, bütün sakatlarda rehabilitasyona uygun olmayabilirler. Rehabili¬ 

tasyona uygun olmayan sakatlar için aile çevresi yardım dernekleri veya 

devletçe doğrudan doğruya yapılacak maddî yardım gerekmektedir. Bu yardım 

kişinin kendisini ve belkide "bir süre için aile çevresini geçindirecek Nite¬ 

likte olacaktır. Bundan Başka rehabilitasyon kolaylıklarından veya imkânla¬ 

rından faydalanabilmek için diğer Bir takım şartlarında bulunması gerekiyor. 

Meselâ Amerika Birleşik Devletleri mevzuatına göre (24 Mart 1943 de kabul 

edilen 16 sayılı kanun), aşağıdaki özellikler aranır. 
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1- Emekli harp malülü olmak, 

2- Yüzde ondan fazla emeklilik bağlanacak bir sakatlığı bulunmak. 

3- Eski mesleğini yapamayacak derecede sakat kalmak. 

Bundan iaşka, sakat kişiye yeniden öğretilecek işin gerektirdiği 
jledeni şartlarıda bilmek zftrunluğu vardır. Bedeni enerji şartları sinir 
sistemini yorma şartları, göz yorgunluğu, kir,toz,rutubet ve gürültü, keza 

umumi tahsil şartları, ehliyet, mesuliyet yüklenme kabiliyeti, karar verme, 

tahlil etme, ileriyi görme, idare etme kabiliyeti, zihni uyanıklık, kazanı¬ 

lan tecrübe, teşebbüs kabiliyeti, yaratıcılık kabiliyeti, intibak kabili¬ 

yeti, hafıza kudreti gibi kişinin ve çalışma çaresinin özellikleri ayrıca 

araştırılır. 

KAYNAKLAR NELERDİR ? 

Sakatlara Tıbbî sosyal yardım yapabilecek kurullar şunlardır: 

1- Üniversitelerin hastane ve eğitim kurumlan. 

2- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı kurumlar (Hasteneler 
ve diğer yardımcı sağlık tesisleri). 

3- Millî SavunmaLBakanlığına bağlı sağlık teşekkülleri. 

4- Çalışma Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri. 

5~ Ulaştırma Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri. 

6- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri. 

7- Emekli sandığının yaptığı yardımlar. 

8- Vakıflara ait hastane ve yardım kurumlan. 

9- Belediye ve özel idarelere bağlı sağlık kurumlan. 

10- Sakatlara yardım gayesiyle kurulmuş, gönüllü dernekler. 

Üniversitelerimizde her türlü tıbbi bakım yapılmaktadır. Buna 

ilâveten son yıllarda, Hacettepe Tıp Merkezindeki Yardımcı Tıp Bilimleri 

ile ilgili kurumlarda rehabilitasyon çalışmalarının en lüzumlu yardımcı 

elemanlarını yetiştirmektedir. (Fizikıl terapist okulu gibi). 
Burada şunu belirtmeliyizki Tıp Fakülteleri müfredatında Rehabili¬ 

tasyon eğitimine günün icablarına göre yer verilmiş değildir.Bu konuya 

daha geniş çapta yer ayrılması gerekir. Suni aza konusunda Üniversiteler 
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.ncak kendi ihtiyaçlarını karşılıyacak yeterliktedir. Yurt çapındaki ihtiyacı 

:arşılamaktan uzaktırlar ? Bununla beraber diğer sağlık teşekkülleri için 

etiştirilecek teknik elemanlara öğretim merkezi olarak ele alınabilirler. 

Sağlık ve Sosyal Yaruım Bakanlığı hastane ve kurumlarında tıbbî 

ehabilitasyon çalışmalarının büyük yükünü üzerine alan fizik tedavi klinik- 

eri ile ortopedi klinikleri sayıca yeterli olmadığı gibi mevcut servis ve 

liniklerdede dinamik rehabilitasyon programları tatbik edilmemektedir. Hasta- 

e ve kurumlarda çalışan hekimlerin bu konu üzeriode aydınlatılmaları ve 

alışmalarını günün icablarına göre ayarlamaları gerekir. Ankara ve İstanbul- 

aki sosyal bilimler Akademisi ile sosyal hemşire okulunda yetişen elemanlar 

ahabilitasyon programının sosyal bölümünü idare edecek nitelikte yetişmekte- 
irler. 

Hemşirelerde rehabilitasyon programındaki yerlerini alabilmek için 

ursa tabi tutulmalıdırlar. Sakatların rehabilitasyonunda en önemli hizmet 

ırumlarından biri olan suni aza tesisleri Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 

snüz gerekli şekilde yer almamıştır. 

Sağlık Bakanlığına bağlı göğüs hastalıkları hastaneleri ve sanatoryum¬ 

umda takdire değer rehabilitasyon çalışmaları yapılmakla beraber bunlarında 

ıha dinamik bir çalışma düzenine sokulmaları gerekir. 

Ankara Numune hastanesi çevresinde yapılmakta olan rehabilitasyon 

srkezi ilek ve örnek bir merkez olarak tamamlanmak üzeredir. 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık kurumların da her 

irlü hasta bakımı yapılmaktadır. Ayrıca Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile 

ırsa Fizik Tedavi, Hidrokliraatoloji ve Rehabilitasyon hastanesinde tıbbî 

’habilitasyona yer verilmiştir. Gülhanede ordunun barış zamanı ihtiyaçlarını 

rşılayaoak bir suni aza müessesesi vardır. Hâlen geliştirilmekte olan bu 

sisin günün ihtiyaçlarına göre reorganizasyonu hızlandırılmalıdır. Diğer 

ker hastanelerindeki fizik tedavi servisleri kısa zamanda tıbbî rehabilitas- 

n yapabilecek duruma getirilebilirler. YalniE Gülhane Ortopedi servisi reha- 

litasyon çalışmalarına katılmaktadır. Diğer asker hastanelerindeki Ortopedi 

rvisleri henüz bu çalışmalara başlamamışlardır. 



- 12 -

Çalışma Bakanlığı; mevcut hastane ve kurumlarında sigortalı hastalar¬ 

la ailelerinin tıbbî âakımları yapılmaktadır. Rehabilitasyon alanında henüz 

gerçekleştirilmiş bir programları yoktur. Bununla beraber iş sağlığı ve 

güvenliği ile tüberkülozlu, hastalık yada iş kazası dolayısıyla sakatlananlar 

için tıbbi ve mesleki rehabilitasyon programı tatbik etmek üzere gerekli 

kanuni hazırlıklar yapılmaktadır, çalışmalar hayli ilerlemiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı sağlık tesislerinde modern anlamda rehabilitasyon 

çalışmaları yapılmamaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı sağlık tesislerinde tıbbi bakıma ilâveten 

körlerle, sağır ve dilsizlerin zekâca geri kalmış çocukların klâsik ve mesle¬ 

ki eğitimleri (özel okullarında) yapılmaktadır. Ne varki çok iyi çalışan bu 
kurumlar ihtiyacı karşılamaktan uzfktır. 

Emekli sandığı malülen emekliye ayrılanlara tazminat ödemek suretiyle 

yardım yapmakta ve harp malûllerinin suni aza ihtiyaçlarını temin etmektedir. 

Vakıflara ait hastane ve tesislerde yalnız hasta hakimi ve mali yardım 

yapılmaktadır. Rehabilitasyon çalışmalarına yer verilmiş değildir. 

Belediye ve özel idarelere bağlı sağlık tesisleri mali güçlerinin 

yetersizliğinden ötürü rşhabilitsyon çalışmalarına katılamamaktaAırlar. 

Sakatlara yardım amacı ile kurulmuş çeşitli gönüllü derneklerin 

çalışmaları takdire değer fakat bu çalışmalar mevziğidir dağınıktır. Ve ihti¬ 

laçları karşılamaktan uzaktır. Tesirli olabilmeleri için birbirleri arasında 

re devlet kurumlan ile ko#rdine çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

GEREKLİ KOORDİNASYON 

Sakatların rehabilitasyonu ile ilgili resmi veya özel kurumlar 

ırasındaki koordinasyonun sağlanabilmesi için (Millî Rehabilitasyon Komitesi) 

.in kurulmasına ihtiyaç vardır. Bu komite Başbakanlığa veya devlet plânlama 

teşkilâtına bağlı olabilir. Komitede Üniversite, sağlık, Millî Savunma, 

alışma,Ulaştırma, Millî Eğitim Bakanlıkları ile Emekli Sandığı, Vakıflar, ı .ıl 

ızılay, ve sakatlara yardım amacı ile kurulmuş diğer derneklerin temsilcile- 

i bulunacaktır. Komitenin görevleri özel olarak şunlar olabilir. 

I- Toplumun her branşını (Üniversite, devlet teşekkülleri, işçi ve 
b veren toplulukları,yardım dernekleri , V.B.)çeşitli yayın ve eğitim 
Taçlarından faydalanarak rehabilitasyon konusu ile ilgilendirmek. 
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2- Rehabilitasyonla ilgili kanun ve nizamnameleri bir araya getirerek 

gözden geçirmek ve bunlar arasında koordinasyon sağlamak eksikleri varsa 

günün ihtiyaçlarına tamamlanması için gerekli tavsiyelerde bulunmak. 

3- Sakatların sayısını tesbit ederek ve rehabilitasyona uygun 

ilanlarını ayırmak için gerekli tedbirleri almak. 

4- Rehabilitasyon imkânlarını tesbit etmek ve eksiklerin tamamlanması 

çin yol göstermek. 

5- Profesyonel ve teknik eğitim personelinin müfradat programlarını 

azırlatmak, bu personelin yetişme kaynakların desteklemek gerekiyorsa âcil 

urumlarda ve kısa bir süre için hariçten temini çarelerini aramak. 

4- îşe yerleştirme büroları, ve iş verenlerle temas sağlayarak, "bölge 
artlarına göre sakatları işe yöneltmek ve bunların işe yerleştirilmeleri 

pin hazırlanan plânlar hakkında devlet plânlama teşkilâtına veya Başbakan- 

Lga bilgi vermek. 

7- Bevlet hastaneleri ile, belediye ve özel idarelere bağlı hastane 

i sağlık teşekküllerinde tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi 

(in gerekli tedbirleri almak. 

8- İş ve iş bulma kurumlan ile rehabilitasyon merkezleri arasında 
kı iş "birliğini sağlayarak sakatların durumlarına uygun iş yerlerine yer- 

ştirecek tedbirleri aldırmak. 

9- Öncelikleri göz önünde tutarak bölge rehabilitasyon merkezlerini 
bişetmek. 

10- Rehabilitasyon merkezlerinde yeni "bir iş sahibi olupta rekabet 
teyen iş yerlerinde çalışacak durumda olmayan sakatlar için himayeli iş 
rlerinin kurulması konusunu incelemek. 

11- Tüberküloz, kör, sağır ve dilsizlerle geri zekâlılar için özel 

labilitasyon merkezleri tesisi içini etüt etmek ve yer seçimi yaparak hu 

■kezleri gerçekleştirmek. 

12- Hazırlanacak kanuni mevzuatta., sakatlığı önleyecek sağlık güvenliği 

birlerinin alınması ile sakat işçilerin muayyen iş yerlerinde çalıştırı- 

ilmeleri için kontenjan sağlamak ve "bunları kanuni teminat altına ialmak. 

13- Bakanlık ve kurumlar tarafından bu konuda yapılacak yatırımları 

leket ihtiyaçlarına göre ayarlamak, harçamalar için gerekli mali imkânları 
in etmek ve lüzumsuz masrafları önlemek. 
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14- İstatistik ve materyel temin etmek ve yapılacak sosyal yardımı 

millî gelir ve ekonomik seviye ile uygun bir şekilde ayarlanmasını sağlamak. 

15- Tabancı memleketlerdeki, sosyal yardımla ilgili çalışmaları takip 

etmek, bilgi toplamak ve yurt şartlarına göre bunlardan faydalanmak. 

İHTİYAÇLARLA İLGİLİ HİZMET BOŞLUKLARI 

Komisyonumuz sakatların kalkındırılmasını insan gücünü ve prodükdüvi- 

teyi artırma ve dolayısiyle milli ekonomiye kazanç sağlama şeklinde anlamakta 

gayeyede rehabilitasyon yolu ile ulaşılacağını kabul etmektedir. Bu itibarla 

ihtiyaçlar, hizmetle ilgili boşluklar ve bunların giderilme çarelerini bu 

açıdan ele alınmış bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür. 

1- Hastanelerimizdeki tibbi servislerin yetersizliği ve mevcut servis¬ 

lerin, modern rehabilitasyon kavramına göre çalışmaması, 

2- Tıbbi personel ve yardımcı teknik eleman yetersizliği. 

3- Rehabilitasyon anlamının gerek tıbbi personel, gerekse meslekten 

•lmayanlar tarafından yeteri kadar anlaşılmamış olması. 

4- Hasta veya sakat kimselerin psiko sosyal ve ekonomik yönden.ale 

alma alışkanlığının hekimlerimizde henüz yerleşmemiş olması. 

5- Sakatlar için mesleki rehabilitasyon imkânlarının sağlanmamış 

olması ve dolayısiyle temin edilecek faydalar hakkında yetkili makamlarla 

halkın yeteri kadar fikir sahibi olmayışı. 

6- Sakatlara mesleki rehabilitasyon imkânı veren rehabilitasyon merkez¬ 

lerinin yetersizliği veya hiç bulunmayışı. 

7- Sakatlar için çalışma alanı ayrılmayışı. 

8- Sakatları çalıştırmak için konulan kanuni engellerin bulunuşu ve 

günün ihtiyaçlarına göre bu hükümlerin değiştirilmemesi. 

9- İş yerlerinde sağlık güvenliği bakımından koruyucu tedbirlerin 

henüz yeteri kadar bulunmayışı. 

TESİS VE PERSONEL BOŞLUKLARI 

Komisyonumuz sakatlara yapılacak sosyal yardım konusunda rehabilitas- 

ronu ön gördüğü için tesis ve personel bcşluklarınada bu esaslara göre 

leğerlendirir. 
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Kurumlar; çeşitli devlet teşekküllerinde ve özel sektördeki hastane 
ve tedavi kurumlanma.zm eksiklikleri ve tıbbi rehabilitasyon tatbikatı 

için düşünülen tedbirlerle yapılması gereken zihniyet değişikliği (reorga- 
nizasyon) daha önce kısaca belirtilmişti. Yeni bir meslek edinme zorunlu¬ 
sunda olan sakatların yetiştirilmesi için yurdumuzda örnek bir rehabilitas¬ 

yon merkezinin tesis edilmesi mecburiyeti vardır. Bu kurumlar ortopedik 

sakatlıklar, körler, sağır ve dilsizlerle tüberkülozlu hastalarla olmak 

üzere ayrı ayrı ve kendi özelliklerine göre kurulurlar. Yurt ihtiyacına 

yeterli olmamakla beraber körlerle sağır ve dilsizler için örnek merkezle¬ 

rimiz mevcuttur. Ankara ve Gaziantep'teki körler »kulu günün ihtiyaçlarına 

göre çalışmaktadırlar. Teknik malzeme ve araçlarla eğitim noksanlıklarının 

bir an önce giderilmesi gerekir. Bunlara ilâveten yeni okul veya mesleki 

rehabilitasyon merkezlerinin açılması lâzımdır. Yerlerinin tayini ve açıl¬ 

ması için gereken hazırlıkların yapılması koordinasyon bölümünde kurulması¬ 

nı teklif ettiğiliz millî rehabilitasyon komitesi tarafından incelenmelidir. 

Sağır ve dilsizler için mevcut tesislerin günün ihtiyaçlarına cevap 

verecek nitelikte olmadığı sağır ve dilsiz dernekleri federasyonu genel 

sekreterinin verdiği bilgidende öğrenilmiş bulunuluyor. Rehabilitasyon 

komitesi bu konuyu ele alarak uzun vadeli bir plân ve proğramla bu ihtiyacın 

karşılanması için gerekli tedbirleri almalıdır. 

Tüberkülozlu hastaların rehabilitasyonu için Sağlık Bakanlığı hasta¬ 

ne ve sanatoryumlarındaki çalışmaların on beş yıla yaklaşan bir geçmişi 

vardır. Tecrübelerden alman sonuçlarla gözden geçirilerek mevcut tesislerin 

günün ihtiyaçlarına göre reorganizasyonu ve daha faydalı ve ekonomik bir 

çalışma düzenine sokulması gerekir. Komisyonumuz (hastalara yapılacak sosyal 

yardım alt komitesi) raporunun da göz önünde tutularak bu konunun iki komis¬ 
yon raporu ile birlikte incelenmesini daha uygun olacağı kanısındadır. 

Ortopedik ve nörolojik sakatlıklar mesleki rehabilitasyonu için 

işler durumda örnek bir rehabilitasyon merkezinin henüz mevcut değildir. 

Halbuki Türkiye'deki sakat sayısı incelendiği sıradada görüldüğü gibi sakat¬ 

lıkların ekseriyetinin bu grub teşkil etmektedir. Bu bakımdan bunların 

mesleki rehabilitasyon ii.kânlarmı sağlayacak böyle bir tesise öncelik ve 

ivedilikle ihtiyaç vardır. Sağlık Bakanlığının bu maksat için Ankara'da 
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inşa etmekte olduğu rehabilitasyon merkezinin bir an önce tamamlanarak işler 

hale getirilmesi uygun olur. Bu merkez çocukların ve erişkinlerin tıbbi 

rehabilitasyonu ile klâsik eğitim ve mesleki rehabilitasyon ihtiyacını karşı¬ 

layacak niteliktedir ve aşağıdaki servisleri ihtiva eder. 

I- Tıbbi servisler: 

Tıbbi değerlendirme servisi. 

Tıbbi konsiltasyon 

Psişiatrik eleme 
Fizik tedavi 

Okupeyşx<u.l terapi 

Konuşma tedavisi (speech therapy) 
Odyoloji servisi 

Tadavi anlamında eğlence faaliyetleri servisi 

Psişiatri (tedavi) 
Protez servisi 

Hemşire bakımı bölümü (nursing) 

Psikoloji bolümü 

Psikolojik değerlendirme 

Qrub tedavisi 

Kişisel uygulama için danışma servisi (personel adjustment couns 
eling) 

Sosyal bölüm 

Sosyal bölüm 

Sosyal değerlendirme 

Sosyal grub çalışması (social group ¥ork) 
Kişisel sosyal çalışma (social case H^rk) 
Tıbbi olmayan eylence faaliyetleri servisi (non medioal recrea tion) 
Mesleki bölüm 

Mesleki değerlendirme (voc. evaluation) 

Meslek danışma servisi (voc. counseling) 

Meslek öncesi çalışmalar (prevoc. experience) 
özel eğitim (special education) 
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Mesleki eğitim (voc. training) 

Himayeli işe yerleştirme (sheltered employment) 
İşe yerleştirme servisi (placement) 

İş yerinde takip servisi 
Bu servislere ilâveten merkezin birde idari bölümü vardır. Bu 

bölümde direktör ve yardımcıları ile idari işler servisini teşkil eden 

muhasebe levazım satın alma ve personel bölümleri V.B. bulunmaktadır. 

Merkezin çalışma tarzını kısaca şöyle şematize etmek mümkündür. 

Tablo arka sayfadadır. 



BEHABİLİTASYON MERKEZİNİN ÇALIŞMA TARZINI GÖSTERİR ŞAMA 

DEĞERLENDİRME 
Tıbbi : 

Muayene ve konsültasyon 
- teşhis için özel testler. 

İşgörme gücünü değerlen¬ 
diren fonksionel testler 

Beden kabiliyetini değer¬ 
lendiren testler 

Konuşma ve duyma 

Psikososyal : 
^Psikolojik test 

Psişiatrik değerlendiıme 
Kişinin sosyal durumunu 
incelenmesi 

Mesleki : 
Mülâkat ve test 

Meslek öncesi değerlendirme 
Mesleğe yöneltme 
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TEDAVİ VE EĞİTİM 
Tıbbi s 

Fizik ajanlarla yapılan 
tatbikat 

özel ekzersizler 
Genel fizik durumun 

geliştirilmesi için 
yapılan ekzersizler. 
Günlük yaşayış ftaâliyet 
leri eğitimi. 
Konuşma ve eşitme 
Protez ve bres tatbiki 

Sosyal uygulamaî 
Kişisel çalışma 
grupla çalışma 
Psikolojik eğitim 
(tetraining) 
Deslekleyici psiko 
terapi 

Me sleki: 

Danışma 
Mesleki değerlendirme 
Eğitim (Ticaret,sanat, 
büro hizmetleri,Akademik 
eğitim) 
İşe yerleştirme (serbes, 
himayeli) 
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GAYELER 

Eski işe dönüş : 

Sakatlığına uygun olarak 
seçilmiş iş yerinde tüm 
gün çalışma. 

Özel iş evlerinde veya 
himayel iş yerlerinde 
günün muayyen bir kısmında 
çalışma (part time) 
veya ev kadını olarak iş 
görme. 

Sosyal faaliyetlere katıl¬ 
mayı artırma. 

günlük yaşayışta bağımsız¬ 
lığın geliştirilmesi. 

Akademik eğitim. 
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Örnek "bir rehabilitasyon merkezi için gerekli personel şunlardır: 
İdari bölüm: 

Direktör : Rehabilitasyona ilgi gösteren toplum ve devletçe tanınmış 

Lir idareci. Doktor veya doktor olmayan bir idareci olabilir. Yurt içinden 
temini mümkündür. 

Yardımcı idari personel: mâliyece ve muhasib, arşiv memuru, daktilo, 
kütüphane memuru. 

Tıbbi servisler bölümü: 

Tıbbi direktör: modern rehabilitasyon prensiplerine vakıf ve tatbikat

ta tecrübe sahibi olmuş bir hekim. 
Konsultan hekimi: hastanelerin kadrolarında mevcuttur.Bazı hastane-

a 

lerin fizik tedavi ve ortopedi şubelerinin takviyesi gerekir. 
Fizik tedavi bölümü: 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon mütehassısı, bir hekim tarafından 

idare edilir, yurt içinden temini mümkündür, yurt dışındaki rehabilitasyon 

çalışmalarına katılmış olanlar tercih edilmelidir. 

Psiko sosyal bölüm: 

Kalifiye psişiatri mütehassısı, bir hekim tarafından idare edilir, 

yurt içinden temini mümkündür. Gerekirse kısa bir süre için yurt dışına 
gönderilebilir. 

Oküpeyşınıl terapi bölümü: 

Okul mezunu, kalifiye oküpeyşınıl terapistler tarafından idare edilir. 

Yurdumuzda bu elemanları yetiştiren bir okul henüz yoktur, açılmcıya kadar 

yurt dışından getirtilmesi veya bu konu da yetişmek üzere dışarıya eleman 
gönderilmesi gerekir. 

Fizik Tedavi bölümü: tedavi elemanı olarak fsikıl terapiste ihtiyaç 

vardır. Bunların yurdumuzdan temini mümkündür* Hacettepe Tıp Merkezindeki 

fzikal terapi okuıu mezunları bu ihtiyacp karşılanacaktır. 
Fiziksel eğitim bölümü: 

Korrektif ekzersiz veya beden eğitimi ekzersizleri yaptıracak kalifi

ye bir elemana ihtiyaç vardır, Hacettepe Tıp Merkezi Fzikıl terapi okul veya 

gazi eğitim enstitüsü beden eğitim bölümünü bitirenlerden temin edilebilir. 
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Konuşma tedavisi, (speech therapist) -ktnuşma öğreticisi diyebilece¬ 
ğimiz teknik elemanlar tarafından idare edilebilir. Yurdumuzda bu elemanla¬ 

rı yetiştiren okul mevcut değildir. Yurt dışından getirtilmeleri veya 

yetiştirilmek üzere yurt dışına eleman gönderilmesi gerekmektedir. 

Klinik psikoloji bölümü: 

Tıbbi psikoloji bölümünü bitirmiş kalifiye bir eleman tarafından 

idare edilir. Hacettepe Tıp Merkezinde bu elemanlar yetiştirmektedir. 

Scsyal Servis: 

Tıbbi sosyal işlerle psişiatrik sosyal konularda kalifiye olmuş 

elemanlar tarafından idare edilir. Sağlık ve Scsyal Yardım Bakanlığına bağlı 

Scsyal Hizmetler Akademisinden yetişen elenanlar bu ihtiyacı karşılayacak 
durumdadır. 

Mesleki servis bölümü: 

Direktör, yardımcı direktör, ve çeşitli mesleklerle ilgili öğretmen¬ 

ler, teknik öğretmen «kulu mezunlarından karşılanabilir. Meslek danışma, 

mesleki değerlendirme ve mesleğe yöneltme konusunu idare edebilecek kalifiye 

elemanları Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtından mevcut olduğu bu bakanlık 

yetkilileri tarafından bildirilmiştir. 

özel eğitim bölümü: 

Sakat çocukların özel eğitimi konusunda yetişmiş elemanla» Millî 

Eğitim Bakanlığından temin edilebilecektir. Gerekirse bu alanda çalışmakta 

olanlar kısa bir oryantasyon kursu içjn dış memleketlere gönderilebilir. 

Himayeli atelyeler için; lüzumlu teknik elemanların (di»ekiör ve 

nezaretçi) dış memleketlerde oryantasyon kursu görmesi uygun olur. 
Rehabilitasyon hemşiresi; Hacettepe Tıp Merkezinden yetişe* eleman¬ 

lardan temin edilebilir. 

Suni aza bölümü; üniversitelerdeki atelyelerin öğretim yapacak şekil¬ 

de geliştirilmeleri ve bir kısım teknisyenlerinde yurt dışı kurslara iştirak 

ettirilmeleri uygun olur. 

Bu merkezlerdeki atelyelerin kurulması için harcanması gereken para¬ 

nın tahmini tutarı şöyledir. 

Küçük el işleri atelyeleri için 20 000 T.L. 

Maranfoz atelyesi için 40 000 " 
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Maden işleri atelyesi için 60 000 T.L. 

Büro işleri ve ticari işler deraaneleri için 40 000 n 

Resim ve fotoğraf atelyeleri 60 OO1^ " 

Radyo elektrik tamir atelyesi 30 000 " 

Ev ekonomisi dersane ve atelyeleri 30 000 " 

Terapötik jimnastik salcnu için 40 000 " 

Verilen rakamlar bir rehabilitasyon merkezindeki muayyen atelyelerin 

donatımı için gerekli harcamalar hakkında sadece lıir fikir vermek içindir. 

Arsa, bina, personel ve işletme masrafları hesaba katılmış değildir. Esasen 

alt komisyonumuz, detaylı maliyet hesabları yapmayı kendi yetki ve görevi 

dahilinde görmemektedir. Bu hesapların (Millî Rehabilitasyon Komitesi) tara¬ 
fından yapılması gerekir. 

Diğer memleketlerde bu konuda yapılan çalışmalar hakkmdaki bilgiler 

raporda ek olarak sunulmuştur. Alt komisyonumuzca, kendilerine tek rapor 

istenmesine karar verilip gönderenlerin raporlarıda aynen eklenmiştir. 

Sevüktekin Aziz Prcf. 

foşkun Nedim Dr. 

Edgüer Şahab Dr. 

Oktay Sümer 

Barçm Hilmi 

Duraman Avni Prcf. Dr. 

Ege Rıdvan Dcç.Dr. 

Özker Rıdvan Dr. 

ALT KOMİSYON TOPLANTISINA KATILANLAR 

Dr. 
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KOMŞU^ MEMLEKETLERDEKİ REHABİLİTASYON 
ÇALIŞMALARI 

İSRAİL 

1958 sayımına göre nüfusu 1.979.933 dür. Sağlık şartları en ileri 

milletlerle mukayese edilebilecek durumdadır. Nüfusa göre hekim sayısı en 

yüksek olan memlekettir. Nüfusun % 17 si sağlık servislerinden yardım 

görmektedir ki bunlar, henüz intibak edememiş ve verimli hale gelememiş 

göçmenler, ihtiyarlar ve sakat kimselerdir. 1958 de tahminen 6.4OO kişi 

Peliofya yakalanmıştı ve bunlardan 2.600 ünün hastalık sonrası bakımı için 
lüzumlu kendi maddi gelirleri yoktu. 

Buna ek olarak muhacirlerle beraber gelen cerebral palsy (spastik 
çocuk felci) ve enfaıfctil müsküler distrofi vak'alan mevcuttu. 1957 de 

İsrail'deki körlerin adedi 4*000-4.500 arasında idi. 

İmkân ve Kaynaklar: 

İsrail'de hâlen, kör ve sağırların özel eğitimini, himayeli atöjjtela- 
ri, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında ki ihtisas eğitimi ile fizik 

tedavi teknisyeni yetiştiren (physical therapist) okullarını ve rehabilitas¬ 
yon merkezlerini içine alan iyi gelişmiş bir rehabilitasyon programı mev¬ 
cuttur. 

Devlet mesleki rehabilitasyon konusunda müsbet bir rol almıştır. 

Çalışma Bakanlığı ve mahalli otoriteler, hususi firmalarla işbirliği yapıp, 

atölyeler kurmuşlar ve burada çeşitli alanlarda eğitim kursları tertiple¬ 

mişlerdir. Bu Bakanlık, rehabilitasyona yardım olsun diye, küçük işlerin 

tutunması için ödünç para vermektedir.Mahalli otoriteler ve gönüllü teşek¬ 

küller de buna benzer kredi yardımları yapmaktadırlar. Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı tarafından münhasıran körlerin eğitimine ait bir kısım 

tesis edilmiştir. Bu kısımda körlerin rehabilitasyonuna bilhassa önem veril¬ 

mekte, onların işe yerleştirilmesi ve istikballerinin garanti altına alın¬ 

ması yolları araştırılmaktadır. 

Körlerin kazançları genel olarak ailelerini geçindirecek yeterlikte 

•lmadığı için kendilerine ayrıca mali yardım yapılması icap etmektedir. 

ön yıl zarfında hastanede imkânları bir misli artmıştır. İsrail'de 
hâlen 102 hastane ve 12.500 yatak mevcuttur. Bunlara ilâveten miktarı 200 zü 



bulan çocuk sağlığı klinikleri, ruh sağlığı klinikleri ve Polio rehabilitas¬ 

yon merkezi vardır. 

Ayrıca gönüllü organizasyonlar tarafından desteklenen aşağıdaki tıbbi 

teşekküller mevcuttur. 

Histadrut (Genel İşçi Federasyonu) 
Hadassah (Milletler arası gönüllü bir organizasyon) 

Malben (İsrail Göçmen Dağıtım Komitesi) yeni göçmenler arasındaki 
bedenen sakat, hasta veya yaşlıların bakım programlarını sağlamaktadır. Bu 

teşekküller Amerika'lılarla işbirliği halindedir. 

Mogen David Adam (İsrail Kızıl Haçı) 

Kupat Holim (Hastalık Fonu) ve diğer küçük gönüllü teşekküller) 
İsrail'de Malben'e ait ve onun tarafından işletilen 50 enstitü vardır. 

Bunlar arasında 1.00 den fazla sakat şahsın kullandığı hiyayeli atölyeler, 

yaşlılar yurdu, poliklinikler, körlere mahsus köyler, zekace geri kalmış 

çocuklar için eğitim merkezleri, tüberküloz tesisleri, kronik hastalıklar 

hastanesi ve yaşlılar için düşkünler evi, gibi teşekküller mevcuttur. Malben 

yani göçmenlerin tıbbi ve mesleki rehabilitasyonları konusunda çok aktif bir 

rol aynamış ve 120.000 den fazla yeni göçmen onun hizmetinden doğrudan doğruya 

veya dolayısiyle faydalanmıştır. 

Hadassah, yatak sayısı 750 yi bulan 7 hastaneyi ve bir kısım sağlık 

merkezlerini desteklemektedir. Ayrıca Hadassah'm, Hebrew Uhiversity Medical 

Canter de sağlık ve eğitim imkânlarını kısa zamanda bir araya getirecek olan 

21 milyon dolarlık bir plânı mevcuttur. 

Hadassah, halen rehabilitasyonun çeşitli yenlerinde araştırma yapabile¬ 

cek kapasitededir. Hatta yeni teşekküllerinde dikkate değer araştırmalara 

başlamıştır bile. 

Nahariyadaki Saradand hastanesinin 80 yataklı bir rehabilitasyon koğuşu 

vardır. Ayrıca ayda 25-30 kadarda ayaktan gelen hastaya faydalı olmaktadır. 

Bu hastanelerde bir physi^al therapie okulu mevcuttur. Fizik tedavi teknisyeni 

yetiştirir ve yılda 12-15 kişi mezun eder. 

Kupat Cholim Klinikleri üyelerinin her türlü tıbbi bakımını temin eder, 

ayrıca bres masraflarının bir kısmımda üstüne almıştır. Tel Aviv'deki 50-80 

çocuğun takriben 3 adet post polio kliniği de idame ettirmektedir. 
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Tel Aviv'deki National Ilau Shiel Polio Ueadguarters'da iki fizik 

t eoavi mütehassısı ile bir konuşturma mütehassısı (Speech Specialist) çalı¬ 
şır. Burada ayrıca akut romatizmalı hastalar için nekahat programı vardır. 

Kudüs (Jerusalam) da Alyn Hastanesi, I 1 an Shiel Polio ve Hadassah 
hastanesi bulunmaktadır. Hadassah hastanesinde fizik tedavi bölümüde vardır. 

Sakatların rehabilitasyonu için kurulmuş İsrail Milli Derneği Milletler 

arası Çocuk Sağlığı Derneği (İSNC) ile sıkı iş birliği halindedir. 
Birinci Milli Rehabilitasyon konferansı 1918 de Kudüs1 de yapılmıştır. 

İsrail'de körlerin eğitimi ile meşgul olan iki enstitü vardır. Yahudi 

Körler Enstitüsü çocuklar içindir ve 80 kişiliktir. St. Vincent Düşkünler 
Evindeki enstitü ise büyüklere aittir Burada körlerin okuma, müzik, dokuma, 

marangozluk, ev işleri, dini ve genel konular üzerinde eğitim yapılmaktadır. 

Son zamanlarda endüstriyel meslek öncesi eğitimde enstitünün programına dahi 

edilmiştir. 

Hayfa'daki körlerin rehabilitasyon merkezi Amerikan-İsrail Körler Evi 

(Ail) tarafından finanse edilmekte ve mahalli komitece idare olunmaktadır. 

Burada pisiko-teknik testler yapıldığı gibi, mesleki danışma, meslek eğitimi 

ve işe yerleştirme bölümleride mevcuttur. 

İsrail Körler Derneğinin muhtelif şehirlerdeki branşları tarafından 

körler için meşguliyet tedavisi ( occupational t]ied'ap^)imkânları sağlanmıştır 
Hasır, halı ve fırça gibi şeyler yapan iki kooperatif körler tarafından i d a» 
edilmektedir. 

Körler Milli Konseyi son zamanlarda Kudüs'te tesis edilen körler matba 

sının işletilmesindeki en büyük mes'uliyeti üzerine almıştır. 
YUNANİSTAN. 

Nüfusu 8 milyondur. Birinci ve ikinci dünya savaşı, iç savaşlar ve 

müteaddit yer sarsıntıları gibi faktörler bu memleketteki malül adedini 

artırmıştır. 

1955 yılında sivil halk arasında malül adedi 7^.000 olarak tahmin edi¬ 

liyordu. Bunların % 35 Şİ kaza, fo 35 Şİ hastalık, /o 10 u d»ğuştan °/o 20 side 
harpten dolayı idi. Bedenen malül çocuk miktarı ortalama bir tahminle 12.000 

civarındadır. Bunlardan 1.300 ü kör, 1.500 ü sağır ve dilsizdir. Bazı tahmin' 

lere göre ise bu rakamlar daha da yüksektir.Yunanistan'da malûllere devlet 
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yardımı 1830 tarihine kadar geriye gider. Sivil malûllerin bakımı ve korunması 

ile ilgili kanuni müeyyideler ilk defa 1861 de konulmuştur. Bunu takip eden 

yıllar boyunca bu bakım, hastaneye yatırma, emeklilik tazminatı, mali yardım 

ve mecburi sigortayıda içine almıştır. Mamafi bu sigorta programı mahdut 

bölgelere inhisar etmekte köy ve küçük kasabaların büyük bir kısmı programın 

dışında kalmaktadır# 

19^9 yılında Yunanistan'da Milletler Arası Sakatlara yardım Derneği ve 
Yunan Sakat Çocuklar Derneğinin işbirliği ile, Akdeniz Memleketleri Rehabili¬ 

tasyon Konferansı tertip edilmiş, Batı Avrupa,İngiltere Birleşmiş Milletler 

ve Birleşik Amerika Rehabilitasyon uzmanlarıda bu konferansa katılmışlardır. 
İmkân ve Kaynaklar: 

Atinadaki Rehabilitasyon merkezi (The Helenic Rehab. Çenter Phycico, 

Atheno, kısaltılmış olarak Kapaps) yetişkin sakatlar için kurulmuş büyük bir 
enstitüdür. 1945 yılındaki iç savaşlar süresince ortaya çıkan ampute vak'ala¬ 

rmın âcil tedavi ihtiyaçları karşısında Amerikan Yakın Doğu Kurumu (Asaarican 
Near East Fondation) ve Yunan Sağlık ve Sosyal Bakanlığının iş birliği ile 
tesis edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı 1950 de merkezin bütün çalışma mes'uliyetini üzerine 

almış ve müessesenin imkânlarını genişletmeye devam etmiştir. Hâlen bu merkez 

(Kapaps) Yunanistandaki bütün yetişkin sivil sakatların ayaktan ve yatırılmak 
suretiyle bakımlarına gayret etmektedir. 

Merkez 170 yataklıdır. 100 hastayıda ayaktan tedavi edecek durumdadır. 

Burada hastaların tıbbi ve cerrahi tedavileriyle, fizik tedavileri (ocoupati- 
•nal therapy dahil) yapılmakta, sun'i aza ve diğer ortopedik cihazlarıda temin 

edilmektedir. Personel olarak sosyal yardım hemşireleri, meslek danışmanları 

ve birde psikolojist mevouttur. Merkezin mesleki eğitim bölümü, 9 temel 3anat 

çeşidini içine almaktadır. Ordunun 449 Rehabilitasyon ünitesi 1946 da kurulmuş 

ve 3.000 den fazla harp malülüne hizmet ederek bunların % 70 şinin askeri 
göreve dönmelerini sağlamıştır. 

Bu merkez hâlen Kifissia da St. Paul hastanesi olarak bilinmekte ve 

yetişkinlerin kazalardan ileri gelen arızalarıyle meşgul olmaktadır. 
Ayrıca Atina'daki Rizarian hastanesinde, sakatlara özel tedavi meslek 

eğitimi ve sosyal yardım proğramı vardır ki, yıllık vak'a sayısı 2.000 nin 
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üstündedir. Buradaki fizik tedavi teknisyeni yetiştiren okul ve modern bir 

şekilde - donatılmış sun'i aza ve bres atölyeleriyle diğer imkânlar Amerikan 

Yardım Doğu Kurumu tarafından xesis edilmiştir. Sağırlar okulunu da keza bu 

kurum kurmuştur. 

Yunan Sakat Çocuklar Derneği gönüllüler tarafından organize edilen 

milli bir teşekküldür, ve Milletler arası sakatlara yardım derneği ile sıkı 

iş bidliği halindedir. 20 yıldan fazla bir zamandan beri sakat gençlere 
öncülük etmektedir. 

Sadece sakat çocuklar özel ilk enstitü 1937 cLe Yunan Sakat Çocuklar 

Derneği tarafından ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının nezareti altında 

kurulmuştur.Enstitünün kuruluşunda Amerikan Yakın Doğu Kurumu ile Rotary 

kulüp de işbirliği yapmışlardır. 

1954 de yarı resmi bir teşekkül olan Gönüllü Sosyal Yardım Kurumu 

(pipka), başta çocuk felci olmak üzere sakat çocukların bakımı konusundaki 
büyü1" ' 'u?.iyeti üserine almıştı. Voula da 225 yataklı bir hastane kurulmuş 

devlet hastanelerinin bir kısmıda özel ortopedi servisleri açılmıştır. 1958 
de mükemmelen donatılmış sinir cerrahisi ile ortopedi klinikleri bulunan 250 

yataklı yeni bir pipka çoouk hastanesi kurulmuştur. 1959 da Yunan Sakat 

Çocuklar Derneği tarafından Atina'da modern şekilde teçhiz edilmiş, bir reha¬ 

bilitasyon merkezi kurulmuş tur. Bu merkezde fizik tedavi teknisyeni yetişti¬ 

ren (physioal therapist) birde okul vardır. Sakat çocukların meslek eğitimi 
Kapaps da ve büyükler için kurulmuş devlet sanat okullarıda yapmaktadır. 

Çalışma Bakanlığı, küçük bir yüzde nisbetinde sakat çocukların ilkokul 

sonrası sanat eğitimlerini üzerine almaktadır. 

Fipkn. Youla merkezinde konuşma tedavisi, klinik psikoloji, meşguliyet 

tedavisi servislerini kurmayı tasarlamaktadır. 

Sakatlardan kız ve erkek izci kolları teşkil edilmiştir. 

İkinci dünya harbinden bu yana körler için tatbik edilen program.T ■'»rf - 

geniş '-ip4-1 gelişmeler olmuştur. Körler derneği 1946 da milli bir teşekkül 
clarak çalışmalarını memleket çapında genişletmiş ve bütün yurttaki körlerin 

eğitim mesuliyetini üzerine almıştır. Bu teşekkülün nezaretinde aşağıdaki yarı 
otonom servisler mevcuttur. 

Sepolia da yetişkin körl04- için rehabi] i tasyon ve endüstriyel eğitim 
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merkezi, intibak kursları, gezinme, bir yerden diğer bir yere gitme jseyaha-jj 
etme eğitimi ile genel sosyal rehabilitasyon, mesleki danışma, marangozluk, 

eğitim 1 
montaj, tesisat işleri ile İlgili/ve lokalendüstriye ait ıfalışma program¬ 
larını sağlamaktadır. 

Sepolia Tarım Eğitim Merkezi, ehli hayvan bakımı, kümes hayvanları 

yetiştirilmesi ve toprak bakımı ile muhasebe ve alış veriş bilgisi gibi 

yardımcı bir takım hünerler veren kurslarda yapmaktadır. 

Ambel»kibi geleneksel el sanatları eğitim merkezi; 

Burada hasır sandalye, balık ağı, süpürge, ve meyva sepeti gibi köy 

el sanatları öğretilmektedir. 

Kallithea Ticari Eğitim Merkezi; 

Telefon santralcılığı, körler için stenografi, diktofonla daktilo 

kursları yapmaktadırlar. 

Kallithea, Kör Kadınlar Eğitim Merkezi; 

Makina ile dikiş dikme, makina ile örgü, dokuma gibi mesleki eğitim 

ve ev idaresi bilgileri öğretmektedir. (Körler evi yukardaki bölümlerde 

yetişenleri işe yerleştirmeyi de sağlamaktadır. 

Selanik Kör Çocuklar Okulu. 

Kör çocuklar için ilk öğretim ve meslek öncesi eğitimi sağlamaktadır. 

Hâlen 70 çocuk öğretimdedir. 

Selanik Eğitim imkânları ve himayeli iş yerleri; bu merkezler, körler 

için kurulmuş Güneş Demeği ve onunla sıkı işbirliği halinde olan körler , 

evi tarafından idare edilmektedir. Buralarda endüstri öncesi eğitim servisi 

ve himayeli iş yerleri çalışmaları yapılmaktadır. 

Erakleion, trete, Eğitim Merkezi ve Atölyesi; Körler Derneği tarafm-j 
dan idare edilen ve çeşitli iş kollarında mesleki eğitim yapan bir merkezdir 

Patras Körler Derneği, kuzey Poleponez ve Patras bölgesindeki körler 

için sosyal yardım ve sınırlı meslek eğitimi sağlar. 

Atina Milli Körler Matbaası; Yunan körler derneği tarafından yönetilir 

Körler için her alanda yayın yapar. 

Son yıllarda devlet daireleri ve resmi teşekküllerin, körler tarafın¬ 

dan yapılmış malzemeyi eşit fiatlarla almayı hedef tutan kanun ve hükümleri¬ 

nin kabulü, körler tarafından idare edilen müesseselerin gelişmesine önemli 
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şekilde yardımcı olmuştur. 
Pakis tan: 

Müslüman bir Cumhuriyet olan Pakistan 15»Ağustos.1947 yılında müstakil 

bir devlet halini almıştır. İngiliz Milletler Topluluğunun üyesidir. Nüfusu 
85 milyondur. 

1955~1960 yılları arasındaki beş yıllık plânda rehabilitasyonun önemi 

kavranmış ve cüzzamlılar, körler ve amputeler için rehabilitasyon merkezleri 

kurulmuş, paraplejiler için sportif faaliyetler tertip edilmiştir. 

İmkânlar ve kaynaklar: 

Altıbin malül şahısla, harp dul ve yetimlerinin mesleki rehabilitasyon! 

için Mooltan'da 10 aded sağlık yurdu inşası kararlaştırılmış ve bunlardan 

birincisinin inşaatına başlanmıştır. Lahor'daki Pakistan ordusu rehabilitas¬ 

yon merkezi ayni bölgedeki askeri hastane ile iş birliği yaparak, ortopedik 

cerrahi, fizik tedavi ve occupational therapy imkânlarını bağlamaktadır.Bu 

merkezde bir protez atölyesi, ampute ve paraplejik hastalar koğuşu, kapalı • 

yüzme havuzu, spor ve açık hava çalışmaları için sahalar mevcuttur. 

1956 da hükümet merkezi tarafından kurulan Milli Sosyal Sağlık konseyi 

Sağlık ve Sosyal Yardım işlerine öncülük etmektedir. Bu konsey ayrıca,Karraşi 

Goodvill endüstrisi ile birlikte sakatların bakımı ve rehabilitasyonu ile 

ilgili gönüllü teşkilâtlara maddi yardımda bulunmaktadır. 

Karaşi'deki büjinnal Hospitalin fizik tedavi servisi, bedenen malül 

kimselerin modem manada fizik tedavi ve rehabilitasyon metodlarını öğretmek¬ 

tedir. Pakistan hükümeti 1956 da bu serviste fizyoterapist yardımcıları yetiş¬ 

tiren bir okul açmıştır. 

Milletlerarasî. sakatlara yardım derneği (lswc) ile sıkı münasebette 

olan Pakistan S ıkat Çocukların Rehabilitasyonu Derneği poliklinik hastalarına 

mahsus küçük bir rehabilitasyon merkezini idare etmektedir. 

Pakistanda halen, Karaşi,Lohor,Bahawalpur, Rawalpindi ve Dacca'da kör 

çocuklar için okullar bulunmakta, keza yine Karaşi'de ergin körler için bir 

merkez çalışmaktadır. Bunlara ilâveten yeni kurulmuş olan Hiristiyan Körler 

Derneği küçük bir okul programını erginlerin eğitim tesislerini idare etmek¬ 

tedir. İş eğitimine ait sosyal çalışmalara 1957 d.e Karaşi'de başlanmıştır. 
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Yugoslavya: I 

98.776 karelik bir memlekettir. Nüfusu 18.200.000 dir. Bir mil kareye' 

ortalama 172 kişi düşüyor. Yugoslavya ekonomik yönden az gelişmiş bir 

memleketin endüstrileşmesinden doğan proplemlerle karşı karşıyadır.Bunun 

yanında II ci Dünya Savaşı sonucu bedenen ve zihnen malül kalmış her yaşta 

ve çok sayıda kimselerin problemleri vardır. 

Devlet istatistik servisince sakat kişilerin sayımı yapılmamıştır. 

Esasen sakatların bildirilmesi içinde kanuni bir mecburiyette yoktur. Sos¬ 

yal güvenlik bürosunca kayıtlı, yalnız Belgratta 17-000 sakat mevcuttur. 

Kör ve sağırlar derneğinin kayıtlarına göre 1957 yılında 18.487 kör ve 

41.874 sağır bulunmakta idi. Okul çağındaki çocukların ^ 3 ünden fazlasında 
çeşitli tipte konuşma bozuklukları olduğu tahmin edilmektedir. Diğer mem¬ 

leketlerde olduğu gibi buradada ilk özel tedbirler körler ve sağırlar için 

olmuştur. Belirli bir şekilde duyma bozukluğu olanlarda hiç duymayanlar 
I84O da,körler okulu 

için ilk özel okul/ ise 1885 de kurulmuştur. 
İmkân ve Kaynaklar : 

İlk demonsratif rehabilitasyon merkezi 1952 de Belgratta kurulmuştur. 
Merkezin kurulmasında Birleşmiş Milletlerin teknik yardımından faydalanıl¬ 

mış, donatım UNICEF tarafından yapılmıştır. Merkez, Birleşmiş Milletler 

burslarından faydalanarak A.B.D. ve İngiltere rehabilitasyon metod ve 
tekniği konusunda eğitim görmüş 6 mütehassıs eleman tarafından idare edil¬ 

mektedir. Bu merkezin başarılı çalışması 1957 yılında Zagrep,Ljubjana,Banja, 
Luka ve diğer bölgelerdeki merkezlerin kurulmasına etkili oldu. Böylece 

memleket çapında bir program ortaya çıktı ve Halk Sağlığı Bakanlığına bağlı 

rehabilitasyon Dairesi (Rehabilitation Department) teşekkül etti. Ayrıca 
memleket çapındaki rehabilitasyon konularında danışma ve milletlerarası 

erganizasyonlarla işbirliği görevini yüklenen Federal rehabilitasyon komite¬ 

si kuruldu. Belgraddaki merkezin -teşkilâtı genişletilmiş, diğer merkezlerin 
geliştirilmesi için gerekli organizasyon ve yardımı yapabilecek duruma 

getirilmiştir; bu merkezde rehabilitasyon ekibinin üyeleri için eğitim ve 

öğretim hizmetleride görülmektedir. Federal rehabilitasyon enstitüsü 1957 

de aldığı bir kararla başarılı total rehabilitasyon metodlarmı ve rehabili¬ 

tasyon ekibindeki personelin daha iyi yetiştirilmelerini incelemek maksadıy]J 
bir Federal İlni Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. ' 
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Sağırlar Federasyofiu, sağırlarla ilgili yurt için bütün organiz 

lan içine alan merkezi bir teşkilattır. Başta genel bir komite olmak 

üzere altı Cumhuriyetten her birinin kendine ait organizasyonu vardır 

Federasyonun en önemli gayesi sağırların mesleki emniyetini ve 

eğitimini sağlamak, kültürlerini geliştirmek, toplum içindeki genel refah¬ 

larını temin etmektir. Devlet moral ve materyel bakımından bu Federasyonu^ 

desteklemekte ve yılda 50 milyon Dinar yardım yapmaktadır. Federasyon 

ayda bir yayınlanan bir dergisi vardır. Yugoslav Sağırlar Federasyonunun 

çalışır durumda 50 atölyesi vardır. Bunlarda tahminen 500 kişi çeşitli 

bölümlerde iş görmektedir. 

Sağır çocuklar için 14 özel okul vardır, ve 1.500 öğrenci eğitim gö^ 
mektedir. Okullardan biri yatılıdır. Eğitim süresi 6-8 yıldır. İyi eğitim 
görmüş, mesleğinin ehli 200 öğretmen bu okullarda görevlidirler. Mevcut 1 
10 meslek okulunun işe alıştırmayla birlikte nazari bilgiler öğretilmekte’ 
dir. 

Zemun'daki körler okulu için Milli Demonstrasyon Merkezi olarak j 

seçilmiştir. Körlerin rehabilitasyonu ile ilgili problemleri inceler, 

öğretmenlerin yetişmesini sağlar,- milletlerarası münasebetler kurar ve j 
körlere ait haberleri toplama işini görür.- Keza diğer enstitüler, Tıp 

Fakültesi, Felsefe Fakültesi ve endüstri teşekkülleri ile sıkı işbirliği | 
tesis etler, 18 yaşın üzerindeki erişkin körlere ait meslek eğitimi (sanat ! 
ikulları körleri, daktilo, telefonculuk, süpürge, fırça ve piyano akordu , 

gibi işlerde yetiştirilir. Bu okullar devletçe desteklenmektedirler. Okullu¬ 

ları dört ayrı bölgeye yerleştirmek süretiyle gördükleri hizmeti ne mİ eke imi 

her tarafındaki halka ulaştırmak mümkün olmuştur. 18 yaşın altındaki kör( 
\ 
l, 

çocuklara ait okulların yerleşimindede ayni düşünce ile hareket edilmiştir 

Mekadonyadaki Kör Çocuklar Okulu birden fazla malüliyeti olanlar ve özel¬ 

likle sağır ve körler içindir. 

Yugİslav Körler Birliği, körlerin sosyal ve kültürel kalkınmasından 

sorumludur ve çalışamayacak durumundaki yaşlı körlere yapılan mali yardım 

.conusunda bir devlet ajanıdır. Birlik ve şubeleri, servislerin gelişmesi 

lususunda devletin danışma ajanı olarak iş görür. Eskiden bir kaplıca ol 

Krapiinski Toplice) tesislerinde yeni anlamda sıcak tatbikat,parafin 
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banyoları ile fizik tedavi ve okupeyşmıl terapi faaliyetlerine başlanmıştır- 

Ağır sakatlar için ayrıca, tahtaiişleri ve halı kilim atölyeleri açılmıştır* 

Breştovaç11aki tüberculoz hastanesi hastaların daha ziyade endüstriyel* 

rehabilitasyonuna önem vermektedir. Hastalar kendi aralarında kurdukları bir 

kooperatifle iş bulma ve yaptıkları işleri piyasada satılma emniyetini 

sağlamakta ve satıştan elde edilen kari aralarında paylaşmaktadırlar. 

Sostonj'deki Verem Savaş Dispanserlerinin 12 yıllık B.C.G. tatbikatı, 

rehabilitasyon ve okupeyşınıl terapi çalışmalarına ait güvenilir bir arşivi 
vardın. Topolsica'daki göğüs hastalıkları merkezinde bir hekim göğüs hasta¬ 

lıklarında tıbbi rehabilitasyon tekniği göstermektedir. 

Yugoslavyada sakat çocukları koruma derneği bulunmadığı için çocuk 

Esirgeme Kurumu Yönetim Kurulunun bir üyesi, Milletlerarası Sakat Çocuklara 

Derneğiyle iş birliği yapmak üzere görevlendirilmiştir. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği; 

S.S.C.B. yer yüzünün l/6 sim kaplamaktadır, çeşitli diller kullanan 
89 millet vardır. 15 cumhuriyeti! Federal bir hükümettir, nüfusu 200 milyon¬ 

dan fazladır. 

İkinci Dünya Savaşında asker ve siril halk arasında ağır zayiat verdiği 
bilinmekle beraber malûllerin miktarı hakkında bir tahminde bulunmak mümkün 

değildir. Hastaneler ve eğitim enstitüleri ile mevcut diğer organizasyon ve 

tesislerdeki rehabilitasyon çalışmalarının gayesi sakat işçileri iş güoü 

olarak tekrar iş alanına iade etmektir. Bütün çalışmalar bu maksada yönetil¬ 

miştir. 

İmkan ve Kaynaklar: 
Sakatlarda dahil sosyal yardım serviâleri, lokal sovyet bölgeleri, ve 

her cumhuriyetin sosyal güvenlik hakanlıkları, işçi sendikaları, eğitim ve 

sağlık bakanlıklarının sorumluluğu altındadır. Sağlık Bakanlığı hastane,kli¬ 

nik ve diğer tesisleri idare eder. Eğitim Bakanlığı S.S.C.B. hütürt eğitim 

işlerinden sorumludur. İşçi sendikaları, devletin kolu gibidir, fabrikalarda 

ve devlet teşekküllerinde ki her seviyede halkın ihtiyaçlarının temsilcisidir 

Hükümet Merkezlerinde Eğitim ve Sağlık Bakanlığı gibi bir Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bulunmaz. Her cumhuriyetin bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bunla¬ 

rın yaşlılarla sakatlara ait programları mevcuttur. 
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Sovyet Rusyada her ne kadar ayrı ayrı idare edilen rehabilitasyon j 

programı yoksada, Birleşik Cumhuriyetlerin Sosyal Güvenlik Bakanlıkları 1 
(ve çalışıp da sosyal güvenlikten faydalanmayan işçilerin sendikaları) işe 
yerleştirme ve sakatlara yardımdan sorumludurlar. 

Scvyetler Birliğinde sakatların mesleki rehabilitasyonu, sosyal güven¬ 

lik ve işe yerleştirme politikasının bir bölümü olarak gelişmiştir. Sakat¬ 

ların eğitimi ve işe yerleştirilmesi Cumhuriyetlerin Sosyal Güvenlik Bakan- 

lıklarıyle, Bölge Sosyal Güvenlik ve işçi sandikaları büroları tarafından 

sağlanmaktadır. 

Her bölge ve şehirdeki Sosyal Güvenlik Dairesinin bi? tıbbi muayene 
komisyonu bulunur, ve sakatların mahiyeti ve miktarları bu komisyon tarafın¬ 

dan tesbit edilir. Tıbbi muayene komisyonları sakat kimselerin gördüğü eği¬ 

tim ve tecrübelerde bunlar için mevcut iş yerlerinin çeşitlerini öğrenir, ve 

sakatlıklarının özelliklerine göre işe yerleştirilmelerini temin eder. 

Malüliyetin tesbitiyle sakat kimselerin işe yerleştirilmesi için bir koordi¬ 

nasyon sistemi geliştirilmiş ve böylece Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı arasında direkt işbirliği büpfcüve olmuş tur*. Sos^a] Güvenlik Bürola¬ 

rı sakat kişi daha hastaneden taburcu olmadan evvel ona yardıma başlamaktadı 

Sakatların meslek eğitimi, sanat okullarında veya merkezlerinde ve 

çeşitli endüstri tesislerinde organize edilmiştir. El sanatları ve endüstri 

atölyeleriyle ziraat sanatları okullarında rehabilitasyon programının bir 

bölümü olarak kısa süreli kurslar tertiplemektedirler. Bu eğitimle birçok 

sakat kişi oldukça yüksek derecede hüner sahibi olabilmiştir. 

Sakatların bir işe yerleştirilmesi genel olarak Sosyal Güvenlik Büro¬ 

sunun sorumluluğu altındadır, ve bu büronun İşçi Sendikaları ile sıkı işbir¬ 

liği sayesinde başarılmaktadır. Malüliyeti tesbit eden Tıbbi muayene komis¬ 

yonu ve işe yerleştirme arasındaki sıkı koordinasyon öylesinedir ki bu komis 

yonun iş yerlerine yaptığı tavsiyeler emir mahiyetindedir. Eğer şahıs kendi¬ 

liğinden iŞ',bulmaya kalkarsa sosyal ve ekonomik cezalara çarptırılır. Sakat 

kimsenin eski işine dönemediği hallerde yeni bir iş öğretilmesine gayret 

edilmektedir. Sakatların ayrı iş yerlerine veya gruplarına göre yerleştiren 

organize eden bir plân mevcuttur ki böylece çalışma saatleri, hastalıktan 

ötürü isinde bulunamıyanlar konusu ve malüliyet grubuyle bunlara ödenecek 
para arasındaki münasebetler düzenlenmektedir. 
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problemleri üzerine çalışmak üzere rehabilitasyon enstitüsü kurulması için birj 
plân hazırlanmıştır. ■ 

Moskova'daki "Merkez İlmi Araştırma Ens titüsü"nün sakatların rehabilitas^ 
, yonu ile ilgili çalışmalar yapan bölümünde spesiyalize protezlere ve sakatların 

çalıştığı muayyen işlere özel alet yapımına bilhassa önem verilmektedir. Ensti¬ 

tünün asıl maksadı spastiklerin, bedenen ve ruhen malül olanların iş potansi¬ 

yellerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması, danışma ve işe yerleştirme 

konularıyle meşgul olmaktır. Hastaların çoğu kördür. Enstitüde körlere mahsus 

bir kütüphane meslek eğitimi için lüzumlu kitap, alet ve malzeme bulunmaktadır. 

Mosk^va"daki Milli İlimler Akademisinde 1949 da tedavi ile ilgili araş¬ 
tırmalar yapan bir enstitü kurulmuş ve burada arteryoskleroz üzerinde seri 

halinde araştırmalar yapılmıştır. Yine Moskova'daki Plânlama ve İmal Merkez 

İlim ve Araştırma Enstitüsü protez cihazlarıyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. 
Sağır ve körler gibi özel ihtiyaçları olan malüliye t gruplarına, memle¬ 

ket çapındaki kör ve sağırlar dernekleri hizmet etmektedir. 

Rusyada Sağır ve Ağır İşitenler Derneği aşağı yukarı 30 yıldan beri 
vardır, ve sağırlığın sebeblerini ortaya çıkarmaya çalışır, ayrıca sağırların 

çalışmalariyle ilgili plânları geliştirme ile görevlidir. Rusyadaki sağırların 

sayısı 120.000 kadardır ve bunların en az üçle biri çalışmaktadır. 

Bütün Rusya Körler Derneği hem meslek eğitimi hemde işe yerleştirme 

konusuyle uğraşmaktadır. Körlerin sayısı hakkında kesin bir rakam yoktur, bunun 

la beraber 1*957 de çalışan körlerin 87.000 kişi olduğu bildirilmiştir. Büyük 
şehirlerde Eğitim Bakanlığına bağlı kör çocuklar için yatılı okullar vardır. 

Eğitim Enstitülsrinde,körlerin eğitimi için öğretmen yetiştirmek üzere özel 

kurslar yapılmaktadır. Görmesini yeni kaybetmiş erişkinlerle liseyi bitirmiş 

kör çocukların meslek eğitimi ve işe yerleştirilmeleri için İş atölyeleri 

mevcuttur. Körlerin eğitimindeki teknik alet ve malzemenin geliştirilmesi için 

bir araştırma programı yürütülmektedir. 

Mısır; 

Mısır (Birleşik Arap Cumhuriyetinin) 23 milyonu aşan bir nüfusu vardır, 
yüzölçümü 386.000 mil karedir. Sadece Nil nehrinin suladığı nisbeten küçük bir 

alan ekime elverişlidir, ve halkın büyük bir kısmı burada yaşar. Endüstrinin 

hızla gelişmesine rağmen memleket ekonomisinin °Jc 75 şini pamuk ekimi olmak 
üzere tarım teşkil eder. 
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17-65 yaşları arasında 300.00#- 400 000 kadar tüm sakat erkek ve kadını t 

olduğu tahmin edilmektedir. Yalnız kör olanların sayısı 100 000 civarındadır^ 
Sakatlıkları günlük işlerini yeterli şekilde yapmaya engel teşkil eden ^ 

kısmen sakatların sayısı tahmin edilemiyor. Ayni şekilde sakat çocukların 

sayısı hakkında bilgi yoktur.fö^rçekte çocuklar arasındaki hastalık nisbefj 
* 

o kadar yüksektirki sakatlık, .ülkenin en büyük sağlık ve sosyal meselesidir 
v 

ve fakirliğinden büyük çapta s Çorumludur. 
Modern anlamdaki rehabilitasyon, merkezleriyle ilgilenmek 1950 de Sosyal 

İşler Bakanlığına bağlı bir Mesleki Rehabilitasyon Ofisinin kurulmasına vesi¬ 

le olan sosyal güvenlik kanunun kabulü ile başlar. Hükümette bu arada çalışan 

gönüllü sosyal ajanlar arasında yakın bir işbirliği de vardır. 

Kaynaklar ve imkânlar: 
\ 

Mısırın sosyal güvenlik sistemi her yaştaki tüm sakatlara tazminat 

öder. Ayni zamanda sakat kişiler için özel kayıtlar tutar. 

1951 de küçük kadrolu bir gösteri rehabilitasyonu ofisi kurulmuştur. 

Bu ofisin başlıca görevi toplumda mevcut imkânlardan faydalanabilecek sakatla¬ 

ra mesleki rehabilitasyon temin etmektir. Faaliyetleri arasında meslek, danış- 
* 

ması, test yapma, hastaneler aracılığı ile tıbbi hizmetler, meslek eğitimi , 

sun'i aza tedariki, işe yerleştirme ve hastane sonrası takip vardır. Ofis 

eski muharibler, diğer sosyal yardım organizasyonları, hastaneler, iş yerleri 

ve iş verenlerle sıkı işbirliği yapar. 

özel organizasyonların işbirliğiyle biri Kahire 1 de diğeri İskenderiye'de 
inşa edilmek üzere sakatlar için iki rehabilitasyon merkezi programa konmuş¬ 

tur. 

Rehabilitasyon alanında çalışan birçok gönüllü organizasyon vardır.Bul¬ 
ların arasında muhtaç sakatlara suh'i aza, takma diş, gözlük ve işitme araçla¬ 

rı temin eden hastaları yoklama derneği, zeka bakımından geri kalmış çocuklar 

için okul olarak hizmet gören prenses Feryal Sosyal Yardım Derneği, tüberküloz- 

lu hastalar için nekahathane olarak kullanılan ve hükümetin, hastaların ihti¬ 

yaçlarına uygun bir meslek eğitimi temini için işbirliği yaptığı Kadın Sağlı¬ 
ğını Koruma Birliği sayılabilir. 

Eğitim Bakanlığı kör çocuklar için eğitim yeri ve barınak, sağırlar için 
de okul olarak vazife gören iki müessese çalıştırmaktadır, ve az veya kısmen 
görenlere gözlük yapan bir atölyesi vardır. 
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Gönüllü bir teşekkül Kahire'de körler için bir diğeride İskenderiye- 
de sağır ve dilsizler için »kul ve iş yeri çalıştırmaktadırlar. 

1952 de Birleşmiş Milletler (UN) ve Milletlerarası Çalışma Teşkilât: 
(İLO) Mısır hükümetiyle işbirliği yaparak körler için mahalli bir gösteri 
merkezi kurmaya yardım ettiler. Bu mısır uyruklarına hizmet ettikten 

başka birçok Arap Memleketleri için eleman yetiştirir, bu memleketlerde 

körler için sosyal hizmetler düzenler ve onları ilgili kitap ve yayınlarla 
des tekler. 

Merkez 1955 de 60 kadar kör çocuğa hizmet ediyor ve bir meslek 

eğitimi programı geliştiriyordu. Bu ayni zamanda Braille alfabesiyle baskı 

yapan halı ve kilim dokuma, stenografi, daktilo ve santralcılık Öğretimi 

yjpan bir iş yeri çalıştırmaktadır. 

Hükümetin Ev Endüstrileri ve Evde çalışanlara iş bulma dairesi 
devlet dairelerinde ve endüstride körler için iş bulma imkânları araş¬ 
tırmaktadır. 



SAKATLAR İÇİN SOSYAL HİZMETLER 
HAKKINDA RAPOR 

Doçent Dr. İsmet Çetinyalçm Ağustos 1965 İstanbul 

Tek rapor halinde talep edilen çalışmalarıma, komüsyon 

faaliyeti esnasında tetkikini kolaylaştırma ve düşüncelerimi arz 
edebilmek üzere, tarafıma gönderilmiş bulunan rapor planına ait 
bazı maddelerin, kısaca gözden geçirdikten sonra; Türkiyede sosyal 

hizmetler planlamasında,sakatlar için sosyal hizmetler hususundaki 

fikir ve kanaatlerimi arz edeceğim 

Herşeyden evvel şunu belirtmek isterim ki,Türkiye'de sosyal 
hizmetlerin planlamasında yapılmış olan tasnifte; sakatlar için 

sosyal hizmetler bölümü ile hastalar için sosyal hizmetler bölüm

lerini biribirine pek yakın mevzular olması sebebiyle,bu iki mev

zuun hiç değilse iki komisyonun da raporu tamamladıktan sonra, 

her iki raporun da komisyonların müşterek bir toplantısında 
yeniden ele alınmasında fayda mülahaza etmekteyim. 

Türkiye'de mevcut sakatların adedinin sıhhatle tayin edile

bileceği kanaatinde değilim. 1955 senesi nufus sayımına göre kör, 

topal,sağır,dilsiz,kötürüm,kambur,çolak gibi isimler almış olan 
sakatların miktarının 323*987 olduğu tesbit edilmiştir. Bu miktar 
esas alınırsa, Türkiye'de sakat miktarının $ 1,35 olması gerekir. 
Ancak esaslı kriterler nazarı itibare alınmadan elde edilen bu 

istatisiiğin hakikatle bağdaşacağı kanaatinde değilim. 
A.B.D.Yale Üniversitesinin Halk Sağlığı Enstitüsünün 

40.000 kişiyi tıbbî ölçüler muvacehesinde taramak suretiyle yapılan 
bir çalışmada: 

12.1 kronik hastalık ve tfo3,6 da sakatlık tesbit edilmiştir. Bu 
rakamlar esas alınacak olursa Türkiye'deki sakat miktarının 

864.000 civarında olması gerekir. Bu sayının dahi hakikate 
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uygunluğunda şüphe duyulsa,Türkiye do sakatların 324.000 nin 
çok üzerinde olduğunu kabul etnek lazımdır. Türkeye de bu miktarda 
sakat için tıbbî ve sosyal h; zmetlerin ileri memleketlerle kabili 

mukayese olmadığını, sporadik müesseselerde kifayetsiz tatbikat 

yapıldı, mesleki ve sosyal cihetlerin bulunmadığını peşinen kabul 

etme ve Türkiye de sakatlar için Sosyal hizmetler planlamasına 

bu düşünce altında başlamak gerektiğini kabul etmek ve işe öylece 

başlamak lazımdır. 

Kanunun kişi ve toplum refahı yönünden önemi ve memleket 
me 

refahındaki yeri hakkında çok şey söylşğc lüzum yoktur. Kanaatimce 
bu hususu bir kaç kelimeyle formüle etmek mümkündür; 

Sakatların husulüne mani olmak-profilaksi-, husule gelmiş 

sakatlıkları gidermek veya askari hadde indirmek (Tıbbî' rehabili¬ 

tasyon) kişiyi çalışabilir hale getirmek(mesleki rehabilitasyon) 
iş bulmak,yerleştirmek,ailevi problemlerini halletmek (Sosyal Hiz¬ 
metler) ve böylece tedavi masraflarını azaltmak,tedavi süresini 

kısaltmak sakatları müstenlik halden müstahsil ve vergi ödeyen 
vatandaşlar haline getirmek. 

Bu husuların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve bölümleri 

tarafından tek başına temin odilemiyecegi ve kanaatimin ve arz 
edeceğim gerekçelerin raporunuza dercini istirham ederim. 

Türkiye de sakatlar için sosyal hizmetlerle alakalı bir çok 
kamu ve özel müessese vardır. Bunlar: 

1- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı tesisler. 
2- Savunma Bakanlığına bağlı tesisler. 

3- işçi Sigortaları ve Çalışma Bakanlığına bağlı tesisler. 
4- Hniversiteler. 

5- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tesisler. 
6- Besmi ve gayri resmi sosyal hizmeti : kurumlan. 

7- Hususi sosyal hizmet kurumlan şeklinde hulâsa olunabilir. 

Memleket çapında sakatlar için sosyal hizmetlerin planlana¬ 

bilmesi için bu kurumlarm çalışmalarının koordine hale getirilme- 
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sinin önemi aşikardır. Temin edilecek bu koordinasyonun saglıyaca- 

ğı faydaları şöylece hülâsa etmek mümkündür: 
A) Sakatlar için gerekli sosyal hizmet çalışmalarında, bahsi geçen 
Bakanlık ve Kurum çalışmalarının planlanması ve bütçelerine gerekli 
malî fasılların konulması. 

B) Bakanlık ve Kurumlanın özel ihtiyaçlarını karşılıyacak yatırım 
ve masrafların önlenmesi, bunların memleket ihtiyaçlarına göre 

ayarlanması. 

C) Sakatlar için sosyal hizmetlerin gelişmesinde insan gücü,zaman 
ve para israfının önlenmesi. 

D) Muhtelif bakanlık ve kurumlarda sakatlar için sosyal hizmet 

çalışmalarında mevcut ayrı fikir ve faaliyetlerin, memleket ihti¬ 
yaçlarına göre birleştirilmesi. 

Bu koordinasyonun, yukarıda bahsi geçen bakanlık ve kurum 

temsilcilerinden teşekkül edecek daimi bir "SAKATLAR İÇİN SOSYAL 
HİZMETLER PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU" tarafından temin edile¬ 

bileceği kanaatinde olduğumu arz ve böyle bir kurulun teşkilini 
teklif ederim. 

Sakatlar için sosyal hizmetlerin temininde, memleketimizde gerel 

li eleman noksanı herkesçe malumdur. Bu sebeple,sakatların sosyal 

hizmetlerini sağlamak amacıyla, evvela tıbbî hizmetleri temin ede¬ 

cek ve bu sahada personel yetiştirecek surette eğitim yapacak 

" NUMUNE MERKEZLER" in tesis edilmesi gerekir. Bu merkezlerde, 

sakatların tedavisi ile ilgili uzman,teknisyen elaman yetiştiril¬ 

mesinin sakatlar için sosyal hizmetler programının ilk adımı olma¬ 

sı gerektiği muhakkaktır.Buna paralel olarak, Çalışma Bakanlığı 

ve İşçi Sigorta Kurumunun da aynı gaye ile merkezler kurması, 
ancak kuracağı tıbbî merkezlerle beraber,mesleki eğitim yapacak 

merkezleri de hem kendi tesislerinde hem de kendi bünyesi haricin¬ 

deki tesislerde de kurması lazımdır. Mesleki eğitim merkezlerinin, 

aidiyeti ve geniş maili imkânları bulunan İşçi Sigortaları Kurumu 



tarafından tesis edilmesinin en isabetli yol olacağı fikrindeyim. 

Tesis olunmasını teklif ettiğimiz Numune Merkezler’de sakat¬ 

lar için tıbbî tedavi temin edilmekle beraber, teknik elaman 

(Terapist, sosyal hemşire, ortopedik cihaz teknisyeni,meslek eğitim¬ 
cisi v.s.) yetiştirilmesi de miimkiin olacaktır. 

Kanaatimeo,sakatlar için sosyal hizmetlerin planlanmasında, 

memleket sathında muhtelif bölgeler tesis edilmeli ve her bölgede 

bu sahada ki hizmetler bölge ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. 

Öncelikle memleketin sanayi bölgelerinde Numune Merkezlerinin kurulm 
ele alınmalıdır. Har bölgeye,evvela eğitim merkezi olarak da rol 

oynıyacak bir merkez nüvesi ile işe başlamalı; ancak bölge merke¬ 

zinin planlanmasında, yukarıda bahsi geçen bakanlık ve kurumlarm, 

her birine ait mevzuların, o bakanlık ve kurum tarafından finanse 

edilerek teşkili ve koordinasyonu sağlanmalıdır. Ancak bu suretle¬ 
dir ki, sakatlar için bütün sosyal hizmetler aynı yerde toplanmış 
^iabilir, Bu merkezden birisinin kurulma ve gelişmesini,şu şekilde 

hülasa etmek isterim: ( şema I) 
Şeması görülen tertip içerisinde, planlama dairesince ilgili 

bakanlıklar koordine edilmek üzere va mümkün olan mali imkanlar 

nisbetinde, evvela muayyen,ilerde tesis edilecek merkezlerin per¬ 

sonel ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim yapacak merkez nüve¬ 
lerinin kurulması (1,11,111,IV,V) bu merkezlerde eğitim ile beraber, 

sakatların tıbbî rehabilitasyon faaliyetinin başlaması ve bilahare 

her sene ve peyderpey, bütçe imkanları nisbetinde diğer kısımların 

eklenmesi cihetine gidilmesi kanaatindeyim. Öncelikle ele alınması 
gerekli diğer ve çok mühim hususlardan birisi de sakatların sosyal 

ğjkzmetleriyle alâkalı bütün hususi cemiyetleri "bir konfederasyon ha¬ 
linde toplamak ve bunlar arasında koordinasyon sağlamaktır. Bu 

suretle bu cemiyetlerin insan güc-ü ve mali imkanlarını, sakatlar 
için sosyal hizmetler koordinasyon kurulunun tesbit edeceği amaç¬ 
lara yöneltmek, icap ederse ihtiyaç görülen bir yere teksif ederek 
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dağınıklıktan kurtarmak, faydalı bir hale getirmek mümkün ola¬ 
caktır , 

öncelikle ele alınması gerekli bir diğer husus da,eğitim 
merkezlerinde öğretim ve eğitim yapacak personelin temini mese¬ 
lesidir. Başlangıçta eğitim personelinin bir kısmını Birleşmiş Mille 
letler Teknik yardımından karşılamak ve buna memleketimizde mev¬ 

cut personeli(Part time) veya (full time) şeklinde çalışmak 
üzere ilave etmek suretiyle ihtiyacın karşılanabileceği .düşünce¬ 
sindeyim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kendi bünyesinden 

eğitim için yerli eleman bulmaktaki: müşkilatı malum olduğuna 

göre,diğer müesseselerde mevcut mütehassıs elemanlardan kısmi 

çalışma ile dahi olsa istifade cihetine gidilmelidir. Bu katago- 
rideki elemanlardan kısmi çalışma veya konsültan olarak faydalan¬ 
mak mümkündür. 

Sakatların kültür eğitiminin de mesleki eğitim gibi , numune 

merkez statüsü içerisinde mütalaası elzemdir. Normal zekalı sakat¬ 

ların eğitimi ile geri zekalı, kör,sağır, dilsiz eğitimi,sağlık 

ve Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyonu ile temin edilmelidir. 

Merkezin mesleki eğitim merkezinin,Çalışma Bakanlığı ve 

İşçi Sigortaları Kurumu tarafından finanse edilerek kurulması 
asla müşkülat arz etmez. Sakatların rekreasyonu bakımından kuru¬ 

lacak tesislerin, Millî Eğitim Bakanlığı ve spor işleriyle ilgili 
resmmi ve yarı resmi,hatta hususi teşekküller tarafından kurması 
mümkündür. 

Yukarıda hulasa edilen şekilde organize edilerek kurulması 

fikrinde olduğumuz numune merkezlerin, sakatlar için gerekli 

hizmetleri başardığı gibi yaşlılar ve hastalar için de gerekli 
hizmetleri aynı zamanda,daha az personel ve daha az masrafla 
karşılamasının mümkün olacağına inanıyorum. Ancak bu hususların 
sağlanabilmesi , bu gibi merkezlerin,mevcut tıbbî merkezlere 

çok yakın veya bu gihi tıbbî merkezlerin yanında tesis edilmesinin 

faydalarından istifade suretiyle mümkündür. Bu sebebledirki 



- 6 -

sakatlar için sosyal hizmetler alanında öncelikle tesisi gereken 

numune merkezlerin, şimdilik "büyük tıbbî merkezler crivarında 
kurulması elzemdir. Bu suretle tıbbî merkezin personelinin bir 

kısmında,tıbbî olduğu kadar,öğretim ve eğitim bakımından da isti¬ 

fade edileceği ve pek az bir mali imkanla bu iıizmetlerğn erkenden 

başlaması ve başarılabilmesini sağlamak mümkün olacaktır. Memleket 

sathında muhtelif bölgelerde tesis edilecek,sakatlar için sosyal 

hizmet merkezinin, o bölgede mevcut Sıhhat Bakanlığı,işçi Sigor - 
taları kurumu veya üniversitelere bağlı en mütekamil tıbbî hizmet 
ve öğretim personeli ihtiva eden müessese civarında kurulmasından 

hasıl olacak faydaların büyüklüğünü burada izah etmeğe lüzum 

olmadığı kanaatindeyim 
Yeniden tesis edilecek müesseselerde kadro ve malzeme ih¬ 

tiyaçlarının kolaylıkla karşılanabileceği düşüncesinde değilim. 
İlk 5 senelik kalkınma planındaki tatbikatın arzu edilen sonuca 
vasıl olmadığı ve yukarıda bahsettiğimiz sebeplerin ve koordinas¬ 

yon imkânın sağlanamamasının bu neticeyi doğurduğu ortadadır. 

Sakatlar için sosyal hizmetler alanındaki görüşlerimizi 
hulasa edecek olursak: 

1-Ewel emirde sakatlar için sosyal hizmetleri plânlıyacak, 

koordine edecek ve ilmi,sosyal cihetlerini tetkik edecek,harici 

temas ve imkânlar saglıyacak ve aşağıda isimleri bildirilen 
Bakanlıklar temsilcileri ile, resmi,yarı resmi ve özel kurumlar 

temsilcilerinden teşekkül edecek daimi bir (KOORDİNASYON KURULU) 
nun teşkil edilmesi gereklidir. 

1- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

2- Savunma Bakanlığı 

3- Çalışma Bakanlığı ve İşçi Sigortaları Kurumu 
4- Üniversiteler 

5- Millî Eğitim Bakanlığı 
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6- Resmi ve Yarı Resmî Sosyal Hizmetler Kurumlan 
7- Hususi Sosyal Hizmet Kurumlan 

II- Sosyal hizmet yapan hususi kurumlan,bir konfederasyon 
hu 

halinde birleştirmeğe çalışmak v(/ kurumlarm sosyal hizmetlerini 
öncelikle kullanılması icabeden yerlere tevcih etmek. 

III- Tıbbî tatbikat, eğitim ve öğretim bakımından; yer,personel 
ve malzeme imkânı daha fazla olan tıbbî merkezler ihtiva eden 

şehirlerde memleketin bölgesel ihtiyaçları da göz önünde tutulmak 

şartıyle şimdilik sakatlar için gereken tıbbî ve sosyal hizmet 
ve gerekse eğitim ve öğretim yaparak,atideki personel ihtiyacını 

karşılıyacak öncelikle tesis edilmesi 

Doçent Dr. İsmet Çetinyalçm 
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POLANYA ve RUS YAD A KAT İLLİ DIR REHABİLİTASYON " 
KONULU ÇALIŞMA TURU HAKKINDA RAPOR. I-3O EYLÜL 1965 

Doç. Dr. Coşkun Ozdemir 

1965 Eylül ayı içerisinde Bakanlığımız tarafından seçile¬ 
rek gönderildiğim bir haftası Polanya'da ve üç haftası Sovyet- 
ler Birliğinde geçen rehabilitasyon konulu çalışma turuna ait 
raporumu sunuyorum; 

Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen bu çalışma 
turuna Latin Amerika, Uzak Doğu,Yakın Dogu ve Afrika memleket- 
leriden 34 temsilci katılmaktaydı. Bu tur süresince beraberemiz- 
de Birleşmiş Milletlerin Sosyal Münasebetler Bürosu direktörü Mr. 
K. jansson ile rehabilitasyon ünitesi şefi Mr.AHulek bulunuyordu. 

Kursun ilk haftası Polonya'nın Varşova ve Poznan şehirle¬ 
rinde geçirildi. Polonya 30 milyon nufusa ve halen 30 bin dok¬ 

tora sahip bir memlekettir. Yani bu ülkede her 1000 kişiye bir 
hekim düşmektedir. Sağlık hizmetleri devletin sorumluluğu altın¬ 

dadır. Özel tababet yasaklanmamıştır, fakat pratikte pek az uy¬ 
gulanmaktadır, Halkın^ 60 şmdan fazlası sigortalıdır. Ayrıca 
18 yaşına kadar olan çocukların sağlık ihtiyaçları devlet tara¬ 

fından karşılanmaktadır. Hastahanelerde çalışma süresi hekimler 

için 6-7 saat arasındadır. Halk sağlığı için ülkenin her tarafın¬ 
da teşkilâtlı poliklinikler vardır. Hastalar için ilk müracaat 

yerleri bu polikliniklerdir. 

Polonya ikinci dünya harbinde 8-9 milyon insan kaybetmiş 
ve geriye kalan çok sayıda sakatların rnedikal, sosya 1 ekonomik 

problemleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu bakımdan bu ülkede 
rehabilitasyona çok önem verilmektedir. 

Kursun ilk günü Varşova yakınlarında Kostansin'deki büyük 
rehabilitasyon merkezini ziyaret ettim. Bu merkez 48O yatağa 
sahiptir. Ve bütün tıp branşlarının rnedikal rehabilitasyon im¬ 

kanlarını taşımaktadır. Bu merkezde ki personel sayısı 500 düf* 
ve bunlar bütün gün çalışmaktadırlar. 

Polonya'da sakatların mesleki rehabilitasyonu için koopera¬ 

tifler kurulmuştur. Bu kooperatiflerde (invalit cooperative-Swit) 
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bir taraftan mesleki eğitim yapılmakta,diğer tarafta bir mes¬ 

lek edinen sakatlar burada çalışarak hayatlarını kazanmaktadır¬ 

lar. Bizim Varşova’da ziyaret ettiğimiz bu kooperatiflerden birin 
de 63O kişi çalışmaktaydı. Bunların arasında 61 tane akıl hastası 

bulunuyordu. Çoğunluğunu şizofrenililer teşkil etmekteydi. Sakat¬ 

lar bu kooperatiflerde tıbbî birkontrol altında bulunuyorlar ve 

gerekirse tedavilerine devam ediliyor. 

Foznan'da Ortopedi has ta lıane s ini ziyaret ettik. Bu has ta hane 

buraya bağlı rehabilitasyon merkezleriyle birlikte geniş çapta 

rehabilitasyon hizmetleri: ■ görmektedir. Burada karşılaştığımız 
ilgi çekici şeylerden birisi hastahanede uzun süre kalmak zorun¬ 

da olan çocuklar için öğretmen ve eğitim imkanlarının hazırlanmış 

oluşu, ve tedaviyle birlikte hastahanede öğretim yapılması oldu. 

Polonya'da sakatlar kooperatiflerinden başka çeşitli mesleki 
eğitim (Vocational training) merkezleri mevcuttur. Burada sakat¬ 

lar kendi eğitim ve yeteneklerine uygun bur meslek için yetiş¬ 
il 

titrektedirler. Bilindiği gibi gerek batı gerek doğu ülkelerinde 
rehabilitasyonla ilgili kanunlar şu yada bu sebeble sakat kalan 

kimseye eski işine dönemiyorsa yeni bir meslek edinme ve iş j 
bulma imkanını ve garantisini sağlamaktadır. Sakatların ihtiyaç¬ 

ları .varsa aynı zamanda bu merkezlerde barınabilmektedirler. 

Alkolizm Polonya'da gittikçe azaldığı bildirilen bir prob¬ 

lemdir. 'Ve tedavisi zorunlu hastalıklar arasındadır. Alkolik 

kimse önce antialkolik istasyonlarda iki yıl süre ile tedavi 
i 

altına alınmakta ve sonuç elde edilemezse şehirlerin dışında 
kurulmuş özel merkezlere gönderilmektedir. Biz bu merkezlerden 

birini ziyaret ettik. Burada 60 alkolik kalmaktaydı. Bu tip 

müesseselerde alkoliklerin sosyal bir hale gelmesine ve onlarda 

sorumluluk duygusu uyandırılmaya çalıştırılmakta kendilerine 
içinde barındıkları yerin idaresinde rol verilmektedir. Hasta¬ 

lar burada 9 ay kadar kalıyor ve gündüzleri civar köylerde ve 

çiftliklerde çalışarak hayatlarını kazanıyorlar. 
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Tüberkülz Polonya'da henüz ciddi bir problemdir, ve bütün 

maluliyetlerin c/o 16 sını teşkil etmektedir. Tb. için 11 707 has- 
tahane ve 22 340 sanatoryum yatağı vardır. Gezdiğimiz bu sanatoryomla 

dan birinde gene bizim için en ilgi çekici şeylerden bir sanator- 
yomdaki hastalardan sıhhi durumu elverişli olanların hastahanede 
bir yıllık kurslara tabiî tutulmalarını görmek oldu. Böylece 

hastalar bir taraftan tedavi görürken diğer taraftan özel kurs¬ 

larda laboraııd, saatçi , terzi ,radyo teknisyeni, kütüphaneci ve 

saire olarak yetiştirilmekte ve bir meslek edinmektedirler. 
Polonya'da fizyoterapist ve meşguliyetle tedavi uzmanları 

(oecupational thrapist) için batı ülkelerinde olduğu gibi özel 
okullar kurulmamıştır. Bu tip elemanlar yardımcı tıp personeli 
arasmaa hastanelerde açılan üç-altı ay süreli kurslarda yetiş¬ 
tirilmektedir. Pakat bu okulların tesisi için hazırlıklar yapıl- 

a 

maktadır. Polonya'da sosyal hemşire (Socpl worker) yoktur. Fakat 
psikologlara, rehabilitasyon hizmetinde önemli bir yer verilmek¬ 

tedir. 

/ 

SOVYET'LER BİRLİĞİ 

Sovyetler Birliğinde Mins»Leningrat,Kiev ve-Moskova şehir¬ 

lerinde üç hafta geçirdik. Bu ülke ikinci dünya harbinde büyük 

sayıda harp malülünün sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu 
sebeble rehabilitasyon Rusyada çok önem verilmiş bir konudur. 
Sakatların tıbbî,sosyal,ekonomik ve mesleki problemlerinin çözü¬ 

mü için koordine bir program uygulanmaktadır. 

15 cumhuriyetten müteşekkil olan Sov; Birliği topluca 
523*000 hekim(bütün dünyadaki doktor sayısının üçte biri) ve iki 

milyondan fazla hasta yatağına sahip bulunuyor. Böylece hekim 

sayısı nufusun her 500 kişisine birden fazladır. Her 10 000 kişi¬ 

ye 100 yatak düşmektedir. Doktorların $ 60 şı kadındır. Hasta- 

hanelerde çalışma süresi 6-7 saat arasındadır, özel tababet 
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yoktur. Ortalama yaş 1964 yılında 70 vû çocuk mortalitesi 

^030 olarak teşdit edilmiştir. Sov.Birliğinde yılda Bir kişi 
için yapılan sağlık masrafı 24 ruble(l ruble= 10 îi, ) dır 

Rusyada rehabilitasyon konusunda çok değişik müesse¬ 

seler, özellikle medikal rehabilitasyonla ilgili olanlarını 

görmek fırsatı .olmadı. Konu geniş zaman sınırlı idi. Ancak 

ana hatları ile rehabilitasyonun bu ülkede nasıl uygulandığı 

hakkında fikir sahibi olmak fırsatını bulduk. 

Rusyada sakatlar 3 kategoriye ayrılmaktadır. 

1) En hafif şekiller. Bunlar fabrikalarda çalışmaktadır 
2)0rta derecede sakatlar. Bunlar kooperatiflerde ça¬ 

lı şiyo.Eİâr.. 

3)Ağır sakatlar. Bunlar özel iş yerlerinde tedavi ve 
kontrol altında çalışıyorlar. 

Bu memlekette bütün sakatlara bir aylık bağlanmakta 

ve buna ilaveten çalışmalarının karşılığı olan ücreti almakta¬ 
dırlar. 

Sov. Birliğinde kaldığımız üç haftada en çok sağırlar 

körler ve yaşlılar, geriatrik vak'alar için kurulmuş müessesele- 

ri ve alınmış tedbirleri gördük. Ayrıca geri zekalı çocuklar 

için bir okul,çeşitli araştırma .enstitüsü, bulunduğumuz şehir¬ 

lerdeki has bahanelerden bir kaçını ve ortopedi ve travmatoloji 
kliniklerini gezdik. Paraplejik,hemiplejik ve akıl hastaları için 

yapılanları izlemek fırsatı olmadı. Rohabilitasyon&un medikal 

yönünden ziyade sosyal ve mesleki yönü ön plânda tutalarak hazır¬ 

lanmış bir program izledik. 
Rusyada sağırlar için yapılanlar gerçekten takdire de¬ 

ğerdir. İşitme kusuru olan çocuklar çok küçük yaşta tesbit edil¬ 
mekte ve üç yaşında iken okul öncesi eğitim yapan müesseselere 
alınmaktadırlar. Çocuklar burada yatılı olarak 7 yaşma kadar 

kalmakta ve sonra sağırlar için normal okullara gönderilmekte- 



Sov. Birliğinde dikkati çeken şeylerden biri çok sayıda ' 
araştırma müesseselerinin mevcut oluşudur. Bunların arasında 

Leningratta ziyaret ettiğimiz Merkez ıl Araştırma Enstitüsü reha¬ 

bilitasyonla ilgili çeşitli araştırmaların yapıldığı teşkilatlı 

bir merkezdir. Burada sakatların çalışma kapasitesinin- evolüşyonu 
yapılmakta ve bunun için çeşitli nöro-fizyolojik metodlar kulla¬ 

nılmaktadır. Bir çalışma gününde sadece iki hastanın gerekli 

testleri yapılabilmektedir. Ayrıca bu enstitüde bu alanda çalışacak 
ve iş ihtisas komisyolarmda (labouroxpert comission) görev alacak stca; 
doktorlar ve ilim adamları yetiştirilmektedir. . ı 

Ziyaret ettiğimiz bir diğer araştırma enstitüsü Bochterew'in 
adını taşıyordu. Burası nöropsikiyatri alanında ilmi araştırma 

yapmaktadır. Bu enstitüde medikal psikoloji,psikofarmakoloji, 

deneysel nöroloji medikal elektronik,biyokimya,medikal mikroskop! 

bölümleri vardır ve bütün bu dallarda geniş çapta ilmi araştırma 

yapılmaktadır. 

Gördüklerimiz arasında bahse de,yer bir diğer kuruluş Lenin- 
grat yakınlarında geri zekalı çocuklar için okuldur. Zeka gğriliği 
Sovyetlerde Debil,Embesil ve İdiot olarak üçe ayrılmaktadır. Zeka 
geriliğinin derecesini (IQ) tayin için kullanılan zeka testlerinin 

hiç bir türlüsü Rusyada uygulanmamaktadır. Debiller için okullarda- 
embesil ve idiotlar ise bir arada başka okullarda eğiilmektedirler - - 

Bu özel okullarda yeteri kadar tıbbî personel bulunmakta ve özel 
sürette yetişmiş öğretmenlerin idaresinde 8 yıllık bir öğretim 
programı uygulanmaktadır. Amaç bu 8 yıl sonunda geri zekalı çocuğu 

iktidarı içinde olan bir meslek için yetiştirmektedir. Eğer bu 
mümkün olursa çocuk ailesine iade edilmekte ve kendisine dışardan 

çalışma imkanı sağlanmaktadır. Mümkün olmazsa 25 yaşına kadar okulda 
muhafaza edilerek bu yaşta sür&Li sakatlar için kurulmuş müesseselere 

nakledilmektedir. Onbeş cumhuriyetten biri olan Rusya Fedaral 



-5 -

dirler. Sağırlar için özel maslak okulları vardır. Burada 

çeşitli meslekler için yetiştirilen sabırlar birçok önemli mev¬ 
kiler işgal etmektedirler. fabrikalarca mühendisler arasında 

çok sayıda sağır bulunmaktadır. Sağırlar için yapılanlar arasın¬ 

da en -ilga çekici olanlardan biri kültür saraylarıdır. Bu saray¬ 

lar içerisinde her türlü sosyal kültürel ve spor faaliyetlerinin 

yer aldığı müesseselerdir. Sağırlar çalışma zamanları dışında burs 
s.anat 

da bir araya gelerek tiyatro,müzik gibi bir takım/kültür ve 
spor faaliyetlerine katılmaktadırlar. Sağırlar gibi körler için 

de her türlü okuma,meslek edinme ve yüksek tahsil yapma imkanla¬ 
rı sağlanmıştır. Biz çok sayıda kör çalıştıran ve elektrik mal¬ 
zemesi ya da fırça imâl eden büyük birkaç atölye ziyaret ettik. 
Körler üniversite de hukuk ve edebiyat fakültelerinde öğretim 

yapabilmekte ve yüksek okullarda öğretim üyesi olabilmektedirler. 

Bütün sakatlar gibi çalışan sağır ve körlerin çocuklarını bıra¬ 
kabilmeleri için çoklukla çalıştıkları müesseselere bağlı çocuk 
yuvaları mevcuttur. 

Sov. Birliğinde ortalama yaş son yıllarda 70 e yüksel¬ 

miştir. Bu sebeble geriatrice ela alınması zorunlu bir konudur. 

Yaşlılar için yeter sayıda yurtlar mevcuttur. Kimsesi olmayan ya 

da bu yurtlarda barınmayı tercih eden yaşlılar aylıklarının 

İ° 90 mı (harp malûlleri % 75 şini) vererek bu müesseselerde 
barınmakta ve her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Birkaç 
tanesini gördüğümüz bu yurtlarda yeter sayıda tıbbî personel, 

bulunmaktadır. Mesleki ve kültürel faaliyetler ve çeşitli eğlen¬ 
ce imkanları sağlanmıştır. 

Rusyada emeklilik yaşı erkekler için 60,kadınlar için 

55 dir.Ağır işlerde bu beş yaş aşağısına inmektedir. Çok çocuklu 

kadınlar için emeklilik yaşı 45 dir. Her şahsın bir aylığı vardır. 
Çalışma gücüne sahip olmayan akıl hastaları ve ağır sakatlar da 

malüllen için kurulmuş müesseselerde barındırılmaktadır. 
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Cumhuriyetinde hu türlü okulların sayısı 140 dır. Bu okullarda j 
18 000 geri zekalı çocuk barınmakta ve eğitim görmektedir.Bizim 

ziyaret ettiğimiz okulda 700 geri zekalı çocuk bulunmakta idi. 

Burada 45 öğretmen 40 tıbbî personel ve topluca 380 personel bu¬ 

lunuyordu. 

Sov. Birliğinde rehabilitasyon konusunda gördükleremizin 

genel izlenimlerini özetle şöyle toparlıyabiliriz: 

Sov?Lirliginde rehabilitasyonun sosyal»mesleki ve özellikle 

eğitimsel yönü başarılıdır. Bu servislerin hizmetlerinin* yeterli 

olduğu izlenimi edinilmektedir. Rehabilitasyonun medikal yönüne 

ait bize pek az şey gösterildi. Bu memlekette fizyoterapist ve 
meşguleyetle tedavi uzmanlığı (occupational thrapis t)• okulu yoktur!; 
Yardımcım, tıplpĞrsoneli yetiştiren okulları bitir enlen 3-6 aylık 
kurslara devam ederek bu ünvanları almaktadırlar. Yani medikal 

rehabilitasyonun bu asli elemanlarına İskandinav ülkelerinde ki 

önem verilmemiştir. Yine Danimarkada çok önem verildiğini gördüğüm 
ve çeşitli paralitik sendrumlarda kullanılan terapödik eksersizler S 

Birliğinde uygulanmamaktadır. Rusyada Sosyal hemşire (social worker) 
yoktur. Bu elamanların görevini işçi birlikleri ve sendikalar 
yapmaktadır. Bu suretle mesleki rehabilitasyon konusunda Rusya 

ile benim daha önce gördüğüm diğer batı ülkeleri (Danimarka,İsveç, 
Ingiltere) arasında oldukça yakın bir benzerlik bulunmasına kar¬ 
şılık Sovyetlerin medikal rehabilitasyon konusundaki tutumu 

değişiktir. 
Genel olarak bireyin tıbbî rehabilitasyonu için çok zaman 

harcanmamakta buna karşılık eğitim ve mesleki rehabilitasyon dalıa 

ön planda tutulmaktadır. Yetkili kişiler Sov.Birliğinde poliomiye- 
lit tüberküloz gibi hastalıkların eradikasyonu, profilaktik aşıla¬ 
malar,ve yeterli acil servislerin kuruluşu ile medikal rehabilitasyo: 

ihtiyacının gittikçe azaldığını belirtmişler ve rehabilitasyon 
alanındaki batı ülkelerinden farklı tutumlarını bununla izah 
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etmişlerdir. 

Rehabilitasyonun en gen_ş anlamı ile -uygulanmasını izlemek 
fırsatını bulduğum batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gerek Polon- 

yada ve gerekse Sov.Birliğinde rehabilitasyon programı halka sosyal 

güvenlik sağlamak ve insan gücünü maksimum prodüksiyon kapasitesine 

ulaştırmak amacını gütmektedir. Eu iki memlekette bu alanda' küçümsen¬ 

mez adımlar atılmış olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Raporun önemli bulduğum şu müşahedemi ekliyerek bitireceğim. 
Yurt dışında ayni konuda ikinci defa katıldığım bu kursta milletler¬ 

arası kuruluşların yardım programlarında rehabilitasyona çok büyük 
yer verdiklerini yeniden gördüm. UNICEP-7/H0-IL0 gibi kuruluşların 

az gelişmiş ülkelerde bu alanda yardım imkanları çok büyüktür. 
Bu imkandan memleketimiz geniş çapta yararlanabilir. Son seyahatim¬ 

de beraberimizde bulunan iki Birleşmiş Milletler temsilcisi bu 
hususu bilhassa belirtmişler ve özel konuşmalarımızda daha Türkiye’ 
nin çok az şey talep ettiğini söylemişlerdir. Oysa bu konuda imkanlar 
geniştir, ve yapılan talepler çok nadiren reddedilmektedir. Yine 

bu temsilciler tarafından yapılacak talepler için an uygun zamanın 

mart ve nisan ayları olduğu ifade edilmiştir. 



TABLO - (1) 

TABLO. VIII. 

İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU 
1946-1957 devreleri arasındaki sigortalı işçilerin 

malüliyet ve kaza sayısı 

SENE İ3 KAZALARI . MESLEK HASTALIKLARI MALULLER (a) ÖLÜM 

1946-49 16 969 326 532 207 

1950 19737 233 847 316 

1951 21 651 196 936 346 

1952 22 817 99 737 298 

1953 27 124 371 868 310 

1954 27 036 214 837 338 

1955 31505 218 1209 432 

1956 33 622 255 1236 420 

1957 40-147 422 1336 432 

Not: (a) Lir yıl zarfında alınan kararlara müsteniden 

yalnız toptan ödeme ve ödenek alanlar dahildir. Aynı zamanda mahdut 

sayıda % 10 dan az malüliyet derecesi olanlarıda ihtiva etmektedir. 



TABLO- 2 

MALtJLİYET AYLILI 33AO •LANAN SİG ORTALILARIN CİNSİYET 

VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE BAĞI LIŞl 

YAŞ GRUPLARI 1960 1961 1962 1963 196' 

- 29 23 34 31 27 31 

30 - 34 37 66 50 53 69 

35 - 39 53 80 69 67 105 

40 - 44 57 48 56 7-4 106 

45 - 49 102 129 128 102 112 

50 -54 155 196 180 189 215 

55 - 59 180 199 209 202 210 

60 -64 110 140 185 191 214 

6 5 - 69 63 85 88 112 118 

70 - 74 32 50 71 58 64 

75 - 79 41 20 31 42 30 

80 - + 7 7 14 19 13 

TOPLAM 840 l.Q3/ 1.112 1.136 1.287 

YAD III 124 165 175 179 142 

ERKEK 716 889 937 957 1.145 



MALULİYET SEBEBİYLE TOPTAN ÖDEME YAPILAN SİGORTALARIN 

CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIŞI 

YAŞ GRUPLARI 1951 - 1959 1960 1961 1962 1963 19*4 
4 

- 19 35 3 9 11 10 6 

20 - 29 311 35 75 43 42 

30 - 39 414 57 ICC 11 #4 
ı > 

İM 
> 1 

121 

40 - 49 602 67 78 80 73 75 

50 - 55 631 77 1 9İ 
•5 a 

126 139 148 

69 - + 569 24 72 117 160 146 

TOPLAM 2 .562 263 465 5513 525 538 

KADIN 477 30 77 127 134 101 

ERKEK 2.085 233 388 386 391 437 



TABLO- 4 

asker hastahanel: ERİNİN No: 3. HÜLASA C ETVELİ 

SAKATA AYRILANLAR ÇÜRÜĞE ÇIKARILANLAR 

Subay Er Okur Subay Er Oku: 

13 3244 29 1957 8 2338 12 

17 4893 12 1958 8 2715 15 

20 3605 25 1959 16 2214 6 

11 2313 6 1960 9 2175 12 

45 2914 6 1961 61 2451 18 

153 2546 6 1962 147 1525 6 



'S TABLO- 5 

ASKERLİK ŞUBELERİNDE MUHTELİT SERELERDE MUAYENEYE 
TABİÎ TUTULANLA.-JN SIIiHI DURUM ÇİZELGESİ 

DÖğum yılı Yoklamaya tabi . Savlam Sakat Daimi Çuriik Sıhhi Kuhul 

1944 Doğumlu 341282 167099 715 596 8940 

1943 II 320931 175682 481 558 8724 

1942 M 331388 193668 802 650 9396 

1941 II 291927 167099 730 599 6167 

1940 II 316386 187682 815 710 9438 

1938 II 294358 177900 827 697 8029 

1937 II 272660 168349 926 743 7338 

1936 II 251981 150443 905 572 7033 

1935 (t 218638 126498 958 583 6311 

1930 II 316664 195920 2915 1489 5201 

1929 II 266317 164032 2331 ,977 5032 

1927 II 178578 159738 2552 1178 4506 

1926 II 8812 8016 139 60 9055 

1925 II 12880 3338 388 374 1954 

1923 II 8812 8016 139 60 1 359 

1921 1! 106440 _98211 2352 855 2281 

1920 II 399000 278355 5288 2750 5801 

1918 fi 385816 277318 5853 2615 4638 

1916 II 298567 276975 6375 3596 3415 



TABLO-

T*C. EMEKLİ SANLIĞI 1950-1963 YILLARI 
ARASINDAKİ KAYITLI OLANLARIN 

LİSTESİ 

1950      199825 

1951..     . . 213961 

195 2     . 226281 

195 3   o   236736 

195 4     273654 

195 5    281426 

195 6  299783 

195 7  319073 

195 8    331957 

195 9    342847 

196 0  359303 

1961'   398501 

196 2      404534 

196 3   424280 



TABLO-

I 

T.C.EMEKLİ SANDIĞI 19539-1964 YILLARI ARASIN¬ 
DAKİ MALULEN EMEKLİ OLANLARIN 

LİSTESİ 

1953 : 2092 

1954 
i 

: 1834 

1955 : 1991 

1956 : 2356 

1957 : 1724 

1958 : 1698 

1959 : 1734 

1960 : 1883 

1961 : 1956 

1962 : 2956 

1963 : 2185 

1964 : 2341 





IC x s ı m I. 

GİRİŞ 

A. Umumî bilgiler 

Bu rapor. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü¬ 

ğünün 7.5.1965 gün ve 3 sayılı yazısı üzerine, raporun altında isimleri ya¬ 

zılı bir grup tarafından hazırlanmıştır. İkinci boş yıllık kalkınma Plânının 

sosyal hizmetlerle ilgili bölümünde yer alacak hükümlere temel teşkil etme 

iıedefi ni gütmektedir. 

Raporun konusu İlci nokta üzerinde toplanmıştır s 

1. milî Sosyal hizmet programlarının planlanması ve teşkilât, 

2. Sosyal Hizmetlerde koordinasyon. 

Konunun önemi ve şümulüne nazaran, raporun hazırlanması için verilen zamanın 

çok az olduğu kanısının bütün üyelerde hâkim fikir olmasına ve çalışmaların 

daha, ziyade tâtil aylarına raslamasma rağmen -bazı toplantılar 3-4 üyenin 

İcatılmasiyle yapıldığa halde- geriş izahat vo teferruata innoksizin, kusur¬ 

ları ve noksanları olduğuna inandığımız ufak çapta bir raporun hazırlanmasına 

çaba harcanmıştır. 

Raporun hazırlanmasında başvurulan eserler s 

Zamanın imkânları oranında konu ile ilgili yerli ve yabancı eserlerden fuyda- 

lanılmaya çalışılmıştır. Başvurulan eserler arasında I. ve II. millî sosyal 

hizmetler konferansı raporları, I. ve II. sosyal hizmet şûrası kararları, 

konu ile ilgili çeşitli broşür ve nakalolorlo, Birleşmiş îîilletler Ekonomik 

vo Sosyal İşler Dairesinin 1959 yılında bir eksperler grubuna hazırlattığı 

"sosyal hizmet millî programlarının organizasyonu" vo gene ayni teşkilâtın 

başka bir gruba hazırlattığı " aile hayat seviyeleri konusunda koordine bir 

politika" isimli eserleri saymak mümkündür. Bunların yanında, Sağlık ve Sos¬ 

yal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel llüdüalüğü arşivlerinde bulunan 

yerli vo yabancı uzmanların raporlarınaan v? sosyal hizmet koordinasyon ku¬ 

rullarının kurulmasına dair çalışma raporları vo konferanslardan da faydala¬ 

nılmış tır. 
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jfiId.rlorind.en fayd.air.n3-lan Id-mseler ; 

Gruptas Üniversite? çeşitli âmme teşekkülleri, İktisadî .Devlet Teşekkülleri 
vc gönüllü teşekküllerin temsilcileri ve yetkili kişileri bulunduğu cihetle, 

bunların dışında sosyal hizmet alanında emeği geçmiş ve isim yapmış yetkili¬ 

lere başvurmak ihtiyacı hasıl olmamıştır. Usasen zaman da buna imkân verme¬ 

miştir. 

D. Konunun önemi 

İçinde bulunduğumuz asır, ekonomik, sosyal ve politik yönlerden büyüle çapta 
ihtilallere sahne olmuştur. Bu ihtilâllerin sürati ve şiddeti vukübulduğu 

memleketin bünyesine ve içinde bulunduğu ekonomik? sosyal ve politik şartlar¬ 

la o memleketteki toplumlarm davranış ve kabullerine göre değişiklikler gös- 

t. rmiştir. Ancak, bu ihtilallerin sürat ve şiddeti ne olursa olsun, hepsinin 

müşterek vasfı, onların kişi, aile, toplum vc tüm memleket halkının ekonomik 

ve sosyal bünyesine ve çeşitli siyasî nazariyoler üzerine büyük ölçüde tesir 
ettikleridir. 

Bu tesir sahalarını ve toplum bünyesinde vukua gelen değişikliklerin en önem¬ 

lilerini şöylece sıralamak mümkündür : 

1. Sanayileşme : 

Yirminci asrın en mümeyyiz vasıflarından biri, büyük çapta sanayileşme hare¬ 

ketidir. Bu hareket, batı memleketlerinde tedricî olmuşsa da özellikle geri 

kalmış veya az gelişmiş imemleketlerde bazan başdöndürücü süratle vukua gel¬ 

miştir. Her iki haliyle de sanayileşme 5 eğitim, sağlık, ulaştırma, mesken ve 

benzeri diğer konularda büyüle sorunlar ortaya koymuştur. 

2. Şehirlileşme ; 

Sanayileşmenin tabiî bir neticesi, şehirlileşme olmuştur. Gerçekten, büyük 

sanayi merkezlerinin şehirlerde veya bunların yakınlarında kurulması, şehir¬ 

lerin süratle büyümelerine yol açmış ve özellikle köylük bölgelerde yaşayan 

halk kitleleri, daha kazançlı bir iş bulmak, şehirlerin her türlü kültür,sağ¬ 

lık, ulaştırma, eğlence v.s. imkânlarından faydalanmak amaciyle şehirlere 
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akın etmişlerdir. Bu iç muhaceret ve şehirlileşme, sanayileşmede bahsedilen 

çeşitli sosyal sorunlarla birlikte an'anevî kıymet ve âdetlerde de büyük çap¬ 

ta değişikliklere yol açmıştır, 

3* Iq muhaceret : 

Sanayileşme ve şehirlileşmenin tabiî bir neticesidir. Köylerden şehirlere 

vukubulan muhaceretlerde, erkek işçilerin ailelerini beraberlerinde getirme¬ 

leri veya köyde bırakmaları, yeni bir çevreye alışma veya aileyi meydana ge¬ 

tiren kişiler arasındaki bağların çözülmesi bakımından çeşitli ekonomik ve 

sosyal sorunlar meydana getirmiştir. 

C. Sosyal, ekonomik ve politik 

bünyede meydana gelen değişikliklerin ortaya 

koyduğu sorunlar 

Asrımızda, ekonomik, sosyal ve politik sahalarda vuku bulan büyük ölçüdeki 

değişmelerin büyük sosyal sorunlar ortaya koyacağı ilk hamlede akla gelebilir. 

Nitekim de öyle olmuştur. Gerçekten bu değişiklikler, üzerine önem ve dikkatle 

eğilmek gereken çeşitli sorunları ortaya çıkarmıştır. Biz bunlardan yalnız 

sosyal vasıfta olanları veya daha doğrusu sosyal vasfı hâkim olanları üzerin¬ 

de duracağız. 

1. İğitim alanındaki sorunlar : 

Köyden şehre göç eden aileler içinde, geleneksel hır davranış icabı ve köy¬ 

lük bölgedeki aile anlayışına uyularak, erkek ailede her şeye ve her hakka 

sahip tek yetkili kimsedir. Bunun gibi ailedeki erkek evlâdın da kızlara 

üstünlüğü vardır. Bu noktalardan hareketle, şehre göç eden ailelerde evin 

reisi erkekle, erkek çocuklar ve imkânlar nişe tinde de kız çocuklar okuma 

şansına sahip olmuşlardır. Bu hal, aile fertleri arasında kültür ve sosyal 

davranış bakımından farklar ortaya koymuştur. Kadın ekseriya evde veya bir ( 

iş yerinde işçi olarak çalışmaya mecbur kalmıştır. Sanayileşme ve şehirlileş¬ 

menin meydana getirdiği şehir nüfusundaki artışın eğitim ihtiyaçları bir ham- 
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lo&o artmış ve bunu lcarşılıyacak okul ve öğretmen sağlanması, büyük zorluk¬ 

lar doğurmuştur. 

2. Ilesken ; 

Köylük bölgelerden vulcübulan iç muhacerette belld. en büyük sorun, mesken ol¬ 

muştur. Gerçekten, köyden gelen kitleler halindeki fakir ve işsiz kimselere 

bir hamlede mesken bulmak âdeta imkânsızdı. Bunlar ister istemez şehirlerin 

dış mahallelerinde hemen barınabilecekleri iptidaî, hijyen şartları son dere¬ 

ce müsaadesiz baraka ve kulübelerde yaşamak zorunda idiler. Bu hal, bazı mem¬ 

leketlerde şehirlerin etrafında adeta mantar gibi türeyen ve kanımızca en 

güzel ifadesini türkçemizde " gecekondu" şeklinde bulan, içinde yaşayanların 

örf, adet, davranış, mesken, eğitim ve sağlık şartları bakımından köyle şehir 

arasında bir geçiş olan bir ogglomeration'u meydana getirmiştir. 

3- Sağlık : 

Gecekondularda başlangıçta su ve kanalizasyon gibi çevre sağlığının temel 

şartlarının bulunmayışı her zaman büyük ölçüde sağlık sorunları doğurmuştur. 

.Ayrıca, bazan 7-8 kişilik ve hatta daha kalabalık bir ailenin bir odada barın¬ 

ması, ele geçen paranın ailenin geçimini sağlamaya yetmemesi gibi faktörler 

dc sağlık yönünden düşündürücü meselelere yol açmıştır. Gerçekten, tifo, dif¬ 

teri, kızamık, tüberküloz, rahitis ve buna benzer çeşitli hastalıklar, adeta 

gece kondu halkının ayırıcı vasıfları arasında bulunmaktadır. 

4* An'anevî kıymet ve âdetler : 

-ohirlileşmede an'anevî kıymet ve âdetlerde de büyük ölçüde değişiklikler 

olmuştur. Bu değişiklikler, özellikle toplumun çekirdeğini teşkil eden aile 

mefhumunda olmuştur. Gerçekten, ilkel toplumlarda ve köylelc bölgelerde yaşa¬ 

yan halicin aile anlayışı ile şehir halicinin aile anlayışı arasında göze çar¬ 

pacak derecede ayrılıklar bulunmaktadır. Köylük bölgelerdeki aile kavramı 

dalıa geniş bir kitleyi kapsayan ve çocuklar, ana-baba, amca, dayı, hala, te£- 

ze ve bazı hallerde büyüle baba ve büyük anneyi de içine alan bir birlik ola¬ 

rak kabul edildiği halde, şehirlerdeki aile mefhumu çok daha dar bir çerçe- 
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veye sığdırılmaktadır. Şehirlerde artık an'anevî aile dağları rol oynamamak- 

tadır. Buradaki aile mefhumu, daha ziyade karı-kocanın davranış ve anlayışı¬ 

na bağlıdır. Bu değişiklik, ailenin iradesi dışındaki haricî sebeplere ve 

tesirlere bağlıdır. 

Köy lüle bölgeden şehre gelen erkek, eşini ve çocuklarını bazan beraberinde 

getirdiği gibi, çoğu zaman onları köyünde bırakmaktadır. Birinci ve ikinci 

halde de aile bazı meselelerle karşı karşıya kalmıştır. 

Birinci halde : Eline biraz para geçen erkek, yeni çevredeki yaşayış tarzına 

özentiler gösterir. Eşinin giyim-kuşamini, davranıylarını beğenmez. Dışarıda 

kendisine eğlence arar, münasip eş arar, bazan da bulur. Bu hal, en basitin¬ 

den aile geçimsizliklerinden başlayıp fuhşa, terke ve boşanmalara kadar yol 

açabilir. 

Olcuma çağındaki çocuklar, sosyal çevreyi daha yalcından tanıyıp eğitimlerini 

de tamamladıktan sonra ana—babayı hor görmeye başlarlar. Başı boş bırakılan 

çocuklar, çoğu koz yollarını şaşırır. Kumar ve hırsızlıktan en geniş suça 

kadar yönelirler. 

Ailedeki annenin durumu ilginçtir. Hemen hepsi okuma yazma bilmediği için 

evde çalışmaya, ev halkından hakaret görmeye, ihmal edilmeye ve çoğu kez de 

bir aile yanında veya bir iş yerinde çalışmaya mecbur kalır. Dışarıda çalış¬ 

ması halinde ayun çağındaki çocuklarını sokağa bırakmak zorunda kalır. Evde 

kalsa bile mesken şartlarının imkânsızlığı dolayısiyle küçük çocuklarını so¬ 

kağa itmek zorundadır. 

İkinci halde : Erkeğin ailesini köyde bırakmasının da kendisine has sorun¬ 
ları vardır. İlk zamanlarda muhabere ve diğer temaslar oldukça normal gider. 

Daha sonra şehir hayatına özenen erkek yolunu şaşırab ilir. Aile unutulur. 

Kadın belirli bir süre için dayanabilir. 0 da bir süre sonra başka imkânlar 

arar. Çoğu zaman bulur da. Böylelikle aile bağları yavaş yavaş gevşer ve ko¬ 

par. Bu kopma, bazan kanlı olaylara kadar yol. açabilir. 



An'anevî kıymet ve âdetle de vc özellikle aile mefhumunda meydana gelen 

değişiklikler dolayısiylc şehirlerde boşanmalar ve ayrılmalar göze çarpacak 

derecede artmaktadır. Bu hal, bir taraftan ailenin kuvvet ve bağlarını za¬ 

yıflatırken, diğer taraftan da terkedilmiş veya korunmaya muhtaç çocuklar 

gibi son derece önemli bir konuyu ortaya koymaktadır. Gerçekten, bugün dünya 

milletlerini en çok uğraştıran ve onları derin derin düşündüren sosyal sorun¬ 

ların başında gelen bu mesele, yirminci yüz yıl sosyal veçhesinin karelcteris- 

tiğini teşkil etmektedir. 

Sosyal sorunların karakteristik bir misâli de kanun dışı evlenmalar, fuhuş 
ve kız anneler konusudur. 

özellikle büyük şehirlerde yaşayan halkın çeşitli tabakaları arasında göze 

çarpacak sosyal ve ekonomik tezadlar bulunmaktadır. Bu tezad ve dengesizlik, 

hayat şartları müsait olmıyan tabakanın, daha imkânlılara karşı özenti ve 

benzeme hislerini gıcıklamaktadır. Bir taraftan bu, diğer taraftan da evlen¬ 

me masraflarının ağırlığı ve geçim sıkıntısı, bazı zemini müsait kimseleri 

fuhşa ve nizam dışı evlenmelere şevketmektedir. Dinî inançları olmıyan mem¬ 

leketlerin dışındaki bir çok memleketlerde, kız anneler konusu önemli bir 

mesele teşkil etmektedir. Bu halin aile yönü, anne yönü ve çocuk yönü, bu¬ 

günün sosyal bünyesini kemiren dertlerden en önemlilerini teşkil etmektedir. 

5* Diğer sorunlar : 

Gecekondu halkının menşeleri muhteliftir. Bunlar geldikleri bölgenin örf 

vo âdetlerini do beraber getirir ve kendi aralarında toplanmalar (ogglomera- 
tion) yaparlar. Bu hal gruplaşmalara ve bazı hallerde sürtüşmelere yol aça¬ 
bilir . 

Köylerden şehre akın edenler, münasip iş buldukları takdirde bazan köyde 

tahayyül bile etmedikleri paraya sahip olmaya başlarlar. Köyünde çoğu zaman 

para mufhumunu . dahi bilmiyen köylü, kendi ölçülerine göre bol sayılan pa¬ 

rayı israf etmeye başlar. Köylü için hayatta İlci önemli olay vardır. Bunlar¬ 

dan birisi evlenme, diğeri de ölümdür. Şehirde kazandığı paranın büyüle bir 
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lcisi.lim "bu iki hadisede cömertçe harcar. 

Bası hallerde köyden şehre akın o kadar ölçüsüz Bir şekilde vaki olur ki 

hu haklerde Büyüle hir işsiz kitlesi meydana gelir. 

Bütün Bu sayılan sorunların arasında Beslenme yetersizlikleri, ruh sağlığı 

sahasındaki düzensizlikler, meslek kazaları ve maluliyetler, tüberkülozlu- 

larm çok yönlü sorunları, ihtiyarlar v.s. giBi. mediko sosyal meseleleri de 
eklemek mümkündür. 

YukarıdanBeri izah olunan meselelerin, insanlığın yeni sorunları olmadığı 

Bir gerçektir. Ancak bu sorunların bir kısmının özellikle 20. yüzyılda vu- 

kubulan ekonomik, sosyal ve politik ihtilaller sonunda meydana geldiği ve 

Bir kısmının da şiddetini artırdığı Bir hakikattir. Gerçekten, özellikle 

az gelişmiş memleketlerde vukubulan ekonomik gelişme o kadar süratli olmuş¬ 

tur ki. Bu gelişmo mevcut sosyal düzeni âdeta temelinden sarsarcasına de¬ 

ğiştirmiş ve çoğu zaman ekonomik kalkınmaya muvazi Bir sosyal kalkınma sağ¬ 

lanamamıştır. Gelişmedeki Bu dengesizlik dolayısiyle, Bir çok memleketler 

sosyal sahada halli gereken çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelmişlerdir. 

Bir memleketteki gelişmenin tesirli olabilmesi için, ekonomik ve sosyal ge¬ 

lişmenin dengeli Bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dair yaygın Bir fikir 

mevcuttur. Başka Bir deyimle, ekonomik ve sosyal gelişmeler arasındaki den¬ 

geyi sağlamak, millî kalkınma plânlarında her iki hizmete lâyık oldukları 

yori vermekle mümkün olacaktır. Bkonomik ve sosyal gelişme, millî kalkınma¬ 

nın Birbirini tamamlıyan ve Birinin yokluğu diğerinin verimlilik ve tesir¬ 

li ligini azaltan iki önemli faktördür. 

Sosyal Hizmetleri, ekonomik ve sosyal kalkınma plânlarının neticelerindeki 

kusurları örten Bir disiplin olarak kabul ettiğimiz takdirde, millî sosyal 

hizmet teşkilâtının ve Bu hizmet programlarının planlanmasının kalkınma 

plânındaki yeri ve önemi daha kolaylıkla anlaşılır. 
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IC ı s ı n II. 

I«. Durum 

1. Türkiye 1 de durum 

A. Teşkilât ; 

Yurdumuzda bir Bakanlığın sorumluluğu altında bulunan veya merkezî mütehassıs 

bir idarenin yönettiği sosyal hizmet teşkilâtı mevcut değildir. Bu hizmetler; 

âmme teşekkülleri, İktisadî devlet teşekkülleri ile hayır kurum ve dernekleri 

tarafından yürütülmektedir. 

ister âmme teşkilâtında olsun, isterse İktisadî devlet teşekkülleri ve gönül¬ 

lü teşekküllerde olsun, Türkiye'deki sosyal hizmetleri; ölçülü, plânlı, prog- 

r imli ve bilhassa teşkilâtlı bir hizmet olarak kabul etmiye yetecek işaretler 

bulunmamaktadır * 

Âmme teş İd. 1âtındaki sosyal hizmetler, çeşitli Bakanlıklar, müstakil genel 

müdürlükler ve mahallî idareler bünyelerinde, dağınık, teşkilâtsız, ölçü ve 

işbirliğinden yoksun bir şekilde yürütülmektedir. Eatta çoğu zaman aynı Ba¬ 

kanlığın bünyesindeki çeşitli daireler bu hizmetlerin değişik yönleriyle uğ¬ 

raşmakta ve bu organlar arasında herhangi bir i'birliğine raslanmamaktadır• 

Bunun yanında, bir çok resmî teşekküllerin aynı konu ile aynı zamanda meşgul 

olmaları gibi paradoks hallere raslamak da mümkündür. Bunun en canlı misâli, 

korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmelerinin îüllî Bğitim, Sağlık 

vo Sosyal Yardım Bakanlıklariyle, Belediyeler ve Özel İdarelerin sorumluluğu¬ 
na terk edilmiş olmasıdır. Gerçi, bu gibi çocukların bakım ve yetiştirilmele¬ 

rinin çeşitli yönleri vardır ve bu yönler değişik idarelerin müdahalelerini 

gerektirir. Ancak çok yönlü olan bu hizmetin sorumluluğunu dört başlı bir 

idareye vermek, meseleyi lıal edeceği yerde aksine çıkmaza sokar. Nitekim uy¬ 

gulamanın verdiği neticeler de bunu göstermiştir. Burada aslolan, çeşitli 
yonlii bir meselenin hallinde karışık bir idare sistemi yerine, bir bakanın 

sorumluluğu altında bulunan mütehassıs merkezi bir idarenin kurulmasıdır. 
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Koordinasyonu sağlamak uğruna çeşitli otoritelere bağlı bir teşkilât kurmak, 

hizmeti sıhhatli bir şekilde yürütecek yerde, her zaman kaçınılmaz sürtüşrao- 

loro yol açmış, hatta bazı nâzik hallerde hiç bir taraf konuya sahip çıkmamış¬ 

tır . 

A 

İktisadî Devlet Teşkilatındaki durumun da âıme t; sislerinde kinden büyüle bir 

farkı yoktur. Yurdumuzda mevcut İktisadî devlet teşekkülleri, kendi mensup¬ 

larını korumak ve onları burumlarının imkânlarından faydalandırmak için bün¬ 

yelerinde sosyal hizmet nüveleri ve yardımlaşma sandıkları kurmuşlardır. 

Cihette ki bu son derece faydalı bir hayır hizmetidir. Ancak şurasını gözden 

kaçırmamak gerekir İd., sosyal hizmet bugün bir ilim ve bir ihtisas haline gel¬ 

miş disiplinler toplamıdır. Böyle bir hizmetin plânlı, programlı bir şekilde 

yürütülmesini de ve Devlet kontrolünden uzak kalmamasını sağlamak amaciyle 

merkezî mütehassıs bir idarenin vücudüııe lüzum ve zaruret vardır. 

Hayır kurum ve dernekleri, dinî duygularımızla vatandaşlarımızın karşılıklı 

dayanışma ve yardımlaşma hislerinden doğmuştur. Türk milletinin on büyük has¬ 

letlerinden biri de insanlığı ve hemcinsini sevmiş olması, yoksul ve yardıma 

muhtaç kimselere karşı büyüle merhamet hissi duymuş bulunmasıdır. 

Yürürlükte olan Cemiyetler Kanununun yayınlandığı zaman ne gibi mucip sebep¬ 

lere dayandığı bizce bilinmemekle beraber, dernek kurma hususunda gösterdiği 

cömertliği, vatandaşların karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma hislerinden fay¬ 

dalanarak bir çok sosyal sorunların çözümlenmesine çare bulunacağı noktasın¬ 

dan hareket edilmişe benzer. 

Kanunun hu cömertliği yanında, yurdumuzdaki dernekleri kontrol mekanizması 

son derece zaiftir. Gerçekten, memleketimizdeki iıayır kurum ve dernekleri, - 

bir şikâyet vaki olmadıkça İdarî ve malî yönden hemen hemen hiç bir kontrole 

tâbi değillerdir., demekle mübalağa etmemiş oluruz. Derneklerin İdarî kontro¬ 

lü, inzibatı sağlamak göreviyle yükümlü polis teşkilâtına verilmiştir, Polisin, 

yetiştirilmesinde uygulanan eğitim sistemi ile ona verilen son derece poli- 

morf ve ağır görevlerin yanında, ihtisas istiyen dernek işlerini nasıl kontrol 

edoCcği cidden merak edilecek bir konudur, 
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.Tkrneklorimizin "bir kısr.11 şu veya bu yollardan Devlet bütçesinden yardım gördük¬ 

leri halde malî kontrolden de uzak bulunmaktadırlar. 

Dernek kurmak hususunda kanunun müsamahası ve yurdunuzda hayır kurunlarının prog¬ 

ram ve davranışlarını kontrolle yükümlü mütehassıs bir idarenin bulunmaması hase¬ 

biyle, memleketteki dernek sayısı, bir çok ülkelerle kıyaslanamıyacak seviyeye 

yükselmiştir. Ancak bunların çok büyük bir çoğunluğunun yalnız ismen mevcut bu¬ 

lunduğu ve gerçek çaba sarfedenlerin gayet az sayıda olduğu da bilinen bir ger¬ 

çektir . 

0 halde iyi niyetli ve programlı çalışanlara daha geniş imkânlar sağlamak ve var¬ 

lık gösteremiyen ve hatta bir çok hallerde zararlı ideolojilerin gelişmesine yar¬ 

dım edenleri daha yalandan kontrol ve murakabe edebilmek için dernek işlerinih 

de teşkilâtlandırılmasına lüzum vardır. Ancak bu konuda kurulacak teşkilâtın is¬ 

tatistik bilgilere ve sağlam hesaplara dayanması gerekir. Gaye, yoksul ve yar¬ 

dıma muhtaçlara yardım etmek ve bu gibileri topluma kazandırmak gibi son derece 

hayırsever ve ulvî maksatlarla kurulacak derneklere zorluk çıkarmak ve onları 

katı hükümlerle kıskıvrak bağlamak olmamalıdır. Aksine onları teşvik edici, gay¬ 

retlerini artırıcı,plânlı çalışmaya yöneltici, bunun yanında da mâkul ve ihtisas¬ 

laşmış bir kontrole tâbi tutulacak bir teşkilât kurulmalıdır. 

Türkiye’de sosyal hizmet ve sosyal yardımın büyük bir kısmı, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığının korumluluk ve görevleri arasında bulunmaktadır. Sağlık Ba¬ 

kanlığa tıbbî sosyal hizmetleri oldukça başarılı bir şekilde yürütülmüş ise de 

umumi sosyal hizmetler konusunda ıncselenin önemiyle mütenasip bir teşkilât kura¬ 

mamıştır. Bu hizmet daha ziyade dağınık mevzuatla ve elde mevcut imkânlarla yü¬ 

rütülmektedir. Gerçi 1959 yılında Sosyal Hizmetler Bnstitüsü kurulmasını öngören 

7355 sayılı kanun çıkarılmıştır. Ancak bu kanun, icra hükümlerinden ziyade araş¬ 

tırma vo koordinasyonla ilgili hükümler getirmiştir. Bu balcımdan uygulamada es¬ 

liye nazaran büyüle 1?ir gelişme olmamıştır. Her ne kadar 1963 yılında çıkarılan 

bir kadro kanunu ile bu müessese bir genel müdürlük haline getirilmiş ise de, 

bu sadece ünvandan ibaret kalmış ve sosyal hizmetler gene eskiden olduğu gibi 

çeşitli otoritelerin sorumluluğunda bırakılmış, dolayısiyle plân, program ve 

koordinasyonsuzluk devam adegelmiştir. 
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B. Plân : 

Teşkilât bahsinde anlatıldığı gibi Türkiye'deki organize edilmemiş sosyal hizmet¬ 

lerin sorumluluğu çeşitli otoritelere terk edilmiş bulunduğundan, bu hizmetler da¬ 

ğınık, plân ve program fikrinden yoksun, uygulayıcı ellerin davranış ve kabulleri: 

göre ölçülendirilen ve dolayısiyle millî kademede müstakar bir politikası bulunaı- 

yan hizmetler manzarası arzetmektedir. 

Gerçi birinci beş yıllık kalkınma plânında sosyal hizmetlere yer verilmek istenmiş 

se de, kalkınma plânının konu ile ilgili bölümünde genel mânâda ve biraz da raüpiıet 

bulduğumuz bir ifade ile bu husus şöyloce bir geçiştirilmiştir. Kanaat muzca plân¬ 

daki bu hüküm, Anayasamızın vatandaşın sosyal güvenliği konusundaki anlayışına uy¬ 

mamaktadır. Gerçekten, Anayasanın 48. maddesinde : 

" Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için sosyal sigorta¬ 

lar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak, Devlet ödevlerindendir." 

Denildiğine göre, sosyal güvenlik, vatandaş için bir hale, devlet için bir görev 

sayılmaktadır. Buna karşılık, plândaki hüküm, Anayasanın bu felsefesine mâlcos 

olamamıştır. Hele plânın ekonomik kalkınma ile ilgili hükümleri karşısında sosyal 

hizmetler için ayrılan ufacık paragraf büsbütün cılız kalmaktadır. 

2. Yabancı memleketlerde durum 

Raporun giriş kısmında da izah edildiği gibi zamanın darlığı ve çalışmaların yas 

aylarına raslaması hasebiyle toplantılara çok az sayıda üyenin katılması gibi fak¬ 

törler karşısında dış memleketlerin sosyal hizmet teşkilâtı incelenememiştir. Her 

ne kadar yabancı ülkelerde de sosyal hizmetler, âmme teşkilâtı ve gönüllü dernekle 

tarafından yürütülmekte ise de bunların büyük bir çoğunluğunda millî kademedeki 

sorumlulukların bir Bakanlıkta toplandığı, yapılan dış temaslar veya yurdumuza za¬ 

man gelen yabancı uzmanlarla vaki müzakerelerden anlaşılmıştır. 

3« Türkiye ile yabancı ülkelerdeki 
teşkilâtm kıyaslanması 

Yabancı ülkelerdeki teşkilât hakkında bir inceleme yapılamadığı için kıyaslama 

imkânı bulunamamıştır. 
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II. Konunun memleket ekonomisi 

vo toplum refahı yönünden tanıdığı önem 

Sosyal hizmet teşkilâtı ile bu iıizmc Sin planlanmasının meral eko t ekonomisinde vo 

toplum refahında oyiııyacağı rolün tâyin ve tesbitinde '? sosyal hizmet programla¬ 

rının şümul ve muhtevasının, bilinmesi gerekir. Bu itibarla, burada bu konular 

hakkında, kısa da olsa, biraz bilgi vermek ihtiyacını duymaktayız. 

A. milî Sosyal Hizmet Programlarının 
şümul ve muhtevası 

1. Millî sosyal hizmet programlarına tesir odon faktörler : 

Bir memleketin sosyal politikasının tâyininde bazı faktörlerin gözönünde bulundu¬ 

rulması gerekir. Bu faktörleri genel bir tasnifte ayni isimler altında sınıflan¬ 

dırmak mümkün olmakla beraber, bunlar değişik ve muvazene halinde bulunmıyan fak¬ 

törlerdir. Ayrıca memleketlerin ekonomik vo sosyal şartları da birbirine bonzemos 

0 halde uygulamada bu noktaları gözden kaçırmamak gerekir. 

Her memleketin sosyal hizmet politikası, bu konuda hazırlanacak plânın uygulama 

anındaki ekonomik, s"syal, kültürel, İdarî, politik ve nüfus şartlarına bağlıdır. 

Bunun yanında önemli bir f alet ör de, memleket halkının sosyal hizmet programlarına 

karşı duyduğu ilgi ve davranış ile sosyal sorunlarından hangilerine öncelik tanı¬ 

dığıdır. 

a. Ukonomik faktörler ; 

Kkonomik gelişmenin; sanayileşme, şehirlileşme ve iç muhacereti meydana getirdiği 

vo bunların da çeşitli sosyal sorunları ortaya çıkardığı giriş kısmında açıklanma 

tır. Sosyal sorunlara yol açan ekonomik -gelişmenin, sosyal hizmet programlarının 

düzenlenmesine tesir edeceğini ve hu programların yürütülmesinde lüzumlu kaynakla 

meydana getirdiği gözden kaçırılmamalıdır. Gerçekten, ekonomik gelişme sayesinde 

bir memleketin toprak üstü vo toprak altı tabiî kaynakları değerlendirilmekte,is¬ 

tihsal artırılmakta ve dolayısiylc umumî hayat seviyesi yükselmektedir. Değerlen¬ 

dirilen kaynaklarla istihsalin bir kısmının sosyal hizmet programlarına tahsisi 

mümkün olmaktadır. Buna karşılık memleket şartlarına uygun bir şekilde düzenleneli 

bir millî sosyal hizmet programı da ayni şekilde ekonomik gelişmeyi etlâliyeceği 
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hiç bir zaman gözden kaçırılmamalıdır. Ancak düzenli bir sosyal hizmet programı 

saycsindes ekonomik gelişmenin ortaya koyduğu sosyal sorunlara çare bulmak imkAn 

dahiline girebilir. 0 halde, toplu kalkınma programlarının muvaffakiyet derecesi: 

muvazeneli bir ekonomik ve sosyal gelişmeye bağlı bulunduğu yolundaki yaygın fils 

burada hatırlatmakta fayda vardır. 

b. Sosyal ve Kültürel faktörler ; 

Bir millî sosyal hizmet programının hazırlanmasında rol oyniyan İlci önemli falctöı 

dür. Kültür seviyesi yüksek bir toplum ile ilkel toplumlarm kendi ihtiyaçlarını 

tâyin ve tesbitte ve bu hususta hazırlanacak programlara karşı göstereceği davra¬ 

nışta farklar olacağı tabiîdir. Bunun yanında sosyal bünyenin, dolayısiyle örf ve 

âdetlerin önemli tesirine de işaret etmek gerekir. Bu hususta toplumlarm aile mc 

humu ve bağlarını, dinî davranışlarını, mânevî değerlere verdiği önemleri gözönür 

de bulundurmak gerekir. 

C. Küfus faktörü : 

Verimli ve tesirli bir millî sosyal hizmet programında nüfus dağılışının ve bu 

dağılışa göre meydana gelen gruplaşmaların meseleler karşısındaki davranışının 

büyük etkileri vardır. Ancak iyi bir nüfus incelemesi sayesindedir ki topluluk¬ 

ların ihtiyaçları, bu ihtiyaçlara duyulan istek, meselelere öncelik verilmesi nüm 

lcün olur ve programında muvaffakiyet şansı o nibbette büyük olur. 

d. Diğer faktörler ; 

I3.11Î sosyal hizmet programlarının düzenlenmesinde memleketin İdarî ve siyasî 

bünyesi de etkilidir. Daha ziyade ademi merkeziyetçi olup teşkilâtını ona göre 

kurmuş olan k memleketlerde, mahallî idarelerin sosyal hizmetlere katkısı son do- 

roce tesirli ve verimli olmaktadır, örneğin, İngiltere gibi ileri seviyeli merale 
ketlerde mahallî idareler merkezî idareye bağlı müesseselordcn çok daha geniş sos 

yal hizmetler görmektedirler. Sosyal hizmet politikası, memleketin umumî politika, 

sına bağlı bulunduğu ve her iki politikanın birbirini etkilediği do bilinen bir 

gerçektir. Parlemanterlorin sosyal hizmet politikasına karşı duydukları ilgi, hır 

hizmetlerin âdeta bir garantisi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu hususta iki Avru 

pa memleketinden misâl vermekle yetineceğiz : 



-14-

,'öalci örnek sosyal faydalar, Parlem&nterlerin hizmete karşı 

duydukları ilginin neticesidir. Hemen otuz yıldan heri sürekli olarak iktidard 

bulunan İsveç'teki siyasi oryanın rralıksız iktidarında bu davranışın büyüle bi: 

peyi o .İri uğuru gezden k-çermanek lâzımdır, baha kısa süreli olsa da Avusturyadal 
parlemar-tonun Sosyal Eirrvot anlayışı bundan farklı değildir, 

B.Sosyal Hizmetin müdahale 

ettiği bellibaşlı salıalar 

1. Aile hayatı neseleleri t 

Şehir toplulukları ile büyük köylük bölge halkının aile anlayışı ve iki anlayış 

arasındaki kuvvet ve ilişki farkını daha önce giriş kısmında izah etmeye çalışc 
tık. Sosyal hizmetin, geniş ölçüde müdahale ettiği saha, aile hayatı ile ilgili 

meselelerdir. Zira c.ko'-tor.dk gelişme ve do layı siyi o sanayileşme, şehirlileşme ve 

iç muhaceretlerde on geniş ölçüde sarsıntıya mâruz kalan ailedir. Aile bünyesin 

vukübulan sarsıntı vo tazı hallerde zöçülme, aile iradesinin tamamen veya kısme 

dışındaki harici, kur yo t vc tesirlerin altında meydana gelmektedir. 

Ailonin topluml.vki yeri ve ona yöneltilecek sosyal hizmetin' önemi, Birleşmiş 12. 

letler Ekonomik ve Sosyal işler bairosinin yayınladığı 'millî Sosyal Hizmet pro 

ramlarının düzenlenmesi" isimli eserde şu satırlarla ifade edilmektedir : 

"İstikrarlı bir toplumda temel sosyal hücre olan ailenin birine: plândaki 
önemine paha biçilmez. Aile3 âdetlerin, geleneklerin, maddî ve manevi kıymetler: 

yedieminidir. AiüorJrı ic v.Izrarını bozan hor şeyin, fert üzerinde olduğu kadar, 

sosyal bünye üzerinde do ı' 's” 9İur. Bundan dolayıdır İd. sosyal hizmetlerin 

belli başlı vazifesi, ailenin istikrar ve sağlamlığını korumak ve takviye etmek 
olmalıdır. 

Aile hayatının en önemli meseleleri, normal aile bünyesi bulunmayan hallerde 

ortaya çıkar. Bunlar, terk, boşanma,, an,akbabanın ölümünden sonraki çözülmeler, 

çocukların durumuna geniş ölçüde etki yapan kanun dışı evlenmeler, âdetlerin ço- 

şitli şartlarda kullanılması ve meselâ çocuk evlenmeleri,poligami, çeyiz usulü -v 

buna benzer diğer vaziyetler; meydana, getirdikleri zorluklardan başka bütün ilgi 

lileri ve özelli.kin çocukları büyüle bir hissi gerginliğe maruz bırakır, 
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Artan önemdeki diğer bir faktör de, evli kadınların dışarda çalışmaya yitme tema 

ydileridir. Bu temayüller, çocukların balcımı ve evin temiz tutulması gibi onları 

nezaretini ilgilendiren hususlarda özel meseleler doğurabilir ve ayni şekilde ev 
lik mes'uliyetini de zedeleyebilir. 

2. Jertleri veya grupları ilgilendiren meseleler . 

fiziksel ve ruhsal sakatlıklar, çocuk suçluluğu, özel balcıma muhtaç çoculcl 

serserilik, erişkin suçluluğu, alkolizm, tokrikomani, fuhuş, cinsî sapıklık gibi 

sosyal meseleleri buraya sokabiliriz. 

3. Maddi kaynakların yokluğu : 

Buradaki yokluk- ihtiyarlık, şifasız bir hastalık veya sakatlık müstesna- 

-geçici yoksulluklar. Bunlar da çoğunlukla halkın yer değiştirmesini mucip olan 

yangın, sel, zelzele gibi tabii âfetler, siyasî karışıklıklar ve harplerdir, 

4« Vasata bağlı sorunlar : 

Bunlar şehirleşme ve iç muhaceret bahislerinde aldatıldığı için üzerinde 

durulmıyacaktır. Bunlara ilâveten büyük toprak erozyonlarını, büyük hidroolektri] 

projelerini ve toprak rejimindeki değişikliği ekleyebiliriz. 

C. Sosyal Hizmet programlarının, umumi sosyal ve ekonomik kalkınma program 
na tesiri. 

Ekonomik vo sosyal politikanın üç önemli veçhesi vardır. 

1- Sanayileşme ve şehirleşme 5 

2- Toplum kalkınması i 

3- Sosyal güvenlik. 

Şehirlileşmenin, sanayileşme ve köylük bölgelerden vukübulan iç göçlerden ileri 

geldiği yukarıda anlatılmıştı. Bu arada şehirlileşmenin ortaya koyduğu çeşitli 

sosyal soruhlara da dokunulmuştu.Şehirlileşmenin ortaya koyduğu bu sorunların çö¬ 

zümlenmesinin, özellikle süratle gelişen memleketlerde tesirli toplum kalkınması 

programlarının meydana, gotirilmesinc vc toplamların organize edilmesine bağlı bu¬ 

luğunu belirtmek istoriz. Milî sosyal hizmet programlarının, umumî kalkınma pro{. 

ramlarına etkisi inkâr edilemez. Biz burada umumî kalkınma programlarına tesir ec 

grup çalışması, toplum organizasyonu vo toplum kalkınması gibi önemli sosyal hiz¬ 

met disiplinlerine değineceğiz. 
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Grup çalışması; kişilerin mensup bulundukları toplum üyeleriyle iyi münasebeti 
Icurmasını sağlayan vo önleyici tarafı halcim olan yapıcı çalışmalardır. Bir loşa 

Milletler Skonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayınladığı " millî sosyal hizme 
programlarının düzenlenmesi" isimli eserde, grup çalışması şöyle târif edilmek 

dir : "grup çalışması, sosyal hizmet usulü olarak, ferdin kendi şahsî ve sosya 

hayatını zenginleştirmeye tahsis edilmiş organize faaliyetlere katılmasının mü 

bet kıymetine önem vermektedir. Bazı memleketlerde, grup çalışması metodları, 

anti sosyal tezahür şekillerini gösteren kimselerin topluma daha iye intihale e 

melerini sağlamak ve mahdut bir grup içindeki şahsî münasebetlerini düzeltmek : 

onlara yardım etmek üzere iyi edici bir usul olarak da muvaffakiyetle uygulanın; 

tır. Bununla beraber, grup çalışması aslında ferde içinde yaşadığı toplum üyel< 

riyle memnuniyet verici ilişkiler kurmasını sağlayan, yapıcı ve önleyici bir f< 

liyettir. 

Son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biri de toplum kalkınmasıdır. 

Gerçi toplum kalkınması doğrudan doğruya, yâni saf mânâda bir sosyal hizmet git 

görülmez. Ancak, toplum kalkınmasına sosyal hizmetin diğer disiplinlerle işbirû 

yapmak suretiyle yardımlarda bulunduğu bir gerçektir., Başka bir deyimle, sosyal 

hizmetin toplum kalkınmasındaki katkısı, en az diğer disiplinler kadar önemlidi 

Gaye, "bugünkü hayatın çok değişik şartlarına İcarşı temel hücre olan aileyi koru 

malc olduğuna ve sosyal hizmetin de bu sahadaki rolü bilindiğine göre, bu hizmet 

toplum kalkınmasındaki yeri inkâr edilemez. 

Toplum kalkınmasiyle sosyal hizmetler arasındaki ilişkiler, Birleşmiş Milletler 

Mkonomik ve Sosyal İşler Dairesinin yayınladığı "millî sosyal hizmet programlar 
nın düzenlenmesi" adlı eserde Şöyle ifade edilmektedir: 

"Bazı memleketlerde sosyal hizmet ve toplum kalkınma.sı programları, Bakanlığın 

tok dairesine aittir. Bazı hallerde hu programlar, bir tek muvazeneli sosyal ka 

lcmma programı halinde birleşmiştir". 

Bu cins hizmetlerin toplum kalkınmasındaki yeri ve mütehassıs elemanihtiyacı is 

Ashridge konferansı raporunda zikredilmiştir : 

"Toplum kalkınması, sosyal ârızalarm sayısını azaltmaya yardım edebilir. ?akat 

meydana gelebilecek ârızaları önlemek lâzımdır. Bu da bir umumî sosyal kalkınma 

politikasının çerçevesi içinde olabilir." 
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Toplum teşkilâtına gelince s 

Toplum teşkilâtı; fertlerin, ailelerin ve toplumlarm hayat seviyelerini yükseltc-
cek ve refahlarını artıracak tarzda onların çeşitli hayat şekillerini organize eti 

için kullanılan usullerdir. Bu organizasyon, umumî mânâda alınabileceği gibi, baza 

bir toplumun belirli bir projesine, belirli bir sorununa da hitabedebilir. Toplum 

organizasyonu, topluma ihtiyaçlarını tanımakta,* onlara öncelik vermekte, ihtiyaçla 

rını gidermek için kaynakların:;, harekete getirmekte yardım eder. 

Sosyal güvenlik konusu bir ihtisas komisyonu tarafından ele alınmış bulunduğundan 

raporumuzda bu yöne değinilmiyecektir. 

Kısım III. 

öncelikler, tedbirler, hedefler 

A. Önceliklerin tâyininde gözönünde 
bulundurulacak esaslar 

Önceliklerin tcsbitinde kesin hükümlere varmak, idarecileri ve uygulayıcıları şa
şırtabilir. Bu konuda memleketin ekonomik, sosyal, kültürel, politik vc İdarî şart 

lorını gözönünde bulundurmak gerekir. Bundan başka, tesbit edilecok öncelik sırala 

rı, memleketin ihtiyaç ve kaynaklarına göre de değişebilir. 

Bununla beraber, bu konuda bazı ana prensipler sıralamak mümkündür. Daha başka de

yimle bazı nâzım fikirler verilebilir. Ancak, bir millî sosyal hizmet programı ya

pılmazdan önce, derin bir istatistik bilgiye dayanılması, hizmetin selâmeti ve mu

vaffakiyetinin belli başlı âmillerinden dlduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Bugün umumiyetle kabul edilen fikir; önceliklerin önleyici vasıftaki tedbirlere, 

ekonomik gelişmeyi kolaylaştıracak sosyal tedbirlere, özellikle ferdin çevresine 

uymasını, kolaylaştıran ve hususî grupların meselelerini halletmeyi hedef güden usu! 

lerden ziyade toplumun tüm refahını öngören sosyal hizmet usullerine, kişiler v ya 

topluluklar yararından ziyade toplumlar yararına hizmet edilmesine, kitle faali

yetlerine, toplumun hayat seviyesinin düzeltilmesi vc yükseltilmesi için fertleri 

vc toplulukları bir araya getirecek tedbir ve usullere verilmesi gerektiği merke
zindedir. 
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Burada dikkat edilecek önemli nokta, sosyal hizmet programlarının; sosyal sorun¬ 

ları önliyocek ve hatta mümkünse ortaya çıkmadan şifa vasıtalarını bulacak şelcilc 
"düzenlenmelidir. 

Bu konuda Birleşmiş lülletler Ekonomik ve Sosyal îşler Dairesinin yayınladığı 
"Aile hayat seviyeleri konusunda koordone bir rapor" isimli eserde s 

"tercih; önleyici vasıftaki tedbirlere, ekonomik, gelişmeyi sağlıyacak sosyal tel 

birlere, lâtle faaliyetine ve hayat seviyesinin düzeltilmesini sağlamak için feri 
lcri ve toplumları bir araya getirecek tedbir ve usullere verilmelidir." denilmek 

todir. 

Gene aynı dairenin yayınlarından olan "millî sosyal hizmet programlarının düzenle 

mosi" isimli eserde de "öncelik sırasında Hükümetlerin, kendilerine tercih hakkı 

bırakmıyan ânı zorluklar karşısında kalacakları şüphesizdir. Bazı memleketlerde 

hususî bir sosyal mesele, koruyucu tedbirleri tamamiyle unutmamak kaydı ile, iyi 

edici tedbirlere başvurmayı gerektirebilir. Tehlike, hususî bir meselenin hallini 

gaye telâkki edip bu meseleyi geçici bir şekilde tedavi etmek ve lüzumlu başka bi 

faaliyete ihtiyaç kalmadığına hükmetmektedir. Bununla beraber, iyi edici faaliyet 

İcrin öncelik kazandığı bazı memleketlerde, bu faaliyetler çok kere kendisini bir: 

ci plânda harekete getirmiş olan meselenin bir daha meydana çıkmasını önliyecek 

tedbirlerin alınmasını icabettirmiştir. Bu halde, öneliyici ve yapıcı tedbirlerin 

kabulü, hemen daima sağlanmıştır, "denilmektedir. 

Bu izahat çerçevesinde yurdumuz için lüzumlu gördüğümüz sosyal meseleleri önemle¬ 

rine göre sıralamaktayız. Önceliklerin bu tabloya göre ve yukarıda verilen nâzım 

fikirlere itibar edilmek lcaydiyle düzenlenmesinin faydalı olacağı kanısında bulun¬ 

duğumuzu belirtmek isteriz. Şurasını da kaydetmeden geçemiyeceğiz ki, ana başlıkl; 

altındaki çeşitli konular, komisyon görüşüne göre sıralanmıştır. Bu sıralanışta b: 

kesinlik yoktur. Raporun umumî ruhuna sadık kalınarak, programın uygulama ânındald 

memleketin ekonomik, sosyal, siyasî, İdarî ve kültürel şartlarına göre idareye biı 

elastikiyet tanınması ve sıralarda değişmeler yapılması yerinde bir hareket olur. 

Ancak bu değişikliklerde keyfî ve ferdî karar yerine, istatistik bilgiye ve memle¬ 

ket ihtiyaç ve gerçeklerine dayanan kcllektif mütehassıs heyet kararlarının alınma 

sı da son derece önemli ve lüzumlu görülmektedir. 
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Öncoliklcr : 

1. Aile ve çocuk refahı hizmetleri : 

a. Korunmaya muhtaç çoculdarm balcım ve yetiştirilmeleri s 

- Koruyucu aile yanında bakım; 

- Gündüzlü, kurmalarda bakım; 

- Yatılı Icurumlarda bakım. 

b. Evlât edinme 5 

c. Vesayet ve muhafaza; 

d. Çocuk suçluluğu; 

e. Ruhî teşevvüş gösteren çocukların bakımı? 

f. Okullarda ucuz yemek; 

g. Okul beslenme programları; 

h. Aile Casework'ü; 

i.Aile istişare meclisleri; 

j. Evlilik istişare kurulları. 

2. Erişkinler yararına yapılan hizmetler : 

a. Sakatların bakımı ve işe alıştırılmaları; 

b. Yaşlıların bakımı; 

c.. Alkolik ve toksikomanlarm readülcasyonu; 

d. Eahişelerin ve ahlâki tehlike içinde bulunan genç kızların 
kurtarılması. 

3» Ekonomik müşküllere göğüs geren hizmetler : 

a. Yoksullara yardım; 

b. Asker ailelerine yardım. 

4. Toplum hizmetleri : 

a. Toplum organizasyonu; 

b. Toplum merkezleri; 

c. Sosyal hizmet konseyleri; 

d. İstişare meclisleri vo bilgi merkezleri; 
e. Sosyal anket ve araştırma; 

f. Toplum kalkınması faaliyetlerine İcatıİma. 
/ •/ • 



5* Gruplara ait faaliyetler : 

a. Erişkinlerin eğitimi/ 
■ 

b. Çocuk, erişkin ve ihtiyar eğlence yerleri; 

c. Komşuluk merkezleri 5 

d. Gündüz için erişkinleri kabul eden klüpler; 

e. Çocuklar ve erişkinler için tatil kampları ve tatil evleri. 

6. Diğer benzer hizmetler : 

a. Tıbbî sosyal hizmetler; 

b. Ruh sağlığıyla ilgili sosyal hizmetler; 

c. Aile plânlaması sahasındaki sosyal hizmetler; 

d. Okul sosyal hizmetleri; 

f. Ueslekî yön verme ve yetiştirme konularındaki sosyal hizmetler; 

g. Sanayi sosyal hizmetleri; 

h. Adlî müzaharet; 

i. Suçluların balcımı* 

- Koruyucu hizmet; 

-Cezaevinde hizmet; 

- Mahkûmiyct sonrası bakım ve şarta bağlı sodbes bırakma. 

Hedefler ; 

1. Bütün yurda şâmil millî sosyal hizmet programlarını düzcnliyecek, yürüteç 

murakabe edecek, lıayır kurumu ve dernekleriyle işbirliğini sağlıyacak mil 

kademede mütehassıs ve otonom bir idarenin kurulması; 

2. Memleketin ekonomik, sosyal, kültürel ve İdarî şartlarına uygun millî 

sosyal hizmet programlarının düzenlenmesi 3 

3. Bu programların umumî kalkınma programında yer almasının sağlanması vc 

karşılığının bütçelerde gerçekleştirilmesi. 

Tedbirler : 

1. Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun tasarısının süratle kanunlaştırılması; 

2. Dvlât edinme müossesosinin bugünün anlayışına uygun bir hale getirilmesin 

sağlamak amaçiyİç medenî Kanunda değişiklik yapılması; (Bu konuda Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğünde lüzumlu hazırlıklar yapılmıştır) 
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3. Çocuk mahkemelerinin kurulması; 

4* Sakatların işe alıştırılması va işe yerleştirilmesi hakkındaki tasarı¬ 

nın kanunlaştırılması 5 

5« Mahkûmiyet sonrası bakıra ve şarta bağlı serbes bırakma müessesesinin 

kurulması; 

6. Sosyal Hizmetler Akademisi tasarısının kanunlaştırılması. 

Eı s 1 m IV. 

A. Lüzumlu insangücü ve para kaynağı 

Bundan 4-5 sene önce hazırlandığı halde kanunlaştırılmasına imkân hasıl olraıyan 

tasarının öngördüğü teşkilât ile memleket şartlarına göre öncelik taşıyan sosyal 

hizmetlerin tahakkuk ettirilmesi için o zaman yapılan hesaplara göre 80-100 milyon 

liralık bir bütçeye ihtiyaç bulunduğu hesaplanmıştı. Bugün do mâkul ölçüler içinde 

bu meblâğ ile teşkilâtın kurulabileceği ve birinci plânda önem taşıyan sorunlara 

çare bulunacağı kanısındayız. 

insangücü için kesin bir rakam vermeye imkân görememekteyiz. Bir hamlede bütün sos¬ 

yal hizmetleri kapsayan bir programın uygulanması vo bütün yurda şâmil bir teşkilâ¬ 

tın kurulması düşünülmediğinden, başka bir deyimle kuruluş ve hizmet kademeli ola¬ 

cağı cihetle insan gücünün beşer yıllık programlara göre ayarlanması uygun olur. 

B. Böviz ihtiyacı, 

IIillî imkânlarla karşılanacağına inandığımız sosyal hizmet teşkilâtı ve program¬ 

ları için dövizo ihtiyaç hissettirmiyeceği kanısındayız * 



Sosyal -Hizmetlerde Koordinasyon 

a. Giriş 

Sosyal Hizmetler Koordinasyon Kurulları, bünye fonksiyon ve çalışma tarzları 

balarımdan memleketimizdclci sosyal yardım faaliyetleri arasında benzeri olmayan fay¬ 

dalı bir kuruluştur. Koordinasyon Kurulları aynı zamanda birer Dernekler birliğidir. 

Bu birliğe katılan sosyal yardım hizmet kurumlan ayrı ayrı fonksiyonları olan bağım¬ 

sız Kurumlar olma niteliğini muhafaza etmekle beraber, birbirleri ile müşterek bir 

gaye uğrunda işbirliği yapmak arzusunda olanlardır. Koordinasyon Kurulları bu görevi 

ile toplumda faaliyet gösteren sosyal yardım ve hizmet kurumlannın üstünde, onlara 

oıairler vererek, liderlik edecek bir statüye sahip değildir. Bu Kurullar daha ziya¬ 

de toplumda bulunan derneklerin meydana getirdiği bir kurumdur. Bu kurum vasıtası ile 

dernekler topluma bir bütün olarak on iyi şekilde faydalı, olmak için programlarını 

geliştirmek imkânını bulacaklardır. 

b. Koordinasyon Kurullarının Kuruluşları : 

Homon her toplumda, toplum refahı ile uğraşan resmî ve gönüllü birçok kurum¬ 

lar mevcuttur. Bu kurumlar ele aldıkları sosyal problemlerin çözümüne çalışırlar. 

Daha ziyade gelişmiş memleketlorde sosyal refah kurumlan ele aldıkları problemleri 

çözünce işlerinin sona erdiğini düşünmeyip, sosyal durumun ıslâhına ve geliştirilme¬ 

sine çalışmakta devam öderler* Şüphesiz bir sosyal refah kuruntunun hizmet yapmak is¬ 

tediği sahayı seçmede, tecrübe yapmada serbestisi vardır. -Aynı zamanda yaptıkları 

hizmette, halkın anlayışını ve bu hizmetlerden faydalanmasın sağlamak sorumluluğun¬ 

dadır lar. Bu sorumluluğu yorino getirmek için diğer kurumlarm faaliyetlerinden haber 

li olmaları, bağlantı ve toplulukları bilmeleri gerekir. Bunun için bütün lcurumlarm 

birloşerek düşünce ve görüşlerini açıklayıp tartışacakları bir ortam düşünülmüştür. 

İşte bu düşünce ile yaratılan ortam "Sosyal Hizmetler Koordinasyon Kurulları" dır. 
Bu girişten do anlaşılacağı gibi bu tip kurullar fonksiyonel toplumlarm his¬ 

sedilen ihtiyaçları üzorine kurulur ve ancak hu şekilde kurulan koordinasyon Kurul¬ 

ları vorimli olabilir. 

Ifcmleketimizdo sosyal refah burumlarının koordinasyonuna şiddetle ihtiyaç 

vardır. Bu ihtiyacın önco kurumlar tarafından duyulması ve sezilmesi esas olmakla 

berahor, memleketimizin sosyal hizmet anlayışı buna imkân vermemiş olduğundan bu 
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lcurullar Sosyal Hizmetler Qonel Müdürlüğünün etkisi vo öncülüğü ile kurulmuştur. 

Ancak, yurdumuzdaki sosyal hizmet vo görevlerle ilgili kurum ve derneklerin 

hu kurulun fayda vo fonksiyonlarını g ;reği kadar kavramamış olmaları ve bir yönde 

Genel Müdürlüğün dernekler nezdindo gerekli çabayı sarfotmeyişi ve başlangıçtaki 

ilgi ve rehberliği göstermeyişi yüzünden bu kurullar arzu edilen şekilde gelişmemi! 

lcruir. Bunda, konunun çok yeni oluşunun ve kurul yöneticilerinin bu işin önemini 

gereği kadar kavrayamamış olmalarının da etkisi vardır. 

c. Koordinasyon Kurullarının Amaçları ; 

Sosyal Hizmet Koordinasyon Kurullarının amaçları, aşağı yukarı bu kurullar: 

tüzüklerinde belirtilmiş olmakla beraber, bu amaçları şu şekilde de özetlemek müraki 
dür. 

1. Toplumun karşılanamiyan ihtiyaçlarını tesbit etmek ve bu ihtiyaçları ka: 

şılamak için uygun plânları geliştirmek. 

2. Toplumun sosyal refah ile ilgili kaynak, bilgi ve tecrübelerini birleş¬ 

tirmek, 
lumun 

3. Top/ sosyal refah ihtiyaçlarını karşılamak üzere, müştereken toplum kayı 

1arını harekete geçirmek, 

4. Toplum içinde -liderliğin gelişmesine vo toplum hareketlerinin başlaması] 

çalışmak, 

5* Gereken hallerde, sosyal problemlerle ilgili kanun, kararname, tüzük ve 

yönetmeliklerde değişikliklerin yapılması için bilimsel çalışmalarda bulunmak. 

6. Resmî ve gönüllü kurumlar arasında münaresebet sağlıyacak bir kanal vazi 

fesi görmek. 

7. Gönüllü derneklerin kalite vo standartlarını ıslâh etmek, gelişmeleri iç 

yardımda bulunmak. 

8. Sosyal problemler üzerinde seminerler, kurslar, konferanslar, demonstras 

yonlar, çalışma grupları, sergiler v.b. tertip ötmek. 

9* Sosyal yardımcıların, meslekî eğitimlerinde ve lcurumlarda görevlendirilme 

lerinde yardımcı olmak. 

10. Danışma, araştırma, inceleme, müracaat servisleri kurmak, meslekî litto- 

ratürü kapsayan kitaplıklar tesis etmek, çeşitli yayınlarda bulunmak. 
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11. Gönüllü "bürolar kurulmasına çalışmak. 

Böylosino önemli görevleri üzer lor ino almış "bulunan koordinasyon kurulları¬ 

nın bu görevlerini gereği kadar başarabilmeleri için aşağıdaki hususların gorçekloş 

.nesi gerekir : 

1- Sosyal refah derneklerinin ve faaliyetlerinin koordinasyonu yetkisi Sosys 

Hizmetler Genel Müdürlüğüne verilmiş olduğuna göre, Genel Müdürlüğün bu konu ile y£ 

kından ilgilenmesi, bu uğurda yapılacak çalışmaları teşvik etmesi, maddî ve istizan 

yardımlarda bulunması, 

2- Koordinasyon Kurullarının görev ve yetkilerinin Genel Müdürlükçe ilgili 

kurum ve derneklere duyurulması, 

3- Sosyal Hizmetler Genel Müdürlünün, dernekler nosdinde çalışarak, koordi¬ 

nasyon kurullarının lüzum ve faydalarını açıklaması ve bu konudaki ihtiyacı hisset¬ 

tirmesi ve koordinasyon kurulları için derneklerin arzusunu geliştirmesi, 

4- Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünce sosyal refah kurum vs derneklerine 

yapılan yardımlarda, koordinasyon kurulları ile işbirliği yapılması, bu suretle ko¬ 

ordinasyon kurullarının dernekler nezdindo onorc edilmesi, dolayısiyle Genel Müdür¬ 

lüğün bu konudaki çalışmalarında yardımcı olunması, 

5- Genel Müdürlüğün sosyal hizmet konusu ilo ilgili toplantılz'inda koordine 

yon kurulu temsile ilerinin de "bulundurulması. 

6- Mahallî Sosyal Hizmet Koordinasyon Kurulunun millî çapta "bir sosyal hizm< 

koordinasyon birliği haline getirilmesi için Genel Müdürlüğün öncülük etmesi ve do; 

teklenmesi. 

7- Sos. Hiz. ilgili kurum ve derneklerin adlarını, görevlerini, hizmetlerin; 

köklü ve esaslı bir şekilde gösterecek bir " Dernekler Rehberi"nin hazırlanabilmesi 

için Genel Müdürlükçe gerekli yardımın ve işbirliğinin sağlanması, 

8- Sosyal Hizmetler Akademi sinin, koordinasyon kurullarının İlmî çalışmala¬ 

rına ışık tutması ve yardımcı olması. 
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(X) işareti bu üyenin alt komisyon 
(+) Tek olarak ranor istenebilir. 

jaşkanı olduğunu göstermektedir. 



SOSYAL HİZMETLER ALANI İÇİN SOSYAL 
 ÇALIŞMA EĞİTİMİ  

I. Sosyal Çalışma Eğitiminin Tanınıı; 

İnsanların muhtaç olduğu sosyal hizmetlerin etkili bir şekilde 

yerine getirilmesi için bu hizmetlerin çeşitli programlarında çalışan sosyal 

çalışmanlara (x) (Social Korker) yabancı memleketlerde nasıl bir eğitim 
sağlandığını özetlemek için Birleşmiş Milletlerin Ekunomik ve Sosyal Konseyi 

kararma uygun olarak hazırlanmış olan "Training for Social Work,Forth 
İnternatiniol Survey-Sosyal Çalışma Eğitimi, Dördüncü Milletlerarası Etüd" 
adlı eserden faydalanılmıştır. 

Endüstrileşmiş' Avrupa memleketlerinde ve Kuzey Amerika'da uzun yıl¬ 
lardaki beri mevcut olan bir hayli genişlemiş sosyal hizmetlerde sosyal çalış- 

manlar insanların karşılaştıkları sorunları çözümlemek için kişileştirilmiş 
bir tutumla çalışmışlardır. Bu eğilimle son yıllarda bazı değişmeler olmuş 

ve bu kişisel tutuma ek olarak toplumla çalışmalarda grup metodlarına daha 

çok önem verilmeye başlanmıştır. 

Son yıllarda özgürlüklerine kavuşan ve gelişen memleketlerde millî 

gelişme ve kalkınma programlarını destekleyen hizmetlerde sosyal çalışmanın 

rolünün daha fazla önem kazandığı görülmektedir.Bunun sonucu olarak geniş 

halk topluluklarına faydalı olacak metodlarm ve tekniklerin lüzumu belirmiştir. 

Böylece sosyal çalışmalar geniş sağlık,bejlenme eğitimi ve toplum kalkınması 

programlarında diğer disiplinlerin temsilcileriyle beraber bir ekip üyesi 

olarak çalışmaya başlamıştır.Bu ekip üyesi olan sosyal çalışman'm fonksiyon¬ 
larına değinmeden önce buraya sosyal çalışma dediğimiz bilimsel tutumun bir 

kaç tarifini aktarmanın yerinde olacağı düşünülmüştür. 
1. "Sosyal çalışma kişilere tek tek ve gruplar halinde yardım sağla¬ 

mak yoluyla sosyal ilişkiler alanında daha verimli olmalarına amaç edinir.Bu 
amacın gerçekleştirilmesi için s syal çalışmanlar kişinin çevresi ile olan 
alışverişini gözönünde tutan faaliyetlerde bulunurlar" (l) 

(x) "Social Korker" teriminin karşılığı Sosyal Hizmetler Akademisince kurulan 
terim komisyonunca en uygun karşılık olarak bulunmuştur.Daha eski metinler¬ 
de mesleğin adı Sosyal Yardım olarak da geçmektedir. 

(l) " Council of Social Kork education" 
I 
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2. "Sosyal çalışma kişilerin sosyal ruhsal ve fiziksel takımdan en iyi 

duruma gelmelerini sağlamaktır. Sosyal çalışmada tu amaca ulaşmak için kulla¬ 

nılan metodlar tıp , hukuk, eğitim gibi mesleklerin ine t odlar m d an farklıdır, 

çünkü sosyal çalışmada kişinin, ailenin sosyal grubun ve toplumun hayatına 

etkide bulunan tütün sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörler gözönüne alına¬ 

rak yardım yapılır. Diğer hizmet meslekleri üyeleri ise şahsi ihtiyacın tir 

özel veçhesi ile meşgul olarak kişiyi daha iyi duruma getirmeye çalışırlar. 

Sosyal çalışma kişinin içinde yaşadığı çevredeki sosyo-ekonomik kuvvetlerin 

şahsi,tiolojik ve psikolojik unsurları arasındaki dinamik etkileşmeleri göz- 

önünde bulundurarak yardım sağlar" (2) 

Sosyal çalışına mesleği sosyal sorunları ortaya çıkaran sebeplerin çok 

çeşitli olduğunu daima gözönünde bulundurarak hem yardıma muhtaç kişilere 

şahsi yardımda bulunur, aynı zamanda da insanların ıstırap,sıkıntı ve çevreye 

uyamamak zorurununu gidererek toplum şartlarını değiştirmeye girişir.Bunu 

yapabilmek içinde sadece insanların duygusal, sosyal ve ekonomik sorunlarını 

çözümlemek için insanların tabiî kabiliyetlerini, yaratıcı enerjilerinin orta¬ 

ya çıkması ve kuvvetlenmesi kendi kendilerine seçtikleri amaçlarına ulaşmak 

için bilfiil bu çabaya katılmalarını tervik edecek gayretlerini arttırır. 

Sosyal çalışmanın insanlara tek tek, grup üyesi ve toplum üyesi olarak 

yaptığı müdahale çe itli alanlarda yer alır. Bunlar şu üç katagori içinde 

toplanabilir, a) Kötü duruma düşmüş kişiler ve gruplar için yani, hastalar, 
sakatlar,muhtaçlar,korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, azınlık grupları ve 

bir topluma yeni gelen gruplara yapılan hizmetler, b) Olağan üstü güçlük ve 

tehlikelerle karşılaşan kişi ve gruplar için yapılan hizmetler (tabi afetler, 
harp, salgın hastalıklar kurbanları) harp malûlleri, asker aileleri, c) koru¬ 

yucu ve kültürel hizmetler. 

Sosyal çalışma alanına giren başlıca faaliyetler bir de yapılan hizme¬ 
tin cinsine göre tasnif edilebilir. 

1. Muhtaçlara Devlet tarafından yapılan yardım faaliyetleri maddî ve 
malî sıkıntıda olanlar için örgütlenmiş hizrretler.Yaşlılar, herler ve hiçbir 

İŞ yapamıyacak kadar sakatlanmış kinseler,korunmaya muhtaç pccutlar için bakım 
hizmetleri. 

(2) Frildlander,Walter-Concepts^Methods cf Social Work "Sosyal çalışma kavramı 
ve metodları" Prentice Hail,İne.Englewood cliffs. H.J 1958 
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2. Sosyal Sigorta-Yaşlılık, işsizlik,iş kazaları, meslek hastalıkları, 

aile reisinin ölümüne karşı sigorta ve serbest çalışanlara ve sigortalı 

işçilere sağlanan hizmetler. 

3. Aile hizmetleri-şahsi ve ailevi ilişkilerde, evlilik anlaşmazlık¬ 

larında, kişisel çalışma ve rehberlik yoluyla yardım sağlanması. 

4. Çocuk refahı hizmetleri-çocukların koruyucu aile yanında ve 

müesseselerde hakimi, gündüz bakımevleri ve kreşler, evlât edinme yoluyla 

yardım sağlanması, asosyal davranış ve topluma uyamıyan davranış sorunları 

olan gençler için koruyucu hizmetler, okullarda rehberlik hizmetler (kişisel 

çalışma) çocuk emeğinin kötüye kullanılmasını önleme hizmetleri. 
5. Sağlık ve Tıbbî Hizmetler-ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, çocuk 

dispanserleri, ziyaretçi hemşire hizmetleri, sakat yetişkin ve çocuklara 

rehabilitasyon hizmetleri; hastalık sonrası hizmetler, hastane sosyal hiz¬ 

metleri. 

6. Ruh sağlığı hizmetleri-akıl hastalıkları ile geri zekâlılara 

müessesede bakım hizmetleri, ruh hastalarına meslekî rehabilitasyon hizmet¬ 

leri, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri çocuk ve yetişkinler için ruh sağlığı 
hizmetleri. 

7* Islâh hizmetleri-çocuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri ile ilgili 

olarak şartlı salıverme ve takip hizmetleri, teşhis ve tedavi hizmetleri 

tevkif evlerinde ceza-evleri ve islâhevlerinde kişisel çalışma ve grup 

çalışması-hizmetleri (suçluların topluma yararlı olacak şekilde bakımı 
hizmetleri) 

8. Gençler ve yetişkinlervve boş zaman değerlendirme hizmetleri: 
Toplum ve gençlik merkezleri hizmetleri, mahalle birlikleri: eğlence 

hizmetleri, çocuk ve gençlik klüpleri, tatil kampları hizmetleri ve kültü¬ 

rel programlar hazırlama hizmetleri. 

9. Harp malûlleri hizmetleri-malül askerlere kişisel ve grup çalışma¬ 

sı yoluyla yardım hizmetleri, hastane ve meslekî ve fizik rehabilitasyon 

hizmetleri 

10. Konut hizmetleri-toplum konutlarında hizmetler, şehirleşme ve 

endüstrileşmenin ortaya çıkardığı sosyal sorunlarla ilgili hizmetleri. 

11. Toplum kalkınması hizmetleri. 



12. İşçilere hizrnetler-iş arayanlara hizmetler, endüstri ve tarım 

işçilerine hizmetler, mesleki rehberlik, meslekî rehabilitasyon hizmetleri, 

yurt içi ve yurt dışı işçilere hizmetler. 

13. Toplum refah hizmetleri-Toplum refahı kurulları yoluyla sosyal 

ve sağlık hizmetleri planlanması kefcrdinasyonu ve örgütlenmesi sosyal 

yardım için müşterek para toplama hizmetleri. 

Bütün bu katagorilerdeki hizmetlerin sağlanmasında sosyal çalışmanın 

kişi ile çalışma grupla çalışma ve toplum organizasyonu metodları kullanıl¬ 

maktadır. Sosyal çalışma metodları sadece bu hizmetler için örgütlenmiş 

kuruluşlar tarafından kullanılmayıp, hastaneler okullar, klinikler»mahke¬ 

meler, rehabilitasyon merkezlerinde bunlara ilâveten sosyal çalışma, fabrik 

larda, maden ocaklarında, işçi sendikalarında çalışan kişilere muhtaç 

oldukları yardımları yapabilmek için de tatbik edilmektedir. 

Sosyal çalışma eğitiminde seviyeler: 

Sosyal çalışmanın fonksiyonları değiştikçe bu alanda eleman yetiştir¬ 

mede de bazı değişiklikler olmuştur. Son zamanlara kadar Avrupa'da genel 

sosyal çalışma eğitimi kişi ile çalışma (Casework) tekniğine dayanıyordu. 
Grup çalışması yeni yeni etkili bir metod olarak kabul edilmektedir, toplum 

•rganizasyonu ise çok daha yenidir. Özellikle Kuzey Amerika'da bu alanda 

hızlı bir gelişme görülmektedir. 

Sosyal refah personelinin eğitimi genel olarak en aşağı üç seviyede 

görülüyor. 

a) İdareciler, öğretmenler ve denetçiler. 

b) Sosyal çalışma pratisyenleri, 
c) Yardımcı sosyal çalışma pratisyenleri. 
Personel eğitimi programları ise genellikle iki katagori arz etmek¬ 

tedir. 

1. Meslekî eğitim veya teknik eğitin programları, 

2. Hizmet-içi ve kısa süreli eğitim programları meslekî eğitimle 

yetiştirilen meslek elemanları pratiğin teorik ve kavramsal çerçevesine 

önem verecekleri sorumlu tatbikat için hazırlanırlar. 

Meslekî eğitim teori ile pratiğin entegrasyonu şeklinde sağlanmakta 

ve pratik çalışmada denetleyicinin gözetimi altında sosyal çalışmanın 

değer ve davranışları kazandırılmaktadır. 
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Meslekî ve teknik eğitim çeşitli memleketlerin değişik eğitim sistem¬ 

leri içinde kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. 

İlk basamak eğitimi 8 ila 10 yıllık bir eğitim üstüne kurutanlardır. 

(Afrika memleketleri) 

İkinci basamak eğitini 12 yıllık bir eğitim üstüne kurutanlardır. 

Üniversiteye giriş haklarını kazananlar için olan bu basamak eğitimi(Asya 
ve Orta Doğu memleketleri) 

Üçüncü basamak eğitimi 14 yıllık bir eğitim üstüne kurulandır.(Lise¬ 
den fazla) sosyal çalışma üniversite eğitimi 2 ilâ 4 yıl arasında değişmek¬ 
tedir. (İngiltere) 

Dördüncü basamak eğitimi mutlaka bir üniversite eğitiminden sonra 

başlanan bir eğitimdir ve iki yıl sürecek, bitirenlere "Master of Social 

Work" derecesini sağlar. (Amerika Birleşik Devletleri ve Kadana) 
Bu üniversite sonrası öğrenimin amacı kalifiye sosyal çalışma meslek 

elemanları yetiştirmektir. Öğrenciye bir meslek felsefesi kazandırılarak, 
kendisine mesleğinde liderlik yeteneği sağlamış olur. Elde ettiği bilgi, 

maharet ve tutum üç ana alandadır. 

a) Sosyal hizmetler ve sosyal politikayı şekillendiren etkenler, 
b) İnsan gelişimi ve davranışı (ilgili psikolojik, biolojik ve sosyo¬ 

lojik bilgilerin karışımı) 
c) Sosyal çalışma pratiğini kapsayan metod ve süreçler. 
Sosyal çalışma eğitimindeki seviyeleri kısaca gördükten sonra şimdi 

yabancı memleketlerde bu mesleğin eğitimin^nasıl geliştiğini görelim. 
II. Yabancı memleketlerde sosyal çalışma eğitimi (x) 

Kıt'a Avrupa'sında sosyal çalışma öğrenimi için gerekli eğitim sevi¬ 

yesi bir çok hallerde 10-12 yıllık genel eğitime eşittir ve programların 

çoğu yüksek seviyeli meslekî eğitim derecesini aşmamıştır. Eğitimin profes¬ 

yonel niteliğini kuvvetlendirmek için de önemli gelişmeler kaydedilmektir. 
Fransa'da bu türlü okullara girebilmek yüksek tahsilin şart koşulması veya 

İtalya ve Hollanda'da olduğu gibi eğitim süresinin bir yıl daha uzatılması 

bu eğitimi desteklemektedir. Doğrudan doğruya personel ihtiyacı ile ilgili 

olarak özel programlara konulan ihtisaslaşma kurslarile yasama ve kurum 
yönetimine ait bilgiler yerlerini daha bilimsel ve metodolojik nitelikteki 

(x) Bu bölüm Birleşmiş"Milletlerarası dördüncü eğitim Sorvey’inden 
alınmıştır."-" Fourth Internotırial Survey on Social Work Traimng" 
United Natuns, 1964 / 
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programlara terk etmektedirler. "Fransa'daki ders programlarında yapılan 

bu tür- revizyonlar sosyal çalışma eğitiminde sosyal bilim dallarının 

öğretimini geliştirmeye hayli yardımcı olmuştur. 

Bu sıralarda İngiltere'de.:i çalışmalar başka bir yön almış ve üniver¬ 
site mezunları için ayrıca dört üniversitede sosyal çalışma eğitimi imkân¬ 

ları sağlanmıştır. Başlangıçta 17 ay süren ve süreleri gittikçe uzatılan 

bu eğitim, İngiltere Üniversitelerinde sosyal bilim ile metod ve uygulama 

derslerini birleştiren ilk üniversite programlarıdır. Bu arada,üniversite 

dışında, İşçi Partisinin M ıhallî İdareler Sağlık ve Refah servislerinde 

çalışacak sosyal çalışmanlarla ilgili olarak ortaya attığı buluşlar, sosyal 

çalışma eğitimine kuvvetli bir ilhanı kaynağı olmuştur.İşçi Partisi, yüksek 
öğrenire kollejlerinde genel eğitim kursları açılmasını ve sonradan bu kurs¬ 

ların millî sertifika seviyesine çıkarılmasını tavsiye etmiştir. 1962 de 

sosyal çalışmanları sağlık ve refah hizmetlerinde görev alabilecek şekilde 

yetiştirilerek millî sertifika almalarını sağlıyacak bir sosyal çalışma 

eğitimi konseyi kurulmuştur. Aynı zamanda sosyal hizmet eğitimi için yeni 
bir Millî Enstitü,de açılmıştır. 

Kalifiye sosyal çalışman sayısının ihtiyacı karşılamaya yeterli olmıya 

oağı endişesi İsveç ve İngiltere'yi bu alanda yardımcı eleman yetiştirme 
programları geliştirmeğe doğru itmiştir. İşçi partisi yukarda adı geçen üç 

eğitim müesse3esinde yetişmiş sosyal refah personelinin ele alacağı müracaat’ 

çı problemlerini de üç ayrı katagoriye ayırmıştır. 

a. İhtiyaçları açık ve belirli olan kişiler. Bunlar ya çeşitli maddî 
yardım, ya da yardımın devamlılığını gerektirecek her hangi bir değişikliği 

ortaya çıkarmaya yarıoak periodik ev ziyaretleri niteliğindedir. 

b. Eğitim görmüş bir sosyal çalışman'm sistematik yardımına muhtaç 

çapraşık problemli kişiler. 

c. Profesyonel ve tecrübeli sosyal çalışmalıların ustalıklı yardımları¬ 

na muhtaç çözümü güç problemleri olan kişiler. 

Hollanda yetkili çevrelerinde de eğitim seviyesile ilgili görüşler 

hemen hemen aynıdır. Şimdilik yardımcı sosyal çalışman yetiştirme hususunda 

Avrupa'da çok az program mevcut olmakla beraber, ileriki yıllarda bu eksik¬ 

liğin hızla giderilebileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu eğitimin 
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alacağı şekil ve yön çağdaş profesyonel sosyal çalışma örgütlerile eğitsel 

kurumlanın düşünüşlerine bağlıdır. 

Öte yanda Avrupa'nın bir çok yerlerinde sosyal refah personeli yetiş¬ 

tirme hususunda ileri adımlar atılmıştır. Önceleri kişisel çalışma öğreti¬ 
miyle başlıyan mütevazi kurslar 1952 de Hollanda'da bu metodla ilgili üst 

seviyede kursların resmen açılmasile Fransa, İsviçre, İngiltere gibi diğer 

Avrupa ülkelerine de yayılmıştır. 

Avrupa'da temel eğitim programlarının çoğu henüz üniversite programla- 

rile birleştirilmiş durumda olmamakla beraber, üniversite sistemi içinde 

yüksek dereceli eğitim kursları açmak eğitimi gittikçe kuvvetlendirmektir. 

Meselâ, Yugoslavya'da sosyal çalışma okulu mezunları Hukuk Fakültesinin 

ikinci dönemine alınmadıkları gibi, bunlar için kurulacak bir sosyal ilimler 

fakültesinin plânları da hazırlık safhasındadır. Finlandiya'da Sosyal İlimler 

Okulu mezunları master derecesi almak üzere üniversitelerden birinde eğitimine 

devam edebilir. İsveç Sosyal Çalışma Eğitimi Komisyonu, mezunların, üniversi¬ 
telerde doktora seviyesindeki kurslara devam etmelerini tavsiye etmiştir. 

Sosyal çalışmanların bu tür^ıhtisaslaşma eğitimi görme imkânları dışın¬ 
da ayrıca başka alanlarda da eğitilme imkânları vardır. Belçika'da Psikiatrik 
sosyal çalışma eğitimi, Fransa'da köy sosyal çalışması ve işçi refahı, 

Protekiz'de sömürgeler için sosyal çalışma kursları ve İsveç'te ruh sağlığı 
eğitimi gibi. 

Kalifiye saha çalışması denetçilerine duyulan şiddetli ihtiyaç, bu iş 

için tecrübeli sosyal çalışman yetiştirme kurslarının öncelikle ele alınması¬ 

nı gerekli kılmıştır. Full-Time veya Part-Tirne olarak geliştirilen bu kurslar 

Fransa Sosyal Hizmet Enstitüsü, çeşitli Hollanda Akademileri, Portekiz Sosyal 

Çalışma Yüksek Bilimler Merkezi, İsveç Sosyal Çalışma ve Cenova Sosyal İlimler 
okulları tarafından organize edilmiştir. Bazı ülkelerde öğretmen yetiştirme 

kurslarına başlanmıştır. Fransa, İtalya, ve İngiltere'de yeni açılan Millî 
Sosyal Çalışma Eğitim Enstitüleri bu gibi öğretmenlere burs vermektedirler. 

Avrupa'da idari mevkilerde çalıştırılacak Sosyal Refah Personelinin 

yetiştirilrnesinede çok öngm verilmektedir. Fransa'da bu amaçla Sosyal Hizmet 

Enstitüsünde tecrübeli sosyal çalışmanlar için özel kurslar açılmıştır.Federal 

Almanya ve Hollanda'da üst kademeli idareciler gözönünde tutularak aynı 
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nitelikte kurslar açılmıştır. Bu eğiti:, şekli yavaş yavaş bütün Avrupa 

ülkelerine yayılmaktadır. 

Lâtin Amerika'da Çocuk Refahı, Toplum Kalkınması ve köy refahı alan¬ 

larında hizmet içi vs kısa süreli eğitim programlarına karşı gittikçe 

artan bir ilgi duyulmaktadır. Bununla beraber temel sosyal çalışma eğitimi 

gene sosyal çalışma okullarının sorumluluğu altındadır. Bir çok lâtin 

Amerika ülkelerinde sosyal çalışma eğitimi teknik olmaktan çok profesyonel 

bir teşebbüs olarak görülmekte ve geleneksel mesleklere kıyasla daha liberal 

bir meslek olarak kabul edilmiştir. 

Gelecekte uygulanacak plânlar için eğitim seviyesinin üniversite 

statüsüne yükseltilmesi ve eğitim programlarının üniversitenin diğer 

profesyonel kurslarile ölçülü bir şekilde kuvvetlendirilmesi düşünülmekte¬ 

dir. Şili bu programı ilk önce uygulayan ülkeler arasındadır. 

Asya'da olduğu gibi başka bölgelerde de büyük çapta tipik bölgesel 

problemleri gerçekçi bir açıdan ve mahalli kültürel değerlere karşı anlayış 

göstererek çözümleyecek nitelikte yerli sosyal çalışman yetiştirmeğe büyük 
önem verilmektedir. 

Orta Doğu ülkelerindeki bütün resmi eğitim programları sosyal çalışma 

için en az orta dereceli okul eğitimi şart koşmaktadır. İsrail'de temel 
eğitim kursu üç yıl sürelidir. Lübnan iki yıllık bir program uygulamakta, 

Birleşik Amerika, Türkiye ve Birleşik Arap Cumhuriyetleri ise 4 yıl süreli 

eğitim yapmaktadırlar. Birleşik Arap Cumhuriyeti ayrıca sosyal Refah Başkan¬ 

lığına bağlı olarak Sosyal Refah İdarecileri için eğitim programları uygu¬ 
lamakta ve son yıllarda çocuk refahı alanında bölgesel personel yetiştirme 

merkezleri açmaktadır. 

Sosyal Çalışma 'Jğitimi Problemleri: 

Ders Programlarını Geliştirme 

Sosyal Çalışma temel eğitim programlarının içine neler alabileceğini 

düşürmek tu raporun sahası dışından.; r. Bu soru Uluslararası üçüncü Sesyal 
Çalışma Eğitim Raporunda uzun uzadıya tartışılmıştır. Yalnız şunu eklemek 

gerekir ki en küçük ölçüde sosyal çalışma temel programları dahi genellikle 

şu üç unsuru içine almaktadır. 
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1. Sosyal bilimleri kapsayan sınıf içi dersler, sosyal çalışma metod 

dersleri ve sosyal çalışma uygulama alanlarının tahkiki. 

2. Araştırma ve usul hakkında ders veya pratik çalışma. 

3. Sosyal Refah programları üzerinde gözlern veyahut ta denetleme ile 

yapılan pratik çalışmalar (saha çalışması dersi) 
Son on yıl içinde çalışma eğiticileri zihinleri kurcalayan ortak sorun¬ 

lar üzerinde dikkatle durmaktadırlar. Bunlardan ele alınması ön görülen en 

büyük problem kurumsal derslerle pratik dereler arasında bir denge kurarak 

teori ile pratiği kaynaştırmak ve böylece öğrencide gerekli ölçüde kendi 
kendini tanıma niteliğini geliştirmektir. Bunun yan sonucu olarak denetle¬ 

yici pratik çalışma programlarının süresi uzatılmış ve böylelikle daha iyi 
bir düzen sağlanmıştır. 

Zihinleri kurcalayan ikinci büyük problem ise metod dersleridir. 

Çeşitli metodlarda görülen derişik kültürleri kuvvetli bir teorik çerçeve 

içine yerleştirmek hususunda büyük gayretler sarfetmektedir.Sosyal Çalışma 

eğitiminde araştırmanın rölü de gün geçtikçe açığa çıkmaktadır. Son olarak 
denilebilirki sosyal değişme hızı ve program gelişmelerini sosyal refah 

idareciliğini ve sosyal politika gelişimin önemini ortaya koymakta çok yarar¬ 

lı olmuştur. 

Temel Dersler 

Eğitim seviyesinin 12 yıl (Orta öğretim seviyesi) ve sosyal çalışma 
öğrenim süresinin üç yıl olduğu yerlerde , birinci yılın büyük bir kısmı 

çoğu zaman üniversitelerin ilk seviyesindeki temel derslere ayrılır.Sosyoloji 

ekonomi ve halk sağlığı gibi al,anlarda temel kavramların programa alınması 

hususunda gayret sarfedilmektedir. Fransızca konuşan ülkelerdeki okullarda 

genellikle tıp ve bioloji bilimlerini kapsayan toplu ders bilgisi ağırlıkla 

programlarda yer almaktadır. Eğitim programlarının dört yıl süreli olduğu 

Lâtin Amerika veya aynı seviyedeki Asya okullarında ise ilk iki yılda okutu¬ 

lan temel dersler öğrenciye t^-mel bilgi verme amacı güttüğünden, Standard 

bir üniversite ders programı içine giren kültür veya sosyal bilim niteliğin¬ 

dedir. Burada zaman zaman rastlanan güçlük bu derslerin sosyal refah faali- 

yetlerile meslekî uygulama yönlerinin kesinlikle belirtilmiş olmayışmdadır. 

örneğin, sosyal çalışma öğrencilerine verilen ekonomi dersleri, ekonomi 
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öğrencilerine öğretilen derslerden farklı olmayabilir. Bu gibi durumlara, 

full-Time öğretmen kadrosunun yeterli olmadığı ve sosyal çalışma okuluna 

üniversitelerin çeşitli fakültelerinden veya başka kaynaklardan part^-time 
öğretmen sağlama zorunluğu duyulduğu zaman rastlanılır. 

İngiltere'de Kolej veya Üniversite mezunları genel bir sosyal çalışma 

eğitimi verme hususunda girişilen teşebbüs Avrupa'da büyük bir gelişmeye 

yol açmıştır. Bir dereceye kader 1954 de London School of Economics1 de 
başlıklı programlarından örnek alan bu kurslar şimdi Southamton,Birmingham, 
Ne w* as tle-on -tyne, Leicester, Cardiff ve Briç tol üniversitelerinde faaliyete 

geçmiş bulunmaktadırlar. Çocuk Refahı Merkez Eğitim Komisyonunun teklifi 
üzerine Nortingham, Liverpool ve Oacford üniversitelerinde sosyal bilim, ve 

profesyonel sosyal çalışma tatbikatında bilgi ve kavram arasında daha iyi 
bir kaynaşma sağlama amacile tatbiki sosyal bilimlerle ilgili yeni program¬ 

lar uygulamağa başlamıştır. 

Sosyal çalışma eğitiminin amrcı öğrencilerden beklenen yeterlik dere- 

oesile ölçülebilir. 

Sosyal çalışma okulu mezunlarından s o '.yal çalışmanın başlıoa kavram, 

ilke ve tekniğini anlamaları ve sorunlu bir meslekî çalışma için gerekli 

yeteneği kazanmaları beklenmektedir. Ayrıca sosyal çalışmanın temeli olan 

bilgi davranış ve değerleri geliştirme ve bu alanda sürekli bir çalışma için 

gerekli disipline girme alışkanlığı da kasan elmalıdır. 

Sosyal çalışma okullarının ders programları bir yandan başka meslek 

ve bilim dallarından bir yandan da sosyal çalışman'm kendi içinden çıkar. 

Bu politikayı açıklarken birbirile özdeşen şu üç büyük alanı gözönünde 

bulundurmak faydalıdır. 

1. Sosyal problemleri de içine alan sosyal refalı politikası ve hizmet¬ 

ler-Sosyal problemleri önleyen, ele alan v2 kon’:rcl eden müesseselerin 

geliştirilmesi; sosyal refah amaçlarına, etkide bulunan hareket ve kuvvetler; 

sosyal politikanın etkenliği ve gol:' ’kcyı çizmede sosy.,1 çalışmanın rolü. 

2. İnsan ve şahsiyet gelişimi dahil (normal ve anormal gelişim); insan 
davranışları ve sosyal çevre; hastalık ve s ıkatlık; kültürel norm ve değer¬ 
ler; birey ve grup sosyal fonksiyonlarının diğer yönleri 

3. Doğrudan doğruya 1.1 z .t met(,1ları dahil (kişisel çalışma, grupla 
çalışma ve toplum organizasyonu) sosyal çalışma pbatiği ve yardımcı metodla? 
sayılar. Araştırma ve İdarecilik. 
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öğrencinin tu üç direkt metoddan "birine alırlık vermesi beklenmekle 

beraber, bütün metodlar hakkında geniş fikir edinmesi gerekmektedir. 

Pratik Çalışma 

Pratik çalışma sadece sahada tecrübe kaz .anmakla kalmaz, teorik 

derslerin sahaya aktarılmasını sağlama bakımından da büyük önem taşır, 

gelişme halimdeki memleketlerin çoğunda yeni mezunların deneticisiz iş 

görmeleri zorunluğu gözönünde tutulması, okul süresince yapılan pratik 

çalışmanın no derece fayda sağladığı daha iyi anlaşılır. Bununla beraber 

pratik çalışma eğitiminin gelişimini engelleyici iki büyük güçlükle karşı 

ka.rşıya bulunulmaktadır. Bunlardan biri öğrenciye eğitsel tecrübe kuzan- 

dırılabilecek müesseselerin eksikliği, öteki ise çoğu ülkelerde kalifiye 

denetleyici kadrosunun darlığıdır. Bu eksiklikler yeni okulların kuruluşu 

sırasında daha da kesin olarak ortaya çıkmakta ve memleket içinde okulları 

dengeli bir coğrafi dağıtıma tabi tutma çabasile büsbütün karışık bir 

duruma sokulmaktadır. Her ne kadar bu ikinci çaba daha övgüye değer bir 

amaç gibi görünmekte ise de, müesseselerin çoğunun büyük şehir merkezleri»' 

de olması, pratik çalışma için uygun müessese bulma işini daha da güçleş¬ 

tirmektedir. Bu gibi engellerle karşılaşan bir çok okullar yeni hizmetleri 

geliştirme ve eskiden var olanları genişletme yolu ile hem mahalli topluma 

yararlı olma hem de kendi öğrencilerine pratik çalışma alanı sağlama çare¬ 

lerine başvurmuşlardır. 

Okullarda pratik çalışmağa daha geniş yer verme eğil itti i arttıkça en 

kolay çözüm yolu sosyal kurum personeli arasından denetleyici bulup getir¬ 

mek olmuştur. 

İleri Seviyede Eğitim 

Sosyal Çalışmada ileri eğitimden söz edildiği zaman doktora 

programları özel eğitime ek olarak yapılan ihtisas kursları, ve yüksek 

mevkilerdeki refah personeli için tamamlayıcı veya tazeleyici (refresker) 
kurslar akla gelir. Her ne kadar dünyanın bir çok bölgelerinde yavaş yavaş 

ileri eğitim kursları açıklamakta ise de, bunlarken yaygın ve gelişmiş 
şeklini Birleşik Amerika'da görebiliriz. 



Birleşik Amerika İleri Eğitimi 

Birleşik Amerika'da master derecesinin üstünde social -work eğitimi 
yoğun bir artış göstermektedir. Vereceğimiz bir iki sayı bu eğitimi göster 
meğe yararlı olur kanaatindeyiz. Sosyal Çalışma alanında ilk doktora dere

cesi 1920 de verilmiştir. Bunu izleyen otuz yıl içinde bölgede yalnız beş 

sosyal çalışma okulu doktora programı uyguladı ve içlerinde sadece 94 kişi 
derece aldı. Bunun tersine olarak 1951-61 yılları arasında 14 okul 199 

doktora diploması verdi, yani daha 30 yıl içinde verilen diploma iki katı 

oranda diploma dağıtıldı. 1961-62 ders yılında 16 sosyal çalışma okulu 

master derecesinin üstünde eğitim programı uyguladı ayrıca iki tanesinin 

de ertesi akademik yıl için öğrenci almağa hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Bu ileri eğitim programlarına katılan full-time öğrenci sayısı 1954 

ekiminde 66 iken 1962 ekiminde 176 ya yükselmiştir. 

Buna ek olarak 1Ş62 nin ekim ayında 192 part-time öğrenci ileri 

eğitime katılmıştır. Yalnız bunlar dışarda çalışıpta sosyal çalışma pratik 
kurslarını yalnız bir tek dersine veya denetlemeye katılan öğrenci grübuyi 

Bu genişlemenin bir sonucu olarak Sos.ye„l Çalışma Eğitim Konseyi, 

tarafından, 196i de ileri eğitimle meşgul olacak bir istişare komitesi 

kuruldu. Her okuldan bir temsilciyi içine alan bu komitenin amacı ileri 

eğitimin çeşitli yönlerini incelemek ve komitenin politikayı çizecek yöne

tim kuruluna sorunların çözümlenmesiûe kayrak olmaktı. Komitenin çalışmasi 
le özleştirilmek üzere "İleri Eğitim" (Doktora yapma amacı olsun olmasın) 
"master" üstü eğitim diye adlandırıldı. 

Genel olarak, ileri bir eğitim programına katılmak isteyen öğrencile 

den iyi bir akademik başarı Sosyal Çalışma "Master" derecesi ve biraz da 

pratik alanda tecrübe sahibi olmaları istenmektedir. Doktora yapmak isteye 

lerin ise en aşağı iki yıl full-time çalışmaları gerekmektedir. 

Diğer şartlar genellikle bilgiye katkıd . bulunacak nitelikte Lir ara 

tırma projesinin bitirilmesi, genel sosyal çalışma veya araştırma tezi 

alanlarının yahut sözlü sınav, bazen de bir veya birden fazla yabancı dil 

sınavlarından geçmedir. 
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III. Türkiye'de Sosyal Çalışma Eğitimi 

1. Meslekî Eğitim: 

1958 öe kabul edilen 7355 sayılı kanun gereğince kurulan Sosyal 

Hizmetler Akademisinin 196i de öğretime başlaması ile memleketimizde sosyal 

hizmet personeli eğitimi gerçekleşme yoluna girmiştir.Pratik ve teorik 

bilgilerle yetiştirilen lise mezunları, üniversite seviyesinde bir eğitim 

görerek "sosyal hizmet mütehassısı" ünvanı ile sosyal çalışma mesleğine 

hazırlanmaktadırlar. Sosyal Hizmetler Akademisi 19^5 yılında ilk mezunla¬ 

rını vermiş ve 28 "Sosyal hizmet mütehassısı" memleketimizde yetiştirilmiş 

ilk sosyal hizmet personeli olarak sahaya atılmışlardır. 

Akademinin dört yıllık ders programı yabancı memleketlerde ki üniver¬ 

site seviyeli sosyal çalışma okullarındakine uygun olarak temel disiplinler 

metod dersleri ve pratik çalışma (veya saha çalışması) olarak üçe bölünmüş¬ 
tür. 

Temel disiplinlerini sosyoloji, psikoloji, ekonomi, sağlık bilgileri, 

idare, mevzuat, sosyal hizmet alanı, sosyal problemler, istatistik teşkil 

etmekte ve ilk iki yılda okutulmaktadır. Sosyal çalışma metod derslerini de 

sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplum organizasyonu ve kalkın¬ 

ması sosyal refah idaresi ve tatbikî araştırma teşkil etmekte ve son iki 
yılda okutulmaktadır. Son yılda ayyıca aile ve çocuk refahı ve ıslâh alanı 

gibi seçmeli dersler vardır. 

Pratik çalışma ise ilk iki yılda sosyal hizmet kurumlarını tanıtmak 

amacı ile gözlem şeklinde ve son iki yılda ise kişisel çalışma ile toplum 

organizasyonu ve toplum kalkınması metodlarında ve haftada iki gün fiilen 

ve denetçi gözetiminde yapılmaktadır. Ayrıca ikinci ve üçüncü yıl ya'z ayla¬ 

rında altı haftalık yaz pratik çalışmaları sağlanarak pratik çalışma kısmı 
tamamlanmaktadır. 

Böylece meslekî eğitimde teori ile pratiğin entegrasyonu sağlanmakta 

ve pratik çalışma ile denetleyici (öğretim üyesi)gözetimi altında öğrenciye 

sosyal çalışmanın bilgileri, hünerleri, değer ve davranışları kazandırılmak¬ 
tadır. 

Meslekî eğitimin sağlanması için kalifiye meslek öğretmeni sorunu 

hâlen halledilmiş değildir. Birleşmiş Milletler Teknik yardımının sağladığı 
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burslarla şimdiye kadar eğitilen dört kişiden üçü Amerika Birleşik Devletleri 

sosyal çalışma okullarında üniversite sonrası eğitimini görerek "master 

of social work" derecesi alarak dönmüşler, kir tanesi de İngiltere'de Swansea 
kolejinin sosyal refah idaresi iki yıllık kursundan diploma almıştır. Ayrıca 

Cento'dan sağlanan burslarla üç kişiden biri yine Swansea kolejini sosyal 

refah idaresi kursunun iki yıllık kısmından iki tanesi de bir yıllık kısmın¬ 

dan diploma almışlardır. Hâlen Akademide meslek dersleri öğreten yabancı 

öğretmenlere ilâveten bu yedi Türk öğretmenden altısı öğretim işini yürütmek¬ 

tedir. Akademinin "sosyal hizmet mütehassısı" yetiştirme gücünün arttırıla¬ 

bilmesi öğretim üyesi yetiştirme programının genişletilmesine bağlıdır. 

('Hâlen Akademide beş yabancı öğretmen mevcuttur.) Bu konuya eğitimde açıklar 
başlığı altında ileriki sayfalarda tekrar değinilecektir.) 

2. Hizmet-içi Eğitim 

1960 yılında UNICEF Teşkilâtı ile girişilen anlaşma ile sosyal hizmet 

alanında hizmet-içi eğitim programlarına başlanmıştır. Sağlık ve Sosyal Yar¬ 

dım Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü 196i yılında bir sosyal 

hizmet eğitim şubesi kurarak aile ve çocuk refahı şubesinin ihtiyaç gösterdiği 
felan çocuk bakım yurt ve yuvaları, kreş ve gündüz bakımevleri personeli 

eğitimini programlamıştır. Bu programla sadece çocuk refahı ile ilgili bakım 

şekillerinden biri olan müessese bakımı personeli ile gündüz bakımevleri ve 

kreş bakımı personelinden bazılarına hizmet-içi eğitimi sağlamıştır. 

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğündeki Eğitim şubesinin fonksiyonları 

içinde çok çeşitli sosyal refah hizmetleri personelinin eğitimi için geniş 
Ye 

bir hizmet-içy hizmet öncesi eğitim programı hazırlaması düşünülmelidir. 
Yalnız mesele bu Genel Müdürlüğün sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Fiçindeki sosyal hizmet programları için rai yoksa memleketin sosyal hizmet 

programları için mi kalifiye ve istenen personeli yetiştireceğidir. Geniş 

bir program düşünülürse sosyal refah gönüllülerinin eğitimi ve gönüllü 
sosyal refah derneklere eğitim program hazırlamakta bu şubenin i • fonksiyonları 

arasında olması gerekir. Böyle geniş bir programın uygulanması için ise 

eğitim şubesinin kalifiye elemanla takviye edilmesi şarttır. 
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3. Türkiye'de Sosyal Çalışma Eğitim 
Programında ki açıklar  

Sosyal refah alanında insan gücü ihtiyaçları üzerinde yapılmış olan 

çok sınırlı ve basit bir sörvey (ek l) sosyal refah personeli kullanan veya 

kullanması gereken bazı kurumlan kapsamakla beraber halen şu ihtiyaçları 

belirtmektedir. Aşağıdaki elemanlara derhal ihtiyaç vardır. 

- 5 tane Sosyal çalışma uzmanı I 
("master" derecesi olanlar) 

- 104 tane Sosyal Hizmet mütehassısı II 
(Sosyal Hizmetler Akademisi Diplomalılar) 

Aynı kurumlarm önümüzdeki beş yıllık devre içinde programlarını 

genişletmeleri ve sosyal çalışma personeli ile yürütmeleri halinde sosyal 

refah personeli ihtiyacı şöyle tahmin edilmiştir. 

- 23 tane Sosyal çalışma uzmanı I 
("master" derecesi olanlar) 

-430-37 tane Sosyal hizmet mütehassısı II 
(Sosyal Hizmetler Akademisi diplomalılar) 

Bu sörvey çok hudutlu olduğundan sosyal refah insan gücü ihtiyacı bu 

haliyle asgari haddi ifade ettiği halde mevcut eğitim programı ile karşıla- 

namıyacağını da belirtmektedir. Zira son beş yıl zarfında yabancı kaynaklar¬ 

dan elde edilen burslarla dış memleketlerde "master of social work" derecesi 

alarak sosyal çalışma eğitimi görmüş kişilerin sayısı 3 dür. Halen iki kişi 

daha bu ileri eğitimde bulunmakla beraber henüz yurda dönmemişlerdir. Bu 

durumda dış memleketlerde yapılacak eğitimle öğretim ve İdarî kademe perso¬ 

neli yetiştirme programına bağlı kalmmaması için memlekette bir üniversite 

sonrası sosyal çalışma eğitim programı hazırlanması ve hu arada mevcut 

(dış kaynaklardan burs sağlama) programına da hız vermek gerekmektedir. 
Sosyal Hizmetler Akademisinde yetiştirilen "sosyal hizmet mütehassıs- 

ları"nın sayısının arttırılması gerçeğini de gözden kaçırmamak lâzımdır. 
Hâlen mevcut öğretim üyesi ile ki yabancı öğretmenlerle takviyelidir.Akademi 
yılda ancak 25-30 mezun verebilecek kapasitededir. Bu da göstermektedir ki 

mevcut eğitim programı bir İstanbul'da birde doğu bölgesinde olmak üzere 

iki üniversite seviyeli sosyal çalışma okulu ilâvesiyle desteklenmek ihtiya- 

cmdadır. Bunu gerçekleştirmek için ise bir eğiticilerin-eğitimi yani 

•/. 



üniversite-ötesi sosyal çalışma eğitimi plânının programlanması lâzımdır. 

Sosyal refah alanında İdarî ve politika mevkilerinde görev alacakların sos¬ 

yal çalışma mesleğinde yetişmiş olmaları lüzumu da gözönünde alınacak olur¬ 

sa tir ihtiyacın üniversite-ötesi sosyal çalışma eğitimi sağlanması gerek¬ 

çesi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Mevcut insan gücü darlığını gidermek için sosyal refah teknisyenleri 

"sosyal yardımcı" yetiştirme programıda çok faydalı olacaktır. Bu kategori 

deki sosyal refah personelinin liseden sonra iki yıllık kir eğitimle yetiş¬ 

tirilmesi mümkündür. Sosyal refah hizmetlerinde ki görevlerin tasnifi sonu¬ 

cu ku elemanlar meslekî kir denetim altında çok önemli işler görebilirler. 

Çocuk refahı alanında çeşitli programlarda meselâ koruyucu aile kakımı 

sağlanmasında, toplum merkezlerinde grup liderleri olarak ve hastanelerde 

tıbbî sosyal hizmet bölümlerinde sosyal hizmet mütehassıslarına yardımcı 

olarak hizmet görürler. Bu tip sosyal .refah teknisyenlerinin eğitimi 

de yine süratle bir eğitici sınıfın eğitilmesine bağlıdır. 

4. Amaçlar,öncelikler ve açıklara göre sosyal 
çalışma eğitimi programı  

Sosyal refah hizmetleri için sosyal çalışma personeli eğitiminde 

dengeli bir program uygulanması şarttır. Öncelikler yönünden 
1. Sosyal refah personeli yetiştirecek eğitici meslek personeli 

yetiştirmek 

2. Hizmet-içi veya hizmet-öncesi eğitim kursları yolu ile mevcut 

sosyal refah hizmetleri kurumlarına hem kendi programlarının verimliliği 

hemde yetişecek sosyal refah personelinin pratik yapacakları bir kurum 

haline gelmesi yönünden sosyal refah meslek personeli sağlamak. 

Böylelikle sosyal refah alanında gerekli eğitilmiş personelin (gerek 
özel gerek resmî kurumlarm tümü düşünülmektedir) yer alması esaslı bir 
eğitin plânına bağlanmış olacaktır. Tabiatı ile yetiştirilen meslek persone¬ 
linin hepsi direkt olarak eğitim alanında görev almıyacaktır fakat sosyal 

çalışmanın uygulanması da eğitimi de denetçi gözetimin de yapılması gerek¬ 

tiğinden (bakınız pratik çalışma bölümü sayfa -11-) sahaya geçenlerde 
denetçi olarakta görev alabilecek!er ve öğrenci yetiştirme işinde akademik 
kuruluşlarla işbirliği yapmak durumunda olacaklardır. 
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Yetiştirilmiş olan meslek elemanı sosyal yardımcı da diyebileceğimiz 

sosyal refah hizmetleri teknisyenlerinin yetiştirilmesinde de görevli olacak¬ 

lardır* 

Amaçlar yönünden 

1. Sosyal refah hizmetlerinde görev alacak meslek elemanları sadece 

bir uygulama alanı veya, bir kurumun sosyal hizmet programları için yetişti-" 

rilmeyip memleketin genel olarak sosyal refah hizmetlerinde görev alacak 

şekilde hazırlanmalıdır. Bunun içinde sosyal çalışma eğitimi bir üniversite 

bünyesi içinde yapılmalıdır ki geniş bir mesleki anlamı ve kapsamı olduğu 
in 

kabul edilebilsin. Bu eğitim/üniversite bünyesi içinde olmasının diğer bir 
sebebi de üniversite ötesi bir eğitimin de lüzumlu olduğundandır. Eğitici 

veya öğretmen yetişmesi hemde İdarî ve pö-litika kademeleri için meslek ele¬ 

manları bu üniversdte-ötesi öğrenim imkanı ile yetiştirilecektir.Bunun içinde 

Sosyal Hizmetler Genel. Müdürlüğü Eğitim şubesi takviye edilerek dış kaynaklar¬ 
dan sağlanan bursları arttırılarak geniş kapsamlı bir program hazırlamalıdır. 

2. Hizmet-içi ve hizmet-öncesi eğitim programları da memleketin sosyal 
• •' ni' . ;  

refah hizmetlerini personel bakımından takviye edecek şekilde genişletilmelidir. 

Bunun içinde UNICEF Teşkilâtı ile yapılan anlaşma gereğince aile ve çocuk 

refahı programlarında çalışan personelin hizmet-içi işbaşında eğitim programı 
yanı sıra 

-Grup liderleri yetiştirme programı (hizmet-öncesi) 
- Okullarda rehberlik öğretmenleri yetiştirme programı 

(hizmet-içi) 

Planlanmalı ve bunların gerçekleşmesi içinde Sosyal Hizmetler Akademisi 

lezunlari "sosyal hizmet mütehassıs"larından seçilmiş bir grup hizmet-içi ve 

hizmet-öncesi eğiticileri olarak yetiştirilmelidir* 
IV. Beş yıllık kalkınma plânında yer alması 

tavsiye edilen teklifler.  
1. Bu üniversite ortamında üniversite ötesi sosyal çalışma eğitimi 

programı 
ne 

2. Böyle bir üniversite ötesi eğitim program gerçekleşe/ kadar yabancı 
memleketlerde üniversite ötesi sosyal çalışma eğitimi ile "master derecesi" 

kalifiye personel yetiştirme programını genişletmek ihtiyaç olarak beliren 

bu seviyede 28 elemanın yarısını {l4 seçilmiş üniversite mezunu) toplu bir 
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hald.e beş yıllık plânın ilk yılında eğitime gönderilmesinin sağlanması bu 
suretle öğretmen, araştırıcı, idareci ve plânlama personeli elde edilecektir. 

3. Uzun vadeli ve geniş kapsamlı Eizmet-içi ve hizmet-öncesi eğitim 

programlarının planlanması 

4. Sosyal Hizmetler Akademisinin sadece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan¬ 

lığı Sosyal hizmet programları için eleman yetiştirmekten öteye giderek 

memleketin sosyal hizmet programlarında görev alabilecek nitelikte sosyal 
çalışına meslek elemanı yetiştirebilmesi için bir üniversite fakültesi haline 

gelmesi için tedbirlerin alınması. 

5. İstanbul ve Erzurum Atatürk üniversitelerinde de birer sosyal çalış¬ 
ma fakültesinin, veya birer Sosyal Hizmetler Akademisi kurulması. 

V. Bu tekliflerle ilgili yatırım hesaplan; 

Sosyal Hizmetler Akademisinin yıllık bütçesi 1966 

V - öğrenci bursları (87 öğrenci) 261.000 

- Öğretim araçları 10.000 

- öğretmen maaş ve ücretleri 150.000 

- Büro giderleri 50.000 

- Bina kirası 70.000 

- Tatbikat giderleri 35.000 

- Ulaştırma (taşıt onarma dahil) Ü.000 

Toplam : 591.000 

Tekliflerde ikinci beş yıllık j-lân devresinde mevcut üniversite 

ğkademi gibi iki okulun daha açılması olduğuna göre 

[.-/ - .İstanbul Sosyal Hizmetler 
J Akademisinin tahmini bir yıllık giderleri 591.000 

-Erzurum Sosyal Hizmetler 

Akademisinin tahmini bir yıllık giderleri 591.000 

Toplam: 1.182.000 

Yabancı memleketlerde öğretmen yetiştirilmesi yabancı kaynaklardan burs sağlan 

ması ile olacağından geriye üniversite ötesi bir eğitimin giderleri kalıyorki 

Dunun hesabı şimdilik yapılmamıştır. 2ira herne kadar tavsiye edilmekteyeede 

ancak üçüncü beş yıllık plânda yer alabileceği düşünülebilir. 



Sosyal Refah Alanında 
Sosyal Refah Hizmetleri 
İnşan Gücü ihtiyacı  

Mevcut ihtiyaç 
S»syal çalışma 

I 
Sos.Ç. 

II 

Ruh Sağlığı 
Dispanserler : 
Ankara Hastanesi 

Ana ve Çocuk Sağlığı 

Sosyalleştirme 
Programı 

Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Md. 

Çocuk Mahkemeleri 
kanunu ile ilgili 

fîillî Eğitim Bak. 
Yetiştirme Yurtları 

Sağlık Bakanlığı Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü 
-Aile ve Çocuk Refahı ile 
ilgili 

-Yaşlıların hakimi gündüz 
Bakımevleri ve Rehabilitasyon 
ile ilgili 

-S»syal Hizmetler Genel 
Müdürlüğü S 

Sosyal Hizmetler Kurum 
Kanun Tasarısı ile ilgili 
alarak 
'--Bölgeler için 
-Merkez teşkilâtı için 
-Sosyal Hizmetler Ak.için 
-20 yeni çocuk bakım 
müessüsesi için 

12 

30 

14 

5 

S os. Ç. 
1 

2 

1 

5 Yıllık ihtiyaç 
S »s. Ç. 
II 

6 
10-12 

39 

25 

120 

104 

55-60 

15 
10 

104 

18 
20 
10 

20 

430-
337 

Sosyal ça2>iışjmalIoS/)3,Çs. I Sos.Ç. II 

(mevcut ihtiyaç) (gelecekteki ihtiyaç) 



Ek. 2 

Sosyal çalışma eğitimi ile ilgili kalomeli meslek personelinin tasnifi 
ve görev tarifi: 

- Sosyal çalışma uzmanı I- Üniversite ötesi sosyal çalışma eğitimi 

görmüş ,:naster of Sccial ¥ork" d .recesi almış olan bu kategorideki elemanlar 
meslekî demelin sorunluluğu.dir det sosyal çalışma hizmetleri geliştirme 

sorumluluğu, sosyal hizmet ve sosyal çalışma politikasını çizmek sorumluluğu 

ve üniversite seviyesinde sosyal çalışma eğitiminde öğretim sorumluluğu 

yüklenebilirler. İdarî mevkileri Genel Müdürlüğün yöneticilikleri altında 

olmakla beraber meslekî denetime ya İliç ihtiyaçları yoktur veya çer mahdut 

olabilir. 

- Sosyal Çalışma uzmanı II- Liseden sonra dört yıllık bir sosyal 

çalışına eğitimi görmüş olan bu elemanlar (sosyal Hizmetler Akademisi mezunla 
ı yani kanuna göre "Sosyal Hizmet mütehassısları" meslekî ferasetlerinin 

kullanma sorumlulukları ile yüklüdürler ve görevleri pek sınırlı ve belirli 

olamaz, meslekî denetim altında çalışmaları gerekir. 

Sosyal Çalışma yardımcıları- Liseden sonra bir veya iki yıl sosyal 

çalışma eğitimi gören bu elemanlar belirli sanırlar içinde ve sıkı bir 

meslekî denetim altında iş görürler ve karar verme sorumlulukları çok sınır¬ 
lıdır. 
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