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Giriş 

 

Günümüzde kadın cinayetleri ve özellikle çocuk istismarı gibi çocukların korunup 

kollanması ile haberler yoğun bir şekilde yansımaktadır. Özellikle çocukların korunması 

için 2005 yılından beri yürürlükte olan Çocuk Koruma Kanunu ve 6284 sayılı  Ailenin 

Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair  Kanun bu uygulamaları 

belirlemekte olup, şiddet mağduru kadın ve çocukların ‘kamusal’ olarak ve 

yurttaşlık/medeni hukuku ve sosyal devlet bağlamında korunup kollanması ile ilgilidir. Bu 

güvenlik ve adalet hizmetleri ile birlikte ‘sosyal koruma’ya ve sosyal bir güvenliğe yönelik 

sosyal hizmetler ayrıca ve öncelikle öne çıkmaktadır. Bu hizmetler bağlamında ilgili 

idarenin/yürütmenin yükümlülüğü de bu açıdan öne çıkmaktadır. Bu yöndeki sorumluluk 

özellikle iç hukukun da bir parçası olan Avrupa Sosyal Şartı’(ASŞ)/nın 14. maddesinde 

belirtilen sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı kapsamında da ayrıca ele alınmaktadır. Bu 

yöndeki gözetim bağlamında ve  özellikle de bir değerlendirme ve  uygunluk aranmaktadır. 
 

ASŞ 14.maddesiyle belirtilen yükümlülükle herkesin gelişmesine ve sosyal çevreye 

uyumları dâhil ortaya çıkan sorunların çözümü için sosyal hizmet yöntemlerinden 

yararlanma bir hak olarak dile getirilmektedir. Hayırseverlik ile ilgili teolojik boyut ise 

bilindiği gibi sosyal ve hukuk devleti ilkeleri ile birlikte böylece ayrışmaktadır. ASŞ ve  14. 

Maddesi ile  söz konusu olan böyle bir ayırım ise  Avrupa'daki  tarihsel gelişimlerin  önemli 

bir yansımasıdır. Özellikle söz konusu olan sosyal hizmetler, coğrafi değil dinsel/kültürel 

farklılıklar ile   çeşitli modelleri de öne çıkarmaktadır. Birleşik Krallık'taki ada dışında Kıta 

Avrupasında güneyden kuzeye doğru üç eksende tarihsel bir süreç ve gelişmeyi  belirlerken, 

Avrupa Sosyal Şartı ise bu yönde ortak bir değere dönüşmüştür. Buna bağlı olarak  sosyal 

hizmetler hakkı, diğer haklar ile birlikte ve  ayrı ayrı bir önem ve özelliğini de 

arttırmaktadır. Bu durum ülkelerin ve vatandaşların da aynı benzer haklara sahip olması  

mümkün olabilmektedir. Türkiye de Rize’de ki bir köyde yaşayan bir çocuk ve/veya yaşlı 

ile Portekiz’de Porto'nun veya Finlandiya'da Helsinki’deki köylerde yaşayan  vatandaşlar 

arasında  bir fark da böylece ortadan kalkmaktadır. Yönetimsel ve/veya dinsel/kültürel bir 

tercihin ötesinde bir durumda ortaya çıkmıştır. Bu arada Avrupa Sosyal Şartı’nın  orjinal 

İngilizce metnindeki 14. madded Almanyada Sosyal Sistem ve Kamusal ve Otonom /Özel 

Sosyal Hizmetler  ile Türkiye'deki Sosyal Hizmetler için Bir Bakış 

e  yer verilen social welfare services kelimesi ise Türkçe metinlere nedense ve yanlış bir 

şekilde sosyal refah hizmetleri şeklinde çevrilmiştir. Avrupa Konseyinin bir diğer resmi dili 

olan Fransızca metin birlikte ele alındığında, bu hakkının sosyal hizmetler şeklinde 

çevirisine yönelik bilgi (1) bu uygulamaları ve yaklaşımları da aynı zamanda yeniden ele 

almayı gerekmektedir.   

                                                 
1 Sosyal hizmet uzmanı. 



 

Ayrıca ASŞ’nda yer alan bu madde ‘ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı’ ile 

ilgili 16. maddeyle birlikte değerlendirildiğinde 14.maddede belirtilen bu hakkın kullanımını 

daha da önemli bir hale getirmektedir. Bu maddeyle, toplumun temel bir birimi olarak 

değerlendirilen ailenin tam olarak gelişmesi için gerekli koşulları sağlamak amacıyla; sosyal 

yardımlar ve aile yardımları, mali düzenlemeler, konut sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer 

uygun araçlarla aile yaşamının ekonomik, yasal ve sosyal bakımdan korunmasını teşvik etmek 

sözleşmeyi imzalayan ülkeler tarafından ‘taahhüt’ edilmektedir. Bu taahhüt/yükümlülük ise 

gene sosyal hizmetler üzerinden ve onun yöntemleri ile bir ‘teknik’ uygulama olarak 

verilmesini gerekli kılmaktadır. Bu teknik uygulama başta insan onurunu ve temel haklarını 

koruyup kollamayı da hedefleyen bilime dayalı teknik bir uygulamadır. Bu yönde aranılan 

sosyal hizmetler bu açıdan bir well-being/wohlbefinden/iyilik olma hali için önceliktir. Sosyal 

iyileştirme; kamusal açıdan da sosyal koruma kapsamında ele almayı gerekmektedir. Kişisel 

olarak sadaka veya yardım gibi kişisel/’özel’ alan ile bir hak arasında temel bir ayrım da 

kamusal açıdan ayrışmaktadır. Teolojik açısından ele alınan lütuf ve minnet ilişkisi ile hak 

arasındaki ayrımda bu kapsamdadır. Bu bağlamda,   örneğin sağlık hizmetinde tıp sadece bu 

açıdan yetmediği gibi hastalıktan, hasta dönüşümü de içeren modern tıp bir sosyal 

iyileştirmenin ancak sağlık ile bir birliktelik ve uyumu ele almasını da artık gerektirmektedir. 

Bu durum adalet hizmeti içinde geçerlidir. Özellikle bir dinsel öğretiye dayalı hukuk ve adalet 

hizmetinde bilim ve bilgi ile oluşan bir birliktelik medeni/yurttaş hukuk bağlamında da öne 

çıkmaktadır. Kişilerin sosyal korunma ve iyileştirme açısından ele alınması,   bu yönde alınan 

kararların da önemli bir parçası olması, adalet hizmetini belirleyen temel bir unsura da 

dönüşmüştür. Ancak bu durum hem insanlık ile ilgili bir göstergenin de bir parçası olup 

uzaklaşma ve yakınlaşma ile de ilgili boyutta öne çıkmaktadır.   Sosyal iyileştirmenin ve 

korumanın öne çıkması da sosyal hizmet hakkının da temel bir parçasıdır. Bunun için teknik 

bir raporlama ve de buna hukuken itiraz edebilecek bir işleyiş böyle bir hizmetin de en temel 

gereksiniminin temel bir örneğidir.. Ayrıca bu yönde herkes tarafından benimsenmiş hem 

mesleksel hem de kurumsal ‘etik/ahlak’ değerler de öne çıkmış olmalıdır. Sosyal ve hukuk 

devleti bağlamında ortaya çıkan bu yükümlülükler, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi için de 

önemli ve temelli bir birlikteliği  içermektedir. 
 

Gene ASŞ ele alındığında,  çalışma hayatı ile ilgili maddelerin yanı sıra ayrıca 7. maddede de 

yer verilen ‘çocuklar ve gençlerin, uğrayacakları bedensel ve manevi tehlikelere karşı özel 

korunma hakkı’ndan bahsedilirken. 11. maddede de; ‘herkese, ulaşılabilecek en yüksek sağlık 

düzeyinden yararlanmasını mümkün kılacak her türlü önlemden yararlanma hakkı’ ile 12. 

maddede, ‘tüm çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sosyal güvenlik hakkına 

sahiptir’ şeklinde yer verilmektedir.15. maddede ise ‘engellilerin toplumsal yaşamda bağımsız 

olma, sosyal bütünleşme ve toplumsal yaşama katılma hakkı’ ile 17. maddede ‘çocuklar ve 

gençler için uygun sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkından’ bahsedilmektedir. 19. 

maddede ise göçmen işçiler ve bunların ailelerinin herhangi bir başka Akit Taraf ülkesinde 

korunma ve yardım alma hakkına sahip olduğu düzenlenmektedir. 23. madde her yaşlı insan 

sosyal korunma hakkına sahiptir. 30. madde de herkes, yoksulluğa ve toplumsal dışlanmaya 

karşı korunma hakkına sahiptir ve 31. madde herkes konut edinme hakkına sahiptir. 
 

5.Dolayısı ile söz konusu olan bu haklar özellikle ve öncelikle sosyal hizmetlere ve bir sosyal 

KORUMAYA ve İYİLEŞTİRMEYE ve de bu yöntemlerin uygulanmasına yöneliktir. 

‘Refah"’ gibi somut olmayan bir adlandırma ile  de ilgili değildir Korunmaya bağlı olarak 

öncelikle bir iyilik hali ve iyileştirme ise bu açıdan özellikle aranmaktadır. Taraf olan 

Devletlerin yönetimsel tercihleri her ne olursa olsun, hak ile ilgili bir yükümlüğün/ taahütün 

yerine getirilmesi ise gayet açıktır. Mağduriyetlerin ortağı olmadığı gibi savunuculuk 

bağlamında engellemek için somut bir teknik uygulama ve bir nitelik, liyakat da 



aranmaktadır. Sosyal hizmetler, çalışanları ile var olmanın da önemli bir nedenidir. Bu 

yükümlük ise harcama ile ilgili kaynak ve yönetim arasındaki bir ilişki içinde ayrı bir 

önemdedir. Kurumsal açıdan  sosyal kurumsal yapılar ile finans yönetimini de içeren ayrı bir 

kurumsal yapı da ayrı ayrı ele almayı gerekmektedir. Bu nedenden dolayı; ister kadın ister 

çocukların,  şiddet mağdurları da dahil olsun, ASŞ’ında yer verilen başta 14.madde olmak 

üzere diğer yükümlülüğe  yönelik idarenin/yürütmenin ihtiyaç duyulan sosyal hizmetleri bu 

açıdan ve ayrıca bu önemi öne çıkarmaktadır.  Bir güvenlik, bir savunma, adalet,  eğitim veya 

sosyal güvenlik gibi bir hizmeti ayrı ayrı ama gerektiğinde bir birlikteliğini öne çıkarırken risk 

ve vaka yönetimini de içeren bu yükümlük ve sorumluk da bu yöndedir. Bu bilim ve teknik 

yükümlük/sorumluluk ise teoloji bağlamında özel /kişisel bir alan ile ilgili ‘hayırseverlik’ in 

yerine, kaynağı vergi verenlerce karşılanan idari bir görevin parçası olarak hak ve hukuk 

odaklı ve belli nitelikte ‘kamusal’ bir hizmetin verilmesini bu açıdan zorunlu kılmaktadır. 

Vergi verenler ile bu hizmet hiç bir kimsenin ‘lütfu’na ve keyfine de bırakılmamıştır. 

Bırakılmamalıdır. Vergi verenlerin paralarını yönetmeye talip siyasetçi de ancak bunu nasıl 

uygulayacağını ve vergi verenler tarafından oluşan harcamaları nasıl verimli şekilde 

kullanacağını anlatmalıdır. Bu anlatım bilim ve bilgiyle de ilgili ve geçerlidir. Dürüstlük ilkesi 

dâhil bu yöndeki düzey de bilim ve de politikayı, uygulamayı belirlemektedir.  

Sosyal hizmetler evrensel bir bilim ve uygulamayı bu açıdan içermektedir. Avrupa Sosyal 

Şartı ve/veya İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmeler ise Türkiye’nin de bir parçası olduğu 

Avrupa ülkeleri için önemlidir.  Türkiye bu açıdan evrenselliğin de bir parçasıdır. Bu yönde 

bir uygunluğun aranmasını da (hala) gerektirmektedir. Avrupa’da özellikle tarihsel süreçte 

hukuk dahil teolojiye/diyanete dayalı hayırseverlik, kamusal bir sosyal hizmetlere dönüşürken 

Anglosakson (Commen Law) ile Roma Hukuku sistem ve yönetim bağlamında çeşitli 

modeller de ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sözleşmeler ile aranılan bir uygunluk 

modeller arasından bir uyuma da katkı vermektedir. 2004 yılında Başkent Üniversitesinin 

‘Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları İhtiyaç ve Sorunlar’ konulu sempozyumunda 

Belçika'dan Kenpen Katolik Yüksek Okulunun Sosyal Hizmetler Bölümünden Prof. Dr. Jan 

Agten'in yapmış olduğu ‘Avrupa Sosyal Hizmetler’ başlıklı sunumda, Avrupa'daki sosyal 

hizmetler ile ilgili gelişmeler de değerlendirilmiştir. (2)Ülkelere göre çeşitlilik gösteren 

hizmet modelleri de ülkelere göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma için European Social 

Work başlıklı çalışma da bir tablo olarak kaynaklarda gösterilmiştir. Beş başlık altında yapılan 

bu sınıflandırmaya 1990’dan sonra Doğu Bloğundan dönüşen ülkelerde dâhildir.  

Bu modelden birisi  İskandinav (Scandinavian)’dır. İskandinav ülkelerinde uygulanan bu 

model; sosyal-demokrat devlet modeli olarak tanımlanmaktadır.  İkinci ise Residual (bu 

kelime metinde liberal olarak uyarlanmıştır.) Bu modeli Birleşik Krallık (UK) 

uygulanmaktadır. Üçüncüsü Corporatist (Anonim/herkese ait şeklinde çevrilmiştir. Sosyal 

adaletin sağlanması ile ilgili korporatizm kaynaklı bir kelimedir.) Model, Almanya, 

Avusturya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Fransa, İtalya ülkelerinde uygulanmaktadır. 

Dördüncüsü ise Rudimentary (Gelişmemiş) modeldir. Portekiz, İspanya, İrlanda, Yunanistan, 

İtalya’nın bazı bölgeleri modeli uygulayan ülkelerdir. Beşinci model ise Communist 

(Komünist) modeldir. Macaristan, Yugoslavya (eski), Çekoslovakya (eski), Polonya gibi 

ülkeler bu modele örnek olarak gösterilmiştir. 
 

Sosyal Hizmetler uygulamalarına yönelik yapılan bu sınıflandırma bağlamında Türkiye’deki 

sosyal hizmetler uygulamalarını bir modele uyarlamak veya benzetmek başta kolay 

olmayabilir. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinin belirlendiği Anayasa'nın 2. 

maddesinde ‘devletin; laik, sosyal ve hukuk devleti’ olduğu yönünde bir düzenleme yapılmış 

olmasına rağmen bu yönde bir benzetme ve uyarlama bu modeli daha da zorlaştırmaktadır. 



Fakat mevcut sosyal hizmet uygulamalarını bu düzenleme dışında değerlendirildiğinde 

Türkiye'deki sosyal hizmetler uygulamalarını diğer hususlar açısından 

Rudimentary/Gelişmememiş modeline benzer bulabiliriz. Ancak mevcut uygulamadaki, sosyal 

hizmetlerin devlet ve özellikle yönetim üzerinden götürülmesini ise tam olarak İskandinav 

modeline benzetmek zorlayıcı olabilmektedir. 

 

9.Diğer taraftan sosyal hizmetlerin uygulamalarında uygulamanın temelini oluşturan 

Yurttaşlar/Medeni Hukuk açısından sınıflanan modelleri değerlendirdiğimizde ise Türk 

Medeni Hukuk'un “İsviçre Yurttaşlar Kanunu/ZGB”nun dan 1926 yılında uyarlaması sistem 

ve teknik açısından bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.(3)  Türkiye'deki uygulamanın en 

azından sosyal adalet hedefli “Corparatist/Anonim” modeline yakın olmasının gerektirdiği bir 

durumda söz konusudur.Bir belirsizlik ise hala vardır. Dolayısı ile bu belirsizlikler vede 

kurumsal yapıdaki eksiklikler siyasi ve yönetim açısından da ek bir yarara dönüşmektedir..  

2004 yılında Avrupa Birliği ilişkileri ve  iç hukukun bir parçası olan Avrupa Sosyal Şartı'na 

rağmen sosyal hizmetlere yönelik kendine özgü bir uygulama da ön plana çıkmıştır. Özellikle 

2005 yılında söz konusu olan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile Adalet Bakanlığı gibi 

adalet hizmetine/ sektörüne yönelik uygulamalar ve   2011 de söz konusu olan Aile ve Sosyal 

Hizmet Bakanlığınca sosyal hizmetlere yönelik  öngörülen sosyal yardımıda içeren  

uygulamalar bu özgünlüğü daha da artırmış vede  derinleştirmiştir.Bir hak olarak hükmedilen 

sosyal hizmetlerin post modern bir hayırseverlik kurumuna  dönüştüğü de bu açıdan 

gözlenmektedir..Daha ötesi ise hala belli değildir.Söz konusu olan bu yapılanma ve uygulama 

diğer model ve uygulamalar bilim ile birlikte ele alındığında ise aranılması gereken bir 

uygunluğun  dışına da çıkabilmektedir. Bir "anomi" durum ortaya çıkmaktadır.Özellikle bu 

yönde  bilim açısında bir katkı ve destekte diğer taraftan söz konusu olup bilim açısından da 

bir uzaklaşma da öne çıkmaktadır.  

 

10.Ayrıca yansıyan haberler   vede kurumsal yapıların sonuçları ele alındığın da  5395 ve 

6284 sayılı kanunların başlıkları dışın da yaşanılan sorunların engellenmesine bir katkı 

vermediği gibi aksine yeni sorunlara neden olduğu da sosyal hizmetler açısından bir gerçektir.  

Gelinen bu nokta ve önem bağlamında sosyal hizmetlerin modeller açısında ele alınması vede 

hem Türkiye' deki hem İsviçre'deki hem de İsviçre'deki uygulamanın da kaynağı olan 

Almanya'daki sosyal hizmetler uygulamalarını ve bu yöndeki etkilerini değerlendirmek ve 

yorumlamak da ayrıca önemlidir.Sosyal hizmetler bilimi açısından Almanca literatür eksikliği 

de söz konusudur.Bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalardan birisi de Almanya'dan Dr. 

Manfred Wienand tarafından 2006 kaleme alınan ve de 2007’de Türkçeye çevirisi de yapılmış 

olan “Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Sosyal Sistem ve Sosyal Çalışma”dır.Bu çalışma 

bağlamında  Almanya'da ki sosyal sistem ile "Kamusal ve Kamusal Olmayan 

(Otonom)Sosyal Hizmetler" ile ilgili bu bölümler ve bazı bilgiler bir tespit olarak ele almak 

bir önceliktir.Bu tespitler aynı zamanda Türkiye de söz konusu olan sosyal hizmetler içinde 

bir değerlendirme noktası olup bu tespitlerin tarih adına kayıt edilmesi de bu çalışmada  

hedeflemiştir.  

 

ALMANYA' DA Kİ  SOSYAL SİSTEM  

 

Federal Almanya Cumhuriyeti 

 

11.Bilindiği gibi kendilerine ait ayrı bir anayasaları da olan 16 Eyaletin birleşmesi ile oluşan 

Federal Almanya Cumhuriyeti/Bundesrepublik Deutschland” da 3 Milyona yakın Türk 

vatandaşı ile birlikte 82.6 milyon kişi yaşamaktadır. Almanya'da kamu ve özel hukuku ile 

dünyevileşmiş inanç topluluklarında yer aldığı sosyal hizmetlere yönelik böyle bir 



yapılanmada söz konusudur. Ortada profesyonel bir sosyal hizmet modeli ve bu hizmetlerin 

geniş bir gönüllü desteği ile oluşturulduğu bir yapılanma öngörülmektedir. Ayrıca Almanya 

nüfusunun % 34 ünün Protestan olması çoğunlukla kuzey eyaletlerinde yaşamaktadır.. Roma 

Katolik kilisesine bağlı nüfus ise gene % 34’dür, genelde de güneyde yaşamaktadırlar .% 3.7 

si ise çoğunluğunu Türk vatandaşlarının veya Türk kökenlilerinin oluşturduğu Müslümandır. 

Diğer % 28.3 ü ise hiçbir inanç gurubuna ait olmadığını bildiren ve de çoğunluğunu doğu 

Almanya’da yaşanlar ile birlikte küçük inanç gurubuna dâhil olan kişiler oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki uygulamalardan oldukça farklı bu yapılanma söz konusu olup  1648 Westfalia 

anlaşma ile gelişen “Din ve Devlet ilişkileri” veya “Din-Hukuk ilişkileri” diye adlanabilecek   

ve başlı başına incelenmesi gereken özel bir sürecin de sonucudur. Ürünüdür. Roma hukuku 

felsefesi ile şekillenen ve de Katolik ve Protestan mezhepleri arasındaki ilişkileri dengeli bir 

şekilde kuran ve iki topluluğun birlikte yaşamasını sağlayan kendine özgü bir modeldir.Aynı 

zamanda önemli bir  kaynaktır. 
 

Sosyal Sistem ve Sosyal Hizmet/Çalışma 

 

12.Avrupa Sosyal Şart’ının taraf ülkelerinden biri de bilindiği gibi Almanya’dır.Sosyal 

hizmetler ile ilgili derin bir bilgi,deneyim vede kurumsal yapı ayrı bir önemdedir.  Bu yöndeki 

çalışmalardan biri de  Dr. Manfred Wienand tarafından 2006 kaleme alınan ve de 2007’de 

Türkçeye çevirisi de yapılmış olan “Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Sosyal Sistem ve 

Sosyal Çalışma” başlıklı çalışma bu kapsamda bir değerlendirmeyi de mümkün kılmaktadır... 

Bu çalışmada Almanya’da uygulanan Sosyal Hizmetler “Kamusal ve Serbest Sosyal 

Hizmetler/Öffenliche und private Fürsorge” olarak” iki ayrı kategoride ele alınmıştır. 
 

13.Almanya’daki uygulamaya ve sisteme yönelik bu bilgiler ise İstanbul’ da 8-9 Nisan 2011 

tarihlerinde yapılan “Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek: Sosyal Hizmet Örgütlenmesi, 

Mesleki Etik ve Eğitim” başlıklı Uluslararası konferansta Almanya Düsseldorf 

Fachhochschule/ Yüksekokul’dan katılan Prof. Dr. Thomas Münch’ün “Almanya Örneğinde 

Yerellerde Sosyal Hizmet” başlıklı sunumda  aynen dile getirilmiştir. Dr. Manfred Wienand’ın 

bu yayını da kaynak olarak gösterilmiş ve konu Türkiye’ deki uygulamalar açısından da aynı 

oturumda tartışılmıştır. 

 

14.Prof.Dr. Thomas Münch bu sunumunda Avrupa’da ki Sosyal Devlet ve Sosyal Hizmet 

sistemlerini İngiltere de uygulanan Angelsaechsisch/ Anglosakson/Liberal; Almanya dâhil 

Kıta Avrupa’sında uygulanan Kontinantel/Konservatif/ Tutucu ve İskandinav ülkelerinde 

uygulanan Skandinavisch/ Sosyal Demokrat olarak üç ana grupta ele almıştır. Ayrıca, tarihsel 

gelişmelere ve yasalara dayalı olarak Almanya’daki sosyal hizmet uygulamalarına yönelik 

yapılan kategorileştirme ile ilgilidir. “Federal Almanya anayasası “Kamusal Sosyal Hizmet” 

kavramını kullanmakta ve bununla da “Serbest Sosyal Hizmetin” var olduğunu ön 

koşmaktadır” şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme “Bugün “Fürsorge” 

denilince öncelikle, sıkıntılı duruma düşen ve bu durumdan kendi gücüyle kurtulamayacak 

olan her sosyal devlet vatandaşına-bu kişi hiç bir ön ödemede bulunmamış da olsa-verilen 

sosyal yardımlar bütünü anlaşılır. Bu yardımların sosyal çalışma/sosyal hizmetler 

gerçekliğinde birbirinden kolayca ayrılamayacak bölümleri şunlardır;” şeklinde devam edip 

açıklanmaktadır.Bu değerlendirme aynı zamanda Avrupa Sosyal Şartının 13 maddesinin 

karşılığını da yansıtmaktadır. 
 

15.Bu açıklamaya göre ise ; 
 

“Kamusal Sosyal Hizmet”: 
 



 * İş arayanlar için temel güvence” başlığı altında  

 -Sosyal Yardım; geçim yardımı; Yaşlı ve çalışamaz olanlar için temel güvence- hizmetlerini; 

 

* “Çocuk ve Gençlere Yardım; Gençleri Koruma” başlığı altında,  

 - Sosyal Yardım alanında: Özürlü insanlara uyum yardımı; Bakım yardımı, Özel sorunların 

üstesinden gelinmesi için yardım; Yaşlılara yardım, Özürlüler yardım- hizmetleri; ve de  

 

* “Sağlık Yardımı” başlığı altında,  

 -Sağlık teşviki;Önleme ” hizmetleri şeklinde tablolaştırılmıştır.. 

 

16.Tabloya yönelik değerlendirme ise şu şekilde devam etmektedir. “Kamusal sosyal hizmet, 

alt düzeyde yerel özyönetimin(ilçesiz iller, ilçeler, ilçelerle iç içe iller ve belediyeler)işidir. 

Sosyal Hizmet görevlerinin yerine getirilmesi konusunda üst düzeyde yetkili kurumlar ise, 

kısmen yüksek yerel yönetim birlikleri, kısmen de eyaletlerdir. Sosyal Hizmet yetkinliğinde, 

esas olarak yardımlaşmada sonralık ilkesi belirleyicidir. Çocuk ve gençlere yardım alanında 

düzenleme yapma yetkisi, federal düzeyde Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik 

Bakanlığı’ndadır; sosyal yardım ve temel güvence altında alanında yetki Federal Çalışma 

ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndadır; sağlık alanında Federal Sağlık Bakanlığında; eğitim 

alanında Federal Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nda; Aile ve Soydanlık Hukuk ve Bakım 

Hukuku alanında Federal Adalet Bakanlığı’ndadır. Eyalet düzeyinde kamusal sosyal 

hizmet işleri yetkisi en yüksek merci olarak bakanlıklardadır. Bakanlıkların sunduğu 

hizmetler eyaletten eyalete değişiklik göstermektedir. Kamusal sosyal hizmetin görev alanı 

yerel düzeyde çok kapsamlı olup bir ilçesiz il örneği de şu şekilde düzenlenmiştir.Sf.23” 

denerek bu hizmetler de: 
 

17.“Sosyal İşler Müdürlüğü” ana başlığı altında (Sosyal Planlama Yan başlık)  
  
*“Uzmanlık Bölümleriyle Genel Sosyal Hizmet” alt başlığı altında-aile yardımı, çocuk ve 

gençlere yardım; ekonomik yardımlar; engelliler yardım hizmeti; yaşlılara yardım hizmeti; 

hastanelerde sosyal hizmet; özel hizmetler- ile birlikte; 
  
*“Sosyal Daire”; 

 *”Gençlik Dairesi”; 

 *”Konut Dairesi”; 

 *”Sağlık Dairesi”   
 

alt başlıkları ile tablolaştırılmıştır.  
 

18.“Kamusal kuruluşlar, çocuk ve gençlere yardım alanında, gençlere yardım hizmeti sunan 

özel kuruluşlarla; sosyal yardım ve iş arayanlar için temel güvence alanında, serbest refah 

hizmeti sunan kuruluşlar ve diğer kamu yararına çalışan serbest kuruluş ve örgütler ile 

birlikte çalışmak zorundadırlar. Uygun kuruluşların var olması ve bunların 

genişletilebilmesinin mümkün olması durumunda kamu idaresi kendi bünyesinde yeni 

kuruluşlar kuramaz.(Kurumsal yerindenlik) Sosyal Hizmetlerin verilmesi için gerekli olan 

sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının zamanında ve yeterli sayıda kurulmasının sağlanması 

ve bunların genel sorumluluğu yardım veren yerel yönetim kurumuna aittir. 

 

Serbest sosyal hizmet sunan birlikler kurum ve kuruluşlar kendilerini, eskiden farklı olarak 

“özel” sosyal yardım hizmeti kurumları olarak değil, sosyal devlet görevleri üstlenen 

bağımsız kuruluşlar olarak görmektedirler. Serbest sosyal yardım hizmeti; Federal Almanya’ 

da kamu yararı temelinde çalışan ve organize biçimde etkin olan tüm sosyal yardım ve kendi 



kendine yardım girişimlerini kapsamaktadır. Serbest sosyal yardım hizmeti birliklerine bağlı 

kurum ve kuruluşlarda yaklaşık olarak 1.2 milyon kişi sözleşmeleri olarak çalışmaktadır. 

Ayrıca tahminen 2.5 ile 3 milyon arası insan ise çeşitli girişim, yardım kurumları ve kendi 

kendine yardım gruplarında fahri görev yapmaktadır. Serbest sosyal hizmet sunan kurumlar, 

ortak hedeflerine ulaşabilmek için, serbest sosyal hizmet federal çalışma gurubun oluşturan 

şu altı çatı örgütü altında bir araya gelmişlerdir. 

 

-İşçi Sosyal Yardın Kurumu (Arbeiterwohlfahrt-AWO) 

-Almanya Protestan Kilisesi Hayır Kurumu/DiakonischesWerk-DW veya EKG) 

-Alman Katolik Hayır Kurumu(Caritasverband-DCV) 

-Alman Bağımsız Sosyal Refah Kuruluşları Birliği (Paritaetisches Wohlfahrtsverband) 

-Alman Kızılhaç Örgütü(Deusches Rotes Kreuz) 

-Yahudi Sosyal Yardım Kurumu(Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deuschland-ZWST) 

 

Bütün bu serbest hizmet birlikleri için geçerli olan, bunların devletin sosyal alandaki 

görevlerini, çok kapsamlı bir biçimde kendi görevleri gibi üstlenmiş olmalarıdır. Bunun 

mümkün olmasının nedeni anayasadaki sosyal devlet yükümünün devlete sosyal işleri 

yürütme tekeli vermemiş olmasıdır. Tüm birlikler kuruluşlarda, yurtlarda çok sayıda önlem 

ve etkinlikler sunarlar. Bu hizmetler olmazsa olmaz nitelikte ve güvenilirlik temeline dayalı 

hizmetlerdir. Sosyal hizmet birlikleri, çalışmaları için ve sundukları yardımların karşılığı 

olarak kamu kurumlarından parasal destek alırlar ama aynı zamanda -özellikle mal ve para 

bağışlarından oluşturdukları-geniş çaplı kendi katılım payları da söz konusudur. Fahri 

çalışmanın, serbest sosyal hizmet birliklerine kuruluş ve hizmetlerinde çok önemli bir yeri 

vardır.” 

 

TARİHSEL GELİŞİM VE YAPI 

 

19.Özellikle İsviçre, Avusturya’da da benzer şekilde uygulanan ve Türkiye'de örnek 

uygulama olarak incelenip değerlendirilen Almanya’daki sistemi, yapıyı, felsefeyi ve 

uygulamayı Türkçe yansıtan bu yayında verilen bilgileri sunumdaki bilgiler ile birlikte 

değerlendirdiğinde teknik açıdan bazı çeviri eksiklikleride bu metinde  

görülmektedir.Doğaldır.Ayrıca Katolik,Protestan,Anglikan, Ortodoks gibi Hiristiyanlık 

açısından söz konusu olan teolojiye/öğretiye dayalı hayırseverlik'ten sosyal hizmete 

dünyevileşirken, dönüşürken  bilime ve uygulamaya dönüşüm yeni kavram ve 

uygulamaların da bir yansımasıdır. Bunda Almanya’daki sosyal hizmet disiplinin ve 

uygulamalarının tarihsel geçmişi, felsefesi ve derinliği ile birlikte kavram ve 

adlandırmaların Türkçe’de tam karşılığının teknik ve bilim  açısından olmaması veya 

bulunamaması da diğer önemli bir etkendir. Türkiye , böyle benzer bir tarih ve sosyal süreci 

yaşamamıştır.  Osmanlı İmaparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine dönüşüm söz konusu 

iken İslama dayalı bir yönetim   Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde  laik ve sosyal hukuk 

Devlet ilkesi dönüşmüştür.Türkiye Cumhuriyeti ile oluşan bu dönüşüm de ise Roma hukuku 

ve sistemine dayalı  bir tercihte  öne çıkmıştır.Dinsel topluluk yerine yurttaşlık hukukuda 

belirleyici olmuştur.Ancak bu durum aynı zamanda bir çatışma ve direnç alanına da zaman 

zaman dönüşmektedir.Sosyal hizmetlerde bu alanların içinde yer almaktadır. En azında 

yurttaşlık odağı ve sosyal hizmetler açısından benzer bir felsefeye bu nedenden dolayı  

sahip olunamamızda bir öenmli bir nedendir.. Örneğin, Almanya açından bakıldığında  bir 

kişiyi koruyup kollamayı bir bütün olarak tanımlayan “betreuung” veya sosyal yardım ve 

destek dâhil yurttaşlık hukukuna dayalı "Fürsorge",“wohlfahrt” gibi hukuksal içerikli 

“teknik” kelimelerin Türkçe karşılığı hala önemli bir eksikliktir.Diğer bir örnek ise sosyal 

hizmetler eğitiminin Anglosakson eğitim ile 1960 larda İngilizce ile başlanmış 



olunmasıdır..Sistem ve yapısal açısından da ek önemli farklıkta ayrıca öne çıkmaktadır.(Ki  

Birleşik Krallığının resmi dinin Anglikan öğretine dayalı olması ve hayrıseverlik boyutu ile  

ABD ve Evengalist gibi diğer öğretiler  da bu boyut açısıdan geçerlidir.)Dolayısı ile  hem 

kavramsal olarak hem de uygulamada Türkçe karşılığı olmayan bu gibi kelimeleri bir 

metinde de yerleştirmek bu yüzden oldukça zordur. Buda algılama yanlışlığını, eksik 

anlamayı oluşturacağı gibi yanlış, farklı ve maksatlı amaçlar içinde bir  zemin 

oluşturabilmektedir. Bu ise bilim açısından İngilizce dahil diğer literatürlerin  birlikte ele 

almasını gerektirmektedir..Gene örneğin orjinal Avrupa Sosyal Şartının 14 üncü maddesi 

Türkçeye sosyal refah hizmetleri şeklinde çevilirken Almanca metinde  ise "Jedermann hat 

das Recht, soziale Dienste in Anspruch zu nehmen" şeklindedir. Türkçe de söz konusu olan 

sosyal refah hizmetlerinden ise  bahsedilmemektedir.Görüldüğü gibi Almanya,İsviçre ve 

Avusturya gibi ülkeler açısından da bir hak olarak sosyal hizmetlerden bahsedilmektedir. 13 

madde de yer verilen  " Jedermann hat das Recht auf Fürsorge, wenn er keine ausreichenden 

Mittel hat." hak ise sadece Sosyal Yardımdan bahsedilmektedir.Bu örnekler tek 

değildir.Anlam kaymaların ötesinde bilim ve uygulamalar açısından hak ihlalllerine neden 

olan durum ve  sorunlarda ayrı sorunlara da neden olabilmektedir.  

 

20.Bu ve buna benzer  zorluk ve çaresizlik çeviri metinde görülebilinmektedir. Sosyal 

Hizmetlerin diğer bir kategorisi olarak yansıtılan “Serbest Sosyal Hizmet Birlikleri” 

birliğinin Almancası “Deutscher Verein für öffenliche und private Fürsorge e.V” dir.  Kamu 

yararına dernek tüzel kimliğinde yer alan “öffenliche” kelimesi “kamusal” olarak Türkçe 

metne yansırken “private” kelimesi ise metne “serbest” olarak yansıtılmıştır. Federal 

Birlikler; Eyaletler; İller İlçeler; Belediyelerdeki sosyal hizmetler ile ilgili kamu kuruşları 

“Deutscher Staedtetag”,”Deuscher Landkreistag”,”Deuscher Staedte und Gemeindebund” 

başlıkları altında bu birliğin “kamusal” tarafını oluşturmaktadır. ” İşçi Sosyal Yardım Kurumu 

(Arbeiterwohlfahrt-AWO)”; ” Almanya Protestan Kilisesi Hayır Kurumu/DiakonischesWerk-

DW veya EKG)”;”Alman Katolik Hayır Kurumu(Caritasverband-DCV)”;”Alman Bağımsız 

Sosyal Refah Kuruluşları Birliği (Paritaetisches Wohlfahrtsverband)”;”Alman Kızılhaç 

Örgütü(Deusches Rotes Kreuz)”;”Yahudi Sosyal Yardım Kurumu(Zentralwohlfahrtsstelle der 

Juden in Deuschland-ZWST)”şeklinde çevirisi yapılan bu kamu yararına dernek statüsündeki 

toplulukları temsil eden kuruluşların verdikleri sosyal hizmetler çalışmalarının bütünü de 

“private” kelimesi bağlamında“Serbest Sosyal Hizmetler” olarak metne yansıtılmıştır.Sık sık 

yer alan Almanca "wohl" ve "wohlbefinden" kelimesi İngilizce "well-being" kelimesininde 

karşılığı olup bir "iyilik"olma  halinden  bahsedilmektedir ."Refah" ile bir iyilik hali arasında 

bir uyum olmadığı gibi minimum bir durumu aramak sosyal hizmetler açısından bir önceliği 

kamusal açıdanda  öne çıkarmaktadır. 
 

21.Bu bağlamda söz konusu olan kurumsal yapı açısından bakıldığında sosyal hizmetler  ile 

ilgili bazı bilgileri yenilemekte mümkün olabilir..Örneğin Redhaus İngilizce Türkçe Büyük 

Sözlüğünün 1123. sayfasında "welfare" kelimesi “iyi hal, iyilik; sıhhat, afiyet, refah; 

yoksullara yardım, on welfare: ihtiyaç dolayısıyla resmi kuruluştan yardım alan, welfare 

state: yurttaşların bireysel ve toplumsal gereksinmelerini sağlamayı amaçlayan devlet” 

olarak belirtilmektedir.Bu sözlüğünün 1123.sayfasında yer alan "wellbeing" kelimesi  de  

"refah,iyilik ve saadet'i içermekte olup Türkçe de bunların arasından yer alan "iyilik" kelimesi 

yerine   "refah" kelimesi tercih edilmiştir. Almanca ise "Wohlbefinden" şeklinde de 

çevirilmektedir. Gene bu sözlüğün 1140 sayfasında "work" kelimesi 

"iş,çalışma,meşguliyet,vazife;eser,kitap;el işi;çalışma yeri;sevap kazandırılacak iş"  şeklinde 

Türkçeye yansıtılmaktadır. Gene 920 inci sayfada "social service; sosyal hizmet;social work, 

sosyal görev" olarak Türkçeleştirilmiştir. Diğer taraftan bazı sözlükler ve  bu bilgilerde   bu 

yöndendir.(7)  Türkçe de ise Türk Dil Kurumu temel bir kaynak olup  "hizmet"; birinin işini 



görme veya birine yarayan bir işi yapmadır."Çalışma" ise çalışmak işi, emek, say şeklinde 

yansıtılmaktadır."Servis"; bir yönetimde, bir kurum veya kuruluşta, bütünün bir parçasını 

oluşturan iş, hizmet; bu işin yapıldığı yer;burada görevli kimselerin tümüdür. Ama görüleceği 

gibi özellikle sosyal hizmetler   yerine özellikle "walfare" kelimesini Türkçeye çevirirken 

iyilik halini bile önce ele almak yerine refah şeklinde ki  bu tercihte aslında yaşanılan sorunun 

ve kargaşanın da diğer   önemli kaynağı olabilmektedir.     

22.Ayrıca; Almancadaki "Karl Steuerwald Deutsch_Türkisches Wörterbuch "   sözlüğünün 44 

üncü sayfasında yer alan  Almanca "arbeit" kelimesi; "iş,çalışma,vazife,hizmet,meşguliyet;iş 

güç; meşgale, alışveriş;iştigal, amel;mesai" şeklinde Türkçeye çevrilmiştir.45.sayfada ise 

"arbeiter" kelimesi "işçi,amele,emekçi ;ırgat  ;gelenther ,mütehassıs amele" şeklinde de 

yansıtılmaktadır. Bu yansıma da görüldüğü gibi sadece bir "çalışma"  dan 

bahsedilmemektedir. Görev dahil  bir eylem bağlamında sonucu da içeren bir işlev ve işleyiş 

için  "hizmet" gibi benzer  bir eylem ve uygulama görüldüğü gibi birlikte yer almaktadır. 

Eğitimi de içeren mesleksel bir uzmanlıkta çalışanlar açısından  bu şekilde yer 

almaktadır.Dolayısı ile  teknik bir çeviri ; bir kelimenin özelliğini, zamanını, bir uygulamanın 

ruhunu vede  felsefesini de birlikte ele almayı gerekmektedir. Kelime kelime çeviri yapıldığı 

takdirde ise anlam kaymalar dahil bilim ve uygulamayı etkileyecek sonuçlara da neden 

olabilmektedir.Özellikle ister İngilizce "Social Work" ve Almanca "Sozial Arbeit" birlikte ele 

alındığında "Sosyal Hizmet" ve /veya "Sosyal Çalışma" nın Türkçeye çevrilmesi de 

mümkündür.Kavramsal açıdan da  ayrı bir ayrıma gitmeyede gerek yoktur.Özellikle Türkiye 

de sosyal hizmetler açısından oluşan bir belirsizik ve kargaşa sadece önemli bir katkıya neden 

olmaktadır.   

23.Uygulamayıda içeren bu durum ve  özellikler vede önem açısından bakıldığında  orjinal 

metinde ki “Serbest Sosyal Hizmetler” başlık  “Freie Wohlfahrtspflege” olarak  görüldüğü 

gibi yer almaktadır.Bakıma yönelik bir "iyilik" olma hali sosyal hizmetler için aranırken   

“serbest” kelimesinin Türkçedeki genel kullanımı bağlamında bu hizmetin ticari ve kar 

amacını hedefleyen bir özel sektör kuruluşu tarafından verilen sosyal hizmetler olarakda 

algılanması ve buna göre değerlendirilmesi bu arada rahatlı mümkündür. Fakat daha önceki 

bölümde yer alan bilgilerde de görüleceği gibi bu kamu yararına dernek statündeki birliklerin 

verdikleri sosyal hizmetler Türkiye’deki bir özel sektörün bir ücret karşılığı verdiği bir hizmet 

gibi de değildir. Kar amacı gütmeyen NGO/STK gibi de değildir. Bu yapı/sistem; başta ibadet 

dilinin kendi dili Almanca’da olması, yazılı metinlerin matbaa ile yaygınlaştırıllması ile de 

1450’lerde Martin Luther ile başlayan reformist hareketin ve aydınlanma sürecinin ve devletin 

dinle ilişkisinin şekillendiği vede  inançlara da dayalı laiklik ile ilgili sürecinin de bir 

ürünüdür. 
 

24.Federal Alman Anayasası ile belirtilen bu modelin/ürünün bu bağlamda da anlayabilmek 

için ise öncelikle bu ülkedeki dinsel toplulukları/cemaatler için mevcut anayasal çerçevesinde 

bilinmesi gerekmektedir. Çünkü her ne kadar bireysel olarak kişiler birçok haklara sahip 

olsalar da, bunun yanı sıra özellikle dinle ilgili bazı hakların elde edilmesi ve de ülkenin resmi 

makamlarınca dini bir topluluk/cemaat olarak kabul edilmesiyle de doğrudan ilişkilidir. 

Çünkü  “Devlet-Din” veya “Hukuk-Din” ilişkisi sonucu ortaya “dini kurumlar” 

çıkmaktadır.Bu durum; sosyal hizmetler içinde ayrıca ilgilendirmektedir. Özellikle İngilizce 

literatür ile birlikte 1960 larda Aglosakson sosyal hizmetler eğitimi ile başlanılmış olması   

vede Anglikan inancı ve kurumsal ilişkilerin de  birlikte ale alınmasınıda bu açıdan 

gerekmektedir.  Bu ilişkileri ve geçmişi alamak açısında ise Prof. Dr. Ahmet Mumcu'nun 

“ALMANYA'DA DÎN VE ÎDARE HUKUKU MÜNASEBETLERİ" başlıklı çalışma asistan 

iken kaleme aldığı değereli çalışma olup bu gelişmeleri yansıtan ender çalışmalardan da 



birisidir. Bu açıdan da bakıldığında da Almanya; dini topluluklara yaklaşımında ki bu tarihi 

süreçte esnek ve uyuma elverişli bu yönde yapılar da oluşmuştur. Bu durum ise, bu ülkedeki 

iki büyük mezhebin birbirine karşı üstünlük elde edememiş olmaları, yani Otuzyıl 

Savaşları'nda yaşadıklar dehşetlerden sonra 1648 yılında yapılan Westfalia Barış 

Anlaşmasıdır.Bunun sonucunda ulaşılan bir uzlaşma ve din özgürlüğü sistemi üzerinde 

anlaşan aşağı yukarı eşit güce sahip Roma-Katolik ve Protestan cepheler olarak birbirinin 

karşısında durdukları bir tarihi gerçeğe de borçludurlar.1648 yılında gelinen bu nokta ile de 

hiçbir mezhep mensubu, yörede hâkim olan inanca katılmaya zorlanmayacaktı.. İnsanlar daha 

çok göç etme hakkına sahiptiler veya özel alandaki vicdan özgürlüğü içinde evdeki ibadetini 

yapabileceklerdi. Bu tarihi gelişme aynı zamanda Alman milliyetçiliğinin asla bir 

Hıristiyanlık adlandırmasıyla belirgin bir bağlantı kuramamasına da önemli katkı sağlamıştır. 

Bu nedenle, Alman olmakla otomatik olarak bir kiliseye mensup olunamamaktadır. Zaman 

zaman Kültür Şavaşları 1900 ların başında da gündeme gelmiştir. Fakat bu şekilde oluşan 

inanç belirsizliği ve de bunun bireyin “kişisel özel alanı”nın bir parçası olması 1949 Alman 

anayasasının Almanya'da devlet dininin olmadığını ve dinsel toplulukların çalışmalarını 

yürürlükteki mevcut yasalar çerçevesinde kendi başlarına yönetmeleri gerektiğini söyleyen 

140. maddesini de yansımıştır. Bununla; prensipte devlet ile dinsel topluluklar arasında açık 

bir ayrım öngörülmüş olmasına rağmen, eğer dini topluluklar/ cemaatler bir kamu tüzel 

kişiliği olarak tanınmış ise de bunların birbiriyle bir işbirliği ilişkisi içine girebilmeleri de 

sağlanmıştır. Gelinen bu noktada Alman tarihindeki “kilise” ile öğretiye dayalı kurumsal yapı 

ile “hukuk / devlet” ilişkileri de oldukça önemlidir. 
 

25. ”Reformasyon”da denilen bu çaba/hareket ise özellikle yazılarla  başlayan ve el ilanlarıyla 

yayılan bir hareketir. Kitlelerin okur yazarlaşmasına da öncülük etti.Bu gelişim aynı zamanda 

ABD nin de önemli kaynaktır. 1648 deki Westfalya Antaşması; 1871 de Alman Birliği ve 

1900 de Alman Yurttaşlar Kanunu(BGB)’na bağlı olarak ise Devlet ile Kilise arasındaki 

ilişkilerin şekillenmesi vede 1919 da Weimer Anayasındaki 136 uncu madde ile dinsel bir 

görev ve işlevi olan “Hayırseverliğin” dünyevileşmesi ile birlikte “birey”i topluluk 

kimliğinden “Yurttaş/Bürger” kimliğine dönüştüren bir uygulamaya da neden olmuştur. 

1900’ler de “hayırseverlik” kapsamında dinsel toplulukların/cemaatlerin kendi üyelerine 

verdikleri bu sosyal hizmetler veren yapıları ve işlevi “Din ve Cemaatler” ile ilgili 136 ıncı ve 

137 inci maddeleri ve sonraki maddelerle düzenlenmiştir. Güvence altına alınmıştır. Bu yapı 

aynen 1949’daki Federal Almanya Anayasasına da görüldği gibi aynen yansımıştır.1880’lerde 

kurulan bu birliktelik Kültür savaşı (Kulturkampf) gibi çatışmalara rağmen  Laik bir yapıda 

aynen devam ettirilmiştir.1Örneğin 1919’da Sosyal Demokrat Sendikaların kurduğu sendikal 

dayanışmaya dayalı Arbeiterwohlfahrt/ AWO’da bu birliğe katılmıştır.Bu aynı zamanda Karl 

Marx ve yoldaş/genossen kavramı ile de işçi hareketinin de diğer bir yansımasıdır.  

 

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ANAYASASI VE 140.MADDE 

 

26.Bu birliği ve bu birliğe dâhil dinsel-inanç topluluklar /cemaatler olmak üzere diğer 

toplulukla ile ilgili Federal Alman Anayasasının 140 ıncı Maddesine aynen yansıtılan Weimer 

Anayasasının 137 inci Maddesi  şu şekildedir. (6 ) 

 

"Madde 137 :(1) Devlet kilisesi yoktur. (2) Dini topluluklar kurma hakkı güvence altına alınır. 

Dini toplulukların İmparatorluk toprakları içinde birleşmeleri, hiçbir sınırlandırmaya tabi 

değildir. (3) Her dini topluluk, kendi işlerini herkes için geçerli olan yasaların çerçevesinde 

bağımsız olarak düzenler ve yönetir. Görevlilerini, devlet veya belediye ve köylerin katılımı 

olmaksızın belirler. (4) Dini topluluklar, medeni hukukun genel hükümlerine göre hukuki 

ehliyet kazanırlar. (5) Halen kamu tüzel kişi niteliğinde olan dini topluluklar, bu hüviyetlerini 



muhafaza ederler. Kuruluş ve üye sayılarına göre devamlılık gösteren diğer dini topluluklara 

da istekleri üzerine aynı haklar tanınır.  Kamu tüzel kişi niteliğindeki dini toplulukların bir 

birlik kurmaları halinde, bu birlik de kamu tüzel kişi sayılır. (6) Kamu tüzel kişi niteliğindeki 

dini topluluklar, bölgesel vergi listeleri üzerinden, eyalet hukukunun tespit ettiği koşullar 

çerçevesinde vergi toplamak yetkisine sahiptirler. (7) Belirli bir dünya görüşüne ortaklaşa 

hizmet etmeyi kendilerine amaç edinmiş birlikler dini topluluklara eşit sayılırlar. (8) Bu 

hükümlerin uygulanmasının yeni hükümler konulmasını gerektirmesi halinde, bu yetki eyalet 

yasama organlarına aittir.” 

 

27.Görüleceği gibi “din” kurumu ve bunun kurumsal yapısı ile “devlet” in kurumsal 

ilişkilerini ve işlevlerini tamamen ayıran bu Laik bir yapı ve yaklaşım kapsamında da 

dini/inanç toplulukları Roma Hukuku kaynaklı yurttaşlar/medeni hukukunun içine alan ve 

de bu anayasal düzenleme ile kurulan bu birlikte; kamusal sosyal hizmet veren kuruluşlar 

dışında yer alan 6 birlikten üçü dinsel/inanç toplulukları temsil etmektedir. Bu birlikte yer 

alan tüm kuruluşlar verdikleri hizmet açısından bu düzenleme çerçevesinde “idare” hukukun 

bir parçası yapılmıştır. Katolik, Protestan ve Yahudi dinsel/inanç toplulukların vergileri ise 

eyaletler tarafından cemaat üyelerinden toplandıktan sonra sosyal hizmet amacında 

kullanılması için bu topluluklara verilmektedir. Kamu yararına dernek statüsünde oldukları 

içinde medeni/yurttaşlar hukuku çerçevesinde kendi üyelerince oluşan kurul ve organlarca 

yönetilirler. Denetlenirler. Hukuki sorunlar ise normal mahkemelerde dünyevi kurallar ile 

çözümlenir. İslam dini anayasa gereği halen mahkeme tarafından tanınmadığı için bu 

yapının bir parçası ve tarafı değildir. Bu birlikler yapılan yasal düzenleme ile çocuk ve 

gençlerin korunup kollanması bağlamında da uygulamanın tarafı ve uygulayıcısı olup bu 

kapsamda ayrıca sosyal hizmetler vermektedirler. Bu hizmetin dışında ailelere yönelik 

sosyal hizmetler ile birlikte danışmanlık, sağlık, bakım, yaşlılık, göçmenler, iş gibi 

uzmanlık ve nitelik gereken sosyal hizmetleri yasal bir çerçevede vermektedirler.  
 

28. Ülkemizde ise son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından örneğin bir 

danışmanlık hizmeti olarak verilen “Aile İrşad ve Rehberlik Büro”ları gibi benzer   

uygulamalar örnek gösterilirken nedense bu yapısal farklılıktan hiçbir şekilde bilindiği gibi 

hiç bahsedilmemektedir.Nikah kıyma yetkisi dahil bu yönde benzer taleplerde söz 

konusudur. Ayrıca sosyal yardım dahil çeşitli vakıf veya derneklerce yataklı bakım evleri de 

bu kapsamda söz konusudur.Buna    Belediyeler vede buna sosyal hizmet ve hukuk alanı da 

dahildir.  Kamu kaynakları ile verilen bu uygulamalar ise genelde   yurtdışında dini 

cemaatler tarafından da uygulanmaktadır diye bazı söylemler eksik bilgiler çerçevesinde 

verilerek sosyal hizmetlere yeni bir boyutta getirilmekte istenmektedir..Sistem ve 

uygulamalar nedense görmezden gelinmek istenmektedir.Veya gezi yapmak ve bilgiçlikler 

yeterli kılınmaktadır.Fakat Almanya’da bu birlikler tarafından verilen sosyal hizmet 

uygulamalarının kamusal sosyal hizmetin gözetiminde ve denetimi gayet açıktır.Talepler de 

o zaman bu yönde olmalıdır. Ayrıca bu birliklerdeki hizmetler belli bir bedel ve fatura 

karşılığı kamu adına satın alınan hizmetlerdende biridir. Bir şekilde “taşeron” bir hizmet söz 

konusudur.. Bahşedilen bir hizmette değildir. Bu açıdan hizmetin niteliği ve likayatta  öne 

çıkmaktadır. Hizmeti satın alan kamusal sosyal hizmetler birimi hizmetin niteliğinde bir 

sorun gördüğü takdirde müdahale yetkisi de içermektedir.  
 

 

HÜKÜMET DIŞI OTONOM /ÖZERK/ÖZEL SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI  
 

29.Bu NGO/nichtregirungsorganisation/hükümet dışı kuruluşlar ile Federal Almanya 

kapsamında yer alan bu ilgili bilgilere bu kuruluşların internetteki WEB sayfalarından 

ulaşmak mümkündür. (8)Ayrıca bu yapılanmayı incelemek ve değerlendirmek için ayrı bir 



çalışma da gerekmektedir.Bilgiye ulaşımda interet ile kolaylaşmış olup ek bir geziye bile 

gerek yoktur.  Bu kuruluşların internette yer alan bilgileri kısaca değerlendirildiğinde ise bu 

kuruluşlardan en etkin ve en yaygın olanı Arbeiterwohlfahrt (AWO)-İşçi Sosyal Hizmetler 

kuruluşudur. Bu kuruluş dernek statüsünde Almanya’nın tüm eyaletlerinde çalışmalarını 

yürütmektedir. Hizmetlerini Çocuk ve Gençlik, Aile, Göçmen Yaşlılar, Bakımı da içeren 

Sağlık, Özürlüler, Danışmanlık ve Yardım ve İş başlıkları altında yürütmektedir. 1919’da 

kurulmuştur. 300 binde  fazla  üyesi ve de 250 binden fazla çalışmalara gönüllü katılan üyesi 

vardır. 13.000 üzerinde sosyal hizmet biriminde ise 140.000 kişi ile de Almanya’nın en büyük 

işvereni konumunda olduğuda belirtilmektir. Hak arama yaklaşımı da dâhil olmak üzere 

özellikle vaka yönetimi yönteminin uygulandığı koruyucu ve kollayıcı/betreuungen sosyal 

hizmet bağlamında kadınlara yönelik danışma ve koruma hizmeti ile birlikte çocuk 

bakımından yaşlı bakımına kadar verdiği hizmetler arasında olup çocuk ve gençlerde ayrı bir 

bölümü oluşturmaktadır. Gençlik Ceza uygulamasına yönelik pedagojik yaklaşımda içeren 

ayrı bir yapılandırma ile boş zamanları değerlendirme merkezleri, saldırganlığa yönelik 

kurslar gibi hizmetleri ile de gençlik ceza uygulamasına önemli katkı sağlamaktadır. 

 

30.Bu derneklerden diğeri ise “Deutscher Caritasverband”dır. Katolik Kilisesi tarafından 

oluşan ve dernek/verband şeklinde örgütlemiş bir yapıdır. Her eyalette ayrı ayrı örgütlenmiştir 

AWO’da olduğu gibi çocuk bakımından, özürlüye, yaşlı bakımına, danışmanlıkta dâhil birçok 

sosyal hizmet çalışmasının verilmesine yönelik yapılanmada çocuk ve gençlerde hizmet 

verilen bir grup olarak ayrıca yer almaktadır.Ancak bu kamusal bir hizmetinde gözetimi söz 

konusudur.Yönetim açısından ise otonomdur.Diğer birlik üyeleri gibi.Bu açıdan "özel" hukuk 

kapsamında yer alırken  uygulama açısından da kamu hukuku kapsamındadır. Bu yönde 

geçmişi olan bu kuruluş ise 1897’de kurulmuştur. Almanya’nın tüm eyaletlerinde de 

çalışmalarını yürütmektedir. Örneğin bu kuruluşun Münih şehrindeki çalışmaları ve 

yapılanmaları ilgili bilgiler www.caritasmuenchen.de WEB adresinde bulmak 

mümkündür.Buradaki bilgiler arasında yaşlılara yönelik bakım evlerinin yanı sıra kız 

çocuklara yönelik yurt ile birlikte Çocuk Köyü ile ilgili bilgiler ile birlikte kadınlara yönelik 

hizmetler ile ilgili bilgilerde yer almaktadır.İnternette yer alan bilgiler göre ise 24 373 hizmet 

noktasında toplam 507 477 kişini çalıştığı ve de bunlara ek olarak 500.000 kişinin de gönüllü 

olarak çalışmalar katkı verdiği yönündeki bilgiler yer almaktadır.2016 bütçesi ise 272 milyon 

Eurodur. 

 

31.Diğer bir kuruluş ise “Diakonisches Werk der Evengelischen Kirche in Deutschland”dır. 

Bu kuruluşta Protestanlığa bağlı olarak Alman Evengelist Kilisesi çerçevesinde dernek 

yapılanması ile örgütlenmiş bir kuruluştur. Bu kuruluşta 1848’de kurulmuştur. Hem Caritas 

hem de AWO tarafından yürütülen kadına, çocuğu ve gençler ailelere götürülen sosyal 

hizmetlerde bu kuruluşlar tarafından da yürütülmektedir. WEB sayfasında yer alan verilere 

göre 30 bin  hizmet noktasında toplam 464 bin çalışanla hizmet verirken en az bu kadar kişide 

gönüllü olarak hizmetler katkı vermektedir. 

 

32.Bu üç kuruluşla birlikte 1917 yılında kurulan “Zentralwohlfahrtstelleder Juden’in 

Deutschland /ZWST” - Alman Yahudi Sosyal Yardım Merkezi; Deutsches Rotes Kreuz-DRK-

Alman Kızılhaçı ve 1924’de kurulan “Der Paritaetische Gesamtverband”- Dayanışma Birliği” 

“Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtpflege” /Federal Bağımsız Sosyal Yardım 

Ortak Çalışma Topluluğu olarak sosyal hzimetler ile ilgili ayrı bir bağımsız yapılandırma 

oluşturmuşlardır. Bu yapılanmanın kuruluş tarihi ise 1923’dür. 1923 yılında Gençlik Ceza 

Uygulamasının bir parçasını oluşturan “Jugendwohlfahrtgesetz’-/Gençlik Sosyal hizmetler 

Kanunu da yürürlüğe girmiştir. Gençlik mahkemelerini kuran ve de gençlere yönelik özel 

yargılama koşullarını içeren “Jugendgerichtgesetz/Gençlik Mahkemeleri Kanunu” bir sene 

http://www.caritasmuenchen.de/


sonra 1924 yılında bu yasaya uyumlu olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Bu kuruluşlar Nazi 

döneminde kapatılmışlardır. İkinci Dünya savaşından sonra ise yeniden yapılandırılmıştır.Bu 

yapılanma görüleceği gibi  adalet hizmetinin dışında sosyal hizmet kapsamında ve dolayısı ile 

teknik ve bilim açısından ele alınmış vede bu yönde aranılık bir "iyilik" için teknik bir 

kurumsal yapıya dönüşerek adalet kapsamında söz konusu olan kararların temel bir unsuru ve 

parçası olması da öne çıkarılmış olup bir uygunluk bir sırdan beride aynen devam 

edebilmektedir. (Ki bu uygulalamalar İsviçre ve Avusturya içinde geçerlidir.)  (Not:2005 

yılında “Çocuk Koruma Kanunu” başlığı ile Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerini kuran kanunun 

Almanya'daki ve İsviçre'deki uygulamalardan esinlendiği kanunun gerekçesinde 

belirtilmesine rağmen “Ceza” uygulamaya odaklı düzenlemeler 1923 yılından beri 

uygulamada olan “genç” odaklı Almanya'daki bu uygulamadan ve yaklaşımdan nerdeyse 

somut olarak 95 yıl geridedir. Öte yandan böyle bir uygulamayı kendi çocuk ve gençlerine 

layık gören yaklaşım için Almanya uygulamasının temelini oluşturan Gençlik Mahkemesi 

Yardımı kapsamında ki kurumsal yapı ile bir raporlama hizmeti ve uygulamadaki “delil” 

niteliğindeki işlev bile yanlış uyarlamalar ile eksik ve yanlış şekilde yansıtılmaktadır.1942 

yılında bu yöndeki bilgi hala görmezden gelinmiş olup böylece kendine özgü bir uygulamayı 

oluşturulmak istenmektedir.Aynı zamanda yanlış bilgileri meşrulaştırılmak içinde bir araç 

olarakta kullanılmaktadır.. (9) Bkz. Çocuk Koruma (ma) Kanunu 1 -2)  

 

33.Özellikle bu kuruluşların tarihlerine ve üye yapılarına bakıldığında ise Kıta Avrupa’sındaki 

yurttaşlık/vatandaşlık bağlamındaki gelişmelerin yanı sıra bu bağlamda laiklik ve de sosyal 

devlete yönelik yapılanmanın oluşumunu da görebilmek mümkündür.  Tarihsel gelişmelere bu 

açılara da bakıldığında ise bu kuruluşlardan AWO’nun İşçi Sendikalarının tarihsel gelişimine 

paralel bir gelişme gösterdiği açıktır. “İŞÇİ” olan üyelerine ve onların ailelerine yönelik 

koruyuculuk ve kollayıcılık bağlamında sosyal yardım ve destek dahil sosyal hizmetleri 

oluşturmuştur. Caritas ise Katolik Mezhebine ait Kilisesi topluluğuna; Diakones Werk ise 

Reform hareketini ile başlayan Luther’anlık çerçevesindeki Protestanlık hareketi ile oluşan 

Evangelist Kilisesi topluluğuna yönelik sosyal yardım ve destek hizmetlerini 

oluşturmaktadır.Dolayısı ile bu yapılanma yurttaşlık üst kimliği ile vede sosyal hizmetler ile 

mümkün olabilmektedir.  

 

ÇOÇUKLAR DAHİL "RESMİ VESAYET KURUMU"  

 

34.  Özellikle bu kuruluşların tarihlerine ve üye yapılarına baktığımızda ise Kıta 

Avrupa’sındaki yurttaşlık/vatandaşlık bağlamındaki gelişmelerin yanı sıra bu bağlamda 

laiklik ve de sosyal devlete yönelik yapılanmanın oluşumunu  görebilmek mümkündür.   

Tarihsel gelişmelere bu açılarada baktığımızda ise bu kuruluşlar açısından yer alan 

uygulamalardan birisi de çocuk ve gençlerin korunup kollanması ile ilgilidir.Bu durum 

yetişkinler içinde geçerlidir. Bu bağlamda "Jugendamt/Gençlik Dairesi "şeklinde  “resmi 

vesayet” kurumu gibi bir  görevde yürütülmektedir.Kamusal hizmet açıdan öngörülen bu 

yapılanma ve uygulama 1923 dene beri söz konusudur. Dayanakta 1900 tarihli Yurttaşlık 

Kanunu ile mümkündür.İsviçre ve Avusturya içinde geçerli ve benzer   bir kurumsal  yapı 

söz konusudur.    ”Kurumsal Sosyal Hizmet” olarak verilen sosyal hizmetlerin önemli 

işlerinden biri olan çocuk ve gençlerin korunması kapsamında da “idarenin” bu müdahale 

yetkisini içeren “İdari/Resmi Vesayet” işlevi aynı zamanda verilen hizmetlere de yönelik 

anayasal bir yetkidir.Aynı zamanda adalet hizmeti içinde her hangi karar verilirken  sürecin 

temel bir parçasıdır. Medeni/Yurttaş hukuku bağlamında adalet hizmeti için engel değil 

temel bir araçtır.  Böylece adalet hizmeti ile bir ayrım ve işlev söz konusudur.Yetişkinler  

ile ilgili bu kurumsal yapılarda mümkün olup bu yönde oluşan bilgilere ulaşabilmekte 

mümkündür.(10) Dolayısı ile Almanya'da söz konusu olan     bu birliklerin,  üyelerine kendi 



değerleri ve yaklaşımları ile bir müdahalede bulunması gibi bir “vesayet” yetkisi  ise bu 

birliklerde artık yoktur.Dinsel topluluklar açısından daha önce ki uygulamalarında  

olmaması  içinde hedeflenmiştir. Bir başka deyimle başta teolojiye dayalı “hayırseverlik” 

bile olsa dinsel değerlere dayalı “özel hukuk” veya “çok hukukluluk” açısından bir 

uygulama bu açıdan aranmamaktadır. Bunun olmaması  hem hukuksal hem siyasal olarakta 

hedeflenmiştir. Kamusal vesayet işlevi aynı zamanda buna da yöneliktir. Birliklerin aksine 

bu konuda bildirim yükümlülükleri de vardır. Dolayısıyla toplulukların “Lütuf” içeren bir 

hizmeti bulunmamaktadır.  Bu hizmetler için birliklere kamu kaynaklarından ayrı bir mali 

destekte yapılmamaktadır. Ana çalışma konularına bağlı olarak “proje” çalışmaları ile ancak 

belli koşullarda kamu kaynağının kullanımı söz konusu da olabilmektedir. Yaşlılara ve de 

özürlülere yönelik “heim” şeklinde yürütülen bakım hizmetinin % 62 si; hastanelerin % 

40’ı; gençlik yardımının % 47’si bu birlikler tarafından yürütülen hizmetlerdir. O yüzden 

görüldüğü gibi ortada somut bir tanım olmaması rağmen anayasal bir sosyal ve  hukuk 

Devlet özelliği öne çıkmaktadır.Böyle bir anayasal ayırım ile de  Laiklik bağlamında ve 

bununda güvence altına alındığı kendine özgü bir sistem ve uygulama kuvvetli bir kurumsal 

“İdari/resmi vesayet” uygulamasıyla birlikte şekillenmiştir.Sosyal hizmetin varlığında 

temeli olup hukuksal bir felsefeye ve temele dayalı idari bir kurumsal yapılanma öne 

çıkmaktadır.Ancak bilindiği gibi 1942 yılında söz konusu olan bu bilgiye rağmen (9) 

Türkiye de sistem açısından söz konusu olan  bu kurumsal yapı ve özellik israrlı bir şekilde 

görmezden gelinmektedir. Bu somut bilgi perdelenerek ve çeviri eksiklikleri ile adalet 

hizmeti üzerinden bir uygulama hala mümkün kılınmaktadır..Kamusal bir hizmetin yerine 

getilmesi için söz konusu olan  sosyal hizmetler ile ilgili "idari" boyutun   yargısal bir 

vesayeti kapsamında olması da bu şekilde  öne çıkmaktadır.Sosyal iyileştirmeyi de içeren 

çocuk ve kadınlar dahil bu yönde bir hak olan sosyal hizmetlerin vede   koruma boyutuna 

ulaşılması da bu arada engellenmektedir.Aslında bu   görmezden gelme hem hukuk hemde 

sosyal hizmet bilimleri açısından verilen katkılar ile de gerçekleşebilmektedir.  Bu yönde 

yaşanılan soruna ek bir ortaklık ve meşrulaştırma  yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Sosyal hizmetler açısından söz konusu olan savunuculuk ve taraf olma boyutu ile ilgili 

eksiklik yaşanılan bu durumunda   önemli bir yansıması olabilmektedir. 
 

35.Kraliçe 1. Elizabeth (1558-1603)’in, Anglikanizmi İngiltere'nin resmi dini olarak kabul 

etmesi ile hem devletin resmi dini olan hem de Kraliçenin dini ve siyasi konumda olduğu bir 

sekülerleşmenin bu şekilde söz konusu olması başta sosyal hizmetler dahil önemli bir 

farklılığında yansımasıdır.İngiltere’den ve ABD den dolayısıyla Anglosakson 

yapılanmasından oldukça farklı  bir uygulama söz konusudur.. Birbirleri arasında sosyal 

hizmetler teknik uygulamaları açısından benzerlikler olsa bile sistemsel/yapısal ve hukuksal 

açıdan da önemli farklılıkları içeren bir uygulamadır. Almanyada bu bağlamda bir sermayeye 

dayalı kar amaçlı bir özel teşebbüs yatırımıda bu açıdan görmek mümkün değildir.  Sistemi 

tanımlamada kullanılan “private” kelimesi “kamusal sosyal hizmetin” dışında kendine 

“özgün”lüğü veya “özel” olmayı da bir ölçüde tanımlayabilmektedir. Fakat bu tanımlama 

kamusallık ve vergi bağlantısı üzerinden yapıldığı takdirde bu birlikler tarafından verilen 

sosyal hizmet “Kamusal Olmayan Sosyal Hizmetler” veya “Yarı Kamusal Sosyal Hizmetler” 

de denileceği gibi sadece yönetim biçimi açısından “Otonom Sosyal Hizmetler” olarak da 

tanımlanabilir. “Özel” veya “Serbest Sosyal Hizmetler” diye de tanımlanması Türkçe 

açısından yanlış bir adlandırmaya neden olabilmektedir.. Özellikle bu uygulamanın 

Türkiye’de tam olarak karşılığı olmadığı için daha farklı adlandırmalara ,kaymalara da   açık 

bir durum bulunmaktadır. Ama bu yapılırken de önemli olan bu yapılanmanın işlevini ve de 

Laik bir yapıdaki konumu ve de kamusal sosyal hizmetlerin “idari vesayet” şeklinde 

tanımlanan gözetim, denetim ve müdahale işlevi mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu “idari/resmi 

vesayet” işlevinin Türkiye ‘de  hala kurumsallaşmamış olması vede bir adalet hizmetinin öne 



çıkarılması ile oluşan  bu  gerçek ile birlikte ele almayı da bu arada unutulmamak lazım.Bu 

bilim açısından ise öncelik olmalıdır..  
 

36. Sosyal hizmetlere yönelik bu uygulamaları aynı zamanda  Federal Almanya Anayasasının 

“Evlilik, aile ve evlilik dışı çocuklar” başlığındaki 6 ıncı madde de yapılan düzenleme ile de 

birlikte değerlendirmekte gerekmektedir. Anayasadaki bu madde şu şekildedir. 

“(1) Evlilik ve aile, devlet düzeninin özel koruması altındadır. 

(2).Çocukların bakım ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en önde gelen 

yükümlülüğüdür. Devlet toplumu, onların bu görevi yerine getirmelerini gözetir. 

3.Velilerin iradesine aykırı olarak çocukları ailelerinden ayırmak, ancak bir yasaya 

dayanarak ve velilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya başka nedenlerle 

çocukların bakımsız kalmaları durumunda olanaklıdır. 

4.Her anne, toplumun koruma ve himayesini isteme hakkına sahiptir.(Schutz und die Fursorge 

der Gemeinschaft) 

5.Evlilik dışı çocuklara, yasa yoluyla bedeni ve manevi gelişmeleri ve toplum içindeki 

konumları bakımından, evlilik içi çocuklarla eşit koşullar sağlar. 
 

Bu maddede görüleceği gibi “devlet” tarafından verilmesi gereken “toplumsal koruma” ve 

kurumsal sosyal hizmetin idari, vesayet işlev ve görevi anayasa da “gözetme “işlevi ile de net 

bir şekilde belirlenmiştir.Dolayısıyla kamusal olmayan sosyal hizmeti otonom bir şekilde 

yürüten ve uygulamanın bir parçası olan bu yönde yetki kazanan toplulukların bu açıdan 

hizmet verme ve oluşturma dışında bir işlevi bulunmamaktadır. 

 

37.Ayrıca bu kendine özgü birlik yapılanması kapsamında topluluk üyelerinin 

“hayırseverlik” veya “yurttaşlık/yurtseverlik” bağlamındaki “gönüllü” katılımları da bu 

uygulamanın diğer önemli bir parçasıdır. Yurttaşlık görev temelinde toplumsal dayanışmayı 

da destekleyen bu katılım hem bir toplumsal değerin taşınması ve paylaşılması açısından 

sosyal/toplumsal bir önemi vardır. Kamu yararı gibi veya bu yönde yaptırımlarda bu 

yöndedir.Türkiye açısından yeni olsada oldukça eski bir uygulamadır. Yurttaşlık 

bağlamında bu gönüllük ve dayanışma  ekonomik bir değer ve önemi de ortaya 

koymaktadır.Ayrıca tarihsel, kültürel ve sosyal bir yapının da parçasıdır. Bu özellikler ve 

uygulamadaki hukuksal çerçeve bu uygulamayı Türkiye’ de ki bir Sivil Toplum 

Kuruluşu/STK uygulaması gibi bir uygulama yap(a)mamaktadır. Özellikle dinsel 

topluluklar/cemaatler açısından anayasa hukuku da olmak üzere hukuksal çerçeve ve de 

hizmetlerin idare hukuk açısından da denetime tabii olması böyle bir değerlendirme ve 

uygunluk içinde ayrıca  önemli bir engeldir.  

 

38.Bu nedenden dolayı Almanya'daki sosyal hizmetler ve STK diye birlikteliği de içeren  

çeşitli söylemler ve bilgiler eksik, yanıltıcı olabileceği gibi belli bir amaca yönelik de 

olabilir. Bu söylemleri şüphelerden kurtarmak için ise bir bilgi ve  somutlaştırmak 

gereklidir. .Türkiye’de bu şekilde ve bu yönde bir uygulama olabilmesi için önce 

Anayasa’da devletin yapısı ile ilgili bir değişikliğe de gidilmelidir. Yönetim biçiminin ise 

“Federal” bir yapı olarak benimsenmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir  uygulama 

yurttaşlık açısından söz konusu olduğu için  üniter ve merkezi uygulama açısından da bir 

engelde yoktur. Teknik ve yapısal uygulama ile mümkündür."Özel" ve İdari dahil "Kamu" 

Hukuku açından ele alınması da ayrıca yeterlidir. Avrupa Sosyal Şartı'da bu yükümlülüğü 

ve taahütte yerine getirimeyede yöneliktir..Sosyal yardım açısından söz konusu olan 

uygulama da bu yönde engellenebilir. Halen oluşan bu keyfilikler ve hak 

ihlalleri/kısıtlamalarda  ortadan kalkabilir. Kamusal gözetim ve denetime yönelik bir 



“İdari/resmi vesayet” yapılanması ise bilim ve teknik açısından vede sosyal hizmetler 

açısından bir öncelik olarakta kabul edilmelidir.  

 

39.Ayrıca ;Federal Almanya Anayasa'sında olduğu gibi hukuksal güvencelerde 

sağlanmalıdır. Başta ifade özgürlüğü ve de örgütlenme özgürlüğü gibi temel hak ve 

özgürlükler ve de bireyin yurttaş olarak toplumsal korunup kollanması ve de korunması da 

güvence altına alınmalıdır. Bu yöndeki gözetim ve denetimin bir parçası olan kurumsal 

yapıda dâhil olmak üzere Sosyal Hizmetlere yönelik yasal bir çerçevede net bir şekilde 

belirlenmelidir. Bu yapısal değişiklikler ve güvenceler sağlandıktan sonra ancak 

Almanya’daki gibi benzer bir sistem ve uygulamayı tartışmak mümkün olabilir.Ayrıca 

sistem ile uygulama birbiri ilede uyum göstermelidir.Sistem iyi olsa bile uygulamalar 

kötüde olabilir .Bu ise teknik ve yetliklikle ilgili bir konudur. Önemli olan sorunları 

yönetebilecek bir hizmet ve nitelik öngörülmelidir.  İngiltere örneğinden 

değerlendirildiğinde ise özellikle sosyal hizmetler açısından hem devletin bir dininin olması 

hem de Kraliçesinin bu işleyişteki rol ve işlevi sistem açısından da mutlaka  bir 

değerlendirilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu değerlendirme yapılırken Türkiye’deki hukuk 

sisteminin ve İngiltere’deki hukuk sisteminden farklı olarak Kıta Avrupa’sındaki 

uygulamayı şekillendiren Roma Hukuk sistemi ve felsefesine dayalı olduğu da özellikle göz 

önüne alınmalıdır. Dolayısı ile sosyal hizmetlerin Sivil Toplum Kuruluşları olarak 

söylemleştirilen veya başka bir deyimle hala tüzel bir kimliği bulunmayan ama bu yönde 

olduğu da ileri sürülen dinsel cemaatler/topluluklar üzerinden bakım  dahil  verilmesi  

istenilen talepler ve söylemler ise  günümüzde bilinen önemli bir gerçektir.Fakat bu boyut 

nedense ele alınmakta istenmemektedir. 
 

40.Bu açıdan siyasi, hukuksal ve sosyal hizmetler içerikli teknik bu taleplerin ve 

söylemlerin somutlanması ve değerlendirilmesi ASŞ bağlamında ele almayıda gerekli 

kılmaktadır.Yoksa bu yöndeki talepler/öneriler eksik ve farklı yönde talepler/öneriler 

olabileceği gibi bu eksikliklerin içlerinin sadece siyası açıdan değil başta hukuk olmak 

üzere teknik birçok açıdan doldurulmasını da ayrıca gereklidir. Bu toplumsal güven ve 

uzlaşma için ise ayrıca gereklidir. Çünkü Almanya’daki örnek gösterilen bu uygulama 

tarihsel bir uzlaşmanın ve özellikle dinsel mezhep ve toplulukların birbirini kabullenmesinin 

ve de birlikte yaşama zorunluluğunun da bir ürünüdür. Ayrışan bir toplumda ise bu talepler 

ancak bu ayrışmaya katkı sağlarken olması gereken “Yurttaşlık” üst kimliğinden “topluluk” 

kimliğine dönüşe de önemli katkı verebilir. Tersine bir süreç yaşanabilinir. Hele de 

hukuksal güvencelerin zayıfladığı bir ortamda bu katkı doğal olarak daha da artabilir.  

 

 

SOSYAL DEVLETÇİLİK ( Sozialstaatlichkeit)  

 

41.Özellikle "Almanya Federal Cumhuriyeti Sosyal Sistem ve Sosyal Çalışma" başlıklı 

Dr.Manfred Wiennad'ın tarafından yayınlanmış olan bu çalışma ve Federal Almanya 

Anayasası birlikte ele alındığında ise başta sosyal hizmetleri de içeren tarihsel bir süreç ve 

kurumsal yapılar vede uygulamalar görüldüğü gibi öne çıkmaktadır. Bir devletin sosyal 

devlet ile özellik ve niteliğini belirlemeye yöneliktir. Bu sosyal sistem ve yapıya yönelik 

özellikle "Sosyal Devletçilik" başlığı altında ele alınmış olan bu bölümde  sosyal devlet 

ilkesi;yasa koyucuya sosyal yardım sunucu ve biçimleyici çalışmalar yapması içinde yetki 

verir şeklinde açıklanmaktadır. Vatandaşların sosyal güvencesini sağlamak ve iyiliğide 

içeren bu koruma bu ilkelerin arasında öncelikle de yer almaktadır.Sosyal güvence 

bağlamında sosyal güvenliğinin yanı sıra ayrıca bir koruma  birlikte fakat ayrı ayrı ele 

alınmaktadır.Sosyal devlet ilkelerinin açık olması ,Federal Almanya daki çeşitli 



güçlerin,anayasanın öngördüğü politik irade oluşumuna da katılım yoluyla sağlanmaktadır. 

Sosyal adalet konusunda görüşlerini ifade etmelerini de  olanaklı kılmak zorundadır..Sosyal 

politikanın  ana bölümlerinden  olan sosyal sigorta,sosyal yardım,devlet yardımı alanları 

gibi bu alanlar açık bir şekilde de öne çıkmaktadır.Bu alanlara yönelik son söz ise  en üst 

yasama erki olan Federal Parlamento ve Eyaletler Meclisin den oluşan bu yetkiye 

aittir.Federal yürütme erki alanında ise Federal Sosyal ve Çalışma Bakanlığı (ki  güvenlik 

eki yoktur)  ,Federal Sağlık Bakanlığı ve Federal Aile ,Yaşlılar Kadınlar ve Gençlik 

Bakanlığı ise  sosyal konular için yetkilidir.(11)Dolayısı ile "sosyal politika" adlandırma ile 

Türkiye de olduğu gibi bir bakanlık adlandırılması  yerine öncelikle uygulamaya yönelik 

yürütmede ki temel araçlar ön plana çıkmaktadır.Sosyal politika gibi bir belirsizlik ve anlam 

kaymalar  yerine somut ve vergi veren açısında bir hesap sorma boyutu da mümkün 

kılınmaktadır. Sosyal devletçilik bunun yanı sıra,genel önlem ve yardımların isabetli 

olmaması ve/ veya yetersiz kalması durumunda bireysel olarak zor durumda olan herkese 

gerekli yardımı sağlamak anlamına da aynı zamanda gelmemektedir.Ancak burada ,çoğu 

kez ön planda olan öncelikle ve sadece maddi yardım öne çıkmamaktadır. Sosyal 

çalışma/hizmet çerçevesinde sunulan geniş kapsamlı kişisel yardım ve kendi kendine 

yardım gücünü de güçlendirmek öne çıkmakta olup zaman zamanda  yaşamsal önemdeki 

durumlarda bunalıma müdahale ve insancıl destekleme de gerekmektedir.Dolayısı ile sosyal 

bir güvenliğin yanı sıra korumaya yönelik yöntemleride içeren bir sosyal hizmetler gibi bir 

hakka yönelik ayrı bir uygulama da öne çıkmaktadır. 

 

42. Bu  çalışma bağlamında "SOSYAL GÜVENLİĞİN DALLARI;Sosyal Sigorta,Bakım 

ve  Yardım,Sosyal Yardım ve Koruma " (Saeulen der sozialen 

Sicherung;Sozialversicherung,Versorgung,Fürsorge" şeklinde ayrıca ele alınmaktadır.   

Sosyal devlet bağlamında ise Federal Almanya da ki vatandaşların sosyal güvenliği 

sağlayan sosyal hizmetleri oldukça kapalı ve net bir sistemde yaşama geçmiştir. Geleneksel 

bir  sistem olup üç daldan da oluşmaktadır.Birinci dal "Sosyal Sigorta"dır. (Hastalık 

sigortası,bakım sigortası,kaza sigortası,emeklilik sigortası,istihdamı teşvik/işsizlik sigortası) 

Bir dayanışma topluğunda birleşen sigortalılar bir risk durumunda (örneğin işsizlik 

hastalık,bakıma muhtaçlık,yaş sınırına ulaşma) sigorta yardımı almak için bir prim ödemek 

zorundadırlar.Yani sigorta yardımları genelde bir sosyal sigorta kurumuna üye olmayı ön 

koşar.Sosyal sigorta çerçevesinde ödenen gelir yerine ödemeler ilke olarak ulaşılan yaşam 

standartlarını korumayı sağlamak içindir..Sosyal sigorta büyük ölçüde çalışanların ve 

işverenlerin sigorta primleri ile finanse edilir.(Bir istisna:yasal kaza sigortasının primler 

sadece işvenler tarafından ödenir.)Yasa koyucu sosyal sigorta kurumlarının sosyal 

özyönetimi tarafından yerine getirilen çerçeve koşulları belirler. 

 

43. İkinci dal "Bakım ve yardımlar"dır. Sosyal sigorta hizmetlerinden farklı olarak 

herhangi bir prim ödenmesini gerektirmez.Devlet kasasında yani vergilerle finanse 

edilir.Yapılan yardımlar bir yandan memurlar hakimler veya askerleri sosyal risklere karşı 

güvence altına alır.(Yaşam standartlarının güvence altına alma) Diğer yandan ise toplumun 

yüksek derecede sorumluluğunu taşıdığı hasar,zarar ve ziyanların (savaş mağdurlarına 

bakım ve yardım) sınırlı ölçüde telafi edilmesini sağlar. Üçüncü dal ise "kamusal sosyal 

yardım ve koruma" dır;Bireysel bir sıkıntıdan dolayı yardıma gereksinim duyulması 

durumunda "kamusal sosyal yardım ve koruma" devreye girer.Bu yardımların en belirgin 

özelliği yukarıda değinilen diğer devlet sosyal yardımlarından sonra gelmesidir.Bu sonralık 

ailenin sağladığı geçim bağlamında da geçerlidir.Bu yardımlar mali yardıma muhtaçlığı ön 

koşar.Sosyal yardımların tümü büyük bir bölümü yerel yönetimlerin aldığı vergiler olmak 

üzere vergi gelirleri ile finanse edilir.Türkiye de benzer vakıf gibi özel hukuk kapsamında 

bir yapılanma ve uygulama yoktur."Sozialgericht" şeklinde idari açıdan kamu hukuk 



kapsamında "Sosyal Mahkemeler" bu uygulamanın bir parçası olup idarenin keyfiliğine 

yönelik  hukuksal bir güvencede söz konusudur. 

 

44.Sosyal güvenliğin geleneksel olarak üç dala ayrılmasında ise özellikle   sosyal yardımlar 

son yıllarda bir değişim göstermektedir. Sosyal destekleme amacıyla geliştirilen eğitim 

teşviki,meslek teşviki,çocuk parası,çocuk yetiştirme parası,konut yardımı gibi yardımlarda 

bu kapsamdadır. Genelde gelire bağlı olarak verilir ve vergi gelirleri ile finanse 

edilir.Çağdaş bir sosyal yardım anlayışının üçüncü dalı (Fürsorge) şu şekilde  bir  değiş imde 

göstermektedir. Sosyal Yardım ve destek (Sozial hilfe und Förderung)  şeklinde değişirken 

bu sosyal yardım sistemi geniş kapsamlı ve eksiksiz bir ağ gibi örülmektedir..Bu sosyal ağ 

dayanışma ,halka yakın olma yapısal çeşitlilik (tek bir sigorta yerine) edimsellik ve verimle 

adaletin en kapsamlı biçimde sağlanması ilkeleri üzerinde kurulmuştur.Ancak sosyal ağ 

özellikle sürekli işsizlikten dolayı da çok zorlanmaktadır.Sosyal ağ, eksiksiz derken dile 

getirilmek istenilen öncelikle iş arayanlar için temel güvence sosyal yardımın en altta geniş 

kapsamlı bir koruma konumunu da oluşturmaya yöneliktir.Tüm sosyal yardım alanlarını 

sundukları yardımların para olarak miktarına göre sosyal güvence ağını oluşturan büyük 

küçük düğümler halinde sınıflandırdığı için temel güvence ve sosyal yardım diğer 

yardımlarla karşılaştırldığında  küçük bir düğüm şeklinde olduğunu gösterdiği de öne 

çıkmaktadır.Ancak bu düğümün sosyal güvence ağından kimsenin düşmemesi için özellikle 

dayanıklı olması ve kopmaması da  gerekmektedir. 
  
45 . Bu bağlamda Türkiye de bu yönde bazı önemli benzer uygulamalar söz konusudur. 

Sosyal sigortalar bu açıdan   benzer bir özellik içindedir.İşsizlik hastalık,muhtaçlık,yaş 

sınırına ulaşım gibi  sigorta yardımı almak için bir prim ödemek gibi benzer bir uygulama 

söz konusu iken bakım sigortası ise önemli bir eksikliktir.Merkezi yönetim bazı alanlara 30 

milyar TL harcama ile sosyal yardım kapsamında da   yer almaktadır. Genel sağlık sigortası 

ise hala verimli bir şekilde uygulamaya geçilmemiştir. "Bakım ve yardımlar" ile ilgili 

uygulamada ise herhangi bir prim ödenmeden ve devlet kasasından memurlar hakimler veya 

askerlerin de sosyal risklere karşı bir güvence söz konusudur.  Toplumun yüksek derecede 

sorumluluğunu taşıdığı hasar,zarar ve ziyanların da (terör dahil savaş mağdurlarına bakım 

ve yardımlar gibi benzer uygulamalarda söz konusudur. "Kamusal sosyal yardım ve 

koruma" için ise sosyal yardımlar ayrıca ele alamayı gerektirmektedir. Kamu harcaması ile 

vakıf ile yapılan harcama gibi  benzer bir uygulama ise örtüşmemektedir.3.5 Milyon aile  

vede vergi verenleri de   da ilgilendiren bu durum başta ASŞ/13 göre aykırı  olmasına 

rağmen vede israrlı bir şekilde bu yapı ve uygulama halen  devam etmektedir. Merkezi 

yönetim biriminin idari açıdan bir uzantısı  ile oluşturulan bir "vakıf" yapılanması vede özel 

ve kamu hukuk arasındaki ilişki nedeni ile  hak sahipleri açısından güvence ve çelişki 

herşeye rağmen özel hukuka  terk edilmiştir.Bu ayrım aslında Sosyal ve hukuk Devletinden 

uzaklaşma içinde bir araçtır.Bu özgün durum hem hukuksal hemde yapısal bir sorun olarak 

hala devam etmektedir. Yerel yönetimler ise benzer  kapsamda yer almamaktadır.Ayrıca 

Merkezi yönetim,  sorumluğu da  almaktadır.Ayrıca, sosyal yardım ve destek bağlamında 

söz konusu olan değişim ile  sosyal destekleme amacıyla geliştirilen eğitim 

teşviki,mesleksel teşviki,çocuk parası,çocuk yetiştirme parası,konut yardımı gibi benzer 

yardımlarda bu kapsamdadır.Fakat kreş gibi benzer çocuk bakımı ise aynı 

değildir.Sorumluluk ayrıca çalışanlara yöneliktir.Çocuk/gençlik ve kadın sorunlar gibi 

alanda sosyal hizmetler ile ilgili sosyal koruma ve  iyileştirme boyutlar ise kurumsal 

açılardan özellikle önemli eksiklik içindedir. Adalet dahil bu yöndeki yapısal sorunlar hala 

giderilmediği gibi bu yönde bir israrda söz konusudur.  Sosyal hizmetler daha çok bir 

kaynak dağıtımın aracına  dönüşmüş olması da bu sosyal yardım dahil desteklerin 

özelliklerini  yitirmeye de yöneliktir.Bir hak olarak hükmedilen sosyal hizmetlerin kamusal 



açıdan post modern bir hayırseverliğin ve yardımseverliğin dönüşmeside böylece öne 

çıkmaktadır.Bu ise sosyal hizmetler değil başka bir şeydir. Dolayısı ile oluşan eksiklik ve 

sosyal hizmetten uzaklaşmalar ile de ASŞ/14 ve 13  maddeleri  birlikte ele almayı en 

azından bilim açısından gerekmektedir. Başta çocuklar dahil yapısal ve kurumsal konuda ki 

bu eksiklik ve yanlışların  önemi bu bilgileri ve karşılaştırmaları da daha fazla 

arttırmaktadır. 
 

46.Almanyada ki sosyal sisteme yönelik bu çalışmanın "Sosyal Hukuk ve Sosyal Çalışma" 

bölümde ise  görüleceği gibi Federal Almanyada sosyal çalışma/hizmet ayrıntılı yasal 

çerçeve koşulları ile çok yakın bir ilişki içerisindedir.Hukuk bağlayıcıdır.Sosyal Yardım 

Hukuku bireylere etkin bir şekilde yardım etme olanağını da vermektedir..Sosyal 

çalışma/hizmet için çok önemli bir gelişme 1976 yılında başlatılan çok sayıdaki sosyal 

yasayı bir sosyal yasa kitabında toplama çalışmaları ile mümkün olmuştur. 2005 yılında 

toplam 12 kitabın bir araya getirilmesi ile de tamamlanmıştır.Sosyal Yasada vatandaşların 

sosyal haklarıda belirlenmiştir.Bu haklar eğitim,meslek,iş teşvikini,sosyal sigortaları ve 

sağlığın zarar görmesi durumlarında sosyal tazminatı kapsar.Bunun yanı sıra aile yükünü 

giderici yardım hakkını ve uygun bir konut için para yardımını içerir.Sosyal çalışma  için 

önemli haklar arasında özellikle altı çizilmesi gereken haklar çocuk ve gençler yardım,iş 

aranlar için temel güvence,yaşlı veya çalışamaz olan insanlar için temel güvence ve engelli 

insanların uyumları için yapılan yardımlardır. Bu bağlamda 1976 yılından beri şu sosyal 

yasa kitapları yürürlüğe girmiştir. Bunlar ise ;Sosyal Yasanın 1 Kitabı : Genel Bölüm; 

2.Kitabı;İşarayanlar için temel güvence;3.Kitap;İş teşviki;4.Kitap:Sosyal Sigortalar için 

ortak hükümler.;5.Kitap;Yasal hastalık sigortası;6.Kitap;Yasal emeklilik 

sigortası;7.Kitap;Yasal haza sigortası;8.Kitap;Çocuk ve gençler yardım;9.Kitap;Engelli 

insanların rehabilitsyonu ve katılımı;10.Kitap;İdari usüller,sosyal verilerin 

korunması,3.kişi ve kurumlarla olan ilişkilerde dahil yardım veren kuruluşları 

işbirliği;11.Kitap,Sosyal bakım sigortası,12.Kitap sosyal yardım. Dolayısı ile tarihsel bir 

gelişim ve kurumsal yapı sosyal hizmetler açısından da bu açısındanda ayrı bir 

önemdedir.Bir bilgi ve uygulamaya dayalı bir deneyimin de sonucudur.Sistem bağlamında 

yapısal sorunların yanı sıra uygulama açısından ortaya çıkan sorunların giderilmesine de  

önemli bir kaynaktır.Ayrıca bu yapılanma ASŞ'da öngörülen sosyal güvenlik hakkı ile 

sosyal hizmetler hakkı ayrı ayrı ve birlikte olma konusu içinde  önemli bir örnektir.Bu 

yönde sosyal refah hizmetleri gibi  kavramsal bir yaklaşım ve adlandırma ise görüldüğü gibi 

söz konusu değildir.Çeviriler ile ilgili de bu durum(lar), aynı zamanda hem bilim ve hemde 

teknik açıdan ayrıca önemli bir bilgi ve deneyim kaynağı özelliği içinde olup  sistem ve 

uyum açısından da  önemli örnektir.  

 

 

DAYANIŞMA VE YERİNDELİK ( Solidaritaet und Subsidiarite) 

 

47.Öte yandan  böyle bir sosyal sistem ve sosyal hizmet /çalışma uygulamaları ile ilgili hem 

sunumda hem de yayındaki verilere göre Almanya’ da sosyal güvenlik harcamaları dahil 

yapılan sosyal harcamalar 694 Milyar Euro olarak tahmin edilmiştir..2004 yılında İşsizlik 

yardımı dışında kalan kişilere yönelik yardımları da içeren sosyal yardım harcaması toplam 

26.35 Milyar Eurodur. Bunun 12.69 Milyar Eurosu “yerel kurum harcamalar”ı,13.66 Milyar 

Euro’su “Bölgesel kurumların harcamaları” dır.16.37.Milyar Euroluk harcama ise “özel 

yaşam durumlarında yardım” kapsamındaki harcamalar olup şiddet mağdurlarına yönelik 

harcamaların bir bölümü de buradan karşılanmaktadır. 
 

48.Bu verilerde de görüleceği gibi kaynağı vergi verenlerce oluşturulan önemli bir harcama 

kalemi vardır. Bu harcamaların dayanağı ve buna yönelik yapı ise hem bu yayında hem 



sunumda “Dayanışma (Solidaritaet) ve yerindelik (Subsidiarite)” ilkesine/prensibine ve 

yaklaşımına dayandırılmaktadır.”Kamusal” ve “Otonom” Sosyal Hizmet yapılanmasına 

paralel bu ilke/prensip Maastricht’teki Avrupa Birliği Antlaşmasında vurgulanmıştır. Avrupa 

Anayasası Antlaşmasına da yansımıştır. Avrupa Birliği uygulamasının da bir parçası haline 

gelmiştir. Dolayısı ile  AB müzakere sürecinin de bir parçası olacak bu ilke ve yaklaşım 

yayında da şu şekilde yansıtılmıştır. 
 

“Sosyal devlet ilkesi sadece devlet için geçerli değildir. Bu ilke, vatandaşların dayanışmacı 

ve sosyal davranışlarında, bireysel ve ortaklaşa kendine yardımda ve zor durumlarda 

insanların birbirlerine verdiği destekle de kendini gerçekleştir. Ortaklaşa dayanışmanın 

özel bir biçimi, sosyal sigortalıların hastalık, sakatlık, bakıma muhtaçlık, yaşlılık gibi büyük 

yaşam risklerine karşı korunmaları için oluşan dayanışma topluluğudur. 

Sosyal çalışma için hangi yapıların doğru olduğu sorusunun sosyal politika alanında 

odaklaştığı nokta yerindelik ilkesidir. Bu ilke, en üst Alman mahkemesi olan Federal 

Anayasa Mahkemesi’nin ifadesiyle “her şeyden önce küçük topluluk etkin olmalı ve devletin 

araçlarıyla, ancak başka seçenek kalmadığı zaman müdahale edilmelidir.”olarak 

belirtilmektedir. Kişi kendi kendine yardım edemezse önce ailesi, komşusu kendi kendine 

yardım grubu, serbest sosyal yardım kuruluşu, mahalle halkı ve en son olarak da devlet 

kuruluşu yardımcı olmalıdır. 

Devletin, özellikle de yerel yönetimin faaliyetlerinin yerindenliği, öncelikle kamusal ve 

serbest sosyal yardım kuruluşları arasındaki ilişkide merkezi bir konudur. Özel sosyal 

yardım kuruluşları, sosyal çalışmalarının sosyal yasaların temel normlarında da belirtilen 

sınırlı bir önceliğe sahip olduğunu ileri sürmektedirler ki özel kuruluşlar aynı zamanda çok 

kez akut olarak ortaya çıkan sosyal zorlukları biri öncü olarak ele alıp yeni bir yaklaşımla 

çözmeye çalışırlar. Sosyal hizmetler sunulurken, geleneksel olarak kamu yararına çalışan 

özel kuruluşların yeğlenmesine, son yıllarda sosyal hizmet sunan kuruluşların birbirleri ile 

rekabet etmelerini sağlamak amacıyla federal yasa koyucu tarafından sınırlama 

getirilmiştir. Ancak bu bağlamda özel sosyal yardım kuruluşlarının çok büyük çapta, özel 

sosyal girişimi yani sosyal alanda gönüllü olarak etkin görev üstlenmeyi sağladıklarının ve 

özel para ve malı mobilize ettiklerinin de görülmesi gerekir. Ayrıca sosyal giderlerin arttığı 

dikkate alındığında, yerel düzeyde bireysel ve ailesel kendi kendine yardım alanında 

gelişmiş topluluklarda topluca kendi kendine yardım alanında ve fahri çalışmayla giderek 

artan bir şekilde yerindenlik ilkesi vurgulanmaktadır. Bunun nedeni, ailesel ve komşusal 

kendi kendine yardımın ve kendi kendine yardım guruplarının oluşturduğu “doğal 

kaynakların” daha çok ağırlık kazanmaları gerektiği anlayışıdır.” 

 

49.Dolayısı ile , tarihsel, inanç ve sosyal gelişmeler ışığında hem Sosyal Devlet”e bakışta 

hem de bunun sistemleştirilmesinde ve de yapılandırılmasında belli bir felsefeye dayalı 

bireyler arası dayanışma ve yerindeliğin birbirini desteklediği bir ilke ve yaklaşım 

görülmektedir. Bunda sadece dinsel/inanç toplulukları değil başta sanayi devrimi ile gelişen 

süreçte emek hareketi ile gelişen “sendika” şeklindeki dayanışmaya dayalı örgütlenme 

modelinin de  “topluluk”lar ile ilgili bir denge aranmasında etkili olduğu öngörülebilinir . 

Çünkü özellikle Almanya örneğinde görebileceği gibi ortada sadece Katolik veya Protestan 

dinsel topluluklarının dinsel esaslarına dayalı “dinsel kardeşlik” şeklinde bir “dayanışma” 

yoktur. Özellikle İngiltere de olduğu gibi devletin resmi bir dininin olması bağlamında belli 

bir mezhebe veya bir inanç sisteminin çoğunluğuna dayalı bir yapılanma yerine tarihsel 

süreçte her iki mezhebin yüzde elli gibi eşit oranda olması ve de bunlar arasında uzlaşma 

zorunluluğuna sanayileşmeye dayalı işçi/emekçi/yoldaş/genossen sınıfı mücadelesinde 

sendikalaşma ile gelinen nokta bu konudaki önemli boyutlardan biridir. Gene özellikle 

“vaftiz” törenleri gibi dinsel ritüeller ile belirlenen dinsel/inanç topluluk kimliğine dayalı  



”dinsel kardeşlik” ve bu “kardeşler” arasındaki sorumluluğu da içeren dayanışma, destek ve 

zor duruma düşenin korunup kollanmasında teolojiye dayalı günahlardan arınmada bir araç 

olan “hayırseverlik”in belirleyici işlevi; Fransız devriminde öne çıkan yurttaşlık 

çerçevesindeki kardeşlik,ögürlük ve adalet yaklaşımı ile de yeni bir boyut kazanmıştır. 

 

50.Fransa ile öne çıkan Laikleşme süreci ile de yurtseverliğe dayalı yurttaş üst kimliğinin 

ortak bir değere dönüştüğü yurttaşlar arası dayanışma ve destek sosyal devletin belirleyici 

bir unsuru olmuştur.Buna ek olarak 1871 deki Almanya Birliğini sağlayan Otto von 

Bismarck (1815-1898) döneminde Protestan yaklaşımı ile "sozialstaat / sosyal devlet" 

kavramını da öne taşımıştır.Sosyal sigortanın ilk kurumsal yapıları da söz 

konusudur.Bilinmesi gereken  bu tarihsel süreçler, doğal olarak bu “topluluk kardeşliği”ne 

dayalı dayanışma ruhunu, işlevini ve de oluşan dengenin de korunmasını gerekli 

kılmaktadır. Başta örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ve de bunların güvence altına 

alınması böyle bir yapının temel taşlarıdır. Doğal olarak bu şekilde şekillenen dayanışma 

öncelikle “gönüllük” ve buna dayalı çalışmalar ile şekillenmektedir.”İyilik” sadece kişi için 

değil. bir toplumsal değer ve erdem olarak kabul edilmesi bağlamında kişilerin karşılık 

beklemeden yapması gereken bu hizmet bir kültür ve eğitimi de gerekli kılması nedeni ile 

eğitiminde bir parçası haline gelmiştir.Kamusal açıdan da söz konusu olan ”İyilik” yapmak 

insana mutluluk veren öğrenilebilinir bir davranış haline gelmiştir. “Topluluk Kardeşli”ğine 

dayalı dayanışmadan “Yurttaş Kardeşliği”ne dayalı dayanışmanın yöntemleri de 

geliştirilmiştir. Bir toplulukta bir masanın bir kişi tarafından kaldırılması ve diğerlerinin 

seyretmesi yerine bu masanın bir kaç kişi tarafından nasıl kaldırılacağı bir davranış biçimi 

olarak da öğretilmektedir. Ülkemizde uygulama alanı olmayan/algılanmayan ve Sosyal 

Hizmet/Çalışma' nın da benzer bir alanı olan  “Sosyal Eğitmenlik/Sozialpedagogik” böyle 

bir hedefe yönelik bir sosyal hizmetin uygulama alanıdır. Çünkü topluluk değerlerine dayalı 

bir dayanışma modeli veya yaklaşım bir üst değer olarak “yurttaş” dayanışmasını 

engellememelidir.Savunuculuk,taraf olma birliktelik,yanyana olma  idari bir görevinde 

ötesinde bir profesyonellik ve kişisel yatkılınlık bu önemi daha da arttırmaktadır.Bu yönde 

risk dahil  vaka yönetim ilede bir beceride aranıl olmaktadır. Bu nedenden dolayı ortada 

hem hak sahipleri açısından hemde  mesleksel açıdan da  ayrı bir kültür ve eğitim boyutu da 

vardır. Bu arada dayanışmaya yönelik bu dönüşümde/evrimde bugün gelinen noktaya 

baktığımızda ise ortada dünya vatandaşlığı çerçevesinde gelişen bir dayanışmanın olduğu ve 

buna bağlı olarak evrensel değerlerin bu konuda önemli bir araca dönüştüğü her şeye 

rağmen  hedeflenmektedir. Bu bağlamda “insanlık” adına herkesin veya her devletin biri 

biri ile hem dayanışma içinde olduğu gibi müdahalede de bulunulacağı bir durumu da 

(şimdilik) bu noktaya gelinmiştir. 

 

51. Fakat; “Her koyun kendi bacağından asılır.”; “İpiyle kuyuya inilmez”; ”Baban olsa 

güvenme.”; ”Güvenme dayına ekmek al yanına.”; “Altta kalanın canı çıksın.”; ”Bana 

dokunmayan yılan bin yaşasın.”; ”Bal tutan parmağını yalar”; ”Parayı veren düdüğü çalar.   

” Beleş atın dişine bakılmaz”; ”Bedava sirke baldan tatlıdır.”; ”Devlet Malı deniz yemeyen 

domuz.”; ”Neme lazım.”; ”Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar.” deyimlerinin, 

söylemelerinin olduğu “güven”in ve “dürüstlüğün” bir değer olarak öne çıkmadığı 

toplumlarda bırakın evrensel dayanışmayı özellikle de ve öncelikle yurttaşlık değerlerine 

dayalı bir dayanışma duygusu ve ruhunu oluşturmak da çok zordur. Bu neden dolayı 

“dayanışma” oldukça başka anlamlar da içeren bir olgudur. Metinde sistem ile ilgili dile 

getirilen “dayanışma” tarihsel ve sosyal süreçleri de içeren bir dayanışma kavramına 

yöneliktir. 
 



52.Metinde bahsedilen böyle model ve bir durumun oluşmasında en belirleyici etmen ise 

görüleceği gibi en küçük birimden başlayan ve yurttaşlığı öne çıkaran tarihsel ve sosyal bir 

sürece dayalı bir “federal” yönetim sistemidir.İsviçre gibi konfederasyon dahil gönüllü bir 

birliktlik gerekmektedir.Sosyal hizmetlerde böyle bir modelin parçasıdır.Devletlerin 

birleşmesi ile oluşan Birleşik Krallığı ise monarşi ve  parlamenter kendine özgü bir yönetim  

sistemini içermektedir.  Kraliyet aynı zamanda Anglikan Mezhebine dayalı inancın bir 

birlikteliğini resmi olarakta temsil etmektedir. Liberalizm  bu güce yönelik bir özgürleşme 

alanı ve araç olabilmektedir Bu yönetim sistemine dayalı olarak ise başta vergi sistemi 

olmak üzere sosyal hizmet hizmetler, eğitim gibi doğrudan yaşamla ile ilgili hem toplumsal 

hem bireylerin ihtiyaçlarının yerel bazda karşılanması öne çıkmaktadır. Bu durum, 

“dayanışma” ilkesi ile birlikte sosyal politika ve sistem açısından ‘Yerindelik’ ilkesi olarak 

kavramsallaştırılmıştır. Yurttaş ve vergi veren ilişkisi çerçevesinde kamu harcamalarında 

yurttaşın konumunun güçlendirilmesi ve sorgulayabilir olması da oldukça önemlidir. 

“Subsidiarite” başlığında birlikte kavramsallaştırılan ”Dayanışma” ve “Yerindelik” bu 

açıdan önemli bir unsurdur. Yaklaşım ve uygulamaya yeni bir boyut katan ve de yerel 

yönetime dayalı bir sisteminde temel bir unsurudur.(Bu sistemin Türkiye de söylenilen 

“yerinden yönetim ile de hiçbir ilgisi yoktur.) Ortaya çıkan başta Almanya olmak üzere 

Anglosakson yapı ve uygulamalar ile ilgili böyle bir tarihsel süreç ve gelişimlerin  özellikle 

karşılaştırılması ve bir  uygunluk  için aranılması gereke noktalar da bu açıdan önemlidir. 

Böyle bir nokta, Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine dönüşüm vede İslam 

ile ilgili ilişkiler içinde gereklidir. Özellikle sosyal hizmetler açısından bu gelişmelerin ve 

yapıların birlikte ele alınmasıda ayrı bir önemdedir. Özellikle Roma Hukuku, Anglosakson 

ve İslamın teoloji boyutu ile birlikte Laik, ve devletin resmi dinin olması ile seküleştirme 

ilgili kurumsal yapıların ve öneminde hem hukuksal hemde sosyal hizmet açısından 

açısıdan  birlikte ele alınması yaşanılan sorunlarının da kısmen giderilmesine ayrı yarar 

sağlayabilir.Bu durum siyasi tartışmalar içinde bir zemin olabilir.Bu tersi içinde geçerlidir.  
 

53.Bu bağlamda Türkiyenin dahil olduğu Roma hukuku bağlamında Almanya da ki bu 

uygulamalar açısından yer alan ve  sosyal hizmetler ile ilgili  dayanışma ve svunuculuk 

boyutunuda   içeren bu ilke ise “ Devletin ana ilkeleri; direnme hakkı” başlığı ile Federal 

Almanya Anayasasının 20 inci maddesine dayandırmaktadır. Bu madde şu şekildedir.  

“(1) Almanya Federal Cumhuriyeti, demokratik ve sosyal bir Federal Devlettir. 

(2) Egemenlik tümüyle halkındır. Halk, egemenliğini, seçimler ve oylamalar aracılığıyla ve 

yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle donanmış özel organlar eliyle kullanır. 

(3) Yasama, anayasal düzene, yürütme ve yargı organları ise yasa ve hukuka bağlıdırlar. 

(4) Bu Anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözümün 

bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkına sahiptir.”   
 

Ayrıca; “Eyalet Anayasalarının Federal Anayasaya uygunluğu; yerel idarenin esasları”nı 

belirmek üzere 28 inci madde de bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede şu şekildedir. 

“(1) Eyaletlerdeki anayasal düzen, bu Anayasada belirlenen cumhuriyetçi, demokratik ve 

sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olmak zorundadır. Eyaletlerde, ilçe ve belediye ile 

köylerde genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli oylamaya dayanan bir seçimle oluşturulan ve 

halkı temsil eden kurumlar bulundurulur. Yerel seçimlerde Avrupa Birliğine üye olan bir 

devletin yurttaşları, Avrupa Topluluğunun yasaları uyarınca seçme ve seçilme hakkına 

sahiptirler. Kasabalarda seçilen organın yerini kasaba meclisi alabilir. 

(2) Belediye ve köylerine, yasaların çerçevesi içerisinde, kendi sorumluklarının temelinde 

yerel topluluğun tüm işlerini düzenleme hakkı verilmelidir. Belediye ve köy birlikleri de, kendi 

yasal görev ve yetki çerçeveleri içinde, yasalara uygun olarak yerel yönetim hakkına 

sahiptirler. Yerel yönetimin güvence altına alınması onun mali sorumluluğunun temellerini de 



kapsar; bu temellere, belediye ile köylerin matrah belirleme hakkı sahip olup ekonomik 

gücüne bağlı olan bir vergi kaynağı dâhildir. 

(3) Federasyon, eyaletlerin anayasal düzeninin, temel haklara ve 1. ve 2. fıkra hükümlerine 

uygunluğunu sağlar.” 

 

54. Görüleceği gibi yönetimsel açısıdan söz konusu olan bu uygulama bir federal yapıda 

şekillenmektedir. Özellikle de sosyal hizmetlerin yerel yönetimlerdeki birimler üzerinden  

yürütüldüğü bir yapı bu hukuksal temellere dayandırılmıştır. Bu yapılanmayı gene Alman 

prenslerin Alman Birliğini oluşturduğu tarihi sürece ve de bu yapının yerel yönetim 

temelinde devamını hedefleyen bir sürece de dayandırmak mümkündür. Bu süreçte toprak  

feodalizmden endüstri feodalizme geçişte ki feodal yapıda oldukça önemlidir. “Otonom” 

bir yapı bu feodal yapının gelirlerinin öncelikli olarak korunmasını sağlarken bu birliğin 

devamını da olanaklı kılmıştır. Böyle bir federal yapıda “otonom”luğu öne çıkaran “yerel 

yönetim” kavramı doğal olarak öne çıkmaktadır.Siyasi açıdan kullanılabilecek bu kavram 

bazen merkezi yönetim bağlamında “adem-i merkeziyetçiliği/desantralizasyon” şeklinde ki 

“yerinden yönetim” kavramı ile de sık sık karıştırılmaktadır.  
 

55.Bilindiği gibi ”Yerinden yönetim” idari yapıda bölünmez bir bütünün etkin yönetimini 

sağlamaya yönelik bir yapıdır. Büyük kümeyi yöneten merkezi yapının da uzantısıdır. Diğer 

bir deyimle yerinden yönetim olarak tanımlanan bu uzantı merkeze bağlıdır. “Yerel 

yönetim” ise, bölünmüş bir bütünden meydana çıkan alt kümelerin “merkezi yönetim” 

tarzıdır. Otonomdur. Kendinden başka yere bağlı değildirler. Yerel yönetimle, yerinden 

yönetim arasındaki temel fark ise işin finansmandadır. Yerinden yönetimde finansman 

“merkez”dedir. Yerel yönetim ise kendi finansmanını kendi karşılar veya yaratır. Bir 

yönetim birimi kendini finanse edecek hale geldiği zaman o yönetim “yerel yönetim 

“olmaktadır. Harcayacağı parayı kendi bulduğu içinde" özerk /otonom" olur. 

 

56. Dolayısıyla sosyal hizmetlerini de içeren ve   yönetim birimlerinin finansmanı sağlayan 

vergi ve bunun toplama yöntemi bu açıdan da önemlidir.Bu yapıyı vede özellikle sosyal 

hizmetleri  iyi anlamak gerekmektedir.Bu bağlamda federal bir yapıda söz konusu olan   

harcamaların finansmanını sağlayan vergi gelirleride görüldüğü gibi yerel bazda 

toplanmaktadır. Buda merkeziyetciliğin dışında bir otonomiyi getirmektedir. Bu şekilde 

yurttaşlık temelinde önce yerel bazda toplanan verginin doğal olarak vergi verenin korunup 

kollanması da vergiyi toplayanın ve harcayanın görevleri arasına girmektedir. Yerel bazda 

ki dayanışmada böyle bir hizmetin doğal bir parçasıdır. Buda aynı zamanda ekonomik 

maliyeti de etkileyen göz önüne alınması gerekli bir unsurdur. Bu nedenden dolayı 

“dayanışma” ve “yerellik” kavramları böyle bir yapıda “Subsidiarite” olarak birlikte 

kavramsallaşmaktadır. Bunun bir felsefesi ve arka planı vardır. Ayrıca yurttaşların korunup 

kollanması, korunması ve de bunun gözetilip denetlenmesine yönelik kuvvetli bir yasal 

çerçeve ve kurumsal bir yapılanmada vardır. O yüzden özellikle sosyal hizmetlerin yerel 

yönetimler tarafından yerine getirmesi söylemi ve ya beklentisi böyle bir yapının da 

beklentiyi gerekli kılmaktadır. Duyuş ve ilke olarak kulağa oldukça güzel gelen ve de 

“yerinden yönetim” kavramı ile rahatça karıştırılacak olan bu söylemde önce örnek 

gösterilen yapının bütünün görmeye, felsefesini anlamaya çalışmak gerekirken aynı 

zamanda nasıl bir “yerel yönetimi”nin hedeflendiğinin içi de ayrıca mutlaka 

doldurulmalıdır. Böyle bir yapıda vergi sistemi nasıl olacaktır, toplulukların konumu ve 

işlevleri, bir kamusal/ idari vesayet nasıl oluşturulacaktır, yargısal hizmetlerin durumu, 

denetim mekanizmaları gibi birçok teknik konuya da bu söylemler ile birlikte açıklık 

getirmek gereklidir. 

 



57. Çünkü Türkiye’de ki yönetim sisteminde/modelinde halen uygulanan ne yerel 

yönetim/belediye sistemi nede bu sistem içinde yer alan sosyal hizmetlerin yapılanması, 

uygulaması böyle bir yapıyı ve söylemi gerçekten karşılayacak durumda değildir. Sadece; 

bu söylemler vergileri toplayan ve de harcamaları yöneten “merkezi yönetimin” bu 

konudaki uluslararası sözleşmelere  dayalı bu sorumluluk ve yükümlülüğü perdelemeye 

veya gizlemeye sadece hizmet eder. Vergi verenler tarafından sorgulanmasını engelleme de 

katkı sağlar.Ayrıca görüldüğü gibi  federal sistem diğer sistemlerde olduğu  uygulamayı   

belirlemektedir.İster federal ister merkez yönetim olsun yapılan yönetim ile ilgili yapılan bu 

tercih aynı zamanda hem siyasetin hem hukukun hemde teknik ve uygulamanında bir 

birlikteliğini gerekmektedir. Bir uygunluğun aranması üç erk'i bir birleri arasındaki  ayrımı 

ve aynı zamanda bir otonomluğu da gerektirmektedir.Yargı,yürütme ve yasama şeklindeki  

üç erk  birleştiğinde vede devletin resmi dini ile bir birliktelik ise başka bir yönetim 

sistemine dönüşmektedir. Bu tercih ise siyasi açıdan öne çıkabilmekte olup bu durum  aynı 

zamanda bir hak olan sosyal hizmetlerin uzaklaşmasına da neden olduğu gibi siyasi bir araç 

olarakta kullanılması da mümkündür.Bu durumlar sosyal hizmetlerin boyutunu ve önemini 

,uygunluğunu özellikle özgür yurttaşlık açısından daha da arttırmaktadır. 
 

 

SONUÇ : 
 

Tarihsel bir sürece bağlı olarak görüleceği gibi bir hak ve kamusal bir hizmet olan  sosyal 

hizmetler ile ilgili bu çalışmada  Almanya ki sosyal sistemi vede sosyal hizmetlere yönelik 

yönelik kamusal bir sosyal hizmetler ile  dinsel kurumlar dahil otonom bir sosyal hizmetler 

ile ilgili  yapılanma  ele alınmıştır.Sistem bağlamında  gene öne çıkan  bu model arasında  

konfederasyon yönetimine sahip  İsviçre ve İsviçre Yurttaşlık Kanunu'nun Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından  1926 da uyarlanmış olması Türkiye de ki sosyal hizmetler içinde 

önemli bir örnek olmaktadır..Ancak hem bu boyut hemde  Almanya  ilgili  sistem ve 

uygulamalara yönelik Türkiye de bir  bilgi eksikliği ve direnç nedense söz konusudur.  

Başta çocuk olmak üzere  bir sosyal iyileştirme vede korumayı bir bilgi ve teknik açıdan 

uygulanmaya yansıtılmasıda mümkün değildir.Resmi vesayet kurmu gibi temel bir 

kurumsal yapı ve uygulamada bu yönde somut bir örnektir.  Ayrıca   Türkiyede ki sosyal 

hizmetler eğitiminin Anglosakson yaklaşımı ile söz konusu olması vede bu sistem farklılığı  

vede bu yöndeki direnç ve eksikliğinde diğer önemli bir nedeni olabilmektedir.Her iki 

sistemden farklı ele alındığında  kısaca bir çorbanın çatal veya çin çubuğu ile içilmek 

istendiği gibi bir cep telefonundaki android sistem ile diğer sistem arasında farklar  gibi 

benzer bir  durum söz konusudur.Böylece ne çorba içilmemektedir.Nede iletişim. Sosyal 

hizmetler açısından oluşan bu sistem ve model farklılığı benzer bir iletişimi sağlayamadığı 

gibi bir uygunluğun sosyal hizmetler açısından hala   aranmadığı önemli bir sorundur. 

Çorba içtiğimizi ve iletişim kurduğumuz gibi de ayrıca zan ediyoruz.Dolayısı i le Türkiyede 

söz konusu olan sosyal hizmetler ile ilgili durum ve  Avrupa Sosyal Şartına rağmen 

yansıyan uygulanmalar için  bir sistem uygunluğu ise  bir  önceliktir..Eksik bu uygunluk ve 

kendine özgünlük içinde Amerikanın veya tekerin keşfine de gerek yoktur.Sadece bilim , 

bilgi ve saygı,dürütlük yeterlidir. Ancak şimdiye kadar oluşan bu bilim dahil 

eksikliğin/yanlışlığın meşrulaştırlması ve hak ihlalleri ile oluşan madruriyetlere yoğun katkı 

ve ortaklık diğer önemli bir sorun olup etik dahil tartışılması gereken bu durumun nasıl 

ortadan kalkacağı ise diğer önemli bir sorun kaynağıdır.Bu yönde bir yöntem ise başta 

insanlık ve evrensellik açısından bir çıkış yolunu açabilir.  Sosyal hizmetler açısından 

yüklenilen mesleksel bir savunuculuk ve taraf olma boyutu ile   hukuk   boyutu için oluşan 

bir biliktelik vede   evrensel bilim  ortaya çıkan bu çıkmazlığında bir ışığı olabilir. 

17.8.2017  
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EKLER 

 
1)Avrupa Sosyal Şartı 

Sosyal Hizmetlere yönelik söz konusu olan Avrupa Sosyal Şartı ile ilgili İmaj Yayınevinde Bilkent Üni. 

Hukuk Fak. Öğr. Üyesi Prof. Dr.Tekin Akıllıoğlu tarafından “Gözden Geçirilmiş AVRUPA SOSYAL 

ŞARTI ve TÜRKİYE” kitabı  ise Aralık 2015 de yayınlanmıştır. Uzun süre Avrupa Konseyinde “Avrupa 

Sosyal Haklar Komitesi” üyesi ve başkan yardımcı olarak görev yapmıştır. Yapılan bu çalışmanın “sunuş” 

bölümünde son sözleşmenin diğer sözleşmesi ile bütünleşmesi ile de sosyal hakların bir göstergesi olduğu 

vurgulanmaktadır. Uluslararası sosyal hukuk kavramının ise sosyal hukuk bağlamında yapılan uluslararası 

düzenlemeler ve denetimi de içeren bir durum da yansıtılmıştır. Sosyal hukuk; iç hukuk bağlamında 

çalışmalara ilişkin kurallar ve uygulamayı içeren (bireysel ve toplu) çalışma hukuk yanında toplumun kamu 

görevlileri dahil her kesimi ilgilendiren sosyal hakları ve güvenceleri de içermek şeklinde vurgulanmıştır. 

Ayrıca bu sözleşme ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşme AİHS) ile taraf devletlerin yükümlülükleri ve bu 

yöndeki görevlerin benzerliği de belirtilmektedir  

Bu açıdan ASŞ bağlamında topluluk açısından Avrupa Konseyinde öngörülen bir denetim ve gözetimin 

yanı sıra özellikle bireysel hak açısından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel bir başvurunun da 

kabul edildiği yönünde bir bilgi  bu çalışma da yer almaktadır. Belarus, Kazakistan ve Vatikan dışında 

Türkiye dahil Avrupa'nın diğer ülkeleri Avrupa Konseyinin üyesidir. Resmi dili İngilizce ve Fransızcadır. 

Avrupa İnsan Mahkemeleri de Avrupa Konseyine bağlı olup İnsan Hakları başlığı altında ayrıca “Avrupa 

Sosyal Haklar Komitesi”nde yetkili olması bağlamında önemli bazı kararlar da bu çalışma da ayrıca 

yansıtılmıştır. 

Avrupa Sosyal Şartı mad.14 

Bu değerli Prof.Akıllıoğlu'nun eserinde  söz konusu olan haklar ve önemler maddeler açısından ayrı ayrı da 

ele alınmıştır. Bu çalışmanın 72 inci sayfasında  ise “Sosyal Hizmetlerden Yararlanma Hakkı” ile ilgili 14 

üncü madde de ele alınmış ve değerlendirilmiştir .Orijinal İngilizce metinin yanı sıra Türkçe ye çevrilerek 

yayınlanmış olan bu metin birlikte ele alınmıştır. Bu iki metinden Türkçesi de aynen şu şekildedir 

“Madde 14 Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı.  Aktif Taraflar Sosyal Refah Hizmetlerinden 

Yaralanma Hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla:  

1. Sosyal hizmet yöntemlerinden yararlanarak, toplumda bireylerin ve grupların refah ve gelişmelerine ve 

sosyal çevreye uyum sağlamalarına katkıda bulunacak hizmetleri teşvik etmeyi ya da sağlamayı; 

2. Bireylerin ve gönüllü ya da diğer örgütlerin bu tür hizmetlerin kurulması ve sürdürülmesine 

katılmalarını özendirmeyi; taahhüt eder.” 

İngilizce metin ise şu şekildedir. 

“Article 14 the right to benefit from social welfare services. 

With a view to ensuring the effective exersice of the right to benefit from social welfare services, the Parties 

undertake: 



1. to promote or provide services which, by using metods of social work, would contribute to the welfare 

and development of both individuals and groups in he comunity, and to their adjustment to the social 

envoirement; 

2. to encourage the participation of individuals and voluntary or other organisations in the establishment 

and maintenance of such services 

Akıllıoğlu'nun bu çalışmasındaki  “Açıklama” da (parağraf 70) ise; 

“Resmi çeviride İngilizcede geçen “sosyal refah hizmetleri” deyimi, aslında mevzuatımıza Fransızcadan 

geçen “sosyal hizmet” karşılığıdır. 14. madde iki düşünceden oluşmaktadır: -sosyal hizmetlerden 

yaralanma hakkını etkili kılacak biçimde sosyal hizmetlerin örgütlenmesini,- bireyler ve örgütlerin bu 

hizmetlerin kurulmasına ve işleyişine katılması.” 

şeklinde çeviri ile ilgili ayrı ve önemli bir tespit yapılmıştır. Bu aynı zamanda belirleyici ve önemli bir 

noktadır. 

Görüleceği gibi orijinal İngilizce metinde ki “ Article 14 the right to benefit from social welfare services.” 

in “Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı” şeklindeki Türkçe çeviri ile gene Avrupa Konseyi 

açısısından resmi dil olarak kabul edilen orjinal Fransızca metin de ki “Droit au bénéfice des services 

sociaux”” metin birlikte karşılaştığında bu Türkçe çevirinin örtüşmediği görülmektedir. Ayrıca söz konusu 

olan ingilizcedeki "walfare" refah ile değildir. İyilik olma hali gibi bir çeviri ile de örtüşmemektedir. SHU 

Nihat Tarımeri.12.8.2017  

 

2.http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2336/avrupa'-da-sosyal-hizmetler-ve-modellere-bir-

bakis# 

Başkent Üniversitesi ,Sağlık Bilimler Fakultesi Sosyal Hizmetler Bölümü;Türkiye' de Sosyal Hizmet 

Uygulamaları İhtiyaç ve Sorunlar;4-6- Kasım 2004;Haberal Eğitim Vakfı  Yayını;2005 ; sf; 1-10 (türkçe) , 

11-19 (ing) ;Türkçe tablo, sf/7 ;İng.tablo,sf/17  

 
3 http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2126 

 
4.https://www.sozialcharta.eu/ 

 
“14. Jedermann hat das Recht, soziale Dienste in Anspruch zu nehmen.”  

      Açıklamam "Artikel 14 – Das Recht auf Inanspruchnahme sozialer Dienste 

Um die wirksame Ausübung des Rechts auf Inanspruchnahme sozialer Dienste zu gewährleisten, 

verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. Dienste zu fördern oder zu schaffen, die unter Anwendung der Methoden der Sozialarbeit zum 
Wohlbefinden und zur Entfaltung des einzelnen und der Gruppen innerhalb der Gemeinschaft sowie zu 

ihrer Anpassung an das soziale Umfeld beitragen; 

2. bei der Bildung und Durchführung dieser Dienste Einzelpersonen und freie oder andere Organisationen 

zur Beteiligung anzuregen.  şeklindedir. 

13. Jedermann hat das Recht auf Fürsorge, wenn er keine ausreichenden Mittel hat. 

5)http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/343/3536.pdf 

6. http://www.recht-harmonisch.de/GG-turkisch.pdf /sf.178 



7):John Oyo ; "WORD ORIGINS-The Hidden Histories of English Wold. from A to Z" /  A&C Black 

Publishers Ltd/  2005; "Work" (sf 550) : "From this base was formed  the noun wergon,which passed into 

prehistortorik Germanic as  werkam and  evolved from there into German und Dutch,Swedish werk and 

English work."  

"The New Webster's Ensyclopedic Dictionary of The English Language"/ "Random Hause Volue 

Publishing Inc;  "work " :  1 . "exertion or effort direected to produce or accomplish something;labor ;oil 

2.something on  which exertion or labor is expended; a task or undertaking"    3.sırada "productive or 

oparative activity,esp,employment to earn one's living,to look for work. 

http://www.dictionary.com/browse/work?s=t  work,social work,walfare well -being;social sevices. 

8) https://www.awo.org/sites/default/files/2017-06/AWO_VB_2016_fuer_online.pdf 

https://www.caritas.de/startseite 

https://www.diakonie.de/ 

http://www.zentralratdjuden.de/de/topic/30.zentralwohlfahrtsstelle-der-juden-in-deutschland.html 

9)http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2212 

10)https://www.dijuf.de/bundesforum-vormundschaftpflegschaft.html 

https://www.frankfurt-oder.de/B%C3%BCrger/Gesellschaft-Leben/Kinder-Familie/Beratung-und-

Information/index.php?object=tx%7C2616.11&ModID=10&FID=2616.440.1 

https://www.frankfurt-

oder.de/PDF/Amtsvormundschaft_und_Amtspflegschaft.PDF?ObjSvrID=2616&ObjID=1894&ObjLa=1&

Ext=PDF&WTR=1&_ts= 

http://www.vabb-aargau.ch/fileadmin/dokumente/Guggisberg__Handout_2.pdf 

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/kindes_und_erwachsenenschutzbehoerde.html 

https://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Generalvormundschaft 

11)https://www.bmfj.gv.at/ 

http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ 

 

 


