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İLK SÖZ : Bir bilim insanı ve aydın herşeyden önce dürüst olmak zorundadır.  

 

GİRİŞ VE DURUM 

1.Hergün yazılı medyanın üçüncü sayfaları ve görüntü yayınlar aslında bir ülkenin küçük bir 
yansımasıdır.Şiddetin ortak bir değerin olduğu günümüzde çocuk ve kadınların öyküleri de  
ayrı bir roman gibidir.Çocuk gelinler gibi zorla evlenmeler,suç işleyen çocuklar 
gençler,çalıştırılanlar içinde yansıyan bu görüntüler aynı zamanda  bir  ülkede ki sosyal adalet 
olmak üzere sosyal ve hukuk devletinin önemli unsurlarından biri olan sosyal hizmetlerinde 
önemli yansımalarının da bir özetidir.Adalet, sosyal güvenlik, savunma, sağlık, eğitim gibi  
temel bir kamusal  hizmet olan bu sosyal hizmetler tarihsel bir evrim ile de dönüşmüş olup 
evrensel bir ortak ve değer olarakta öne çıkmıştır. Türkiye de iç hukukun da bir parçası olan 
Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ) ise sosyal ve hukuk devlet özelliği ve niteliğini belirlemek içindir. 
Kurumlar dahil bir devlet açısından ise bir taahhüt ve hak sahipleri açısından bir güvence de 
söz konusudur. Bilindiği gibi İmaj Yayınevinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. 
Üyesi Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu tarafından yayımlanmış olan “Gözden Geçirilmiş 
AVRUPA SOSYAL ŞARTI ve TÜRKİYE” kitabı ise Aralık 2015 de yayınlanmıştır..Prof. 
Dr. T. Akıllıoğlu uzun süre Avrupa Konseyinde “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi” üyesi ve 
başkan yardımcı olarak da görev yapmıştır. 

2. Maddeleri ve özellikleri ayrı ayrı ele alan bu  değerli çalışmanın  72.sayfasında sıra 14.üncü 
maddeye gelmektedir.. Bu bölümde yer alan   “Açıklama” da (paragraf 70) ise “Resmi 
çeviride İngilizcede geçen “sosyal refah hizmetleri” deyimi, aslında mevzuatımıza 
Fransızcadan geçen “sosyal hizmetler” 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 de yapılmıştır. Bu aynı zamanda sosyal 
hizmetler açısından  belirleyici ve önemli bir dönüm noktasıdır. İnsan ve insanlık ile 
birlikte özgür bir yurttaş olabilmek içindir.  

3. Görüleceği gibi orjinal 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 

***** 1.Zürih Gençlik Savcılığı (eski)Sosyal Hizmet Uzmanı 
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 metin de ki “Droit au bénéfice des services sociaux”” metin birlikte karşılaştığında hukuksal 
bir belgede yapılmış olan bu Türkçe çevirinin  örtüşmediği ve bir gerçeğe aykırılığı ortaya 
çıkmaktadır.Fransızcanın resmi dil dışında Almanca, İtalyanca,İspanyolca,İsviçce,Fince   gibi 
Avrupa Konseyinin yer alan 47  ülkesinde "sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı" şeklinde 
çevrilmiştir.Ortak bir dil öne çıkmaktadır. Sadece Türkiyede ise bu madde  "sosyal refah  
hizmetlerinden yararlanma" şeklinde 1989 da  Türkçeye çevrilmiştir.Ortak bir dilden 
uzaklaşan bu garabet çeviri 2007 de aynen devam etmiş olup kamusal bir hizmet olan bu 
sosyal hizmetleri de belirlemiştir. Dışişleri Bakanlığının resmi çeviri konusunda ki  yetkinliği 
ve  Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlük ile de TBMM ne sununulup onaylanmış 
bu sözleşmede    bilinçli veya bilinçli olmadan yapılmış olan bu gerçeğe aykırı  çeviri ile  
sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik bu hakkın kötüye kullanımı ve etkisizleştirilmeside  
söz konusudur.Yurttaşlara yönelik bir taahüt/yükümlülük yerine getirilmemektedir.Bu emir 
yerine getirmediği gibi  hukuksal bir güvencede de böylece ortadan kalkmaktadır.Dolayısı ile 
sosyal koruma ve iyilik halini de içeren kurumsal yapılar için  sosyal hizmetler ile ilgili  
uygulamaya yönelik bu 14 üncü maddenin başlığında gerçeğe uygun olmayan bu çeviri 
yanlışlığının  “Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı “ şeklinde Türkçe ye mutlaka 
çevrilmesi bu açıdan gerekmektedir.Ortak bir dil ve değere tekrar ulaşmak vede  bu yönde bir 
hukuksal güvencenin bir hukuk devletine rağmen ortadan kaldırılmasını engellemekte ayrıca 
bir önceliktir..Mesleksel açıdanda ayrı bir görevdir. Böylece gerçeğe ulaşımın  
hedeflenmesine yönelik iki çalışmadan birisi olan   "AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
(14.madde); GERÇEĞE AYKIRI  ÇEVİRİ    İLE SOSYAL HİZMETLER İÇİN KARA 
BİR LEKE "   şeklindeki  çalışma  bu yöndedir.(1)Bu çalışma ortaya çıkan bu kara lekenin 
temizlenmesi içinde ayrı  bir çağrı ve davet içindir. 

4.Bir bilim insanın ve aydının herşeyden önce dürüst olması bu davet ve bir 
yükümlüğünün beklentisini de arttırmaktadır. Mesleksel bir görev ve sorumluluk açısından ise  
bu ikinci çalışma ise akademik eğitim dahil sosyal hizmetlere ve yararlanmalarına yöneliktir. 
Ayrıca bilindiği gibi  22.06.1959 tarihli ve 10233 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan,  7355 
sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun sosyal hizmetler ile ilgili  sürecin  
önemli bir başlangıç noktasıdır. 24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun ile de  
sosyal hizmetler alanındaki hizmetler ve kurumlar ise birleştirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurulması da bu açıdan  ikinci diğer önemli dönüm 
noktasıdır. 6.4.2011 tarihinde  ise  633 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının  kurulması üçüncü diğer önemli bir dönüm noktasıdır.  2015 
yılında Prof. Dr.Tekin Akıllıoğu'nun yapmış olduğu çalışmada yaptığı tespit,değerlendirme ve 
TC Anayasası'nın 2 ve 90ıncı maddesi birlikte ele alındığında ise  dördüncü önemli bir 
dönümde söz konusu olmuştur. Temel bir kaynak özelliğindedir. Gelinen nokta nedeniyle  
evrensel açıdan ortak bir değer ve hak olan sosyal hizmetler için yeniden bir  başlangıç 
noktasıdır. 

5. Bu önemli dönüm noktasına yönelik   bu birinci çalışmaya ek olarak sosyal hizmetler ile 
ilgili Avrupa'daki   modeller  karşılaştırma için diğer bir bilgidir (2). Ayrıca bilindiği gibi 
Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve işgal sonrası yapılan bir bağımsızlık/kurtuluş savaşı 
sonucu 1923te kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve M Kemal Atatürk'ün önderliğindeki  bir 
kültür  devrimi de öne çıkmıştır.  Özgür yurttaş olma ve laik dahil bir özelliğin önemli 
kazanımlarından biri de 1926 tarihi Türk Medeni Kanunudur. Bu kanun  1907 tarihli İsviçre 
Yurttaş/Medeni Kanunu(ZGB) tarafından bir kaç maddesi dışında aynen uyarlanmıştır. Ceza 
dahil diğer yasal düzenlemeler ise İtalya veya Almanya'dan  uyarlanmıştır. Bu aslında 

2 of 59 25/7/2018

AVRUPA SOSYAL ŞARTI ; "SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANMA" HAKKINI  KÖTÜYE KULLANMAK VE BİR HAKKI SAVUN(MA)MAK  - 1



Osmanlı döneminden beri dış baskı bağlamında  başlayan bir modernleşmenin  diğer bir 
sonucudur. Örneğin "Mecelle" Fransız Medeni/Yurttaş Kanununundan( Code Napolyen; 
French Sode Civil) kısmen olsa da uyarlanmış  mezhepsel bir yaklaşım öne çıkmıştır. İtalyan 
Ceza Kanunu ise 1907 yılında (Türkçeye değil) Osmanlıcaya da çevrilmiştir. Bu düzenleme 
ise 1926 yılında Türk Ceza Kanununa aynen uyarlanmıştır. Dolayısı ile  Anglosakson veya 
Commen Law hukuku yerine bu uyarlamaların  Roma Hukuku sistemine dayalı olması ve 
uygulamalar bir "sistem" özelliğini de ortaya çıkarmaktadır. İsviçre Yurttaş Kanunu ve buna 
bağlı sosyal hizmetler ile ilgili kurumsal yapıların 1912 den beri söz konusu olması hem 
sistem hemde uygulama açısından önemli bir özelliği de ayrıca kazandırmaktadır. Bu sadece 
bir ülke ve/veya bir model karşılaştırması değildir. Çikolata, saat veya doğa ile ilgili veya bir 
eğitim ile ilgili bir tercihte değildir.  Türkiye'nin Roma Hukuku sisteminde yer alınmış 
olunması hem bir sistem için bir uygunluğun aranmasını normatif açıdan da  gerektirmektedir. 
İsviçrede, Almanca, Fransızca, İtalyanca Romansça resmi dili olması dil ve karşılaştırma 
açısından bir özelliği de kazandırmaktadır. Cumhuriyetin başlangıç döneminde hukuku da 
içeren bir özellikte bu süreçte zaman içinde aranır olmuştur. Ama dil ve yaklaşım ile yapılan 
bir tercih uygunluğun da zaman zaman  önüne çıkmıştır. Bu yöndeki eksiklikler aynı zamanda 
ek bir körleşmeye de neden olmuştur. Aslında  bu kaynak kanun(lar) özelliği sosyal hizmetler 
içinde  temel bir dayanaktır.  Bu uygunluk ve önem sosyal  adalet ve sosyal devletçilik  içinde 
geçerli olup söz konusu olan Atatürk devrimi için ayrıca önemlidir. İçini doldurmaya yönelik 
bu önem ve uygunluğa rağmen  sosyal hizmetler ile ilgili kurumsal  yapılar ,   Türkiye de yer 
alan sosyal hizmet bilimi ve uygulamalar ile birlikte yansımalar,yoğun sorunlar  ise  diğer bir 
önemli  gerçektir. Bir toplumda başta sosyal adalet ve sosyal eşitçiliği sağlamaya yönelik 
sosyal hizmetlerden yararlanmalar artık bir sorun kaynağıdır. Hukuk dahil bu yöndeki yoğun 
bir birliktelik, katkılar ise  başta bilim ve teknik bir uygunluk için temel bir nedendir. 
Kaynaktır. Fakat  özgür yurttaşlık dahil hak sahiplerine yönelikte oluşan bu yoğun 
mağduriyetler  savunuculuk, temsilcilik ve taraf boyutu da sosyal hizmet ile ilgili bu görevin 
de temel bir parçasıdır. Buna bağlı olarak "Commen Law" hukuku ve yönetimi ile  Roma 
Hukuku açısından öne çıkan Almanya'daki sosyal sistem ve sosyal hizmetlere yönelik bir 
çalışmada bu yöndedir (2).  

6. Diğer taraftan bilindiği gibi günümüzde özellikle çocukların istismarı gibi çocuklara 
yönelik bir  saldırı ve tehditler artık önemli bir gerçektir. Toplum açısından yoğun bir şekilde 
gündem oluştururken,  kadına şiddet  ve cinayetler gibi  yoğun  şekilde  gündeme gelen ev içi 
şiddet konusunda söz konusu olan bu sorunlar  yoğun bir şekilde yansımaktadır. Sosyal 
hizmetlerden yararlanmanın yanı sıra söz konusu olan bir sosyal hizmet hakkının kötüye 
kullanımı sonucu yaşanılan bu sorun/lar  en azından kendimizi kandırmayabileceğimiz bir  
noktayı da geçmiştir.Evrensel bir ortaklık aranmak yerine  sosyal yardım dahil sosyal 
hizmetler ve bu kandırma ile ilgili somut örneklerden birisi Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler   Daire Başkanlığı “ve ayrıca "Yurtdışı 
Temsilciler ve  Uluslararası Sosyal Hizmet Birimi" şeklindeki bu birim ile ilgilidir.  
"Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (International Social Services)" ile oluşturulan 
bir ilişki de somut örneklerden biridir. 1924ten beri söz konusu olan ve merkezi Cenevre'de 
olan  “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” 
ile ilgili bu kurumsal yapı  Türkiye' nin dahil olduğu bir yapıdır. 120 ülkede çocukların 
koruması da  dahil  sosyal hizmetlere yönelik bir ortaklık öne çıkmakta olup özellikle de  Aile 
Birleşimi, Ayrılık, Çocuk refahı, Ebeveynlik, Velayet, Vesayet, Kurumsal Yerleştirme, 
Ziyaret Hakları, Çocuk İstismarı ve İhlali, Çocuk Kaçırma, İletişimin Yeniden Kurulması, 
İkamet Hakları gibi konularda bir araştırma ve raporlamada bir uygunluk ve ortaklık öne 
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çıkmaktadır. Buna örneğin Almanya dahil bu 120 ülkeden yapılan talep ve bunun yerinin 
getirilmesi ile ilgili olarak Bakanlık yer alan bu birim de bu görevin hem ortağı hemde temel 
bir parçasıdır. Çocuk dahil kişilerin sosyal hizmetlerden yararlanmaları için bir  sosyal 
inceleme bağlamında bir araştırma ve raporlamada öne çıkmaktadır. Bu aynı zamanda ortak 
bir araçtır ve yöntemdir.Ortak bir bilim ve uygulamayıda yansıtmaktadır.Ayrıca bu talep 
Türkiye dışında bazı ülkelerde bir asırdan beri de söz konusudur. 2005 yılından sonra ise 
Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ve "sosyal çalışma görevlisi/SÇG" gibi bir tanımlama ile de  
sosyal hizmet konusunda eğitim almamış sosyolog, psikolog dahil diğer meslekler için benzer 
bir yetki ile raporlama meslekleri dışındakiler içinde geçerli kılınmıştır. Bu aynı zamanda 
sosyal hizmetin bittiği bir noktadır.Kendi bilgi ve niteliklerine yönelik sahip oldukları 
meslekleri dışında oluşan bu cüret ile birlikte  Almanya dahil yurt dışında yaşayan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarını da içeren yurt dışı kişiler için  Bakanlığa yapılan talepler için bir  
raporlama da kamusal bir görev açısından yerine getirilmektedir. Ancak Bakanlığının temsilci 
olduğu  "ISS" ; sosyal hizmet alanlarında eğitim almamış sosyolog,psikolog gibi kişilerce 
düzenlenen bu raporların iadesi de  söz konusu olmuştur. Bu nedenle  web sayfasında 
görüleceği gibi bu görevlerin arasında   " *Sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanan sosyal 
inceleme raporlarını uluslararası sosyal hizmet vaka çalışması kapsamında değerlendirerek, 
gerekli olduğunda rehberlik etmek,; Yurtdışından sosyal inceleme raporu talep etmek ve yurt 
dışına sosyal inceleme raporu göndermek," bir görev söz konusudur. (3)  Ayrıca 8.2.2017 
tarihli  "AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ 
İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE"'nin "YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER VE 
ULUSLARARASI SOSYAL HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ" ile ilgili 16ıncı 
maddede yer alan (1/a,b,c,ç)  bentleri ile de söz konusu olan görevlerin arasında; Uluslararası 
sosyal hizmet vaka çalışmalarını Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) ile 
işbirliği halinde yürütmek; birey, çocuk ve ailelerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak 
üzere yurt içinde ve yurt dışında gerekli sosyal incelemelerin yapılmasını ve bunun sonucunda 
sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasını temin etmek ve de sosyal çalışmacılar tarafından 
hazırlanan sosyal inceleme raporlarını uluslararası sosyal hizmet vaka çalışması kapsamında 
değerlendirerek, gerekli olduğunda rehberlik etmek gibi bir görev yüklenilmiştir. Özellikle 
sosyal hizmet yöntemlerinden temel bir araç olan sosyal inceleme raporu gibi bir 
inceleme/araştırma ve raporlama için yurtdışından yapılan bu talebe yönelik bir nitelik ve 
özelliğin aranması hem sosyal hizmetler için bir uygunluğun da aranma noktasıdır. Bu nitelik 
ve özellik Avrupa Sosyal Şartı'nın 14 üncü maddesinde öngörülen sosyal hizmetlerden 
yararlanma hakkı ile ilgili hukuksal bir uygunluğunun da önemli bir göstergesidir. Ancak 
Bakanlık bağlamında söz konusu olan uygulamalarda başta bu raporlamaya yönelik bir nitelik 
ve özelliğinin gözetilmediği ise  önemli bir gerçektir."Hasta" ve "hastalık" arasındaki  odak 
olmak ilgili de bir fark gibidir.Evrensel açıdan bir değer ve hak olan sosyal hizmetlerde 
verilen bir hizmetin ise  "insan"a  ve o bir hakka odak olması yerine böyle bir keyfilikte öne 
çıkabilmektedir.Evrensel bir ortaklıktan uzaklaşma bağlamında    başta bu haktan 
yararlanmaya yönelik Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği gibi düzenlemeler ve birlikte 
oluşulan keyfilikler ise sosyal hizmetler ile  hakkın ulaşılmasını engellemek içindir. Hakkın 
kötüye kullanmaya ve etkisizleştirmek içindir."İnsan" ikinci planda kalmaktadır.Sosyal adalet 
ve sosyal eşitçilik açısından söz konusu olan sosyal hizmetler ile ilgili savunuculuk, taraf ve 
temsilcilik ile ilgili boyut için  bir düzeye ise hala gelinmemektedir. Aksine engellemeye 
yöneliktir.Böyle bir mesleksel sorumluluk dahil yaşanılan bu yoğun sorunlar ve bu düzey ise 
akademik ve teknik dahil bu sorunların temel bir parçası ve  kaynağı da ayrıca olabilmektedir. 
Sosyal hizmetler ile ilgili diğer bir uygunluk noktası ise  özellikle Afganistan ile ilgili ilgilidir. 
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(4) Görüleceği gibi  Türkiye de hala aranmayan bir niteliğin Afganistanda arandığı ortaklık ve 
böyle bir durum, sosyal hizmetler ile ilgili bir dip noktaya ötelenirken aynı zamanda en 
azından bir sefilliğin ötesinde bir özelliği de  kazandırmaktadır. Bu uygunluğun 
gözetilmemesine ayrıca UNICEF ve Türkiye birimi içinde önemli bir kaynak noktasıdır. -Bu 
durum özellikle ve ayrıca ele alınması gereken ayrı bir çalışma olmalıdır..(5 )- 

7.Yaşanılan bu insanlığı da  içeren  önem ve  sorunlar, boyut; akademik ve teknik açıdan 
gelinen noktalar, hem toplum hemde kamusal açıdan  sosyal hizmetlerden  yararlanmayı  
aslında  daha da arttırmaktadır. Siyasi ya da teknik ile ilgili idare bir uygunluk aranmadan 
sosyal hizmetlere uzaklamaya yönelik bazı yoğun katkılara akademik dünyasında ayrıca ve  
önemli şekilde dahil olunması    bu uzaklaşmayı daha da arttırabilmektedir.Evrensel açıdan 
ortak bir dil ve uygulama  bilim özelliğini zorunlu kılmasına rağmen bilim adına  yapılan  
tercih ve arasında  bir   işlev/ilişki de öne çıkabilmektedir.  Özellikle sosyal korunma ve iyilik 
bağlamında  sosyal hizmetlerin uygulamalı bir bilim olması aslında bu önemi daha da 
artırırken  2004 yılında  TC Anayasasının 90nıncı maddesi ve Avrupa Birliği ile birlikte 
uluslararası sözleşmeler  dahil bu yönde ki hukuksal düzenlemeler  bu önemi  artırmaktadır. 
Bu sözleşmenin 2004 yılından beri iç hukukun bir parçası olması ve bu taahütler, emir ve 
güvenceler; Türkiye 'de Rize'nin bir köyünde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile  
Portekiz de  Lizbon'daki bir köyde yaşayan kişi açısından uzaklığı da ortadan kaldırmıştır. 
İtalya da Sicilya'daki bir köyde yaşayan kişiler gene Letonya'da yaşayan kişiler açısından 
benzer haklara da sahiptir. Uygulama dahil ortadan kalkan bu fark  sosyal hizmetler açısından 
da ayrı bir önemdedir. Ortak bir değer ve ortaklık öne çıkmaktadır. İçselleştirilmemek ise 
mazeret değil sadece bir düzey noktasıdır.  

8. Diğer taraftan sosyal adalet ve sosyal eşitçilik açısından söz konusu olan  sosyal hizmetler 
ile  yoğun sorunlar ve kamu hizmetindeki  çeşitli çaresizlikler, özgünlükler sosyal hizmetlerin  
kamusal açıdan ele alınması yurttaşlık ve mesleksel açıdan öncelikli kılmaktadır.Görev ve 
sorumlukta öne çıkmaktadır.Özellikle sosyal hizmet konusundaki bir eğitim sonucu mesleksel 
bir sorumluluk yükletilmektedir.Bu yüzden bir diploma ve görev sadece bir diploma ve iş 
değildir.Sosyal hizmetin ve buna bağlı olarak hukuk bağlamında adalet ile birlikteliğini de 
öne çıkarmakta olup sosyal hizmetin felsefesini, amacı kavramış olmak ,özümsemek,bağımsız 
ve özgürlüğün vede tarafsızlığında  bir ilke olarak edinmiş olması da bir önceliktir.Bu 
sorumluluk ve yükümlülük ahlaklı,onurlu ve vicdanlı bir kişiliği de dolayısı ile yansıtmalıdır. 
Sosyal adalet ve eşitçilik bağlamında ise insan haklarının savunuculuğu ve  sosyal adaleti 
gerçekleştirmek ise toplum açısından da temel bir amaç olmalıdır. Fakat görüleceği gibi böyle 
bir mesleksel sorumluluk dahil yaşanılan bu yoğun sorunlar ve bu düzey ise akademik ve 
teknik dahil bu sorunların temel bir parçası ve  kaynağı da aynı zamanda olabilmektedir.Böyle 
bir kamusal bir hizmet ve görev bağlamında  bir bağımsızlığın temsilcisi olması ;  taşınması 
zor ağır bir görevide yüklemektedir.Hak sahibini yerine başta idareyi ve hukuku gözetmemek 
ise günümüzde çeşitli şekilde yakınmalara neden olması bir sorumsuzluğu ise ortadan 
kaldırmamaktadır.Bu yönde oluşan mazeretler ve "ama"lar başta mesleksel onur dahil kişisel 
onurunda kayıplarına neden ve katkı da olabilmektedir.Bu yüzden bir bilgi donanımı 
mesleğinde onurunu korumak için temel bir araç olmalıdır.  Nabza göre şerbet vermek bir 
beceri değil bir mahcubiyet noktasıda  olabilmelidir. Ayrıca "adalet" sadece hukukçulara 
ait de değildir.Sosyal hizmetler özellikle yurttaşlık hukuk bağlamında da ayrıca tamamlayıcı 
bir unsurdur.Bu yüzden hem sosyal hizmet hemde hukuk alanı sadece kuralları değil evrensel 
hukuku önce gözetmeyi zorunlu kılmaktadır.İyi bir sosyal hizmet konusunda eğitim almış kişi 
ise önce "insan" ve "iyi ve özgür yurttaş" olmayı da gerektirmektedir. Aynı zamanda çağdaş 
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olmalı vede yaşamında güvencesi olmak için yanında olmalıdır.Bu "taraf" boyutu   mesleğin 
önemi daha da arttırmaktadır.Bu nedenden  dolayı kuralları yapan bir memur olmayıp aynı 
zamanda bunun peşine düşmeyi de amaç olarak kılmalıdır.Evrenselliği aramalı vede  onun 
öne çıkarılması gerekmektedir.Sosyal hizmet , bir yönetimin değil bir sosyal devlet ve  sosyal 
devletçiliğin  "devlet" sorumluluğu ile taşınmalıdır.Sorgulamalıdır. İnsanlığın onuru ve  
erdem olan hakların ve özgürlüklerinin de koruyucu olması bu açıdan öne çıkmaktadır. Sosyal 
Hizmetler ile ilgili böyle bir mesleksel bir yüklenim ve   ASŞ ile aynı zamanda Türkiye'nin  
dünyanın  merkezi  kabul etmesi ve küreselleşme bu açıdan artık yetmemektedir.  Aksine 
dünyanın bir parçası olması ve diğer sistemleri, modelleri bilmek bir bilim açısından  ele 
almayı, değerlendirmeyi ve sorgulamayı da gerektirmektedir.Ortak bir dil ve uygulama hukuk 
dahil oluşan kargaşalar, kandırmalar, yutturmalara da bir son vermeyi öne çıkarırken 
savunuculuk, taraf olma ve temsilcilik boyutu ayrı bir görev ve sorumluluğu birlikte 
yüklemektedir. Sosyal hizmetler dünyasında yer alan bilim insanları ve çalışanlar için ise  ayrı    
bir  öncelikte öne çıkmaktadır.  

9. Otuz milyar TL üzerinde söz konusu olan bir kamu harcaması ve keyfilikler ise sosyal 
hizmetler ile ilgili özgür yurttaşlık içinde ayrı bir önemdedir. Türkiye'de yer alan sosyal 
hizmetler bilimi ve uygulamalar ve de yansımalar da  diğer bir önemli  gerçektir. Özellikle 
2004 yılından sonra  bu yöndeki yoğun bir birliktelik, katkılar ise  başta bilim ve teknik bir 
uygunluk için temel bir nedendir. Özgür yurttaşlık açısından da öne çıkan  hak sahiplerine 
yönelik oluşan yoğun mağduriyetler  savunuculuk, temsilcilik ve taraf boyutu da bu görevin 
temel bir parçasıdır. Sözleşme de  ASŞ da yer verilen 14üncü maddenin "sosyal refah 
hizmetleri" şeklinde ki  bu çeviri yanlışlığı ve oluşan kara leke bilindiği gibi tek değildir. Bu 
hakkın kötüye kullanımına yönelik akademik ve teknik açıdan ayrıca ve yoğun bir ısrarda söz 
konusudur. ASŞ da  çocuk yaşlı, aile dahil koruma hakları ile ilgili boyutun etkisiz 
bırakılmasına da ayrıca neden olunmaktadır.   Bunların sonucu olarak  sosyal hizmetler ile 
ilgili olarak kısaca bir "sefilleşme" durumuda doğal olarak ortaya çıkmakta olup  bu durum/lar 
ve etkiler de bu uygulamayı  belirlemektedir. Ortada bir hak olan "sosyal hizmetlerden 
yararlanma" hala başta bilim ve teknik açıdan engellendiği gibi savunulmadığı da 
açıktır."Ama" ve mazeretler artık boş şeylerdir. Önce kendimizi kandırmayalım. Bu yönde 
oluşan bu alışkanlıklar, kutsanan ezberler; bu yönde   bulunan nokta ve de buna bağlı olarak 
oluşan mağduriyetlerin   tespit edilmesi bu çalışma için öncelikli bir görev de olmuştur.Kısaca   
bilgi ve teknik   dahil bir "SEFİLLİK" hali ve durum tek kelime ile de  özetlemektedir.Kendi 
bilgi ve niteliklerini veya bir ürünü överek  toplum karşısındakini kandıran ek bir durumun 
söz konusu olması nedeni ile en azından bir mahcubiyet dışında açıklama ve ikna etmek için 
bir gerekte yoktur.Ancak , bir teknisyen ve bir uygulayıcı olarak  yurt içi ve yurtdışı 
gözlemlerim bağlamında  bir tartışma ve değerlendirme noktası için bu acı ve üzüntü verici 
durumu bir çok açılardan ele almayı da zorunlu kılmaktadır. Sosyal hizmetleri bir "iş" olmak 
yerine "amaç" edenler için ise tarihe not etmek aynı zamanda ayrı bir görevdir. Bir hak olan 
sosyal hizmetlerden yararlanmanın engellenilmemesi; özgür yurttaş ve sosyal adalet/eşitçilik 
için bu çalışma bu yüzden bir çağrı ve davettir.Birinci çalışmaya yaptıkları katkı ve sabırları 
için değerli hocam Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu ve değerli meslektaşım SHU İmdat Artan'a 
öncelikle içten teşekkür ederim.Ayrıca sosyal hizmet konusunda 1961 den beri önemli 
katkıları olan rahmetli hocamlarımdan başta Prof.Dr.Sema Kut'u rahmetle anmak benim için 
ayrı bir borçtur.. İsviçre'de yapmış olduğum görevim sırasında almış olduğum eğitimin önem 
ve kazanımlar içinde diğer değerli hocalarıma ayrıca içten teşekkür etmek benim için ayrı bir 
borçtur. Değerli Prof.Dr. Tekin Akıllıoğlu'nun  sosyal hizmetler ile ilgili yapmış olmuş 
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olduğu tespit ve katkılarına ise ayrıca kalpten teşekkürlerimi  bu vesile ile tekrar  sunarım.Bu 
çalışma özelliği bağlamında üç bölüm halinde devam edecek şekilde planlanmıştır..    

 

BÖLÜM   I 

1.SOSYAL HİZMETLER 

 Sosyal Hizmetler Akademisi ve gelişim 

10. "Avrupa Sosyal Şartı" T.C. Anayasa'nın 2 ve 90ıncı maddeleri bağlamında  bilindiği gibi 
(halen) iç hukukun bir parçasıdır. Evrensel bir ortaklık ile birlikte hukuksal bir belgedir. 
Gayet açık bir şekilde bir hak olarak öngörülen  sosyal hizmetler'in birinci çalışmanın devamı 
olarak ayrıca ele almayı da  gerektirmiştir.  Kısaca  ele alındığında  sosyal hizmetler ile ilgili 
yasal ve uygulamanın somut olarak başladığı bu süreç ise  1959dur. Daha önce 
yardımseverlik / hayırseverlik ve de adalet hizmeti ile  kendine özgü bir uygulama söz 
konusudur.  22.06.1959 tarihli  7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair 
Kanun ile de , Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak, alanda araştırma yapmak, 
yayın ve görüş oluşturmak vb. işleri yapmak ve Sosyal Hizmetler Akademisini kurmak üzere 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü de kurulmuştur (6). 

11. Buna bağlı olarak, yapılan bu kanunun (1/h) maddesi ile de “sosyal hizmet 
mütehassıslarıyla sosyal yardımcıları yetiştirmeye mahsus, yüksek ve orta dereceli öğretim 
yapmak üzere "Sosyal Hizmetler Akademisi" tesis etmek  kabul edilmiştir. 1961 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak  ve   her yıl üç sömestr olmak üzere 3 yıl 
ile toplam 9 sömestr teori ve buna ek olarak  tam bir yıl staj eğitimi de içeren  4 yıllık 
mesleksel bir eğitim  Sosyal Hizmetler Akademisi için  faaliyete geçmiştir.Bunun Tıp 
uzmanlığınında dahil olduğu idari ve mesleksel bir eğitim ile de Türkiye’de sosyal hizmet 
uzmanlarının eğitim süreci başlamıştır.  ABD ve Birleşik Krallığını da içeren  Anglosakson 
yaklaşıma dayalı bir eğitim programı da öne çıkmıştır.1963te Bakanlıkta Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğü de kurulmuştur. 1965 yılında ilk mezunların diplomalarında “Sosyal 
Hizmet Mütehassısı” unvanı verilmesiyle SSYB da  istihdam edilmiştir. Dolayısı ile sosyal 
hizmetlerin teknik bir uygulama ve yöntem olarak yer almasının gerektiği ve de SİR dahil bu 
kişiler tarafından düzenlemesi için mesleksel bir görev ve yetki de bilindiği gibi söz 
konusudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışında Adalet Bakanlığında bir görev ise 
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinden bahsedilmesi ile 1980lerden sonra söz konusu olmaya 
başlamıştır.  

12. Sosyal hizmetlere yönelik böyle bir eğitim ve kurumsal süreçte  2547 sayılı YÖK 
kanununun yürürlüğe girmesi ile yeni bir süreci de başlatmıştır., 20 Temmuz 1982 tarihinde 
çıkarılan 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin” 9.Maddesinin a) bendinin 6. fıkrasıyla “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi yüksek okula dönüştürülmüştür. Oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Sosyal Hizmetler Yüksek okulu” kurulmuştur. Böylece Sosyal Hizmetler Akademisi 
her hakkı ile Hacettepe Üniversitesine devredilmiş ve Sosyal Hizmetler Yüksek okulu adını 
aldığı 1982 yılından itibaren de “sosyal hizmet uzmanı” ünvanı ile mezun vermeye devam 
etmiştir.   Bu süreçte, 24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 
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38.Maddesi gereğince, sosyal hizmetler mütehassısı yetiştirilmesini öngören Sosyal Hizmetler 
Akademisinin kuruluş dayanağını da oluşturan 12/6/1959 tarih ve 7355 sayılı Sosyal 
Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır 1981 yılında YÖK'ün 
kuruluşunun ardından, 1983 yılında toplam 8 sömestriyi de içeren H.Ü. Sosyal Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler bölümü de kapatılmıştır (1967-82). Öğretim üyeleri ve öğrencileri, 
Hacettepe Üniversitesine bağlanarak Yüksek okula dönüştürülen Sosyal Hizmetler 
Akademisine aktarılmıştır. Ancak bu bölüme girmiş olan öğrencilerin "müktesep haklarından 
dolayı" bölüm, 1987'ye kadar “sosyal çalışmacı” unvanıyla mezun vermeye devam etmiştir. 

13. 2000’li yıllar ile birlikte ise sosyal hizmetler eğitimini veren bölüm sayısı artmaya 
başlamıştır. 2016 yılı itibariyle de 42 üniversitede   sosyal hizmet bölümü de açılmıştır.1961 
ile 2015 yılında ise 6.150 kişi sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacılar mezun olmuştur. 
2012 de lisans eğitimi kişilerin kontenjanları ise (3.717) kişi olup 2016 yılında mezun 
sayılarının 9.867 kişi olacağı da öngörülmüştür.. 2016 için açık ve örgün dahil yerleştirilen 
öğrenci (6 065)dür. 2013 de ise (4.376) kişi eğitim görürken 2017 yılında  mezun sayısı 
(14.243) e ;2016 da (6 .100) kişi eğitim görürken   2020 yılında (31.571)  mezun kişi sayısına 
ulaşılacağı da  öngörülmektedir.- 2013 (Alptekin, Topuz ve Zengin, 2013) -  

14. Bu arada 12.6.1959 tarihli ve  7355 sayılı bu  kanun ile de başlayan  bu süreçte, 24/5/1983 
tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile de  sosyal hizmetler alanındaki hizmetler ve 
kurumlar birleştirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 
kurulmuştur. Bu ikinci dönem ise 6.4. 2011 de ise  633 sayılı Kanunla Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı kurulması ile bitmiştir. Halen devam eden bu üçüncü dahil bu süreçte 
bakım hizmeti ile birlikte bir danışma hizmeti gibi bazı uygulamalar sosyal hizmet 
uygulamaları şeklinde genelde öne çıkmaktadır. Vergi toplanma yetkisinin yerel değil de  
merkezde  ve yerinden yönetim bağlamında olması nedeni ile söz konusu olan bazı korumaya 
yönelik uygulamalar ise adalet hizmetinin  vesayet ve gözetimi kapsamında  öngörülmektedir. 
Bir asır öncesi, merkezi ve de yerindelik ilkesine dayalı bir idari yönetimini içeren bir 
uygulama ile bir özgünlük hala devam etmektedir.  Bakanlık bünyesinde ise birçok daire 
başkanlığı bu yönde yapılandırılmıştır. Bakanlık üst yönetimin ve teknik yönetimde ise sosyal 
hizmetler konusunda eğitim almamış kişilerde ön plandadır.   (Ancak bu yönde bir kanun hala 
TBMM de ele alınmamıştır. İdare ile adalet hizmeti açısından oluşan garabet  yaklaşım ise 
hala sosyal hizmetler diye de bahsedilmektedir.)  

15. Buna rağmen  bu yöndeki düzenlemede yer verilen tanımlar ile ilgili üçüncü maddede yer 
alan "Sosyal Hizmetler" tanımı da günümüzde  aynen korunmuştur. Geçerlidir. ”Çocuk 
Esirgeme Kurumu” başlığında yer alan kurumsal yapı ise ortadan kaldırılırken aynı zamanda 
bazı maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır. Buna rağmen “Sosyal Hizmetler Kanunu” başlığı 
altında halen yürürlükte bulunan bu tanım ayrıca ele almayı gerekmektedir. Sosyal 
Çalışmanın ise karşılığı olan bir düzenleme ise hala yok, olmaması bu tanımı daha da önemli 
kılmaktadır. Avrupa Sosyal Şartını ve 14 maddesini de ilgilen bu tanım ise  “Kişi ve ailelerin 
kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve 
sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının 
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü “şeklindedir. Günceldir. 
Aynen de devam etmektedir. Ancak bilindiği gibi bazı uygulamalar adalet hizmetinin de 
ayrıca vesayet ve gözetimindedir. Halen yürürlükte olan maddeler arasında 21. Madde de 
aynen devam etmektedir. “Tespit ve İnceleme “” başlıklı bu düzenleme ile Bakanlık tespit ve 
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incelemek ile de bu görev  aynen devam etmektedir. Sadece  idari açıdan söz konusu ile bu 
önemli araç adalet hizmetinde teknik bir amaç yerine şekilsel  bir görev ve  araç olarak  yer 
almaktadır. 

 

Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı 

16. Adalet ve Sağlık Bakanlığında sosyal hizmetler açısından bir görev ve kadroda söz 
konusudur. Ancak 2005 yılında ÇKK ile söz konusu olan "sosyal çalışma görevlisi" gibi 
garabet bir tanımlama ve Adalet Bakanlığı dahil sosyal çalışmacı gibi bir mesleğinin dışında 
psikolog, sosyolog, öğretmen, çocuk gelişimci gibi meslekler için benzer bir yetki ve görevde 
söz konusudur. Ancak bu alanda çalışanlara yönelik somut bir veri ise yoktur. Bu alanda 
çalışan ASPB'nın 2016 yılında yayınlandığı faaliyet raporun da ise bazı unvanlarda çalışan 
personel sayılarına da görüldüğü gibi yer  verilmektedir (sf.20). Özellikle 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanunu bağlamında ASPB nın asli görev olması nedeni ile bu unvanlar arasında 
2012 yılında (1.240) sosyal çalışmacı 2015 yılında (2.115),2016 yılında ise (2.070) e; (421) 
Psikolog (964) e; (255) çocuk gelişimcisinden (466) e;(1.347) öğretmenden (1.500) e; 2010 
ise (90) sosyologdan (744) sayıya ulaşıldığını  göstermektedir. Bu meslek gruplarının toplam 
sayısı 2010 yılında  (2.651 ) iken  2012 yılında ( 5.469)  ve 2016 yılında (8.338) sayısına 
ulaşmıştır. Bu ise 2010 ile % 568 ve 2012 açısından % 270 genel bir artış vardır..Ayrı 
zamanda 2010 ile 2015  yıl arasında sosyal çalışmacıların diğer çalışanlar ile oranı ise % 40  
idi.2012-2016 arasında ise  bu aran (% 32) ve diğer çalışanlar oran (% 68)dir. Görüleceği gibi 
asli bir görev olan  sosyal hizmetler ile çalışan meslek ile ilgili oransal açıdan devamlı bir 
gerileme de söz konusudur..2010 dan 2016 yılına kadar olan bu artışta ise sosyal 
çalışmacıların artış oranı  (% 166) ; psikolog ( % 228) ;öğretmen (% 11); sosyolog ise (% 
826) oranında artış söz konusu olup  teknik boyut, uygulama ve düzeyinde  somut bir   
yansımasıdır. 

17. 2011 yılında söz konusu olan Bakanlık yapılanmasında görüleceği gibi evrensel bir  ortak 
değer ve hak olan sosyal hizmetler konusunda oluşan sorunlara ve  talebe rağmen bu yönde 
bir niteliğin, özelliğin gerilediği de açıkça görülmektedir. Özellikle uygulamalı bir bilim  
olmayan sosyoloji ile  sosyologların sosyal hizmet uzmanları ile benzer bir şekilde 
yetkilendirilmesi ile asli bir görevden de bir uzaklaşma  söz konusudur. Bu benzer görev ve 
yetkileri ile bilgi ve nitelikleri kapsamında oluşan meslekleri dışında kendilerini yetkili 
zannetmeleri ise diğer önemli bir sorun kaynağıdır. Ayrıca   Hacettepe Ün. Sosyal Hizmetler 
Bölümünce (7) bir model çalışma ile ASDEP gibi bir uygulama ve bir  görevlendirmede söz 
konusudur. Taşeronlar aracılığı ile 2017 yılı için 1500 kişi istihdam edilmektedir.  2016 da 
140, 2017 ise 350 milyona TL ye yakın bir harcamada söz konusudur. Fakat istihdam 
edilenlerin % 80'inin sosyolog olması başta ASŞ/14 inci maddesine rağmen sosyal hizmet 
konusundan bir uzaklaşmaya ve keyfiliğe nedendir. Sosyal hizmetlerden yararlanmaya 
yönelik kısaca kusurlu ve ayıplı bir hizmet ile de hem bir  kamu zararı hemde hak sahiplerine 
yönelik bir keyfilik ve hukuksal güvencelerin ortadan kaldırılmasında önemli bir 
nedendir.Sosyal hizmet açısından  bir kara leke ortaya çıkmaktadır.  Ortak bir dil ve 
uygulamanında öne çıkarıldığı bir bilim ile ilgili saygı ,etik/ahlak konusunda bir 
eksikliğininde her iki açıdan bir göstergedir.Özellikle sosyal adalet ve sosyal eşitçilik 
bağlamınında savunuculuğu ve taraf boyutunuda öne çıkaran bir sosyal hizmet konusunda 
eğitim almış mezun sayısındaki  artışa rağmen mesleksel açıdan haksız bir rekabet ve 
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nitelikten uzaklaşmaya ayrıca neden olunmaktadır. Fakat bu yönde oluşan bu haksızlıkla ilgili 
öğrencilere yönelik en azından  bir mahcubiyet ise  hala görül(e)memektedir. 

18. İşte böyle bir süreçte  1963 yılından beri Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği ve 
Avrupa Sosyal Hizmet Okullar Birliğinin de bir parçası olarak  1965den beri Sosyal 
Hizmetler konusunda uygulamalı bir eğitim  bilindiği gibi Türkiye de söz konusudur. Aynı 
zamanda bu eğitim sonucu sosyal hizmet mütehassısı/uzmanı’nın bir meslek olarak kabul 
edilmesi ile de mesleksel açıdan bir örgütlenme de de söz konusu olmuştur. Bir meslek örgütü 
olarak yer olan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği aynı zamanda IFSW (International 
Federation of Social Workers-Sosyal Hizmet Uzmanları Uluslararası Federasyonu)'nun bir 
üyesidir. Bu üyelik IFSW-Europa -Avrupa Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonunu da 
içermektedir. 
 

19. Afrika'dan Asya ya Amerika'dan Avrupa’ya kadar sosyal hizmet uzmanları/sosyal 
çalışmacılar  116 ülke de kurulan  meslek örgütleri tarafınca bir üst yapılanmayı da 
oluşturulmuştur. Böyle bir yapı da 2014 yılında  IFSW (International Federation of Social 
Workers-Sosyal Hizmet Uzmanları Uluslararası Federasyonu) ve IASSW (International 
Association of Schools of Social Work-Sosyal Hizmet Okulları Uluslararası Birliği) 
tarafından bir sosyal hizmet mesleği yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca bilindiği gibi mesleksel 
olarak uluslararası meslek açısından   en son tanımlama da şu şekildedir. Evrenselliğide içeren 
bu  tanımlamada "Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların 
güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir 
disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal 
hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden 
oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve 
sistemleri bir araya getirir (IFSW ve IASSW, 2014 )  şeklindedir (8). Bu evrensel tanımı  
içermekte olan ve  bu yönde bir bilim ve teknik uygunluk ve ortaklıkta görüldüğü gibi  ön 
plana çıkmaktadır.Özellikle sosyal adalet ve sosyal eşitçilik bağlamında savunuculuğu ve bir 
temciliğide öne çıkaran böyle bir görev ve sorumluluk öne çıkmakta olup bir psikolog,çocuk 
gelişimci, sosyolog ve PDR gibi diğer meslekler  ile benzer bir tanımda görüldüğü  gibi 
karşılığı yoktur..Bu uygunluk ve ortaklık ;aynı zamanda 1924 yılından beri söz konusu olan 
Türkiye'nin dahil olduğu ve ASPB da temsilci olduğu  “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   
ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile de geçerlidir. Mesleksel ve uygulama için 
aranılması gereken bir  "normal" hali de bir uygunluk arama noktasıdır. Mesleksel açıdan bu 
yöndeki görev ve sorumluluk   başta sosyal adalet, insan hakları öne çıkarmakta olup ortak 
sorumluluk ve farklılıklara saygı savunuculuk, taraf ve temsilcilik boyutu açısından da  temel 
bir önceliktir. 

20. Fakat söz konusu olan Redhaus İngilizce Türkçe Büyük Sözlüğünün 1123.sayfasında yer 
alan "wellbeing" kelimesi görüleceği gibi  "refah, iyilik ve saadet'i içermekte olup Türkçe de 
bunların arasından yer alan "iyilik" kelimesi yerine   "refah" kelimesi tercih edilmiştir. 
Halbuki bu orijinal İngilizce  metnin  Almanca çevirisinde   bu kelime  "Wohlbefinden" 
şeklinde de çevrilmiştir. Görüldüğü gibi  "refah" gibi ekonomiyi de içeren bir kelime yerine  
bir insanlığını da öncelik kılan "iyilik" kelimesi Almancaya öncelikle  çevrilmiştir. Ayrıca bu 
tanımda yer alan "The above definition may be amplified at national and/or regional levels." 
Almancaya  "Diese Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene weiter 
ausgeführt werden" şeklindedir. Bu cümle Türkçeye ise SHU İmdat Artan tarafından 
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"Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir. " şeklinde de ayrıca  yer 
almaktadır(9).  

21. Böylece tanımın ulusal veya yerel düzeyde olsa bile bir gelişim öngörülmektedir. Sosyal 
hizmetlerden yararlanmaya yönelik  mesleksel bir uygunluğun gözetilmesi de öne 
çıkarılmaktadır. Ayrıca bu metinde yer alan  "wellbeing" kelimesini refah yerine "iyilik" 
şeklinde çevrilmiş olunması  hem Almancaya hemde orijinal İngilizce  metne daha uygundur. 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin web sayfasında yer alan  Türkçe tanımda; sosyal 
hizmetler  ile ilgili aranılan özelliğin  ekonomiyi de içeren "refah" gibi somut olmayan ve de 
"iyilik" gibi kazanılması gereken öncelikliğe yönelik bir    farklılaşmaya neden 
olabilmektedir.Mesleksel bir ortak bir dil ve uygulamada ayrışmaktadır.Bunu belirleyen  
bilim içinde geçerlidir. Sadece bir dil alışkanlığının ötesinde bir durum söz konusu olup 
kargaşaya yönelikte  önemli bir neden ve örnektir. Bu çeviri becerisi aynı zamanda ASŞ’nın 
14 maddesinde söz konusu olan  çeviri yanlışlığına da ayrıca katkı vermekte olup bunun önem 
ve farkı ise  hala görülememektedir. Ortak bir dil ve kavram özelliği hala 
kazanmamaktadır.Ayrıca görüleceği gibi “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( 
INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” gibi önemli uluslararası kurumsal yapı "Social 
Services/" başlığı altındadır. Fransızca "Le Service Social International (SSI)" şeklinde olup 
"sosyal çalışma/work/arbeit" terimi yerine "sosyal hizmetler" terimi İngilizce ve Fransızcada 
da  öne çıkmaktadır. 

22. Özellikle sosyal adalet/eşitlik dahil haklara yönelik söz konusu görev ve sorumluluğu  
mesleksel açıdan belirleyen bu tanım, Almanca kullanan ülkeler açısından da çeviri dahil bazı 
eleştirilere  nedendir.  Ülkeler açısından da ortak bir dil aranmıştır..Örneğin İsviçre'deki 
meslek örgütünün yaptığı değerlendirmeler arasındaki (10)  "wellbeing"te  özellikle ele 
alınmıştır. Amerika ve Kanada’daki yapınin öne çıkarılmış olunması ve de  sistem dahil 
yaklaşım açısından önemli tespit ve değerlendirmelerde  bu çalışmada öne çıkmaktadır. 
Ancak bu tanım ve önemin  başta Türkiye akademik ve meslek dünyası açısından o noktaya 
gelinmediğini ve ortaklık özelliğini yansıtmadığını da göstermektedir."Sosyal Çalışma 
Görevlisi" ve ASDEP gibi garabet tanım ve uygulamaları en azından tartışmak yerine 
meleklerin kanatlarını tartışmak gibi tartışmalar da bu arada aynen devam 
etmektedir.Uygulamayı belirleyen sosyal hizmet felsefesinin içide boşaltılmaktadır.  Üstelik 
çeviri ile mesleksel boyut açısından oluşturulan bir zayıflatma ve haksız rekabet ise hala ele 
alınmamaktadır. ASŞ’da yer verilen sosyal hizmetler hakkı ile ilgili olarak söz konusu  olan 
bu eksikliğin değerlendirme  noktasında olunmadığı da  dolayısı ile diğer bir önemli neden 
olabilmektedir.   

23. Dolayısı ile ABD’ye dayalı  eğitim kaynakları ve Anglosakson yaklaşımına dayalı   
Sosyal Hizmetler Akademisini de içeren mesleksel bir uzmanlık eğitiminden uygulamalı bir 
akademik  eğitime dönüşen böyle bir süreç ve gelişim öne çıkmaktadır. Özelikle tarihsel 
süreçte sosyal hizmetler ile ilgili dönüşümde hayırseverliğin yanı sıra tıp bağlamında çocuk, 
kadın ve  yaşlı gibi kişilere yönelik bir bakım hizmetinin öne çıkması sağlık hizmeti açısından  
öne çıkmış olup  benzer bir sürecin kurumsal açıdan geç bir yansımasıdır. Bir 
profesyonelleşme de öne çıkmış olup  bu yönde ki felsefeye dayalı  bir bilim olarak kabul 
edilen sosyal hizmet uygulamalı akademik bir eğitime de  dönüşmüştür. Türkiye ile ilgili bu 
süreç ve dönüşüm ile  "sosyal hizmet mütehassısı/ uzmanı" ve "sosyal çalışma" arasında ve de 
İngilizce akademik literatürün ön plana çıkması akdemik ve meslek açısından  kavramları ve 
uygulamaları da  içeren ek ve genelde karşılığı olmayan  bir kargaşaya da ayrıca neden 
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olmaktadır. Özellikle çeviri ile ilgili bu bilgiler ve İngilizce, Fransızca,İtalyanca,İspanyolca, 
Almanca ve Türkçe sözlükler birlikte ele alındığında ise  (1- Paragraf 30-34) özellikle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 1961 yılında  Sosyal Hizmetler Akademisinin 
kurulması, dört yıl ve 12 sömestriyi içeren Anglosakson eğitim programı ve mesleksel 
adlandırma zamanın ruhu ve yasal düzenleme açısından da oldukça uygun 
olmaktadır..Yaklaşım ve "Sosyal Hizmetler Akademi" ile ilgili özellikler ve farklar  bile 
gözetilmeden meleklerin kanadını tartışma gibi benzer tartışmalara  taşımak zaman zaman da 
bilindiği gibi de öne çıkabilmektedir. Ancak ASŞ'ında yer alan 14üncü madde ile  ilgili sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkını engellemeye/etkisizleştirmeye yönelik bir çeviri 
yanlışlığının hala  görmezden gelinmesi  yapılan bu tartışmaları daha değersiz ve anlamsız da 
kılabilmektedir. Hakkın kötüye kullanımına da yönelik olup  aksine ayrı  bir değerlendirme ve 
sorgulanmayı  gerekmektedir. 

24. Birleşik Krallık gibi Anglosakson yönetim ve  sistem dışında Roma hukuk yönetim ve 
sisteminde yer alan bu İtalya, Fransa ve Türkiye'nin yanı sıra  Almanya, İsviçre ve Avusturya 
gibi ülkelerde bilindiği yer almaktadır. Prof. Dr. T. Akıllıoğlu'nun sosyal hizmetler ile ilgili 
yapmış olduğu bu tespiti ve çeviri nedeni ve sosyal hizmetler ile ilgili modellerin de  
karşılaştırılması bağlamında   bu Almanca metinde  yer alan ASŞ'nde ki bu 14 .madde de   
“Jedermann hat das Recht, soziale Dienste in Anspruch zu nehmen.” görüldüğü gibi  aynen 
bu şekildedir. (1./Paragraf 22-25) Almancaya çevrilmiş bu metinde de "sosyal refah 
hizmetleri " gibi bir uygulamadan görüldüğü gibi hiç bir şekilde bahsedilmemektedir. Sosyal 
hizmetlerden bir yararlanma ve talep için bir haktan bahsedilmektedir.Türkiye dışında ortak 
bir dil öne çıkmaktadır. . Bu durum kaynak kanun bağlamında İsviçre Yurttaş/Medeni/Civil 
Kanunu ile de ilgilidir.  Hem hukuk hemde  sosyal hizmetler açısından da  bir sistem ve  
uygunluk aranırken bu yönde bir "normal" olma ve gerçeğe uygunluğun aranması da ayrıca 
gerekmektedir.Sistem aynı zamanda bir ortaklıktır. Bu, ortaklığı iptal veya red etmek gibi 
tersi içinde geçerlidir. Ayrıca Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansçanın resmi dil olması 
İsviçre'deki uygulamayı Roma Hukuku açısından bir uygunluk ve ortaklık içinde ayrıca 
geçerli kılmaktadır.Yeni Zelanda dan bir düzenleme uyarlanmış olsa  idi Anglosakson sistem 
açısından da bir uygunluk /ortaklık bir önceliktir. Her hangi bir sistem ve   modelin ötesinde 
bir özellik ve  uygunlukta dolayısı ile aranmaktadır. Ben yaptım demek ise bilim ve bilgiyi 
kısaca red etmek ve yeni bir üçüncü özellik kazandırmak demektir.  Bu nedenden dolayı ,  
uygulamayı  belirleyen orijinal İngilizce metinde ki “social welfare” kelimesinin Almanca 
metinde “sosyal hizmetler” in karşılığı olarak “soziale dienste” veya diğer bir deyimle "social 
service(s)" teriminin  hem bir karşılığı hemde iyilik bağlamında ayrı bir yüklemeyi de içeren 
bir durum söz konusudur. Gene  diğer resmi dil olan  Fransızca da  aynı anlamdaki “services 
sociaux” olarak yansıtılmıştır. İtalyanca ve İspanyolcada bu yöndedir.Bir ortak dil söz 
konusudur.Buna rağmen bu "social walfare" kelimesinin Türkçe metne “sosyal refah 
hizmetleri” gerçeğe aykırı bir şekilde ve halen  yansıtılmak ise hala istenmektedir. Evrensel 
açıdan ortada ortak bir dil yoktur.Dolayısı ile ve  sadece bir papağanlaşma vede "anomi" hali 
öne çıkmaktadır.  

25. Söz konusu olan bu 1965’deki ve de 2007 de Dışişleri Bakanlığınca yapılan bu  çeviri 
yanlışlığı ve/ veya uydurma ve/veya "hot dog" un kelime kelime  bir çeviri gibi bir beceri hem 
bilim ve teknik, hem uygulama, hem de hak kullanımı içinde  bir sorun kaynağı 
olmaktadır..Bilinçli ,bilinçsizlik ve ya bilgi eksikliği/cehalet  dahil ortaya çıkan bu durum ve  
görmezden gelmeler, engellemeler, gizlemeler  kap kara bir lekenin  temel bir parçasıdır. 
Evrensellik bağlamında var olması gereken ortaklıktan uzaklaşmaya yönelik böyle bir kara 
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leke ise  bir çok açıdan  bir uygunluğun  mutlaka aranmasını gerektirmektedir. Bunun ise  
başta bilim ile başlatılmasını ve hukuk ile devamını olmalıdır.Fakat  "çalışma" ve "hizmet" 
gibi benzer bir özelliğe rağmen özellikle "çalışma" kelimesi üzerinden odaklanmak istenmesi 
bu hakkın engellenmesine sadece  katkı verebilmektedir.Ayrıca 1982 öncesi Sosyal Hizmet 
Akademisi , sömestr sayısı vede "sosyal hizmet uzmanı" gibi bir meslek ile 1982 den sonraki 
gelişmeler gözetilmeden sadece meleklerin kanatlarını tartışmak gibi  gibi benzer 
tartışmalarda öne çıkmaktadır.Böylece sosyal hizmetlerin 2005 den sonra post modern bir 
hayırseverliğe dönüşmesi ile de  başlayan bu uzaklaşma ise bu kargaşa ve  bu katkılar ile 
mümkün olabilmektedir.Bu yüzden önce  sosyal hizmetler ile ilgili bu hak  boyutu ve   sorun 
çözümlenmelidir. Buna akademik eğitim ve mesleksel bir "var" olma boyutu ve ortamı da 
dahil olup    bu kavramlar daha gerçekçi  ve sağlıklı bir şekilde  ele almayı da mümkün 
kılmaktadır.    

26. Ayrıca evrensel bir bilime ve kurumsal dahil uygulamaların ulaşılmasını engellemeye 
yönelik bu tartışmaların hangi amaç ve hedef olması ise bilindiği gibi hala anlaşılmamaktadır. 
Açık ve somutta değildir.Bazı mırıldanmalar ve/veya yakınmalar ise çözüme yönelikte 
değildir.Sözleşmeler bağlamında söz konusu olan ortak değer ve  "normal"in dışında  önemli 
bir "anomi" hali de böylece öne çıkmaktadır..Evrensel açıdan hiç karşılığı da yoktur. Bu 
durum aynı zamanda bir dürüstlük ilkesinin aranmasınıda öne çıkarmaktadır.Bu arada en 
azından öğrencilerin ve bu alanda çalışanların kafalarını ve zihinleri daha da fazla 
karıştırabilmektedir. Aynı zamanda hak sahipleri açısından bir tehdit ve tehlike boyutuda 
ortaya çıkmaktadır.Dolayısı ile ortaya çıkan bu durum ve sosyal hizmetler açısından öne çıkan 
modellerden biri olan   Almanya da ki sosyal hizmetlerin ve  özellikle Anglosakson ile Roma 
hukuku ile oluşan bu iki sistem ve bilgi hem bilim hemde  meslek açısından ayrıca  önemlidir. 
Bu aynı zamanda kaynak kanun olan benzer İsviçre'deki uygulamalar içinde önemli bir 
kaynak noktasıdır. 

 

2.KAVRAMLAŞTIRMA VE MESLEK  

Kavramlaştırma ve  gelişmeler 

27. Başta ASŞ'nın 14üncü maddesi veya meslek  tanımı ve uygulamaya yönelik  bir çok  
yanlış ve eksik çeviriler görüleceği gibi bu somut örneklerden sadece  bir kaçıdır. Bilmek ve 
anlamak yerine bir körleşme ve papağanlaşma yoğundur. Uygulamaların nasıl etkilendiği de 
sonuçları ile birlikte yansıyabilmektedir. Bu ve buna benzer çeviriler aynı zamanda kavram ve 
meslek açısından   çeşitli kargaşalara, kızgınlıklara  akademik veya teknik açıdan zaman 
zaman veya sık sık  neden olabilmektedir. Yanlış ve doğru arasındaki bir ilişki ve dürüstlük 
ilkesi de bu arada ortadan kalkabilmektedir. Önemsizleştirilmektedir. Doğruyu bilmek ve  
aramak ise gerektiğinde aşağılanmak için bir araç olabilmektedir.  Kavramlar arasındaki 
kargaşalar arasında ise Almanya’da doktora eğitimini yapmış değerli meslektaşımız Prof. Dr. 
İlhan Tomanbay  "Dille başlar herşey. Dil bilinci olmadan kavram bilinci geliştirmez. Bilim 
bilinci olmadan bilim gelişmez. Bilim dalı gelişmeden  meslek gelişmez. Sosyal çalışma 
mesleği ve dev etkinlik alanı olan sosyal hizmetler öncelikle kavramları netleştirmelidir. 
Yamlışlardan kurtarılmalıdır"  şeklindeki açıklaması hem doğrudur.Ortak bir dil aranmak 
içinde   sık sık öne çıkarmaktadır.(11) Özgeçmişi (12) bağlamında Berlin’de Sosyal Çalışma 
ve Sosyal Eğitim Yüksekokulu'nda (Alice Salomon Fachhochschule für 
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Sozialarbeit/Sozialpädagogik) (13) konuk öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Berlin Teknik 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Eğitim ve Sosyal Çalışma Bölümünde 
(Technische Universität, Berlin, Fachbereich für Erziehungswissenschaften, Abteilung 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit)   doktora da yapmıştır. 

28. "Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik" gibi 1908 de Alice 
Salomon'un 1908 de protestan/evangelist öğretiye dayalı bir  eğitim programın ve süreç içinde  
önemli bir örnektir. Anglosakson yaklaşımı dışında  sosyal hizmet/çalışma ile sosyal 
pedagoji'nin birlikte ele alınması da ayrıca önemlidir. ( Söz konusu olan "Sozialpädagogik" 
kelimesi tarihsel ve mezhepsel bir sürecin bir parçasıdır. Buna dayalı olarak bu terim Türkçe 
"sosyal pedagoji" olarak ele alınmıştır.Türkiye'de ise 1982’ye kadar "pedagoji" ile ilgili 
teoriye dayalı bir eğitim bilimi vardı..   Bu eğitim programı YÖK ile ortadan kalkmıştır. 
Sosyal pedagoji ise uygulamalı bir bilim bağlamında sosyal hizmetler ile ilgili bir disiplindir.. 
"Sozial Arbeit" ile ilgili olarak  kurumsallıkta öne çıkarken "aile" ve "kişi" gibi  olgunun bir 
özne olarak  ön plana çıktığı ve sosyal risk dahil  bir yaşam yönetimini de içeren  bir yaklaşım 
ve yöntem daha fazla  öne çıkmıştır. Yöntemsel bir fark dışında sosyal hizmet ile ilgili benzer 
bir görev ve yetki uygulamalı bir bilimin de parçasıdır.Dil dahil bir ortaklık söz konsusudur. 
Örneğin Almanya, İsviçre ve Avusturya'da benzer bir yetki ve görev bağlamında 
"sozialdienst/sosyal hizmetler "ve  "  Begleitung und Betreuung" gibi eşlik etmek ve 
rehberliğin ötesinde eğitimi içeren görev için söz konusu iş ilanları da bu yönde örnektir (14). 
Bu yüzden Türkçe "sosyal eğitmenci/eğitimci" gibi "hot dog" benzeri bir terim bu yüzden  
tercih edilmemiştir. Ayrıca adalet hizmetinde yer alan sosyal çalışma görevlisi bağlamında 
"pedagog" diye bir meslek ve görevden de bahsedilmektedir.Halbuki 1982 yılına kadar 
pedagoji/eğitim bilimi bağlamında bir meslek vardı.Pedagog diye bir adlandırmada söz 
konusu idi. Psikolojik danışmanlık ve rehber / PDR konusunda eğitim almış bu meslek 
grupları  kendilerini "pedagog"   ve sosyal çalışmacılar gibi benzer bir yetkiye sahip 
olduklarını zannetmeleri hukukun ve bilim açısından ayrı bir sorun kaynağıdır. "Sosyal 
pedagog" gibi de bir karşılığının söz konusu olmasına rağmen ortaya çıkan bu uydurma ve  
ayıbın yanısıra fırsatçılık öne çıkmakta olup bilim dahil  en azından kişisel açıdan bir 
mahcubiyet ise hala yoktur.  

29. Almanya'daki sosyal hizmetler ile ilgili bu tarihsel süreç bağlamında ise Katolik öğretiye 
ve idari yönetimi de içeren  sosyal hizmetlere yönelik "sozial arbeit" başlığının  altında 
"sozialarbeiter" gibi   meslek açısından ayrı veya paralel bir  eğitim ve farklılıkta  söz 
konusudur. Bir yararlanmaya ve hizmete yönelik bu durum, aynı zamanda Fransız devrimi ile 
başlayan bir aydınlama sürecini yansıtmaktadır. Lütuf ve minnet yerine özgür yurttaşlık 
bağlamında sosyal devletçilik vede hukuk devlet özelliğini içeren laik bir kurumsal sosyal 
hizmetler ve kurumsal yapıları da içeren bir   dönüşüm  sosyal sisteme de  yansıyabilmektedir.  
Kıta Avrupası'ndaki Aydınlanmadan  farklı olarak  liberalleşme/özgürleşme ve de   bir 
modernleşme ise Anglosoakson yaklaşımı ile de öne çıkmaktadır.   Hayırseverlikten sosyal 
hizmetlere dönüşüm bir kendi içindeki sekülerleşmeye/dünyevileşmeye dayalı bir 
farklılaşmaya da neden olabilmektedir..Bu süreç ve dönüşümde  dinsel öğretiye dayalı kendi 
içinde ayrı bir modernite ve sekülerleşmeyi içeren  yansımanın bir örneği  söz konusu 
olabilmektedir. Böyle bir dönüşüm ve yönetim bağlamında ise    ek olarak harcaması vergi ile 
karşılanan akademik bir laik eğitim ve oluşan  birliktelik içinde  örneklerden birisidir. 
Üniversitelerin tarihleri, geçmişleri ,yönetim kurulları/heyetleri bu farklıları da 
yansıtabilmektedir. Böyle bir üçlü yaklaşım ve yapı 2005 e kadar devam etmiştir.   Özellikle 
sokakta çalışma ve danışmanlık gibi alana yönelik  eğitim bilimini de öne çıkaran sosyal 
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pedagojiye idari açıdan ek bir eğitim programını tamamlama "sosyal çalışmacı" gibi benzer 
bir yetkiye sahip olunmasını  mümkün kılınmaktadır. 

30. Bu aynı zamanda Federal Almanya Anayasasının 140. maddesi ; sosyal devletçilik ve 
hukuk devleti özelliğinin bilim açısından bir yansımasıdır(2).  Almanya da özellikle 
mezhepsel çatışmalar dahil tarihsel süreçte ise "almosen/sadaka" ve buna bağlı olarak 
"almoner" gibi yardım dağıtan kişiler   bilindiği gibi zekat memurluğu gibi benzer bir görev 
söz konusudur. Sağlık bağlamında bakım ile ilgili dönüşümde diğer bir etkendir. Dinsel bir 
öğreti bağlamında ait olunan toplulukta yer alan "bruder" erkek kardeşlik gibi 
"schwester/kızkardeş " ise manastırlar ile ilgili bakım dahil bir görev için yer almaktadır. Bu 
görev   "krankenschwester/hemşire" şeklindeki bu görev  sağlık hizmetine dönüşmüştür. 
Fransız devrimi ve sanayi devrimi ile birlikte kadın hareketi de bu yönde  öncü olmuştur. 
1900 lerde sosyal hizmetler eğitim ile  profesyonel bir mesleğe de   dönüşmüştür. İşçi hareketi 
de ayrı bir sürecin önemli bir parçası olup iyilik bağlamında yardım ve korumada bu 
kapsamda söz konusudur. Berlin’deki bu okuldaki kurumlar ile bir "olgu"nun özne olarak öne 
çıkması ve yaklaşım  bu yüzden önemli  bir örnektir. 

31. Bu gelişimin bir parçası olan İsviçre’de ve Alplerin kuzeyinde  Protestanlığın da  öne 
çıktığı yerlerde  Zürih veya farklı benzer  eğitimler İsviçre Yurttaş/Medeni Kanun /ZGB ile 
başlamıştır.Mesleksel bir örgüt ise 1921 olması bu profesyonelliğinde bir yansıması ve diğer 
bir örneğidir.(15)Bu dernek tüzüğü mesleksel bir etiğide yansıtmaktadır. Bu tarihsel ve sosyal  
gelişim, dönüşüm ve de evrimleşme sadece sanayi devrimi ile ilgili olmayıp   hukuk ve sosyal 
hizmetleri birlikte ele almayı  gerektirmektedir. Özellikle İsviçre'nin 1907 tarihinde  tarım 
ülkesi olması ve kadın dahil okuma yazma oranın düşüklüğü Türkiye açısından da doğru bir 
örnek olmuştur.Bu doğru tercih ve ortaklık M.Kemal Atatürk'ün liderliğinin ve devrimin de 
bir dehası olup bu açıdanda önemli bir değerlendirme noktasıdır.  Böyle bir evrimleşme 
sürecinde ise hayırseverlikten sosyal hizmetlere dönüşümde söz konusu olan yararlanmaya 
yönelik  araçlar arasında sosyal daireler kurumsal yapıların bir parçasıdır. 
"Sozialhelferin/sosyal yardımcı", "sozial Fürsorgerin/sosyal bakıcı, yardımcı", 
"sozialberater/sosyal danışma" gibi  bu yönde görev alan mesleklerden de bahsedilmeside söz 
konusu olabilmektedir. Bir felsefeyi de yansıtmaktadır. Sadece bir iş ve hizmet değildir.  
"Sozialarbeiter/sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı/" ile "  sozialpädagoge/sosyal eğitmen 
"için ayrı ama bu alana yönelik   benzer bir yetki ve  uygulama da bu bağlamda yer almıştır. 
Bu arada Anglosakson eğitimi  ise Anglikan mezhebe dayalı olduğu bir gerçektir. Bu yöndeki 
sistem ise  Birleşik Krallığın resmi dinin varlığı bu sistem ve uygulamayı da doğal olarak 
belirlemektedir. Örneğin bu süreçte sık sık bahsedilen 1576, 1589, ve 1601 tarihli en son I. 
Elizabeth'in  "Yoksul Yasaları" gibi düzenlemeler  parlamento gibi bir düzenleme ile olmayıp 
Anglikan kilisesi ile oluşan yönetim birlikteliğin birer kraliyet ve dinsel kararnamelerdir. Bu 
aynı zamanda laik ile ayrışan bir sekürleşmeninde/dünyevileşmenin önemli bir örneği ve  
yansımasıdır. Bu sekülerleşme/dünyevileşme eşcinsel  evlenme izni ile ilgili önemli bir örnek 
olup hukuk devlet arasındaki farkı da ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler ve  önem   "Social 
Work" açısından da böyle bir sürecin bir parçasıdır. Adlandırmanın ve uygulamanın da sistem 
açısından bir yansımasıdır. 

32. Sistem dahil eğitim ile ilgili bu ayırım/lar ise özelikle iki binlerden sonra     Bachelor 
sistemi ile değişmeye ve ortaklaşmaya başlamıştır. Üç yıllık lisans ile iki yıllık yüksek lisans 
eğitimi bir  uzmanlığı daha da artmıştır. Ayrıca akademik eğitim dışında  meslek yüksek 
okulunda üç senelik bir lisans  eğitimi mesleksel bir uzmanlığı da içermektedir. "Dip." eki 
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yeterli kılınmaktadır.  "Sozial Arbeit" veya "Social Work" ve "Sosyal Hizmet/Çalışma" 
başlığı altına  ele alınırken örneğin Almanya da veya İsviçre de"sozialarbeit" , 
sozialpädagogik" ve "soziokultur" bitişik olarak ve bir ana bilim olarak da yer 
alabilmektedir.(16) Bachelor gibi ortak bir akademik eğitim ise Türkiye de hala geçerli 
değildir. Fakat iki sistem bağlamında eğitim dahil teoloji ile oluşan bu birliktelik, dönüşüm, 
gelişim ile  ilgili boyut ve özellikler  mesleksel adlandırmalara da görüldüğü gibi bir çok 
ülkede   neden olmaktadır.  Sistem, yapılan tercih ve de  kaynaklar açısından da bir uygunluk 
aranırken kavram ve çeviri vede ortak dil ise bu açıdan oldukça önemlidir. Sosyal hizmetler 
ile söz konusu olan hak ve    yöntem hak sahipleri bağlamında hukuksal açıdan da ayrı  
önemli bir önceliktir.. 

 

"Sozial Arbeit" ve "Sozialarbeiter" 

33. Sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik   sistem ve model bağlamında  Almanca da yer 
alan  "Sozial Arbeit / Sosyal Hizmet- Çalışma" konusunda bazı bilgiler görüldüğü gibi 
mesleksel açıdan da yansıtabilmektedir. Bir asırdan beri söz konusu olan Almanya'daki 
mesleksel bir yapının bilgilere ulaşılması da ayrıca mümkündür. (17) Fakat diğer taraftan 
Türkiye'deki akademik dünyası açısından bakıldığında Almanca literatür eksikliği bilim dahil 
diğer bir körleşmeye de önemli bir nedendir. İngilizce literatür ise özellikle yeterli 
kılınmaktadır. Ayrıca İngilizce literatürünün Almanca literatürü ile ilişkisi ve eksikliği de 
halen bir sorun teşkil etmemektedir. Sistemler, modeller açısından  bir karşılaştırma ve 
uygulamalar konusunda eksiklikler buna  dahildir. Buna ek olarak sosyal hizmetler ile de ilgili 
bir kaynak kanun olan İsviçre Yurttaş/Medeni Kanunu ise diğer önemli bir temel eskilikliktir. 
Eksikliklere dayalı durum ise, "anomi" ve yararlanmaların engellenmesi içinde önemli bir 
katkı ve nedendir. Aynı zamanda  evrensellikten bu şekilde uzaklaşırken ve sistemler 
açısından oluşan farklarda diğer bir körleşmeye bu açıdan neden olmaktadır. Bazı bilgileri 
ezberleyip kutsamak ise ayrı bir beceriyi öne çıkarabilindiği gibi  ve biliminde "anomi" 
şekilde bir öğretiye dönüşümü söz konusu olabilmektedir.  

34. Akademik ve teknik anlamlar yüklenilerek  bazı kişisel ve/veya topluluğa dayalı bir 
kollektifleşme/topluluk ve de bir öğretiye dönüşümün yanı sıra  kurumsal kibirleşme veya 
farklı bilgileri aşağılama dahil egoların da genellikle ön plana çıktığı ve de ek sorunlara 
kaynak olunması da bu arada sık sık gözlenmektedir. Sosyal hizmet ile yararlanmalar. 
uygulalamalar ve  yaşanılan sonuçlar/noktalar da aslında ve öncelikle bu nedendir. Diğer 
taraftan akademik bir çalışmada yer alan tez çalışmaları da bu yönde diğer somut örneklerdir. 
Oluşan ezber bilgilerin kutsanması gibi ve ek bir öğretiye dönüşmesi sonucu bir 
papağanlaşma özelliğinin kazandırılması da bilim adına önemli bir sorun kaynağıdır. Hukuk 
bilim dahil sosyal hizmetlerden yararlanma ve talep etme hakkı bağlamında hak sahiplerine 
yönelik bir tehdit ve tehlike boyutu da öne çıkmaktadır. Mesleksel açıdan  savunuculuk ve 
temsilcilik ile ilgili görev ve sorumlulukla engellenmek içindir. "Neden" sorusunun ise 
akademik dahil  en azından ortadan kalkabildiği ek bir durumda gözlenebilmektedir.  Evrensel 
kavramların da ek olarak bu şekilde boşaltılması eğitimin düzey ve kalitesini de dolayısı ile 
belirlemektedir. 

35. Teknik bağlamda hak sahiplerinin yararlanmasına yönelik uygulamayı da belirleyen bir 
unsur ve ortaya çıkan bu "anomi" durum; sadece bir bilim açısından değil tekniği de içeren bir 
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düzey ve/ve de göstergeyi de somut bir şekilde yansıtabilmektedir. Bu aynı zamanda hukukun 
da belirlemesine nedendir.Ters bir yararlanmada birlikte olabilmektedir Meleklerin kanatları 
gibi benzer tartışmalar ve çalışmalar ile söz konusu olan  geçiştirmeler, mazeretler ve/veya 
bilim açısından bir  esnaflaşma, memurlaşma konusunda bir araç ve tercihte bazen 
olabilmektedir. Kariyer dahil ek maddi/manevi yararlanmalarda bu arada  böylece öne 
çıkabilmektedir. Sosyal hizmetler ve yararlanma yönündeki eksikliği boşaltılması ise 
uygulamalı bilim olmayan sosyoloji bilimi dahil diğer temel bilim ve uygulamalar içinde  bir 
fırsat ve yararlanma alanına  dönüşmektedir. Yetki gasbı dahil bir kamu zararı ise diğer 
önemli bir sorun kaynağıdır. Evrensel bilim ve bilgi için söz konusu olan bu perdeleme veya 
körleşme konusunda ayrı bir beceri ise görüldüğü kadar ile ancak bir mumum süresi kadardır. 
Önemli bir kamu zararı içinde ayrıca söz konusu olan  bu nokta ve süre ise evrensel bilime 
duyulan bir saygı için önceliktir. 

36. Sosyal hizmetler ile ilgili bir bilim ve uygulama açısından bir değerlendirme, karşılaştırma 
vede uygunluk arama noktası da olan   Almanya ise genelde bilim için değil ancak ve hala  bir 
gezi olarak genelde tercih edilmektedir. Bir model, yönetme ve tartışma yok gibidir.  Bazı 
yanlış çeviriler, on günlük geziler ve gözlemler ile de böyle bir bilim zenginliğine  katkı 
verildiği de rahatlıkla iddia edilebilmektedir. Anglosakson yaklaşımı ile oluşan sistem 
farklılığın gözetilmemesi ile de hem bir kargaşaya hemde buna bağlı olarak bir özgünlüğün  
kazandırılmak istenmesi de öne çıkmaktadır. Özellikle de çocukların sosyal hizmetler 
açısından korunup korunması ile ilgili en son çalışma ise aslında 1942 tarihlidir. Yapılanma 
dahil sosyal hizmet ve hukuk ile de ilgilidir. Bazı çalışmalarda ki bölümler de ise parça parça 
ve kısmen olsa da bazen bahsedilmektedir. Ama o bölümler dahil 1942’deki somut bir bilgi 
ise hala yoktur.  Hem onun ötesinde akademik  ayrı bir  çalışma da  yoktur. Verilen bu 
bilgilerin anlaşılmak istenmemesi  ve bunun yerine yanlış çeviriler ile yapılan tercihler bu 
konuda ki bir körleşme ve perdeleme açısından somut bir örnektir. (15)  Çocuklar dahil sosyal 
hizmetlerin evrensel bir uygulama açısından ele alınması yerine  ASŞ ve yer alan 14 inci 
maddesine yönelik gerçeğe aykırı bu çeviride bu açıdan diğer benzer bir somut örnektir. Bu 
yanlış çeviri tehdit ve tehlike boyutuna da taşınmış olup her açıdan bir sorgulanma ve 
değerlendirmeyi ayrıca gerekmektedir.    

37. Bu bağlamda Almanya’da bir asırdan beri söz konusu olan yararlanma ve uygulama 
açısından da "sozialarbeiter/sozialarbeiterin" ise görüldüğü gibi bitişik olması hem bir alanın 
hemde bir mesleğin erkek ve kadın açıdan mesleksel ve cinsiyet ile ilgili bir yansımasıdır. Bu 
web sayfasında görüleceği gibi "sosyal çalışmacı/sozialarbeiter" aynı zamanda 
"sozialpädagoge/sosyal pedagog" olarak da adlandırılmaktadır. Nasıl bir sosyal çalışmacı 
olacağı sorusuna bir yanıtta yer almaktadır. Bir yaşam için de özel koşulların oluşması, tek 
başına çıkamadığı durumlar  nedeniyle çocuklar, gençler ve yetişkinlere bir danışmanlık ve 
rehberlik, birlikte olma dahil bir koruyup kollamayı da içeren bir koruma (betreut) için Sosyal 
Hizmet/Çalışma bir meslek olarak kabul edilmektedir. Hayrıseverlikten kamusal açıdan da 
sosyal hizmetlere dönüşümü ve evrimleşme nedeni ile başarılı ve önemli bir örnek olan 
Almanya aynı zamanda İsviçre ve Avusturya'daki uygulamalar için de geçerlidir. İsviçre 
Medeni/Yurttaş Kanunu ile de sosyal hizmet uygulanması ve de bu düzenlemeyi 1926 
tarihinde aynen uyarlamak sadece hukuk ile de ilgili olmayıp sosyal hizmeti de bu açıdan 
özellikle ilgilendirmektedir. Fakat bu yönde  bir körleşme, yapısal ve uygulama açısından da 
ayrı bir neden olmaya devam etmektedir. Dolayısı ile bu ülkeler açısından sosyal hizmetler 
kapsamında yer alan sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları veya sosyal pedagogların bir 
güvene ve güvence altına alınması ve taraf ve bağımsızlık boyutu da bu açıdan öne 
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çıkmaktadır. Yurttaşlık hukuku bağlamında söz konusu olan adalet hizmetinin dışında  idari 
bir yetkinlik kamusal bir müdahale yetkinliği ile birlikte öne çıkmaktadır. 

38. Özellikle Almancadaki "Karl Steuerwald Deutsch_Türkisches Wörterbuch "   sözlüğünün 
44 üncü sayfasında yer alan  Almanca "arbeit" kelimesinin; "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 yansımada 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. Bu 
sözlüğün 147 .sayfada "dienst" kelimesi ise "hizmet,servis;(stelle) vazife,iş,memnuniyet;(hilfe) 
yardım,müzaharet,iyilik, himmet,hatır (-şinaslık)" Türkçeye çevrilmiştir.Gene bu bağlamda 
Almanca "Duden" sözlüğünde "dienst" kelimesi "berufliche Arbeit, Tätigkeit, Erfüllung von 
…1b. Arbeitsverhältnis, Stellung, Amt; 1c. Tätigkeitsbereich (in einem öffentlichen 
Amt)"http://www.duden.de/suchen/dudenonline/dienst- şeklinde çevrilmiştir. Dolayısı ile  
mesleksel bir çalışma, iş ile birlikte  (Tätigkeit,sf530) faaliyet, etkinlik,hareket, işleme, 
çalışma, iş,güç,meslek Almanca da geniş bir şekilde ele alınmakta olup kamusal bir hizmette 
bu kapsamdadır. 

39. Diğer taraftan bir hizmeti alan kişiye ise genelde "müşteri" denmektedir.  İngilizcesi  
"customer", Almanca ise "kunde" şeklinde adlandırılır. Aynı zamanda "klient" (client) 
kelimesi  Türkçedeki sözlüklerde "müşteri" diye de sık sık çevrilmektedir. Ancak  
"lawyer/anwalt" gibi hukuk bağlamında bir uzmanlık ve vekillik/temsilcilik  bağlamında 
hizmet verilen kişiler için ise "mandant/vekil" veya aynı zamanda  "klient" olarak ayrı bir 
adlandırma da söz konusudur. Hak sahipleri adına danışanın ötesinde savunuculuğu ve 
temsilciliği ve bağımsızlığı da içeren bir  görev ve   sorumlulukta öne çıkmaktadır. Aynı 
Almanca Türkçe  sözlüğün 330 uncu sayfasında  bu kelime "müvekkil,vekillik eden,vekil eden, 
bir avukatın müvekkillerinin topu" şeklinde Türkçeleştirilmiştir. Türk Dili Kurumunda ise 
"müvekkil" kelimesi Arapça bir kelime olup birini kendine vekil olarak seçen erkek şeklinde 
sözlükte yer almaktadır.  Bu  kelime Almanca  "sozialarbeiter/ sozialpädagog" gibi meslekler 
içinde geçerlidir. Danışmanın ötesinde  bir avukatlık hizmetı gibi  kamusal müdahale yetkisini 
de içeren bir yetkinlik ve sorumluluğunda bir parçasıdır. 
Bağımsızlık,tarafsızlık,doğruluk,dürüstlük,tutarlılık, eşitlik,ehliyet ve liyakat presipleride bu 
kapsamdadır. Birliktelik ilkesi ve önyargısı olmayan, özel kişiliğini de rafa kaldıran   
profesyonelce ve de sosyal hizmetler konusundaki bilgisiyle bir duruşu da öne çıkaran  bir 
bağımsızlık özellikle önceliktir. Arabuluculuk/uzlaşmanın yanı sıra onarma dahil ek  önemli 
bir sorumlulukta yüklenilmektedir. Eğitim bağlamında "dip." gibi bir ön ek ise yeterlidir. Ek 
bir uzmanlığı da birlikte içeren bir adlandırma ve birliktelik söz konusudur. Uygulamada ve 
alanlar somut belli olduğu için meslekler arasında  bir çatışma alanı da söz konusu değildir. 
Aksine ayrı ayrı bir birleri ile tamamlanmaktadır. Bu kelimeye ek olarak ayrıca 
"mandant/vekil" kelimesi ise sadece avukatlık hizmeti açısından ayrıca söz konusudur. 

40. Ancak Türkçede  sosyal hizmetler bağlamında bu "klient"(client) kelimesinin tam karşılığı 
hala yoktur. Yararlanmaya yönelik temel bir araçtır. Aynı benzer bir ruh ve çalışma 
yaklaşımın olmaması çeviri yapmayı da görüldüğü gibi zorlaştırmaktadır. Müşteri de 
denilmek istenmediği için galiba "danışan"  veya "müracaatçı" gibi tam karşılığı olmayan ve 
hak sahipliğin ve temsilciliğin karşılanmadığı bir adlandırmada söz konusu olabilmektedir. 
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Hak sahibine yönelik tam bir karşılıkta değildir. Ayrıca; sosyal hizmet mesleği açısından  söz 
konusu olan savunuculuk ve temsilcilik  yetkinliği "arabulucu/uzlaşma/mediatör" gibi bir 
görevin de uzun zamandan beri bir parçasıdır. Fakat Türkiye'de bir  kamu yönetiminde ve 
çalışan açısından bir hesap sorma ve savunuculuk hala abeste iştigal şeklinde ele alınmak 
istenmektedir. Bir "memurluk" ve sorumsuzluk hali bir tercih olarak öne çıkmaktadır. Gelinen 
nokta bağlamında bir hak olarakta öngörülen sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik 
savunuculuk boyutu ve bu   yetki sadece hukukçulara ait bir uygulamada değildir. Bu 
yetkinlik ve sorumluluk denetimli serbestlik gibi adalet hizmetininde temel bir parçasıdır. 
Böyle bir yararlanma bir niteliği de aranmasını gerekli kılmaktadır. Lütuf/minnet değildir. Bir 
insanlığın onurununda korunmasına yönelik adil bir hizmetinde temel bir tamamlayıcı 
unsurudur.Özellikle de adalet hizmetinde bir  onarımdan bahsedilmiş olması sosyal himetler 
ile ilgili bu yükümlüğü daha zorunlu kılmaktadır.Sorgulanmayı hem hukuk hemde teknik 
açıdan daha da artırmaktadır. Sağlıkta olduğu gibi adalet hizmetinde bir yaması değildir. 
Niteliği tamamlayan temel bir unsurdur. Çocuk ve gençler ise yardım ve koruma bağlamında 
temel bir araçtır. Adil bir ADALET  hizmetinde söz konusu olabilecek  karar ve uygulama bir 
asırdan beri de  tamamlayıcı bir unsurdur.Hukuk dahil bilim açısından bu bilgileri görmezden 
gelmek ise sadece bir uydurma ve hak sahiplerini kandırmaya yönelik bir özelliğini 
kazandırırken Türkiye açısından bu özgünlük bir uzaklaşmanında nedeni olabilmektedir. 

41. Özellikle Anglosakson ve Roma Hukuk sistemleri açısından oluşan farklılık ve de 
İngilizce veya  yabancı bir kelimeyi çevirirken zaman zaman doğrudan çevirmek ise bu 
açıdan ayrı bir beceridir. Örneğin İngilizce'de ki "hot dog" kelimesi “sıcak köpek”, "kızgın 
köpek" ve/veya "kızışmış köpek" gibi benzer bir çeviriyi de mümkün kılmaktadır. Tabi ki 
"sosis"te bu şekilde hala aranılır olmaktadır. Buna  benzer (özgün) durumlar ve teknik bir 
çeviri de bir kelimenin özelliğini, zamanını, bir uygulamanın ruhunu ve de felsefesini de 
birlikte almak yerine böyle söz konusu olan bu örnekler bilim gibi bir ortam ve dünya için 
ayrı bir önemdedir. Uygulamalı dahil evrensel bir bilimde, uygulama da bu şekilde 
belirlenmektedir.Bazı kelimeler birlikte ele alınırken anlamakta bir birlikteliği de getirmekte 
olup tek bir kelimeye/seçeneğe dayanmak anlamayı ve çevirmeyide zorlaştırmaktadır.   
"Cehalet" ve buna bağlı olarak  papağanlaşma dahil bilgi eksikliğinin, uydurmanında ötesinde 
bir durum da böylece ortaya çıkabilmektedir. Bir bilimin var olması için önce ortak bir dilin 
yanı sıra   "neden" sorusuda  temel bir araçtır. Kuram,teori ve bir teze dayalı deneyler 
bağlamında bir karşılaştırma uygulamalı sosyal  bilim açısından da bu kapsamdadır.Sosyal 
hizmetler ile sosyoloji'yi ayıran da budur. Evrensel bir hukuksal metin ve belgede ise söz 
konusu olan gerçek ve uygunluğun yanı sıra kalite dahil özenin ve uygunluğun ötesinde 
belirleyici bir durum bu açıdan görüldüğü gibi gayet açıktır. Öğretiye dayalı bir  "ilim" yerine  
bir "bilim"   söz konusu ise ancak ortak bir dil, saygı  ve bilgi ile başlayabilmektedir.Bu 
durum ise ancak  bilimi taşıyabilenler ile de mümkün olabilmektedir.    

42. Gene diğer bir örnek Birleşik Krallıkta 1974 den sonra söz konusu olan  "Youth Court"  
ile ilgilidir. "Gençlik Mahkemesi" yerine "Çocuk Mahkemesi " şeklinde Türkçe ye çevrilmesi 
veya bir asırdan beri Almanya da söz konusu olan "Jugendgericht"in "Gençlik Mahkemesi" 
yerine "Çocuk Mahkemesi" şeklinde ısrarlı bir şekilde Türkçeleştirmesi "hot dog" gibi benzer 
bir çeviri gibi de değildir.Gene ters bir  örnek ise  Türkiyede söz konusu olan "çocuk 
mahkemesinin" yer verilen "çocuk" kelimesi ile ilgili olup  "child" yerine  "juvenile" şeklinde 
İngilizceye çevrilmesi de diğer ayrı bir yanıltmadır.Bilindiği gibi İngilizce de 
"child","juveniel" ve "youth" olarak çocuktan  gençliğe giden bir süreç ve  adlandırmada söz 
konusudur.Bu bağlamda 20 Kasım.1989 tarihinde  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda  
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40/24 sayılı  "Convention on the Rights of the Child" kabul edilmiştir. Tüm dünyadaki 
çocukların sahip olduğu hakları  korumak amacıyla öne çıkaran bu sözleşme İngilizce resmi 
dilinin yanı sıra görüleceği gibi Çince,İngilizce,Fransızca,Rusça ve İspanyolcada resmi dildir.  
(1/Par.34) Arapçada ayrıca yer almaktadır.Diğer dilleri yazıp  anlama daha zor olduğu için de 
bu İngilizce metnin Fransızcası "Convention relative aux droits de l'enfant" olup 
İspanyolcası  "Convención de los Derechos del Niño "dur.Dolayısı ile bu sözleşme Türkçeye 
"Çocuk Haklarına Dair  Sözleşme" ile çevirilirken İngilizce "child" ; Fransızcaya 
"enfant";İspanyolca ise "" Niño dur.Bu sözleşmenin İngilizce metinde yer verilen önsözün 
sondan 4 üncü paragrafında ise uyulması gereken düzenlemeler arasında 29 Kasım 1985 
tarihli "40/33.   United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice ("The Beijing Rules")"dur.Özellikle bir adalet hizmetinin tamamlayıcı  unsurunu ve 
uygunluğunu yansıtan  bu zorunlu kurallara (rule) yönelik bu metnin Fransızcası ise 
"Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour 
mineurs (Règles de Beijing)" şeklindedir.  İspanyolcası ise "40/33 Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores(Reglas de Beijing)" 
şeklindedir. Ayrıca  bu sözleşme  "KONVENTION über die Rechte des Kinder " şeklinde 
Almancaya da çevrilmiş olup "Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die 
Jugendgerichtsbarkeit ("Beijing-Regeln") şeklinde de çevrilmiştir.Bu sözleşmenin TBMM de 
kabul edilmesi ile 29.1.1995 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış  bu "Çocuk Haklarına Dair  
Sözleşme" de ise bu düzenlemeler arasında  "Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında 
Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijin Kuralları)" şeklinde bu İngilizce metin  
Türkçeye çevrilmiştir.Kanunlaşmış bu metine rağmen ayrıca "Çocuk Adalet Sistemin 
Uygulanması Hakkında BM Asgari Standartlar Kuralları" şeklinde böyle çevirilerde 
yansımaktadır.Ayrıca 2005 yılına kadar geçerli olan  2253 sayılı eski Çocuk Mahkemeleri ile ilgili 
kanunun  41inci maddesi ile de 15 yaşını bitirmemiş kişilerin "küçük" şeklinde ele alınmasıda  
bazı çevriler ve uygulamak içindir. Özellikle böyle bir çeviri ile sözleşme kapsamında söz konusu 
olan gençlerin öncelikle  daraltması için öne çıkmaktadır.Dolayısı ile  onsekiz yaşına kadar her 
insanın "çocuk" olarak tanımlandığı böyle bir sözleşmede görüleceği gibi  İngilizce "child" 
dışında "juvenile" kelimesinin diğer resmi diller dışında Almanca da dahil  başka bir adlandırma 
açıkça söz konusu iken sözleşmede de yer verilen "juvenile justice"" kelimesi    görüleceği gibi 
sadece "çocuk mahkemeleri" şeklinde Türkçeye çevrilmiştir.Daha sonra ise "Çocuk adalet" 
şekline dönüşmüştür.Ama,böyle bir metin için kanun ile veya hukuksal açıdan böyle bir düzeltme 
ise hala belli değildir.Demek ki ,aynı zamanda  uygulamaya yönelik bir uygunluk yerine ayrı bir 
keyfilikte rahatlıkla oluşabilmektedir. Böylece 15 yaşını bitirmiş ile 18 yaşına kadar olanlar 
gençlerin  korunmasının kapsam dışında kalması da aynı zamanda açıkça hedeflemiştir.Başta 
resmi dil olan Fransızcadaki "mineuers";İspanyolcada "meneros" ile birlikte Almancada" jugend" 
gibi "çocuk" dışında  bu benzer kelimelerde gayet açıktır.(Bu durum Rusça içinde geçerli olup  
çocuk ve genç ayrı bir şekilde ele alınmaktadır) Bir uygunlukta bilim dahil bir  aranmayı 
gerektirmektedir. İngilizcede onsekiz yaşına kadar olan bu "çocuk" lar ile ilgili üç farklı bir 
adlandırmada ayrıca söz konusudur. "Çocuk" dışında ise  başta Almanca dahil olmak üzere çocuk 
ve genç arasında iki farklı bir adlandırmada ek olarak öne çıkmaktadır.18 yaş kapsamında ele 
alınan  "genç" gibi bir adlandırma ve kavramın ise  bu Türkçe metinde özellikle kaçınmış olması 
ve ele alınmadığı  bir çeviri yanlışlığıda öne çıkmaktadır.Aslında bu yanlış bir çeviri olmayıp  
gerçeğe aykırı bir çeviri özelliktedir.  Özellikle de  çocuklar ve gençler ile ilgili oldukça 
önemlidir.Bir toplumun geleceği olan çocuk ve gençlerin geleceklerine yönelik kamusal bir 
görevin yerine getirilmesini engellemek ve   gerçeğe aykırı bir çevirinin olağanlaştırılması içinde 
ayrı bir örnektir.Bu aynı zamanda bilim ve teknik açıdanda  önemli bir düzey noktasıdır.Çocuk ve 
gençler için ise ayrı  bir tehdit ve tehlike boyutunuda ayrıca yansıtmaktadır.Özellikle sosyal 
hizmet açısında zorunlu bir kural olan bir araştırmanın/raporlamanın sosyal hizmet ile 
korunmasının engellenmesi;   çocuk ve gençlerin bir yetişkin gibi yargılanması da bir öncelik olup 

20 of 59 25/7/2018

AVRUPA SOSYAL ŞARTI ; "SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANMA" HAKKINI  KÖTÜYE KULLANMAK VE BİR HAKKI SAVUN(MA)MAK  - 1



"Çocuk Koruma Kanunu"bu kurallara rağmen mümkün kılınmıştır.. Bu yönde oluşturulan çeviri 
ve kavram kargaşalıgı ile    hala ortada dil açısından oluşan bu farklılığın ele alınmaması aynı 
zamanda  bilim bağlamında  bir uzaklaşmayada bir nedendir.Böyle amomi halide 
oluşmaktadır.Hukuk dahil teknik açıdan ise hala o noktaya gelinmediği gibi bu yöndeki  israr ve 
inadı anlayabilmekte mümkün  değildir. Bu gerçeğe aykırı çeviri  bu açıdan ayrıca  önemli bir 
örnektir.Türkiyede söz konusu olan çocuk ağır mahkemeleri gibi bu uygulamaların "çocuk adalet" 
şeklindeki yansıtılmasıda bu neden dolayı önemli bir sorun kaynağıdır.Özellikle kaynak kanun 
bağlamında bir "gençlik" kavramının bir asırdan beri söz konusu olmasına rağmen Türkiye 
açısından da bir uygunluk hala yoktur.Türkiye ve çocuklar açısından oluşan bu  utancın ortadan 
kalkmasıda  ayrı bir öncelik olmaktadır.. "Çocuk adalet" başlığı altında oluşan bu utancı 
meşrulaştıran alanlarda birisi ve önceliği ise  ayrıca  akademik/bilim alanıdır. Örneğin uygulamayı 
da bu alanda el alan yüksek lisans ve/veya doktora tezleri dahil yapılan çalışmalarda bu 
kapsamdadır.Bu çalışmanın İngilizce özetlenmesi ise bir bilim özellik ve uygunluk 
içindir.Özellikle "juvenile" kelimesini bir "child" gibi benzer olarak  "çocuk" şeklinde çevrilmesi 
bilim için önemli bir gerçeğe aykırılıkta  öne çıkabilmektedir.Aynı zamanda Türkçe metinde yer 
alan  "çocuk" kelimesinin ise   "child" veya "kinder" yerine "juvenile" veya "jugend" şeklinde 
çevrilmiş olunmasıda  bilim ve teknik açıdan ayrı bir   yanıltıcı özellikte kazandırmaktadır.Bilim 
ve teknik açıdan da  ayrı önemli bir sorun kaynağı bilim adına öne çıkmakta ve  başta sosyal 
hizmet dahil hukuk ile ilgili bu önemli sorunun örtülenmesi,meşrulaştırılması  bilim açısından ayrı 
bir önemli bir sorun kaynağıdır. Özellikle akademik açıdan böyle bir ortaklık öne çıkmaktadır.  
Evrensel bir bilimde söz konusu olan böyle bir ortaklık, uygunluk ve uygulamanın Türkçe ye 
bilinçli bir şekilde yanlış ve eksik  benzerleştirmesi böyle bir manipüle/yönlendirme ile de  
böylece öne çıkabilmektedir.Ek bir bilgi ve açıklama yapılmadan bu yönde benzerleştirme bu 
yönde bir mazereti de içermemektedir. Çocuklara yönelik kavram ve uygulama açısından 
çeviriler ile söz konusu olan bu çaba ve ortaya çıkan sonuç diğer bilgileride boşaltabilmekte 
olup  artık başka bir düzey ve değerlendirme noktasıda oluşmaktadır. Uygulamanın ve 
gerçeğin dışında farklılaştırma,yönlendirme,gizleme bu uygulamaların hem bilim hem teknik 
açıdan anlanmasının  engellenmesine de doğal olarak yöneliktir.Bir noterde bir ismin adını 
isteğin gibi gibi değiştirmek gibidir.Bir yarar söz konusu ise ayrı bir sorumluluk ve sorgulama 
birlikte ele almayıda gerektirmektedir.    

43.Çocuk hakları ile ilgili diğer  önemli bir örnek ise Almanya'da 1923 den beri söz konusu 
olan "Jugendgerichtshilfe" "Gençlik Adalet Yardımı" gibi bir uygulamadır. Bir çocuğun ve 
gencin bir yetişkin dışında yargılanması dahil koruma ve yardım içindir.Özellikle de 
"Jugendwohfahtgesetz" gibi başlık ve uygulama ile bir "iyilik" olma bağlamında çocuk ve 
gençler yönelik sosyal hizmetten bahsedilmiş olması   adalet hizmetinin tamamlayıcı bir 
unsuru olarak öne çıkmaktadır.Kurumsal bir görev olan sosyal hizmet bağlamında ayrıca 
resmi bir  vesayet kurumu olan Gençlik Dairesinin/Jugendamt'ın bir parçasıda öne 
çıkmaktadır. İdari bir yetkinlik ve meslek açısından aranılan özellik  ise bu görmezden 
gelinen uygulamalardan   önemli bir  örnektir (18). Bu tamamlayıcı unsur olan "yardım" 
kelimesinden bile sosyal hizmetler açısından hala kaçınmak istenmektedir. Aynı zamanda 
sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik bu örnek, 1926 yılında Türk Medeni Kanunu 
uyarlayan ve kaynak kanun özelliği kazandırılan  1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu'nu daha 
önemli kılmaktadır. Söz konusu olan zorunlu ilişki ve kurumsal yapıların görmezden 
gelinmek istenmesi sadece bir bilgi eksikliği veya  bir cehalet örneği olmayıp bir ayıbın 
ötesinde sosyal hizmetler dahil yurttaşların korunmasını ve savulmasının engellemesine   
yönelik somut bir örnektir. Hakkın kötüye kullanımına ve sosyal hizmetlerin 
etkisizleştirilmesine  yöneliktir. Bu bağlamda örneğin Türkiye'de  mahkemelere bağlı sosyal 
hizmet uzmanın söz konusu olduğu benzer bir uygulama sadece Türkiye’ye özgüdür. Bir 
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kandırmadır. Yutturmadır. Adil bir yargılama boyutu da görmezden gelinmekte olup amaç 
yerine bir iş ise genelde tercih edilirken adalet hizmeti için bir şekilsellikte öne çıkmaktadır. 
Bu hizmet sağlık hizmetini de içermektedir. Örneğin gündeme gelen madde bağımlılığı ile 
ilgili boyut hala tıp noktasındadır. Sağlık diyerek bir yutturma birlikte öne 
çıkmaktadır.Uygulamalar ;sistem ve bu bağlamda söz konusu olan bir "normal"in dışında 
"miş" gibi kandırmalar ve yutturmalar ve de  "anomi"  uygulama/lar bu yüzden hala 
benimsenmektedir. Teknik sorumluluk yerine ise idari yönetimin imza dahil yetkinin 
vesayetinde olması da dahil  bir memurlaşma da  bu yönde ön plana  çıkmakta olup sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkının kötüye kullanımı ve etkisizleştirme de böylece söz konusu 
olabilmektedir. 

 

"Normal"  ve  "Anomi"  

44. Aslında ve özellikle bir asırdan beri sosyal hizmetler ile ilgili  idare bir kamusal görev  ile 
yargısal açıdan bir ayırım bu yöndeki felsefeye ve yaklaşıma dayalı şekilde görüldüğü gibi  
öne çıkmıştır. Adalet hizmeti ile sosyal hizmetler ile ilgili idare ile kurulmuş olan gözetim 
yetkisi dahil zorunlu  ilişki ve bir raporlama medeni veya ceza hukuk açısından adalet 
hizmetinde temel bir unsuru olmuştur. Bu raporlama ; adalet hizmetinde yer alabilecek bir 
raportörlük gibi benzer bir görev ve yetkiyide içermemektedir.Bir çağın ötesinde bir yaklaşım 
ve bu kapsamda alınan karar ile  oluşan  yetki, keyfilik hukuk devleti ve  kanunilik ilkesi  
somutlandırmaya ve de  daraltmaya yöneliktir. Önceliktir.Sosyal hizmetlerden yararlanma ve 
bu yönde ki yöntemlere yönelik araçların belirlenmesi için  nitelik ve özelliğinde bir parçası 
olan  sosyal adalet/eşitçilik ile "sosyal devletçilik" ve  "hukuk devleti" bu kapsamda olup 
sosyal hizmetlerde adil bir adalet hizmetinde yer alan teknik bir unsurun parçasıdır. Bilgi ile 
somutlandırmak bu aranmayı da zorunlu kılmaktadır. Keyfiliği ve takdir yetkisi gibi bir geniş 
bir yetkiyi de daraltmak içindir. Hukuk oluşturmak yerine hukuka uygunluk öne 
çıkmaktadır.Felsefe, yaklaşım  ve uygulama bağlamında Birleşik Krallık veya ABD gibi 
"Commen Law" ile alınan kararların adlandırılmasında bilindiği gibi  hakimlerinin bu 
bağlamda adları   öne çıkmaktadır.Yazılı bir kanun ikinci planda da kalabilmektedir.  Roma 
Hukukunda oluşan ortaklıklık  ise vakaların adları  öne çıkmaktadır. Yazılı kaynak öne çıktığı 
gibi alınan karar ise toplum adınadır.Dünyevidir.  Bu felsefe ve uygulama açısından da ortaya 
çıkan bu  ayırımın önemli bir yansımasıdır.Bir bilgi kaynağı ile oluşan bir "felsefe" bir 
uygulamayı da belirlemektedir. Her kendi sistemi içinde de  ayrıca bir ortaklık ve  "normal" 
hali söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da vakaların adları ile olup 
halk adına verilen  karar ve adlandırma Anayasa  Mahkemesi kararları içinde geçerlidir. 
Birleşik Krallığın AB den ayrılmasına kadar ve  sistemler bazen teknik açıdan da 
yaklaşabilmektedir. Ama kendi sistemi açısından da  bir "normallik" daima geçerlidir. Hukuk 
açısından özellikle Roma Hukuku ve sistem bağlamında genel ve yönergeler dahil alttan 
anayasaya yönelik bir "normlar basamağı" gibi bir hiyerarşi  ile de Commen 
Law(Anglosakson) arasında oluşan farklılığı içeren  bu normatiflik diğer bilim ve 
karşılaştırma içinde benzer bir önceliktir. Usül için bir uygunluk ile birlikte "esas" gibi bu 
boyuta geçilmesi bir uygunluk ve ortaklık için bile geçerli değildir. Hukuksal açıdan  bir 
"kanunilik" ilkesi bağlamında ise bir kanunun, yönetmeliğin ötesinde normatif açıdan 
sözleşmeler ve uygulamalar  birlikte ele almayı ve değerlendirmeyi de zorunlu  kılmaktadır. 
T.C. Anayasası'nın 90nıncı maddesi bu zorunluğu öne çıkarırken hakkın kötüye 
kullanılmasını ve etkisizleştirilmesini engellemek en azından bir yurttaşlık görev ve 
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sorumluğunu da getirmektedir. Sosyal adalet/eşitçilik ile sosyal devletçilik bağlamında temel 
haklar ile ilgili önemli bir boyutta öne çıkmaktadır.  

45. Teknik bir yetkinlik ve sorumluluk  sosyal hizmetler açısından da ayrı bir önceliktir.“ Bu 
öncelik aynı zamanda "Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL 
SOCIAL SERVICE)” ile de aranılması gereken önemli bir uygunluk noktasıdır. Sosyal 
hizmetlerden yararlanma bir lütuf olmayıp sosyal adalet/eşitçilik  dahil adalet hizmetinin de 
temel bir parçasıdır. Adli tıp gibi aslında belirleyici bir  unsurdur. Bu bilgi ve teknik özellik 
sağlık hizmeti içinde geçerli olup "tıp" sadece sağlık olarak yetmemektedir. Eksiklikler ise en 
azından bir kusurun başlangıç noktadır.  ASŞ ve bu hak bağlamında liyakatı da içeren bir 
yetkinliğin öngörülmesi vede bir uygunluk aranması ise en azından bir asır önceki yaklaşım 
ve uygulamalar için de artık zorunluktur. Bir tercihte değildir. Hamburabi Kanunlarından beri 
söz konusu olan cezalandırma bağlamında  "kısasa kısas"'a dayalı yaklaşımın evrimleşmesi 
ise 1850'lerden başlayarak 1900'lerde ancak özgür yurttaş olma ile mümkün olmaya 
başlamıştır.Klasik okuldan pozitif okula dönüşüm önemli bir dönüşüm olmuştur.Sağlıkta ise 
1945 lerden sonradır. Adalet hizmetine yönelik "hukuk" bilimi ve uygulama dahil bu 
evrimleşme aynı zamanda bir ayırım noktasıdır.  En azından  ortaçağ dönemi ile de bir 
ayrışmanın  önemli bir noktasıdır. Özetidir. Ancak hukuk ve sosyal hizmetlerin adalet hizmeti 
açısından bir birlikteliği hala bu noktaya  gelinmediği ve aksine engellemek istendiği de öne 
çıkmaktadır.  Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve de Türk Medeni Kanunu ile 
2005 yılında öngörülen düzenlemeler ve bu yöndeki tercih ve uygulamalar çocuk ve gençler 
ile ilgili somut önemli  örneklerdir. Adalet, sadece hukukçulara da ait değildir. Ortaya çıkan 
yaklaşım, tercihler, bu düzey/gösterge ve uygulamaların  hala yoğun bir  şekilde savunulması 
ise diğer önemli   gerçektir. Fakat sorun kaynağıda olmaktadır. Avukatlık hizmetindeki nitelik 
ve özellikte bu yönde önemli ve belirleyici bir unsur olup diğer ülkelerdeki ortak  
uygulamalar açısından da bir farklılaşma temel bir kaynak olabilmektedir.. Kendi sistemin 
içinde var olması gereken ortaklığın ve  "normal" in dışına çıkarak bir "anomi" hali de 
böylece ve katkılar ile de oluşabilmektedir. Olağanlaşabilmektedir. Bu konuda ki en somut 
örneklerden biri ise ASPB yer alan “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( 
INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile ilgilidir. T.C. Vatandaşlarının yoğun yer aldığı 
Almanya veya Fransa gibi ülkelerde ki kişiler için Türkiye'den bir raporlama söz konusu 
olduğunda ise Bakanlık ve söz konusu görev için sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar 
ile ilgili bir nitelik aranırken aynı zamanda Türkiye de yaşayan başka  kişiler için bu niteliğin 
ve özelliğin aranmaması bu "anomi "halininde önemli bir örneğidir. Hak sahiplerine yönelik 
bir ayıp ve bir sefillik özelliğininde kazandırıldığı bu "anomi" hali Afganistan'daki bilgi ve  
uygulamalar ile birlikte değerlendiğinde sosyal hizmetler ile ilgili bu düzeyinde altına 
itilmektedir.  Bu örnekler sadece normanif açıdan önemli sorun kaynağı olmayıp insanlığa ve 
dolayısı ile temel haklara yönelik bir tehlike ve tehdit özelliğini de kazandırmaktadır.Bu 
durum aynı zamanda sosyal hizmetin felsefesi ile de ilgilidir.Bireysel veya topluluğa dayalı 
bir bilgi/ler bağlamında ortak bir değer olarak ortaya çıkan "ahlak" ile   dünyevi açıdan 
insanlığın öne çıktığı ve  "moral" olarakta adlandırılan değerlerin ortak olması vede  
gözetilmesinin " etik" şeklinde de  ayırışımı  sosyal hizmetler açısından ayrı bir görev ve 
sorumluluğu da yüklemektedir.Böyle bir önemin yükletilmesi ve     ASŞ'nın yer alan 14. 
madde ile ilgili sosyal hizmetlerin yararlanmasına yönelik somut bir hakkın kötüye kullanımı 
hem insanlık açısından hem de topluma ayrı  bir zarara nedendir.Yurttaşlık açısından bir 
görev olan vergi ve mükellef açısından ise ayrıca bir kamu zararı da ayrıca önemli bir  
nedendir.Hayırseverlik/yardımseverlikte böyle bir ayrımın dışındadır.En azından bilim ve 
teknik açıdan bir uygunluk ve ortaklık aranmak yerine ise bol bol içi  dolmamış mazeretler, 
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"ama" lar ve de  kasıtlı ve/veya cehalet bağlamında ki yanlış çeviriler ile birlikte bir   
meşrulaştırma için destek ve yardım vede yararlanmalar/fırsatçılık aslında bu ayıbın ötesine 
de   taşınabilmektedir. Kaygı/endişe bile olmadan en azından "dikkatli olmak lazım" gibi bir 
özen ve uyarı eksikliği ek bir derinleşmeye de neden  olduğu gibi kişisel açıdan bir 
mahcubiyet noktasına ulaşılmaması beklentileri de  ortadan kaldırabilmektedir. 

46. Hem bilim hemde yapısal sorunlar açısından bu noktaya gelinmediğinin önemli temel bir 
göstergesi ise idare ve teknik özellik ile adalet hizmetinin vesayeti ve gözetimini de içeren 
yapıdır. Yaklaşımdır. Uygulamadır.Çocuklar dahil erkler arası bir güç savaş alanı olup  yargı 
erkinin yürütmenin ve idarenin öne çıkması bu karmaşaya önemli bir nedendir.  Bilindiği gibi 
her uygulama  bir felsefeye ve tekniğe dayalı  olmalıdır. Sosyal dahil bu sistemi de belirler. 
Bu aslında örneğin bir kalp hastalığı ile ilgili tıp doktorundan önce  "sağlık mahkemesi" gibi 
yapı ile alınan bir karar  sonucu  bir müdahalenin yasalar ile mümkün kılınması gibidir. Böyle  
bir  uygulama ise aslında hukukçular açısından kısaca önemli bir cürettir. Adalet , sağlık ve  
eğitim  hizmetini de engeller. Savunma,güvenlik gibi diğer birimler ile birlikte yer alınan 
"adli" bir hizmette bu "anomi"yi  meşru kılmak  önemli bir ayrı sorun kaynağıdır. Sosyal 
hizmetlerden yararlanmak  için ise daha da önemli bir sorun kaynağıdır.Özellikle çocuk ve 
kadın açısından söz konusu olan koruma boyutu için bir tehdit ve tehlike daha fazla ön plana 
çıkmaktadır.Yapısal sorunun yanı sıra likakat dahil aranılmaması temel sorunlarından birisi 
olup yapısal sorunları çözmeden nitelik ve özelliğin aranması ise bu kargaşaya sadece katkı 
vermek içindir. Adalet hizmeti açısından ise söz konusu olan bir yetki aşımı yoğun bir hak 
ihlallerine ve bir hakkın kötüye kullanımına da  ayrıca önemli bir neden olabilmektedir.. 
Özellikle 5395 ve 6284 sayılı kanunlar   ile  söz konusu olan mahkemeler dahil kurumsal 
yapılar ile de yapısal  sorunlar ile de  önemli bir yetki aşımı da söz konusudur.  Bir kargaşa ve 
idari ve yargısal açıdan oluşturulan bir sorumsuzluk hali de bu arada öne çıkmaktadır. Bu 
özgünlük ve "anomi" hali  başta insan ve çocuk hakları ile ASŞ, CEDAW, İstanbul 
Sözleşmesi gibi hakların yanı  sıra özellikle  sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı ve de 
savunulmasının bu şekilde  engellenmesi içindir. Tabi ki, bu durum sosyal hizmet uzmanlarını 
ve de  avukatlık hizmetinin önemi daha da arttırmaktadır.  Anayasa'ya ve sosyal hukuk 
devletine   rağmen önemli bir hak ihlalleri ve kötüye kullanım  ise bu açıdan gayet açıktır. 
Fakat ASŞ ve 14 üncü maddedeki çevri yanlışlığı ile oluşan bu hakkın kötüye kullanılması ve 
önem ise halan körleşmektedir. Özellikle bu çeviri yanlışlıkları ile oluşan bir "anomi" hali 
aynen devam etmektedir. Sosyal hizmet açısından olması gereken taraf olma, savunuculuk, 
temsilcilik,bağımsızlık boyutu için ise bu görmezden gelmeler eğitim dahil mesleksel açıdan 
bir  eksiklik   hala görül(e)memektedir. Bu "anomi" ile  ve  yapısal sorunlar yerine meleklerin 
kanatlarının tartışmaları gibi  ek bir sorun kaynağı hala devam edebilmektedir. 

46. Bir danışmanlık hizmeti de veren UNICEF/Türkiye birimi gibi bir yapılanma ile birlikte 
böylece Afganistan'nın da ötesinde  bir "anomi" hali  istendiği gibi hala bir tercih olarak da 
aynen devam edebilmektedir. Bilim dahil yazılı bir öğreti veya doğmaya bile rahatlıkla 
dönüşebilmektedir. Böyle bir "anomi" için Türkiye’nin kendi koşulu denilerek bu 
normalleşme de bu şekilde  savunulabilinmektedir. Çocuklar dahil toplumda bu arada 
aşağılanmaktadır. Fakat bir evrensellik açısından bir ortaklık ve uygunluk arandığında ise 
ortada "absürt" veya uydurma gibi  bir bilgi özelliği de kazandırılmaktadır. İngilizcedeki veya 
Almancadaki çamaşır makinesini buzdolabı diye yutturulması da artık günümüzde mümkün 
değildir.  Türkiyedeki buzdolabını çamaşır makinesi diye de İngiltere ve Almanya’ya satıp 
yutturulamaz. Kandırılamaz. Görünen gerçekten  de  kopulamaz. 
Dürüstlük,tutarlık,doğruluk,liyakat ve ehliyet ilke ve prensipleri ise bu "anomi"nin ortadan 
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kaldırılmasını ve bir gerçek ile buluşulmasını ve yüzleştirilmesini  bu açıdan gerektirmektedir. 
Kaybolan ortaklık bağlamında ortaya çıkan bu durum aynı zamanda sistem ve uygulama 
açısından da ayrıca önemlidir. Bir ulaşımda sadece bir yol ve araç önemli değildir. Yola 
uygun olarak bir araba, direksiyonun yeri ve yolun yönünü belirlemekte  bir sistemi  önemli 
kılmaktadır.  Almanya ve Birleşik Krallık arasındaki bu farkında gözetilmesi gibi sistem 
açısından  bir uygunluk da  önceliktir. Çatalla ve/veya Çin çubuğu (Chopstick) ile çorba 
içmek ve içmemek arasındaki bir fark gibidir. Örneğin Kuzey Kıbrıs ta söz konusu olan bu  
yol yönü farklılığı ve Türkiye den gelenlerin  fark etmemesi, alışkanlıklar bilindiği gibi  acı 
ölümlere de nedendir. Bu farklılığı sorgulamak yerine  sisteme saygı  ve anlamak vede meslek 
dahil evrensel bir  ortak dil   öncelik olmalıdır. Bu saygı, beceri ve yetkinlik bilim içinde 
önceliktir, geçerlidir. Evrensel ortak bir dil çok çok daha önemlidir.Dolayısı ile felsefe ve 
sistem dahil bu yönde  bilim ve hukuksal açıdan bunun peşine düşünülmesi savunuculuk, 
temsilcilik dahil başta sosyal hizmet disiplini açısından da ayrı bir görev ve sorumluktur.  
Karşılığı olmayan bir uydurma,yutturma ile bilim ve teknik dahil bu yönde oluşan kazanımlar 
ve meşrulaştırmalar ise günümüzde  önemli bir sorun kaynağıdır. Bunları tespit etmek bu 
görevin bir parçası olmalıdır. Bilim ve hukuk açısından bakıldığında, oluşan bu 
meşrulaştırmaların ortadan kaldırması önemli bir zorunluluğu da bu açıdan  öncelikli 
kılmaktadır. Fakat "ama"lar veya bu yöndeki sorgulamalar en azından mahcubiyet 
bağlamında  "özür" gibi bir kelimenin hala öğrenilmemesine de diğer bir neden 
olabilmektedir. 

47. Günümüzde artık internet ortamı ile eğitim dahil bazı bilgilere de bu açıdan ulaşabilmek  
mümkündür. Geziye bile aslında gerek yoktur. Başta sistem açısından öne çıkan Almanya ve 
İsviçre gibi  bir asırdan beri  kurumsal yapı ve yetkinliğin ve mesleksel boyutunun  işlev 
açısından ele alındığı  durumlar vede ortaklıklar  rahatlıkla ortaya çıkabilmektedir. Buna 
“Uluslararası Sosyal Hizmet /  ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile aranılan 
nitelik ve özellikle ile Afganistan ile ilgili bilgi ve uygulamalar bu durumu ve düzeyi de 
ortaya koyabilmektedir. 

48. Özellikle Prof. Dr. İ. Tomanbay'ın Almanya'dan ayrıca almış olduğu doktora eğitimi 
sistem açısından da    ayrı bir sorumluluğu yükleyebilmektedir. Roma hukuku ve yönetim 
açısından ve de 1900 de yurttaşlık/medeni kanunu ile hayırseverliğin sosyal ve gençlik 
daireleri gibi kamusal ve otonom sosyal hizmetler (2) ile ilgili kurumsal yapılar ve 
uygulamalara  dönüşüm  Almanya için de  önemli bir örnektir. Normatif açıdan ve 
karşılaştırma içinde somut bir örnektir. Örneğin Almanya da söz konusu olan bir birlik olma 
bağlamında 1900 tarihli Bürgerliche Gesetzbuch(BGB)/Yurttaşlık Kanunu'nun 1600 . madde 
de ise  çocukların sorumluluğu ile başlayan ve 1702. madde de  kamusal bir müdahale 
yetkisini de içeren Gençlik Dairesi/Jugendamt gibi sosyal hizmetlere yönelik kurumsal yapı 
vede  görevlerde öne çıkmaktadır.Hukuk ile ilgili bir evrimleşme ile de bu yöndeki 
düzenlemeler sosyal görevler açısından bir yapıda öne çıkarmaktadır. Bu evrimleşmede 
Bismarck ile ilgili 1880 dönemleri ve sosyal sigorta gibi uygulamalar da önemlidir. 
Reformasyon/protestanlık yaklaşımı ile  "sozialstaat" gibi sosyal devletçilik ile birlikte 
sağlık,sosyal sigorta bağlamında sosyal güvenlik,savunma adalet hizmeti gibi idari bir  görev  
bir devlet yapılanması ile de öne çıkmıştır.Özellikle Roma Hukuku bağlamında "özgür 
yurttaş"ın tanımlandığı "Bürger" in adlandırıldığı çocuk dahil bir yurttaş olma ve 
konumlamaya yönelik bu düzenlemeler yargısal uygulamalar ile idari görev ve sorumluluklar 
açısından somut bir ayırım ve bir uyumuda da öne çıkarmıştır.   Yetişkinler için  
"amtsvormdschaftamt"  gibi korumaya yönelik adalet hizmeti dışında idari bir göreve  yönelik 
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bu düzenlemeler  sosyal sistem ve modeller ve kurumsal yapılar içinde ayrı  bir bilgi 
kaynağıdır. Hükümet dışındaki hayrıseverlik bağlamında ki yapılar ve yardımlarda bu 
kamusal hizmetin de bir parçasıdır. Fakat sosyal devletçilik bağlamında gözlem ve denetleme 
yetkisi ile sosyal hizmet ile ilgili müdahale yetkisini de ayrıca öne çıkarmaktadır.Hukuk 
devlet ve sosyal devletçilik ortak bir değerdir. Bu sistem ve yapıların  varlığı  görülmediği 
takdirde ise görmezlerin bir fili tanımlaması gibi benzer bir durumda ortaya çıkmaktadır.  

49. Bu düzenlemeler  1919 da Weimer Anayasası ile hayırseverliğin ve bu yöndeki 
yardımlaşma ve dayanışma sosyal hizmetler ile de bu bağlamda ayrışmaktadır. Kurumsal 
yapıları içeren uygulamalar   hukuksal açıdan da ayrıca güvence altına alınmıştır. Sosyal ve 
hukuk devlet  özelliği de böylece kazandırılmıştır. Sosyal devletçilikte öne çıkmıştır. Bir 
kulturkampf/kültür savaşını da içeren zorlu böyle bir süreç ve bu yapılanmalar hem bilim 
hemde  ASŞ’da da söz konusu olan bir hakkın da temel bir unsuruna dönüşülmesine nedendir. 
Almanya dahil benzer uygulamaların anlamak istemek ve  bir   uygunlukta kolaylaşmaktadır. 
Kargaşa da kısaca ortadan kalkabilmektedir. Başta İngiltere ve ABD de Commen 
Law/Anglosakson  hukuk ve yönetimi de içeren bu sistem dışında  Roma hukuku sisteminde 
yer alan Fransa, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Almanca dili ile ilgili İsviçre,Avusturya da 
dolayısı ile bu kapsamda yer almaktadır.. Benzer  uygulamayı da içeren İsviçre 
Yurttaş/Medeni Kanunun 1926 da Mustafa Kemal Atatürk önderliği ile  Türkiye 
Cumhuriyetine  aynen uyarlanmış olması ve Roma Hukuku sisteminin benimsenmesi ise 
ayrıca  laik, sosyal hukuk devlet özelliğini de kazandırmıştır. Böyle bir ortaklıkta öne 
çıkmakta olup normatif açıdan da ortaya çıkan bu özellik bu süreçleri ve yapıları birlikte 
değerlendirmeyi de gerektirmektedir. Özellikle Roma Hukuku ile Anglikan Kilisesinin resmi 
din olarak kabul edildiği Anglosakson ile ilgili hukuksal ve yönetimi de içeren  sistem ve  
kurumsal açıdan söz konusu olan bu  iki farklık  genelde şimdiye kadar çok fazla  ele 
alınmamaktadır. Genelde yüzeysel geçiştirmeler söz konusudur. Bu uygunluk aynı zamanda  
“Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile de 
daha önemlidir. Türkiye dahil 120 ülkeninde bir parçası olan bu sosyal hizmetler yönelik bu 
yapıda söz konusudur. Sosyal inceleme/araştırma raporu gibi sosyal hizmet yöntemlerinin 
temel araçlarından biri olması ve de bu yönde bir niteliğin 1924 den beri aranılması da ayrı ve 
önemli bir göstergedir. Bilim ve tekniğe dayalı bir niteliğin ve özelliğin yurtdışındaki kişiler 
aranırken Türkiye Cumhuriyeti hak sahiplerine yönelik bu nitelik ve özelliğinin uygulamalı 
bir bilim konusunda eğitim almamış  bir sosyolog tarafından aranılmadığı da hala 
mümkündür.  Kendi alanı dışındaki bir  psikolog, çocuk gelişimci ve ne olduğu belli olmayan 
aile ve tüketici gibi  bir özelliğin yanı sıra gene kendilerini pedagog diye zannedenler  için 
benzer bir yetkininin gözetilmemesi Türkiye'deki sosyal hizmet eğitim ve uygulamaları 
Afganistan'ın da ötesine taşınmasına  neden olmaktadır.Kısaca sosyal hizmetlerin yok 
edilmesi;  sosyal hizmet bilim ve teknik adına tabutun son çiviyi çakmak gibidir..9.10.2017 

SHU Nihat Tarımeri 

 DEVAM EDECEK... 

ARA SÖZ: "İnsanlar başaklara benzerler.İçleri boşken başları 
havadadır,içleri doldukça eğilirler."Montaigne 
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AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE "SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANMA" 
HAKKINI  KÖTÜYE KULLANMAK VE BİR HAKKI SAVUN(MA)MAK  !!!! 

                                                                                                        SHU Nihat Tarımeri(*) 

 

 

GİRİŞ VE DURUM 

1.Hergün yazılı medyanın üçüncü sayfaları ve görüntü yayınlarda aslında bir ülkenin küçük 
bir yansımasıdır.Şiddetin ortak bir değerin olduğu günümüzde çocuk ve kadınların öyküleride  
bir roman gibidir.Çocuk gelinler gibi zorla evlenmeler,suç işleyen çocuklar 
gençler,çalıştırılanlar içinde yansıyan bu görüntüler aynı zamanda  bir  ülkede ki sosyal adalet 
olmak üzere sosyal ve hukuk devletinin önemli unsurlarından biri olan sosyal hizmetlerinde 
önemli yansımalarının da bir özetidir.Adalet, sosyal güvenlik, savunma, sağlık, eğitim gibi  
temel bir kamusal  hizmet olan bu sosyal hizmetler tarihsel bir evrim ile de dönüşmüş olup 
evrensel bir ortak ve değer olarakta öne çıkmıştır. Türkiye de iç hukukun da bir parçası olan 
Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ) ise sosyal ve hukuk devlet özelliği ve niteliğini belirlemek içindir. 
Kurumlar dahil bir devlet açısından ise bir taahhüt ve hak sahipleri açısından bir güvence de 
söz konusudur. Bilindiği gibi İmaj Yayınevinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. 
Üyesi Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu tarafından yayımlanmış “Gözden Geçirilmiş AVRUPA 
SOSYAL ŞARTI ve TÜRKİYE” kitabı ise Aralık 2015 de yayınlanmıştır..Prof. Dr. T. 
Akıllıoğlu uzun süre Avrupa Konseyinde “Avrupa Sosyal Haklar Komitesi” üyesi ve başkan 
yardımcı olarak da görev yapmıştır. 

2. Maddeleri ve özellikleri ayrı ayrı ele alan bu  değerli çalışmanın  72.sayfasında sıra 14.üncü 
maddeye gelmektedir.. Bu bölümde yer alan   “Açıklama” da (paragraf 70) ise “Resmi 
çeviride İngilizcede geçen “sosyal refah hizmetleri” deyimi, aslında mevzuatımıza 
Fransızcadan geçen “sosyal hizmetler” 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 de yapılmıştır. Bu aynı zamanda sosyal 
hizmetler açısından  belirleyici ve önemli bir dönüm noktasıdır. İnsan ve insanlık ile 
birlikte özgür bir yurttaş olabilmek içindir.  

3. Görüleceği gibi orjinal 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 hukuksal 
bir belgede yapılmış olan bu Türkçe çevirinin  örtüşmediği ve bir gerçeğe aykırılığı ortaya 
çıkmaktadır.Fransızcanın resmi dil dışında Almanca, İtalyanca,İspanyolca,İsviçce,Fince   gibi 
Avrupa Konseyinin yer alan 47  ülkesinde "sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı" şeklinde 
çevrilmiştir.Ortak bir dil öne çıkmaktadır. Sadece Türkiyede ise bu madde  "sosyal refah 
hizmetlerinden yararlanma" şeklinde 1989 da  Türkçeye çevirilmiştir.Ortak bir dilden 

 1.Zürih Gençlik Savcılığı (eski)Sosyal Hizmet Uzmanı 
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 uzaklaşan bu garabet çeviri 2007 de aynen devam etmiş olup kamusal bir hizmet olan bu 
sosyal hizmetleri de belirlemiştir. Dışişleri Bakanlığının resmi çeviri konusunda ki  yetkinliği 

 ve  Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlük ile de TBMM ne sununulup onaylanmış 
bu sözleşmede    bilinçli veya bilinçli olmadan yapılmış olan bu gerçeğe aykırı  çeviri ile  
sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik bu hakkın kötüye kullanımı ve etkisizleştirilmeside  
söz konusudur.Yurttaşlara yönelik bir taahüt/yükümlülük yerine getirilmemektedir.Bu emir 
yerine getirmediği gibi  hukuksal bir güvencede de böylece ortadan kalkmaktadır.Dolayısı ile 
sosyal koruma ve iyilik halini de içeren kurumsal yapılar için  sosyal hizmetler ile ilgili  
uygulamaya yönelik bu 14 üncü maddenin başlığında gerçeğe uygun olmayan bu çeviri 
yanlışlığının  “Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı “ şeklinde Türkçe ye mutlaka 
çevrilmesi bu açıdan gerekmektedir.Ortak bir dil ve değere tekrar ulaşmak vede  bu yönde bir 
hukuksal güvencenin bir hukuk devletine rağmen ortadan kaldırılmasını engellemekte ayrıca 
bir önceliktir.. Böylece gerçeğe ulaşımın  hedeflenmesine yönelik iki çalışmadan birisi olan   
"AVRUPA SOSYAL ŞARTI (14.madde); GERÇEĞE AYKIRI  ÇEVİRİ    İLE 
SOSYAL HİZMETLER İÇİN KARA BİR LEKE "   şekindeki  çalışma  bu 
yöndedir.(1)Bu çalışma ortaya çıkan bu kara lekenin temizlenmesi içinde  bir çağrı ve davet 
içindir. 

4.Bir bilim insanının ve aydının herşeyden önce dürüst olması bu davet ve bir yükümlüğünün 
beklentisini de arttırmaktadır. Mesleksel bir görev ve sorumluluk açısından ise  bu ikinci 
çalışma ise akademik eğitim dahil sosyal hizmetlere ve yararlanmalarına yöneliktir. Ayrıca 
bilindiği gibi  22.06.1959 tarihli ve 10233 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan,  7355 sayılı 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun sosyal hizmetler ile ilgili  sürecin  
önemli bir başlangıç noktasıdır. 24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanun ile de  
sosyal hizmetler alanındaki hizmetler ve kurumlar ise birleştirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurulması da bu açıdan  ikinci diğer önemli dönüm 
noktasıdır. 6.4.2011 tarihinde  ise  633 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının  kurulması üçüncü diğer önemli bir dönüm noktasıdır.  2015 
yılında Prof. Dr.Tekin Akıllıoğu'nun yapmış olduğu çalışmada yaptığı tespit,değerlendirme ve 
TC Anayasası'nın 2 ve 90ıncı maddesi birlikte ele alındığında ise  dördüncü önemli bir 
dönümde söz konusu olmuştur. Temel bir kaynak özelliğindedir. Gelinen nokta nedeniyle  
evrensel açıdan ortak bir değer ve hak olan sosyal hizmetler için yeniden bir  başlangıç 
noktasıdır. 

5. Bu önemli dönüm noktasına yönelik   bu birinci çalışmaya ek olarak sosyal hizmetler ile 
ilgili Avrupa'daki   modeller  karşılaştırma için diğer bir bilgidir (2). Ayrıca bilindiği gibi 
Osmanlı İmparatorunun çöküşü ve işgal sonrası yapılan bir bağımsızlık/kurtuluş savaşı 
sonucu 1923te kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve M Kemal Atatürk'ün önderliğindeki  bir 
kültür  devrimi de öne çıkmıştır.  Özgür yurttaş olma ve laik dahil bir özelliğinin önemli 
kazanımlarından biri de 1926 tarihi Türk Medeni Kanunudur. Bu kanun ise 1907 tarihli 
İsviçre Yurttaş/Medeni Kanunu(ZGB) tarafından bir kaç maddesi dışında aynen 
uyarlanmıştır. Diğer yasal düzenlemeler ise İtalya veya Almanya'dan  uyarlanmıştır. Bu 
aslında Osmanlı döneminden beri dış baskı bağlamında  başlayan bir modernleşmenin de 
diğer bir sonucudur. Örneğin "Mecelle" Fransız Medeni/Yurttaş Kanununundan( Code 
Napolyen; French Sode Civil) kısmen olsa da uyarlanmış  mezhepsel bir yaklaşım öne 
çıkmıştır. İtalyan Ceza Kanunu ise 1907 yılında Osmanlıcaya da çevrilmiştir. Bu düzenleme 
ise 1926 yılında Türk Ceza Kanununa aynen uyarlanmıştır. Dolayısı ile  Anglosakson veya 
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Commen Law hukuku yerine bu uyarlamaların  Roma Hukuku sistemine dayalı olması ve 
uygulamalar bir "sistem" özelliğini de ortaya çıkarmaktadır. İsviçre Yurttaş Kanunu ve buna 
bağlı sosyal hizmetler ile ilgili kurumsal yapıların 1912 den beri söz konusu olması hem 
sistem hemde uygulama açısından önemli bir özelliği de ayrıca kazandırmaktadır. Bu sadece 
bir ülke ve/veya bir model karşılaştırması değildir. Çikolata, saat veya doğa ile ilgili veya bir 
eğitim ile ilgili bir tercihte değildir.  Türkiye'nin Roma Hukuku sisteminde yer alınmış 
olunması hem bir sistem için bir uygunluğun aranmasını normatif açıdan da  gerektirmektedir. 
İsviçrede, Almanca, Fransızca, İtalyanca Romansça resmi dili olması dil ve karşılaştırma 
açısından bir özelliği de kazandırmaktadır. Cumhuriyetin başlangıç döneminde hukuku da 
içeren bir özellikte bu süreçte zaman içinde aranır olmuştur. Ama dil ve yaklaşım ile yapılan 
bir tercih uygunluğun da zaman zaman  önüne çıkmış ve bu yöndeki eksiklikler aynı zamanda 
ek bir körleşmeye de neden olmuştur. Aslında  bu kaynak kanun(lar) özelliği sosyal hizmetler 
içinde  temel bir dayanaktır.  Bu uygunluk ve önem sosyal  adalet ve sosyal devletçilik  içinde 
geçerli olup söz konusu olan Atatürk devrimi için ayrıca önemlidir. İçini doldurmaya yönelik 
bu önem ve uygunluğa rağmen  sosyal hizmetler ile ilgili kurumsal  yapılar ,   Türkiye de yer 
alan sosyal hizmet bilimi ve uygulamalar ile birlikte yansımalar,yoğun sorunlar  ise  diğer bir 
önemli  gerçektir. Bir toplumda başta sosyal adalet ve sosyal eşitçiliği sağlamaya yönelik 
sosyal hizmetlerden yararlanmalar artık bir sorun kaynağıdır. Hukuk dahil bu yöndeki yoğun 
bir birliktelik, katkılar ise  başta bilim ve teknik bir uygunluk için temel bir nedendir. 
Kaynaktır. Fakat  özgür yurttaşlık dahil hak sahiplerine yönelikte oluşan bu yoğun 
mağduriyetler  savunuculuk, temsilcilik ve taraf boyutu da sosyal hizmet ile ilgili bu görevin 
de temel bir parçasıdır. Buna bağlı olarak "Commen Law" hukuku ve yönetimi ile  Roma 
Hukuku açısından öne çıkan Almanya'daki sosyal sistem ve sosyal hizmetlere yönelik bir 
çalışmada bu yöndedir (2).  

6. Diğer taraftan bilindiği gibi günümüzde özellikle çocukların istismarı gibi çocuklara 
yönelik bir  saldırı ve tehditler artık önemli bir gerçektir. Toplum açısından yoğun bir şekilde 
gündem oluştururken,  kadına şiddet  ve cinayetler gibi  yoğun  şekilde  gündeme gelen ev içi 
şiddet konusunda söz konusu olan bu sorunlar  yoğun bir şekilde yansımaktadır. Sosyal 
hizmetlerden yararlanmanın yanı sıra söz konusu olan bir sosyal hizmet hakkının kötüye 
kullanımı sonucu yaşanılan bu sorun/lar  en azından kendimizi kandırmayabileceğimiz bir  
noktayı da geçmiştir.Evrensel bir ortaklık aranmak yerine  sosyal yardım dahil sosyal 
hizmetler ve bu kandırma ile ilgili somut örneklerden birisi Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı'nın “Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler   Daire Başkanlığı “ve ayrıca "Yurtdışı 
Temsilciler ve  Uluslararası Sosyal Hizmet Birimi" şeklindeki bu birim ile ilgilidir.  
"Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (International Social Services)" ile oluşturulan 
bir ilişki de somut örneklerden biridir. 1924ten beri söz konusu olan ve merkezi Cenevre'de 
olan  “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” 
ile ilgili bu kurumsal yapı  Türkiye' nin dahil olduğu bir yapıdır. 120 ülkede çocukların 
koruması da  dahil  sosyal hizmetlere yönelik bir ortaklık öne çıkmakta olup özellikle de  Aile 
Birleşimi, Ayrılık, Çocuk refahı, Ebeveynlik, Velayet, Vesayet, Kurumsal Yerleştirme, 
Ziyaret Hakları, Çocuk İstismarı ve İhlali, Çocuk Kaçırma, İletişimin Yeniden Kurulması, 
İkamet Hakları gibi konularda bir araştırma ve raporlamada bir uygunluk ve ortaklık öne 
çıkmaktadır. Buna örneğin Almanya dahil bu 120 ülkeden yapılan talep ve bunun yerinin 
getirilmesi ile ilgili olarak Bakanlık yer alan bu birim de bu görevin hem ortağı hemde temel 
bir parçasıdır. Çocuk dahil kişilerin sosyal hizmetlerden yararlanmaları için bir  sosyal 
inceleme bağlamında bir araştırma ve raporlamada öne çıkmaktadır. Bu aynı zamanda ortak 
bir araçtır ve yöntemdir.Ortak bir bilim ve uygulamayıda yansıtmaktadır.Ayrıca bu talep 
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Türkiye dışında bazı ülkelerde bir asırdan beri de söz konusudur. 2005 yılından sonra ise 
Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK) ve "sosyal çalışma görevlisi/SÇG" gibi bir tanımlama ile de  
sosyal hizmet konusunda eğitim almamış sosyolog, psikolog dahil diğer meslekler için benzer 
bir yetki ile raporlama meslekleri dışındakiler içinde geçerli kılınmıştır. Bu aynı zamanda 
sosyal hizmetin bittiği bir noktadır.Kendi bilgi ve niteliklerine yönelik sahip oldukları 
meslekleri dışında oluşan bu cüret ile birlikte  Almanya dahil yurt dışında yaşayan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarını da içeren yurt dışı kişiler için  Bakanlığa yapılan talepler için bir  
raporlama da kamusal bir görev açısından yerine getirilmektedir. Ancak Bakanlığının temsilci 
olduğu  "ISS" ; sosyal hizmet alanlarında eğitim almamış sosyolog,psikolog gibi kişilerce 
düzenlenen bu raporların iadesi de  söz konusu olmuştur. Bu nedenle  web sayfasında 
görüleceği gibi bu görevlerin arasında   " *Sosyal çalışmacılar tarafından hazırlanan sosyal 
inceleme raporlarını uluslararası sosyal hizmet vaka çalışması kapsamında değerlendirerek, 
gerekli olduğunda rehberlik etmek,; Yurtdışından sosyal inceleme raporu talep etmek ve yurt 
dışına sosyal inceleme raporu göndermek," bir görev söz konusudur. (3)  Ayrıca 8.2.2017 
tarihli  "AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ 
İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE 
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE"'nin "YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER VE 
ULUSLARARASI SOSYAL HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ" ile ilgili 16ıncı 
maddede yer alan (1/a,b,c,ç)  bentleri ile de söz konusu olan görevlerin arasında; Uluslararası 
sosyal hizmet vaka çalışmalarını Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS) ile 
işbirliği halinde yürütmek; birey, çocuk ve ailelerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak 
üzere yurt içinde ve yurt dışında gerekli sosyal incelemelerin yapılmasını ve bunun sonucunda 
sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasını temin etmek ve de sosyal çalışmacılar tarafından 
hazırlanan sosyal inceleme raporlarını uluslararası sosyal hizmet vaka çalışması kapsamında 
değerlendirerek, gerekli olduğunda rehberlik etmek gibi bir görev yüklenilmiştir. Özellikle 
sosyal hizmet yöntemlerinden temel bir araç olan sosyal inceleme raporu gibi bir 
inceleme/araştırma ve raporlama için yurtdışından yapılan bu talebe yönelik bir nitelik ve 
özelliğin aranması hem sosyal hizmetler için bir uygunluğun da aranma noktasıdır. Bu nitelik 
ve özellik Avrupa Sosyal Şartı'nın 14 üncü maddesinde öngörülen sosyal hizmetlerden 
yararlanma hakkı ile ilgili hukuksal bir uygunluğunun da önemli bir göstergesidir. Ancak 
Bakanlık bağlamında söz konusu olan uygulamalarda başta bu raporlamaya yönelik bir nitelik 
ve özelliğinin gözetilmediği ise  önemli bir gerçektir."Hasta" ve "hastalık" arasındaki  odak 
olmak ilgili de bir fark gibidir.Evrensel açıdan bir değer ve hak olan sosyal hizmetlerde 
verilen bir hizmetin ise  "insan"a  ve o bir hakka odak olması yerine böyle bir keyfilikte öne 
çıkabilmektedir.Evrensel bir ortaklıktan uzaklaşma bağlamında    başta bu haktan 
yararlanmaya yönelik Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği gibi düzenlemeler ve birlikte 
oluşulan keyfilikler ise sosyal hizmetler ile  hakkın ulaşılmasını engellemek içindir. Hakkın 
kötüye kullanmaya ve etkisizleştirmek içindir."İnsan" ikinci planda kalmaktadır.Sosyal adalet 
ve sosyal eşitçilik açısından söz konusu olan sosyal hizmetler ile ilgili savunuculuk, taraf ve 
temsilcilik ile ilgili boyut için  bir düzeye ise hala gelinmemektedir. Aksine engellemeye 
yöneliktir.Böyle bir mesleksel sorumluluk dahil yaşanılan bu yoğun sorunlar ve bu düzey ise 
akademik ve teknik dahil bu sorunların temel bir parçası ve  kaynağı da ayrıca olabilmektedir. 
Sosyal hizmetler ile ilgili diğer bir uygunluk noktası ise  özellikle Afganistan ile ilgili ilgilidir. 
(4) Görüleceği gibi  Türkiye de hala aranmayan bir niteliğin Afganistanda arandığı ortaklık ve 
böyle bir durum, sosyal hizmetler ile ilgili bir dip noktaya ötelenirken aynı zamanda en 
azından bir sefilliğin ötesinde bir özelliği de  kazandırmaktadır. Bu uygunluğun 
gözetilmemesine ayrıca UNICEF ve Türkiye birimi içinde önemli bir kaynak noktasıdır. -Bu 
durum özellikle ve ayrıca ele alınması gereken ayrı bir çalışma olmalıdır..(5 )- 
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7.Yaşanılan bu insanlığı da  içeren  önem ve  sorunlar, boyut; akademik ve teknik açıdan 
gelinen noktalar, hem toplum hemde kamusal açıdan  sosyal hizmetlerden  yararlanmayı  
aslında  daha da arttırmaktadır. Siyasi ya da teknik ile ilgili idare bir uygunluk aranmadan 
sosyal hizmetlere uzaklamaya yönelik bazı yoğun katkılara akademik dünyasında ayrıca ve  
önemli şekilde dahil olunması    bu uzaklaşmayı daha da arttırabilmektedir.Evrensel açıdan 
ortak bir dil ve uygulama  bilim özelliğini zorunlu kılmasına rağmen bilim adına  yapılan  
tercih ve arasında  bir   işlev/ilişki de öne çıkabilmektedir.  Özellikle sosyal korunma ve iyilik 
bağlamında  sosyal hizmetlerin uygulamalı bir bilim olması aslında bu önemi daha da 
artırırken  2004 yılında  TC Anayasasının 90nıncı maddesi ve Avrupa Birliği ile birlikte 
uluslararası sözleşmeler  dahil bu yönde ki hukuksal düzenlemeler  bu önemi  artırmaktadır. 
Bu sözleşmenin 2004 yılından beri iç hukukun bir parçası olması ve bu taahütler, emir ve 
güvenceler; Türkiye 'de Rize'nin bir köyünde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile  
Portekiz de  Lizbon'daki bir köyde yaşayan kişi açısından uzaklığı da ortadan kaldırmıştır. 
İtalya da Sicilya'daki bir köyde yaşayan kişiler gene Letonya'da yaşayan kişiler açısından 
benzer haklara da sahiptir. Uygulama dahil ortadan kalkan bu fark  sosyal hizmetler açısından 
da ayrı bir önemdedir. Ortak bir değer ve ortaklık öne çıkmaktadır. İçselleştirilmemek ise 
mazeret değil sadece bir düzey noktasıdır.  

8. Diğer taraftan sosyal adalet ve sosyal eşitçilik açısından söz konusu olan  sosyal hizmetler 
ile  yoğun sorunlar ve kamu hizmetindeki  çeşitli çaresizlikler, özgünlükler sosyal hizmetlerin  
kamusal açıdan ele alınması yurttaşlık ve mesleksel açıdan öncelikli kılmaktadır.Görev ve 
sorumlukta öne çıkmaktadır.Özellikle sosyal hizmet konusundaki bir eğitim sonucu mesleksel 
bir sorumluluk yükletilmektedir.Bu yüzden bir diploma ve görev sadece bir diploma ve iş 
değildir.Sosyal hizmetin ve buna bağlı olarak hukuk bağlamında adalet ile birlikteliğini de 
öne çıkarmakta olup sosyal hizmetin felsefesini, amacı kavramış olmak ,özümsemek,bağımsız 
ve özgürlüğün vede tarafsızlığında  bir ilke olarak edinmiş olması da bir önceliktir.Bu 
sorumluluk ve yükümlülük ahlaklı,onurlu ve vicdanlı bir kişiliği de dolayısı ile yansıtmalıdır. 
Sosyal adalet ve eşitçilik bağlamında ise insan haklarının savunuculuğu ve  sosyal adaleti 
gerçekleştirmek ise toplum açısından da temel bir amaç olmalıdır. Fakat görüleceği gibi böyle 
bir mesleksel sorumluluk dahil yaşanılan bu yoğun sorunlar ve bu düzey ise akademik ve 
teknik dahil bu sorunların temel bir parçası ve  kaynağı da aynı zamanda olabilmektedir.Böyle 
bir kamusal bir hizmet ve görev bağlamında  bir bağımsızlığın temsilcisi olması ;  taşınması 
zor ağır bir görevide yüklemektedir.Hak sahibini yerine başta idareyi ve hukuku gözetmemek 
ise günümüzde çeşitli şekilde yakınmalara neden olması bir sorumsuzluğu ise ortadan 
kaldırmamaktadır.Bu yönde oluşan mazeretler ve "ama"lar başta mesleksel onur dahil kişisel 
onurunda kayıplarına neden ve katkı da olabilmektedir.Bu yüzden bir bilgi donanımı 
mesleğinde onurunu korumak için temel bir araç olmalıdır.  Nabza göre şerbet vermek bir 
beceri değil bir mahcubiyet noktasıda  olabilmelidir. Ayrıca "adalet" sadece hukukçulara 
ait de değildir.Sosyal hizmetler özellikle yurttaşlık hukuk bağlamında da ayrıca tamamlayıcı 
bir unsurdur.Bu yüzden hem sosyal hizmet hemde hukuk alanı sadece kuralları değil evrensel 
hukuku önce gözetmeyi zorunlu kılmaktadır.İyi bir sosyal hizmet konusunda eğitim almış kişi 
ise önce "insan" ve "iyi ve özgür yurttaş" olmayı da gerektirmektedir. Aynı zamanda çağdaş 
olmalı vede yaşamında güvencesi olmak için yanında olmalıdır.Bu "taraf" boyutu   mesleğin 
önemi daha da arttırmaktadır.Bu nedenden  dolayı kuralları yapan bir memur olmayıp aynı 
zamanda bunun peşine düşmeyi de amaç olarak kılmalıdır.Evrenselliği aramalı vede  onun 
öne çıkarılması gerekmektedir.Sosyal hizmet , bir yönetimin değil bir sosyal devlet ve  sosyal 
devletçiliğin  "devlet" sorumluluğu ile taşınmalıdır.Sorgulamalıdır. İnsanlığın onuru ve  
erdem olan hakların ve özgürlüklerinin de koruyucu olması bu açıdan öne çıkmaktadır. Sosyal 
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Hizmetler ile ilgili böyle bir mesleksel bir yüklenim ve   ASŞ ile aynı zamanda Türkiye'nin  
dünyanın  merkezi  kabul etmesi ve küreselleşme bu açıdan artık yetmemektedir.  Aksine 
dünyanın bir parçası olması ve diğer sistemleri, modelleri bilmek bir bilim açısından  ele 
almayı, değerlendirmeyi ve sorgulamayı da gerektirmektedir.Ortak bir dil ve uygulama hukuk 
dahil oluşan kargaşalar, kandırmalar, yutturmalara da bir son vermeyi öne çıkarırken 
savunuculuk, taraf olma ve temsilcilik boyutu ayrı bir görev ve sorumluluğu birlikte 
yüklemektedir. Sosyal hizmetler dünyasında yer alan bilim insanları ve çalışanlar için ise  ayrı    
bir  öncelikte öne çıkmaktadır.  

9. Otuz milyar TL üzerinde söz konusu olan bir kamu harcaması ve keyfilikler ise sosyal 
hizmetler ile ilgili özgür yurttaşlık içinde ayrı bir önemdedir. Türkiye'de yer alan sosyal 
hizmetler bilimi ve uygulamalar ve de yansımalar da  diğer bir önemli  gerçektir. Özellikle 
2004 yılından sonra  bu yöndeki yoğun bir birliktelik, katkılar ise  başta bilim ve teknik bir 
uygunluk için temel bir nedendir. Özgür yurttaşlık açısından da öne çıkan  hak sahiplerine 
yönelik oluşan yoğun mağduriyetler  savunuculuk, temsilcilik ve taraf boyutu da bu görevin 
temel bir parçasıdır. Sözleşme de  ASŞ da yer verilen 14üncü maddenin "sosyal refah 
hizmetleri" şeklinde ki  bu çeviri yanlışlığı ve oluşan kara leke bilindiği gibi tek değildir. Bu 
hakkın kötüye kullanımına yönelik akademik ve teknik açıdan ayrıca ve yoğun bir ısrarda söz 
konusudur. ASŞ da  çocuk yaşlı, aile dahil koruma hakları ile ilgili boyutun etkisiz 
bırakılmasına da ayrıca neden olunmaktadır.   Bunların sonucu olarak  sosyal hizmetler ile 
ilgili olarak kısaca bir "sefilleşme" durumuda doğal olarak ortaya çıkmakta olup  bu durum/lar 
ve etkiler de bu uygulamayı  belirlemektedir. Ortada bir hak olan "sosyal hizmetlerden 
yararlanma" hala başta bilim ve teknik açıdan engellendiği gibi savunulmadığı da 
açıktır."Ama" ve mazeretler artık boş şeylerdir. Önce kendimizi kandırmayalım. Bu yönde 
oluşan bu alışkanlıklar, kutsanan ezberler; bu yönde   bulunan nokta ve de buna bağlı olarak 
oluşan mağduriyetlerin   tespit edilmesi bu çalışma için öncelikli bir görev de olmuştur.Kısaca   
bilgi ve teknik   dahil bir "SEFİLLİK" hali ve durum tek kelime ile de  özetlemektedir.Kendi 
bilgi ve niteliklerini veya bir ürünü överek  toplum karşısındakini kandıran ek bir durumun 
söz konusu olması nedeni ile en azından bir mahcubiyet dışında açıklama ve ikna etmek için 
bir gerekte yoktur.Ancak , bir teknisyen ve bir uygulayıcı olarak  yurt içi ve yurtdışı 
gözlemlerim bağlamında  bir tartışma ve değerlendirme noktası için bu acı ve üzüntü verici 
durumu bir çok açılardan ele almayı da zorunlu kılmaktadır. Sosyal hizmetleri bir "iş" olmak 
yerine "amaç" edenler için ise tarihe not etmek aynı zamanda ayrı bir görevdir. Bir hak olan 
sosyal hizmetlerden yararlanmanın engellenilmemesi; özgür yurttaş ve sosyal adalet/eşitçilik 
için bu çalışma bu yüzden bir çağrı ve davettir.Birinci çalışmaya yaptıkları katkı ve sabırları 
için değerli hocam Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu ve değerli meslektaşım SHU İmdat Artan'a 
öncelikle içten teşekkür ederim.Ayrıca sosyal hizmet konusunda 1961 den beri önemli 
katkıları olan rahmetli hocamlarımdan başta Prof.Dr.Sema Kut'u rahmetle anmak benim için 
ayrı bir borçtur.. İsviçre'de yapmış olduğum görevim sırasında almış olduğum eğitimin önem 
ve kazanımlar içinde diğer değerli hocalarıma ayrıca içten teşekkür etmek benim için ayrı bir 
borçtur. Değerli Prof.Dr. Tekin Akıllıoğlu'nun  sosyal hizmetler ile ilgili yapmış olmuş 
olduğu tespit ve katkılarına ise ayrıca kalpten teşekkürlerimi  bu vesile ile tekrar  sunarım. Bu 
çalışmanın özelliği bağlamında ise üç bölüm halinde ayrı ayrı yayınlaması planlanmıştır.   
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BÖLÜM. I 

1.SOSYAL HİZMETLER 

 Sosyal Hizmetler Akademisi ve gelişim 

10. "Avrupa Sosyal Şartı" T.C. Anayasa'nın 2 ve 90ıncı maddeleri bağlamında  bilindiği gibi 
(halen) iç hukukun bir parçasıdır. Evrensel bir ortaklık ile birlikte hukuksal bir belgedir. 
Gayet açık bir şekilde bir hak olarak öngörülen  sosyal hizmetler'in birinci çalışmanın devamı 
olarak ayrıca ele almayı da  gerektirmiştir.  Kısaca  ele alındığında  sosyal hizmetler ile ilgili 
yasal ve uygulamanın somut olarak başladığı bu süreç ise  1959dur. Daha önce 
yardımseverlik / hayırseverlik ve de adalet hizmeti ile  kendine özgü bir uygulama söz 
konusudur.  22.06.1959 tarihli  7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair 
Kanun ile de , Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak, alanda araştırma yapmak, 
yayın ve görüş oluşturmak vb. işleri yapmak ve Sosyal Hizmetler Akademisini kurmak üzere 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü de kurulmuştur (6). 

11. Buna bağlı olarak, yapılan bu kanunun (1/h) maddesi ile de “sosyal hizmet 
mütehassıslarıyla sosyal yardımcıları yetiştirmeye mahsus, yüksek ve orta dereceli öğretim 
yapmak üzere "Sosyal Hizmetler Akademisi" tesis etmek  kabul edilmiştir. 1961 yılında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak  ve   her yıl üç sömestr olmak üzere 3 yıl 
ile toplam 9 sömestr teori ve buna ek olarak  tam bir yıl staj eğitimi de içeren  4 yıllık 
mesleksel bir eğitim  Sosyal Hizmetler Akademisi için  faaliyete geçmiştir.Bunun Tıp 
uzmanlığınında dahil olduğu idari ve mesleksel bir eğitim ile de Türkiye’de sosyal hizmet 
uzmanlarının eğitim süreci başlamıştır.  ABD ve Birleşik Krallığını da içeren  Anglosakson 
yaklaşıma dayalı bir eğitim programı da öne çıkmıştır.1963te Bakanlıkta Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğü de kurulmuştur. 1965 yılında ilk mezunların diplomalarında “Sosyal 
Hizmet Mütehassısı” unvanı verilmesiyle SSYB da  istihdam edilmiştir. Dolayısı ile sosyal 
hizmetlerin teknik bir uygulama ve yöntem olarak yer almasının gerektiği ve de SİR dahil bu 
kişiler tarafından düzenlemesi için mesleksel bir görev ve yetki de bilindiği gibi söz 
konusudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dışında Adalet Bakanlığında bir görev ise 
2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinden bahsedilmesi ile 1980lerden sonra söz konusu olmaya 
başlamıştır.  

12. Sosyal hizmetlere yönelik böyle bir eğitim ve kurumsal süreçte  2547 sayılı YÖK 
kanununun yürürlüğe girmesi ile yeni bir süreci de başlatmıştır., 20 Temmuz 1982 tarihinde 
çıkarılan 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin” 9.Maddesinin a) bendinin 6. fıkrasıyla “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi yüksek okula dönüştürülmüştür. Oluşturulan ve rektörlüğe 
bağlanan Sosyal Hizmetler Yüksek okulu” kurulmuştur. Böylece Sosyal Hizmetler Akademisi 
her hakkı ile Hacettepe Üniversitesine devredilmiş ve Sosyal Hizmetler Yüksek okulu adını 
aldığı 1982 yılından itibaren de “sosyal hizmet uzmanı” ünvanı ile mezun vermeye devam 
etmiştir.   Bu süreçte, 24/5/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 
38.Maddesi gereğince, sosyal hizmetler mütehassısı yetiştirilmesini öngören Sosyal Hizmetler 
Akademisinin kuruluş dayanağını da oluşturan 12/6/1959 tarih ve 7355 sayılı Sosyal 
Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır 1981 yılında YÖK'ün 
kuruluşunun ardından, 1983 yılında toplam 8 sömestriyi de içeren H.Ü. Sosyal Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler bölümü de kapatılmıştır (1967-82). Öğretim üyeleri ve öğrencileri, 
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Hacettepe Üniversitesine bağlanarak Yüksek okula dönüştürülen Sosyal Hizmetler 
Akademisine aktarılmıştır. Ancak bu bölüme girmiş olan öğrencilerin "müktesep haklarından 
dolayı" bölüm, 1987'ye kadar “sosyal çalışmacı” unvanıyla mezun vermeye devam etmiştir. 

13. 2000’li yıllar ile birlikte ise sosyal hizmetler eğitimini veren bölüm sayısı artmaya 
başlamıştır. 2016 yılı itibariyle de 42 üniversitede   sosyal hizmet bölümü de açılmıştır.1961 
ile 2015 yılında ise 6.150 kişi sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacılar mezun olmuştur. 
2012 de lisans eğitimi kişilerin kontenjanları ise (3.717) kişi olup 2016 yılında mezun 
sayılarının 9.867 kişi olacağı da öngörülmüştür.. 2016 için açık ve örgün dahil yerleştirilen 
öğrenci (6 065)dür. 2013 de ise (4.376) kişi eğitim görürken 2017 yılında  mezun sayısı 
(14.243) e ;2016 da (6 .100) kişi eğitim görürken   2020 yılında (31.571)  mezun kişi sayısına 
ulaşılacağı da  öngörülmektedir.- 2013 (Alptekin, Topuz ve Zengin, 2013) -  

14. Bu arada 12.6.1959 tarihli ve  7355 sayılı bu  kanun ile de başlayan  bu süreçte, 24/5/1983 
tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile de  sosyal hizmetler alanındaki hizmetler ve 
kurumlar birleştirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 
kurulmuştur. Bu ikinci dönem ise 6.4. 2011 de ise  633 sayılı Kanunla Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı kurulması ile bitmiştir. Halen devam eden bu üçüncü dahil bu süreçte 
bakım hizmeti ile birlikte bir danışma hizmeti gibi bazı uygulamalar sosyal hizmet 
uygulamaları şeklinde genelde öne çıkmaktadır. Vergi toplanma yetkisinin yerel değil de  
merkezde  ve yerinden yönetim bağlamında olması nedeni ile söz konusu olan bazı korumaya 
yönelik uygulamalar ise adalet hizmetinin  vesayet ve gözetimi kapsamında  öngörülmektedir. 
Bir asır öncesi, merkezi ve de yerindelik ilkesine dayalı bir idari yönetimini içeren bir 
uygulama ile bir özgünlük hala devam etmektedir.  Bakanlık bünyesinde ise birçok daire 
başkanlığı bu yönde yapılandırılmıştır. Bakanlık üst yönetimin ve teknik yönetimde ise sosyal 
hizmetler konusunda eğitim almamış kişilerde ön plandadır.   (Ancak bu yönde bir kanun hala 
TBMM de ele alınmamıştır. İdare ile adalet hizmeti açısından oluşan garabet  yaklaşım ise 
hala sosyal hizmetler diye de bahsedilmektedir.)  

15. Buna rağmen  bu yöndeki düzenlemede yer verilen tanımlar ile ilgili üçüncü maddede yer 
alan "Sosyal Hizmetler" tanımı da günümüzde  aynen korunmuştur. Geçerlidir. ”Çocuk 
Esirgeme Kurumu” başlığında yer alan kurumsal yapı ise ortadan kaldırılırken aynı zamanda 
bazı maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır. Buna rağmen “Sosyal Hizmetler Kanunu” başlığı 
altında halen yürürlükte bulunan bu tanım ayrıca ele almayı gerekmektedir. Sosyal 
Çalışmanın ise karşılığı olan bir düzenleme ise hala yok, olmaması bu tanımı daha da önemli 
kılmaktadır. Avrupa Sosyal Şartını ve 14 maddesini de ilgilen bu tanım ise  “Kişi ve ailelerin 
kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve 
sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının 
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve 
yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü “şeklindedir. Günceldir. 
Aynen de devam etmektedir. Ancak bilindiği gibi bazı uygulamalar adalet hizmetinin de 
ayrıca vesayet ve gözetimindedir. Halen yürürlükte olan maddeler arasında 21. Madde de 
aynen devam etmektedir. “Tespit ve İnceleme “” başlıklı bu düzenleme ile Bakanlık tespit ve 
incelemek ile de bu görev  aynen devam etmektedir. Sadece  idari açıdan söz konusu ile bu 
önemli araç adalet hizmetinde teknik bir amaç yerine şekilsel  bir görev ve  araç olarak  yer 
almaktadır. 
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Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı 

16. Adalet ve Sağlık Bakanlığında sosyal hizmetler açısından bir görev ve kadroda söz 
konusudur. Ancak 2005 yılında ÇKK ile söz konusu olan "sosyal çalışma görevlisi" gibi 
garabet bir tanımlama ve Adalet Bakanlığı dahil sosyal çalışmacı gibi bir mesleğinin dışında 
psikolog, sosyolog, öğretmen, çocuk gelişimci gibi meslekler için benzer bir yetki ve görevde 
söz konusudur. Ancak bu alanda çalışanlara yönelik somut bir veri ise yoktur. Bu alanda 
çalışan ASPB'nın 2016 yılında yayınlandığı faaliyet raporun da ise bazı unvanlarda çalışan 
personel sayılarına da görüldüğü gibi yer  verilmektedir (sf.20). Özellikle 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanunu bağlamında ASPB nın asli görev olması nedeni ile bu unvanlar arasında 
2012 yılında (1.240) sosyal çalışmacı 2015 yılında (2.115),2016 yılında ise (2.070) e; (421) 
Psikolog (964) e; (255) çocuk gelişimcisinden (466) e;(1.347) öğretmenden (1.500) e; 2010 
ise (90) sosyologdan (744) sayıya ulaşıldığını  göstermektedir. Bu meslek gruplarının toplam 
sayısı 2010 yılında  (2.651 ) iken  2012 yılında ( 5.469)  ve 2016 yılında (8.338) sayısına 
ulaşmıştır. Bu ise 2010 ile % 568 ve 2012 açısından % 270 genel bir artış vardır..Ayrı 
zamanda 2010 ile 2015  yıl arasında sosyal çalışmacıların diğer çalışanlar ile oranı ise % 40  
idi.2012-2016 arasında ise  bu aran (% 32) ve diğer çalışanlar oran (% 68)dir. Görüleceği gibi 
asli bir görev olan  sosyal hizmetler ile çalışan meslek ile ilgili oransal açıdan devamlı bir 
gerileme de söz konusudur..2010 dan 2016 yılına kadar olan bu artışta ise sosyal 
çalışmacıların artış oranı  (% 166) ; psikolog ( % 228) ;öğretmen (% 11); sosyolog ise (% 
826) oranında artış söz konusu olup  teknik boyut, uygulama ve düzeyinde  somut bir   
yansımasıdır. 

17. 2011 yılında söz konusu olan Bakanlık yapılanmasında görüleceği gibi evrensel bir  ortak 
değer ve hak olan sosyal hizmetler konusunda oluşan sorunlara ve  talebe rağmen bu yönde 
bir niteliğin, özelliğin gerilediği de açıkça görülmektedir. Özellikle uygulamalı bir bilim  
olmayan sosyoloji ile  sosyologların sosyal hizmet uzmanları ile benzer bir şekilde 
yetkilendirilmesi ile asli bir görevden de bir uzaklaşma  söz konusudur. Bu benzer görev ve 
yetkileri ile bilgi ve nitelikleri kapsamında oluşan meslekleri dışında kendilerini yetkili 
zannetmeleri ise diğer önemli bir sorun kaynağıdır. Ayrıca   Hacettepe Ün. Sosyal Hizmetler 
Bölümünce (7) bir model çalışma ile ASDEP gibi bir uygulama ve bir  görevlendirmede söz 
konusudur. Taşeronlar aracılığı ile 2017 yılı için 1500 kişi istihdam edilmektedir.  2016 da 
140, 2017 ise 350 milyona TL ye yakın bir harcamada söz konusudur. Fakat istihdam 
edilenlerin % 80'inin sosyolog olması başta ASŞ/14 inci maddesine rağmen sosyal hizmet 
konusundan bir uzaklaşmaya ve keyfiliğe nedendir. Sosyal hizmetlerden yararlanmaya 
yönelik kısaca kusurlu ve ayıplı bir hizmet ile de hem bir  kamu zararı hemde hak sahiplerine 
yönelik bir keyfilik ve hukuksal güvencelerin ortadan kaldırılmasında önemli bir 
nedendir.Sosyal hizmet açısından  bir kara leke ortaya çıkmaktadır.  Ortak bir dil ve 
uygulamanında öne çıkarıldığı bir bilim ile ilgili saygı ,etik/ahlak konusunda bir 
eksikliğininde her iki açıdan bir göstergedir.Özellikle sosyal adalet ve sosyal eşitçilik 
bağlamınında savunuculuğu ve taraf boyutunuda öne çıkaran bir sosyal hizmet konusunda 
eğitim almış mezun sayısındaki  artışa rağmen mesleksel açıdan haksız bir rekabet ve 
nitelikten uzaklaşmaya ayrıca neden olunmaktadır. Fakat bu yönde oluşan bu haksızlıkla ilgili 
öğrencilere yönelik en azından  bir mahcubiyet ise  hala görül(e)memektedir. 

18. İşte böyle bir süreçte  1963 yılından beri Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği ve 
Avrupa Sosyal Hizmet Okullar Birliğinin de bir parçası olarak  1965den beri Sosyal 
Hizmetler konusunda uygulamalı bir eğitim  bilindiği gibi Türkiye de söz konusudur. Aynı 
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zamanda bu eğitim sonucu sosyal hizmet mütehassısı/uzmanı’nın bir meslek olarak kabul 
edilmesi ile de mesleksel açıdan bir örgütlenme de de söz konusu olmuştur. Bir meslek örgütü 
olarak yer olan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği aynı zamanda IFSW (International 
Federation of Social Workers-Sosyal Hizmet Uzmanları Uluslararası Federasyonu)'nun bir 
üyesidir. Bu üyelik IFSW-Europa -Avrupa Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonunu da 
içermektedir. 
 

19. Afrika'dan Asya ya Amerika'dan Avrupa’ya kadar sosyal hizmet uzmanları/sosyal 
çalışmacılar  116 ülke de kurulan  meslek örgütleri tarafınca bir üst yapılanmayı da 
oluşturulmuştur. Böyle bir yapı da 2014 yılında  IFSW (International Federation of Social 
Workers-Sosyal Hizmet Uzmanları Uluslararası Federasyonu) ve IASSW (International 
Association of Schools of Social Work-Sosyal Hizmet Okulları Uluslararası Birliği) 
tarafından bir sosyal hizmet mesleği yeniden tanımlanmıştır. Ayrıca bilindiği gibi mesleksel 
olarak uluslararası meslek açısından   en son tanımlama da şu şekildedir. Evrenselliğide içeren 
bu  tanımlamada "Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların 
güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir 
disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal 
hizmet için temeldir. Sosyal hizmet mesleği, insan ve toplum bilimleri ve yerel bilgiden 
oluşan eklektik bilgi temeli aracılığıyla insan refahını iyileştirmek için bireyleri ve 
sistemleri bir araya getirir (IFSW ve IASSW, 2014 )  şeklindedir (8). Bu evrensel tanımı  
içermekte olan ve  bu yönde bir bilim ve teknik uygunluk ve ortaklıkta görüldüğü gibi  ön 
plana çıkmaktadır.Özellikle sosyal adalet ve sosyal eşitçilik bağlamında savunuculuğu ve bir 
temciliğide öne çıkaran böyle bir görev ve sorumluluk öne çıkmakta olup bir psikolog,çocuk 
gelişimci, sosyolog ve PDR gibi diğer meslekler  ile benzer bir tanımda görüldüğü  gibi 
karşılığı yoktur..Bu uygunluk ve ortaklık ;aynı zamanda 1924 yılından beri söz konusu olan 
Türkiye'nin dahil olduğu ve ASPB da temsilci olduğu  “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   
ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile de geçerlidir. Mesleksel ve uygulama için 
aranılması gereken bir  "normal" hali de bir uygunluk arama noktasıdır. Mesleksel açıdan bu 
yöndeki görev ve sorumluluk   başta sosyal adalet, insan hakları öne çıkarmakta olup ortak 
sorumluluk ve farklılıklara saygı savunuculuk, taraf ve temsilcilik boyutu açısından da  temel 
bir önceliktir. 

20. Fakat söz konusu olan Redhaus İngilizce Türkçe Büyük Sözlüğünün 1123.sayfasında yer 
alan "wellbeing" kelimesi görüleceği gibi  "refah, iyilik ve saadet'i içermekte olup Türkçe de 
bunların arasından yer alan "iyilik" kelimesi yerine   "refah" kelimesi tercih edilmiştir. 
Halbuki bu orijinal İngilizce  metnin  Almanca çevirisinde   bu kelime  "Wohlbefinden" 
şeklinde de çevrilmiştir. Görüldüğü gibi  "refah" gibi ekonomiyi de içeren bir kelime yerine  
bir insanlığını da öncelik kılan "iyilik" kelimesi Almancaya öncelikle  çevrilmiştir. Ayrıca bu 
tanımda yer alan "The above definition may be amplified at national and/or regional levels." 
Almancaya  "Diese Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene weiter 
ausgeführt werden" şeklindedir. Bu cümle Türkçeye ise SHU İmdat Artan tarafından 
"Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir. " şeklinde de ayrıca  yer 
almaktadır(9).  

21. Böylece tanımın ulusal veya yerel düzeyde olsa bile bir gelişim öngörülmektedir. Sosyal 
hizmetlerden yararlanmaya yönelik  mesleksel bir uygunluğun gözetilmesi de öne 
çıkarılmaktadır. Ayrıca bu metinde yer alan  "wellbeing" kelimesini refah yerine "iyilik" 
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şeklinde çevrilmiş olunması  hem Almancaya hemde orijinal İngilizce  metne daha uygundur. 
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin web sayfasında yer alan  Türkçe tanımda; sosyal 
hizmetler  ile ilgili aranılan özelliğin  ekonomiyi de içeren "refah" gibi somut olmayan ve de 
"iyilik" gibi kazanılması gereken öncelikliğe yönelik bir    farklılaşmaya neden 
olabilmektedir.Mesleksel bir ortak bir dil ve uygulamada ayrışmaktadır.Bunu belirleyen  
bilim içinde geçerlidir. Sadece bir dil alışkanlığının ötesinde bir durum söz konusu olup 
kargaşaya yönelikte  önemli bir neden ve örnektir. Bu çeviri becerisi aynı zamanda ASŞ’nın 
14 maddesinde söz konusu olan  çeviri yanlışlığına da ayrıca katkı vermekte olup bunun önem 
ve farkı ise  hala görülememektedir. Ortak bir dil ve kavram özelliği hala 
kazanmamaktadır.Ayrıca görüleceği gibi “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( 
INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” gibi önemli uluslararası kurumsal yapı "Social 
Services/" başlığı altındadır. Fransızca "Le Service Social International (SSI)" şeklinde olup 
"sosyal çalışma/work/arbeit" terimi yerine "sosyal hizmetler" terimi İngilizce ve Fransızcada 
da  öne çıkmaktadır. 

22. Özellikle sosyal adalet/eşitlik dahil haklara yönelik söz konusu görev ve sorumluluğu  
mesleksel açıdan belirleyen bu tanım, Almanca kullanan ülkeler açısından da çeviri dahil bazı 
eleştirilere  nedendir.  Ülkeler açısından da ortak bir dil aranmıştır..Örneğin İsviçre'deki 
meslek örgütünün yaptığı değerlendirmeler arasındaki (10)  "wellbeing"te  özellikle ele 
alınmıştır. Amerika ve Kanada’daki yapınin öne çıkarılmış olunması ve de  sistem dahil 
yaklaşım açısından önemli tespit ve değerlendirmelerde  bu çalışmada öne çıkmaktadır. 
Ancak bu tanım ve önemin  başta Türkiye akademik ve meslek dünyası açısından o noktaya 
gelinmediğini ve ortaklık özelliğini yansıtmadığını da göstermektedir."Sosyal Çalışma 
Görevlisi" ve ASDEP gibi garabet tanım ve uygulamaları en azından tartışmak yerine 
meleklerin kanatlarını tartışmak gibi tartışmalar da bu arada aynen devam 
etmektedir.Uygulamayı belirleyen sosyal hizmet felsefesinin içide boşaltılmaktadır.  Üstelik 
çeviri ile mesleksel boyut açısından oluşturulan bir zayıflatma ve haksız rekabet ise hala ele 
alınmamaktadır. ASŞ’da yer verilen sosyal hizmetler hakkı ile ilgili olarak söz konusu  olan 
bu eksikliğin değerlendirme  noktasında olunmadığı da  dolayısı ile diğer bir önemli neden 
olabilmektedir.   

23. Dolayısı ile ABD’ye dayalı  eğitim kaynakları ve Anglosakson yaklaşımına dayalı   
Sosyal Hizmetler Akademisini de içeren mesleksel bir uzmanlık eğitiminden uygulamalı bir 
akademik  eğitime dönüşen böyle bir süreç ve gelişim öne çıkmaktadır. Özelikle tarihsel 
süreçte sosyal hizmetler ile ilgili dönüşümde hayırseverliğin yanı sıra tıp bağlamında çocuk, 
kadın ve  yaşlı gibi kişilere yönelik bir bakım hizmetinin öne çıkması sağlık hizmeti açısından  
öne çıkmış olup  benzer bir sürecin kurumsal açıdan geç bir yansımasıdır. Bir 
profesyonelleşme de öne çıkmış olup  bu yönde ki felsefeye dayalı  bir bilim olarak kabul 
edilen sosyal hizmet uygulamalı akademik bir eğitime de  dönüşmüştür. Türkiye ile ilgili bu 
süreç ve dönüşüm ile  "sosyal hizmet mütehassısı/ uzmanı" ve "sosyal çalışma" arasında ve de 
İngilizce akademik literatürün ön plana çıkması akdemik ve meslek açısından  kavramları ve 
uygulamaları da  içeren ek ve genelde karşılığı olmayan  bir kargaşaya da ayrıca neden 
olmaktadır. Özellikle çeviri ile ilgili bu bilgiler ve İngilizce, Fransızca,İtalyanca,İspanyolca, 
Almanca ve Türkçe sözlükler birlikte ele alındığında ise  (1- Paragraf 30-34) özellikle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından 1961 yılında  Sosyal Hizmetler Akademisinin 
kurulması, dört yıl ve 12 sömestriyi içeren Anglosakson eğitim programı ve mesleksel 
adlandırma zamanın ruhu ve yasal düzenleme açısından da oldukça uygun 
olmaktadır..Yaklaşım ve "Sosyal Hizmetler Akademi" ile ilgili özellikler ve farklar  bile 
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gözetilmeden meleklerin kanadını tartışma gibi benzer tartışmalara  taşımak zaman zaman da 
bilindiği gibi de öne çıkabilmektedir. Ancak ASŞ'ında yer alan 14üncü madde ile  ilgili sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkını engellemeye/etkisizleştirmeye yönelik bir çeviri 
yanlışlığının hala  görmezden gelinmesi  yapılan bu tartışmaları daha değersiz ve anlamsız da 
kılabilmektedir. Hakkın kötüye kullanımına da yönelik olup  aksine ayrı  bir değerlendirme ve 
sorgulanmayı  gerekmektedir. 

24. Birleşik Krallık gibi Anglosakson yönetim ve  sistem dışında Roma hukuk yönetim ve 
sisteminde yer alan bu İtalya, Fransa ve Türkiye'nin yanı sıra  Almanya, İsviçre ve Avusturya 
gibi ülkelerde bilindiği yer almaktadır. Prof. Dr. T. Akıllıoğlu'nun sosyal hizmetler ile ilgili 
yapmış olduğu bu tespiti ve çeviri nedeni ve sosyal hizmetler ile ilgili modellerin de  
karşılaştırılması bağlamında   bu Almanca metinde  yer alan ASŞ'nde ki bu 14 .madde de   
“Jedermann hat das Recht, soziale Dienste in Anspruch zu nehmen.” görüldüğü gibi  aynen 
bu şekildedir. (1./Paragraf 22-25) Almancaya çevrilmiş bu metinde de "sosyal refah 
hizmetleri " gibi bir uygulamadan görüldüğü gibi hiç bir şekilde bahsedilmemektedir. Sosyal 
hizmetlerden bir yararlanma ve talep için bir haktan bahsedilmektedir.Türkiye dışında ortak 
bir dil öne çıkmaktadır. . Bu durum kaynak kanun bağlamında İsviçre Yurttaş/Medeni/Civil 
Kanunu ile de ilgilidir.  Hem hukuk hemde  sosyal hizmetler açısından da  bir sistem ve  
uygunluk aranırken bu yönde bir "normal" olma ve gerçeğe uygunluğun aranması da ayrıca 
gerekmektedir.Sistem aynı zamanda bir ortaklıktır. Bu, ortaklığı iptal veya red etmek gibi 
tersi içinde geçerlidir. Ayrıca Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romansçanın resmi dil olması 
İsviçre'deki uygulamayı Roma Hukuku açısından bir uygunluk ve ortaklık içinde ayrıca 
geçerli kılmaktadır.Yeni Zelanda dan bir düzenleme uyarlanmış olsa  idi Anglosakson sistem 
açısından da bir uygunluk /ortaklık bir önceliktir. Her hangi bir sistem ve   modelin ötesinde 
bir özellik ve  uygunlukta dolayısı ile aranmaktadır. Ben yaptım demek ise bilim ve bilgiyi 
kısaca red etmek ve yeni bir üçüncü özellik kazandırmak demektir.  Bu nedenden dolayı ,  
uygulamayı  belirleyen orijinal İngilizce metinde ki “social welfare” kelimesinin Almanca 
metinde “sosyal hizmetler” in karşılığı olarak “soziale dienste” veya diğer bir deyimle "social 
service(s)" teriminin  hem bir karşılığı hemde iyilik bağlamında ayrı bir yüklemeyi de içeren 
bir durum söz konusudur. Gene  diğer resmi dil olan  Fransızca da  aynı anlamdaki “services 
sociaux” olarak yansıtılmıştır. İtalyanca ve İspanyolcada bu yöndedir.Bir ortak dil söz 
konusudur.Buna rağmen bu "social walfare" kelimesinin Türkçe metne “sosyal refah 
hizmetleri” gerçeğe aykırı bir şekilde ve halen  yansıtılmak ise hala istenmektedir. Evrensel 
açıdan ortada ortak bir dil yoktur.Dolayısı ile ve  sadece bir papağanlaşma vede "anomi" hali 
öne çıkmaktadır.  

25. Söz konusu olan bu 1965’deki ve de 2007 de Dışişleri Bakanlığınca yapılan bu  çeviri 
yanlışlığı ve/ veya uydurma ve/veya "hot dog" un kelime kelime  bir çeviri gibi bir beceri hem 
bilim ve teknik, hem uygulama, hem de hak kullanımı içinde  bir sorun kaynağı 
olmaktadır..Bilinçli ,bilinçsizlik ve ya bilgi eksikliği/cehalet  dahil ortaya çıkan bu durum ve  
görmezden gelmeler, engellemeler, gizlemeler  kap kara bir lekenin  temel bir parçasıdır. 
Evrensellik bağlamında var olması gereken ortaklıktan uzaklaşmaya yönelik böyle bir kara 
leke ise  bir çok açıdan  bir uygunluğun  mutlaka aranmasını gerektirmektedir. Bunun ise  
başta bilim ile başlatılmasını ve hukuk ile devamını olmalıdır.Fakat  "çalışma" ve "hizmet" 
gibi benzer bir özelliğe rağmen özellikle "çalışma" kelimesi üzerinden odaklanmak istenmesi 
bu hakkın engellenmesine sadece  katkı verebilmektedir.Ayrıca 1982 öncesi Sosyal Hizmet 
Akademisi , sömestr sayısı vede "sosyal hizmet uzmanı" gibi bir meslek ile 1982 den sonraki 
gelişmeler gözetilmeden sadece meleklerin kanatlarını tartışmak gibi  gibi benzer 
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tartışmalarda öne çıkmaktadır.Böylece sosyal hizmetlerin 2005 den sonra post modern bir 
hayırseverliğe dönüşmesi ile de  başlayan bu uzaklaşma ise bu kargaşa ve  bu katkılar ile 
mümkün olabilmektedir.Bu yüzden önce  sosyal hizmetler ile ilgili bu hak  boyutu ve   sorun 
çözümlenmelidir. Buna akademik eğitim ve mesleksel bir "var" olma boyutu ve ortamı da 
dahil olup    bu kavramlar daha gerçekçi  ve sağlıklı bir şekilde  ele almayı da mümkün 
kılmaktadır.    

26. Ayrıca evrensel bir bilime ve kurumsal dahil uygulamaların ulaşılmasını engellemeye 
yönelik bu tartışmaların hangi amaç ve hedef olması ise bilindiği gibi hala anlaşılmamaktadır. 
Açık ve somutta değildir.Bazı mırıldanmalar ve/veya yakınmalar ise çözüme yönelikte 
değildir.Sözleşmeler bağlamında söz konusu olan ortak değer ve  "normal"in dışında  önemli 
bir "anomi" hali de böylece öne çıkmaktadır..Evrensel açıdan hiç karşılığı da yoktur. Bu 
durum aynı zamanda bir dürüstlük ilkesinin aranmasınıda öne çıkarmaktadır.Bu arada en 
azından öğrencilerin ve bu alanda çalışanların kafalarını ve zihinleri daha da fazla 
karıştırabilmektedir. Aynı zamanda hak sahipleri açısından bir tehdit ve tehlike boyutuda 
ortaya çıkmaktadır.Dolayısı ile ortaya çıkan bu durum ve sosyal hizmetler açısından öne çıkan 
modellerden biri olan   Almanya da ki sosyal hizmetlerin ve  özellikle Anglosakson ile Roma 
hukuku ile oluşan bu iki sistem ve bilgi hem bilim hemde  meslek açısından ayrıca  önemlidir. 
Bu aynı zamanda kaynak kanun olan benzer İsviçre'deki uygulamalar içinde önemli bir 
kaynak noktasıdır. 

 

2.KAVRAMLAŞTIRMA VE MESLEK  

Kavramlaştırma ve  gelişmeler 

27. Başta ASŞ'nın 14üncü maddesi veya meslek  tanımı ve uygulamaya yönelik  bir çok  
yanlış ve eksik çeviriler görüleceği gibi bu somut örneklerden sadece  bir kaçıdır. Bilmek ve 
anlamak yerine bir körleşme ve papağanlaşma yoğundur. Uygulamaların nasıl etkilendiği de 
sonuçları ile birlikte yansıyabilmektedir. Bu ve buna benzer çeviriler aynı zamanda kavram ve 
meslek açısından   çeşitli kargaşalara, kızgınlıklara  akademik veya teknik açıdan zaman 
zaman veya sık sık  neden olabilmektedir. Yanlış ve doğru arasındaki bir ilişki ve dürüstlük 
ilkesi de bu arada ortadan kalkabilmektedir. Önemsizleştirilmektedir. Doğruyu bilmek ve  
aramak ise gerektiğinde aşağılanmak için bir araç olabilmektedir.  Kavramlar arasındaki 
kargaşalar arasında ise Almanya’da doktora eğitimini yapmış değerli meslektaşımız Prof. Dr. 
İlhan Tomanbay  "Dille başlar herşey. Dil bilinci olmadan kavram bilinci geliştirmez. Bilim 
bilinci olmadan bilim gelişmez. Bilim dalı gelişmeden  meslek gelişmez. Sosyal çalışma 
mesleği ve dev etkinlik alanı olan sosyal hizmetler öncelikle kavramları netleştirmelidir. 
Yamlışlardan kurtarılmalıdır"  şeklindeki açıklaması hem doğrudur.Ortak bir dil aranmak 
içinde   sık sık öne çıkarmaktadır.(11) Özgeçmişi (12) bağlamında Berlin’de Sosyal Çalışma 
ve Sosyal Eğitim Yüksekokulu'nda (Alice Salomon Fachhochschule für 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik) (13) konuk öğretim elemanı olarak çalışmıştır. Berlin Teknik 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Eğitim ve Sosyal Çalışma Bölümünde 
(Technische Universität, Berlin, Fachbereich für Erziehungswissenschaften, Abteilung 
Sozialpädagogik/Sozialarbeit)   doktora da yapmıştır. 
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28. "Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit/Sozialpädagogik" gibi 1908 de Alice 
Salomon'un 1908 de protestan/evangelist öğretiye dayalı bir  eğitim programın ve süreç içinde  
önemli bir örnektir. Anglosakson yaklaşımı dışında  sosyal hizmet/çalışma ile sosyal 
pedagoji'nin birlikte ele alınması da ayrıca önemlidir. ( Söz konusu olan "Sozialpädagogik" 
kelimesi tarihsel ve mezhepsel bir sürecin bir parçasıdır. Buna dayalı olarak bu terim Türkçe 
"sosyal pedagoji" olarak ele alınmıştır.Türkiye'de ise 1982’ye kadar "pedagoji" ile ilgili 
teoriye dayalı bir eğitim bilimi vardı..   Bu eğitim programı YÖK ile ortadan kalkmıştır. 
Sosyal pedagoji ise uygulamalı bir bilim bağlamında sosyal hizmetler ile ilgili bir disiplindir.. 
"Sozial Arbeit" ile ilgili olarak  kurumsallıkta öne çıkarken "aile" ve "kişi" gibi  olgunun bir 
özne olarak  ön plana çıktığı ve sosyal risk dahil  bir yaşam yönetimini de içeren  bir yaklaşım 
ve yöntem daha fazla  öne çıkmıştır. Yöntemsel bir fark dışında sosyal hizmet ile ilgili benzer 
bir görev ve yetki uygulamalı bir bilimin de parçasıdır.Dil dahil bir ortaklık söz konsusudur. 
Örneğin Almanya, İsviçre ve Avusturya'da benzer bir yetki ve görev bağlamında 
"sozialdienst/sosyal hizmetler "ve  "  Begleitung und Betreuung" gibi eşlik etmek ve 
rehberliğin ötesinde eğitimi içeren görev için söz konusu iş ilanları da bu yönde örnektir (14). 
Bu yüzden Türkçe "sosyal eğitmenci/eğitimci" gibi "hot dog" benzeri bir terim bu yüzden  
tercih edilmemiştir. Ayrıca adalet hizmetinde yer alan sosyal çalışma görevlisi bağlamında 
"pedagog" diye bir meslek ve görevden de bahsedilmektedir.Halbuki 1982 yılına kadar 
pedagoji/eğitim bilimi bağlamında bir meslek vardı.Pedagog diye bir adlandırmada söz 
konusu idi. Psikolojik danışmanlık ve rehber / PDR konusunda eğitim almış bu meslek 
grupları  kendilerini "pedagog"   ve sosyal çalışmacılar gibi benzer bir yetkiye sahip 
olduklarını zannetmeleri hukukun ve bilim açısından ayrı bir sorun kaynağıdır. "Sosyal 
pedagog" gibi de bir karşılığının söz konusu olmasına rağmen ortaya çıkan bu uydurma ve  
ayıbın yanısıra fırsatçılık öne çıkmakta olup bilim dahil  en azından kişisel açıdan bir 
mahcubiyet ise hala yoktur.  

29. Almanya'daki sosyal hizmetler ile ilgili bu tarihsel süreç bağlamında ise Katolik öğretiye 
ve idari yönetimi de içeren  sosyal hizmetlere yönelik "sozial arbeit" başlığının  altında 
"sozialarbeiter" gibi   meslek açısından ayrı veya paralel bir  eğitim ve farklılıkta  söz 
konusudur. Bir yararlanmaya ve hizmete yönelik bu durum, aynı zamanda Fransız devrimi ile 
başlayan bir aydınlama sürecini yansıtmaktadır. Lütuf ve minnet yerine özgür yurttaşlık 
bağlamında sosyal devletçilik vede hukuk devlet özelliğini içeren laik bir kurumsal sosyal 
hizmetler ve kurumsal yapıları da içeren bir   dönüşüm  sosyal sisteme de  yansıyabilmektedir.  
Kıta Avrupası'ndaki Aydınlanmadan  farklı olarak  liberalleşme/özgürleşme ve de   bir 
modernleşme ise Anglosoakson yaklaşımı ile de öne çıkmaktadır.   Hayırseverlikten sosyal 
hizmetlere dönüşüm bir kendi içindeki sekülerleşmeye/dünyevileşmeye dayalı bir 
farklılaşmaya da neden olabilmektedir..Bu süreç ve dönüşümde  dinsel öğretiye dayalı kendi 
içinde ayrı bir modernite ve sekülerleşmeyi içeren  yansımanın bir örneği  söz konusu 
olabilmektedir. Böyle bir dönüşüm ve yönetim bağlamında ise    ek olarak harcaması vergi ile 
karşılanan akademik bir laik eğitim ve oluşan  birliktelik içinde  örneklerden birisidir. 
Üniversitelerin tarihleri, geçmişleri ,yönetim kurulları/heyetleri bu farklıları da 
yansıtabilmektedir. Böyle bir üçlü yaklaşım ve yapı 2005 e kadar devam etmiştir.   Özellikle 
sokakta çalışma ve danışmanlık gibi alana yönelik  eğitim bilimini de öne çıkaran sosyal 
pedagojiye idari açıdan ek bir eğitim programını tamamlama "sosyal çalışmacı" gibi benzer 
bir yetkiye sahip olunmasını  mümkün kılınmaktadır. 

30. Bu aynı zamanda Federal Almanya Anayasasının 140. maddesi ; sosyal devletçilik ve 
hukuk devleti özelliğinin bilim açısından bir yansımasıdır(2).  Almanya da özellikle 
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mezhepsel çatışmalar dahil tarihsel süreçte ise "almosen/sadaka" ve buna bağlı olarak 
"almoner" gibi yardım dağıtan kişiler   bilindiği gibi zekat memurluğu gibi benzer bir görev 
söz konusudur. Sağlık bağlamında bakım ile ilgili dönüşümde diğer bir etkendir. Dinsel bir 
öğreti bağlamında ait olunan toplulukta yer alan "bruder" erkek kardeşlik gibi 
"schwester/kızkardeş " ise manastırlar ile ilgili bakım dahil bir görev için yer almaktadır. Bu 
görev   "krankenschwester/hemşire" şeklindeki bu görev  sağlık hizmetine dönüşmüştür. 
Fransız devrimi ve sanayi devrimi ile birlikte kadın hareketi de bu yönde  öncü olmuştur. 
1900 lerde sosyal hizmetler eğitim ile  profesyonel bir mesleğe de   dönüşmüştür. İşçi hareketi 
de ayrı bir sürecin önemli bir parçası olup iyilik bağlamında yardım ve korumada bu 
kapsamda söz konusudur. Berlin’deki bu okuldaki kurumlar ile bir "olgu"nun özne olarak öne 
çıkması ve yaklaşım  bu yüzden önemli  bir örnektir. 

31. Bu gelişimin bir parçası olan İsviçre’de ve Alplerin kuzeyinde  Protestanlığın da  öne 
çıktığı yerlerde  Zürih veya farklı benzer  eğitimler İsviçre Yurttaş/Medeni Kanun /ZGB ile 
başlamıştır.Mesleksel bir örgüt ise 1921 olması bu profesyonelliğinde bir yansıması ve diğer 
bir örneğidir.(15)Bu dernek tüzüğü mesleksel bir etiğide yansıtmaktadır. Bu tarihsel ve sosyal  
gelişim, dönüşüm ve de evrimleşme sadece sanayi devrimi ile ilgili olmayıp   hukuk ve sosyal 
hizmetleri birlikte ele almayı  gerektirmektedir. Özellikle İsviçre'nin 1907 tarihinde  tarım 
ülkesi olması ve kadın dahil okuma yazma oranın düşüklüğü Türkiye açısından da doğru bir 
örnek olmuştur.Bu doğru tercih ve ortaklık M.Kemal Atatürk'ün liderliğinin ve devrimin de 
bir dehası olup bu açıdanda önemli bir değerlendirme noktasıdır.  Böyle bir evrimleşme 
sürecinde ise hayırseverlikten sosyal hizmetlere dönüşümde söz konusu olan yararlanmaya 
yönelik  araçlar arasında sosyal daireler kurumsal yapıların bir parçasıdır. 
"Sozialhelferin/sosyal yardımcı", "sozial Fürsorgerin/sosyal bakıcı, yardımcı", 
"sozialberater/sosyal danışma" gibi  bu yönde görev alan mesleklerden de bahsedilmeside söz 
konusu olabilmektedir. Bir felsefeyi de yansıtmaktadır. Sadece bir iş ve hizmet değildir.  
"Sozialarbeiter/sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı/" ile "  sozialpädagoge/sosyal eğitmen 
"için ayrı ama bu alana yönelik   benzer bir yetki ve  uygulama da bu bağlamda yer almıştır. 
Bu arada Anglosakson eğitimi  ise Anglikan mezhebe dayalı olduğu bir gerçektir. Bu yöndeki 
sistem ise  Birleşik Krallığın resmi dinin varlığı bu sistem ve uygulamayı da doğal olarak 
belirlemektedir. Örneğin bu süreçte sık sık bahsedilen 1576, 1589, ve 1601 tarihli en son I. 
Elizabeth'in  "Yoksul Yasaları" gibi düzenlemeler  parlamento gibi bir düzenleme ile olmayıp 
Anglikan kilisesi ile oluşan yönetim birlikteliğin birer kraliyet ve dinsel kararnamelerdir. Bu 
aynı zamanda laik ile ayrışan bir sekürleşmeninde/dünyevileşmenin önemli bir örneği ve  
yansımasıdır. Bu sekülerleşme/dünyevileşme eşcinsel  evlenme izni ile ilgili önemli bir örnek 
olup hukuk devlet arasındaki farkı da ortaya koymaktadır. Bu ilişkiler ve  önem   "Social 
Work" açısından da böyle bir sürecin bir parçasıdır. Adlandırmanın ve uygulamanın da sistem 
açısından bir yansımasıdır. 

32. Sistem dahil eğitim ile ilgili bu ayırım/lar ise özelikle iki binlerden sonra     Bachelor 
sistemi ile değişmeye ve ortaklaşmaya başlamıştır. Üç yıllık lisans ile iki yıllık yüksek lisans 
eğitimi bir  uzmanlığı daha da artmıştır. Ayrıca akademik eğitim dışında  meslek yüksek 
okulunda üç senelik bir lisans  eğitimi mesleksel bir uzmanlığı da içermektedir. "Dip." eki 
yeterli kılınmaktadır.  "Sozial Arbeit" veya "Social Work" ve "Sosyal Hizmet/Çalışma" 
başlığı altına  ele alınırken örneğin Almanya da veya İsviçre de"sozialarbeit" , 
sozialpädagogik" ve "soziokultur" bitişik olarak ve bir ana bilim olarak da yer 
alabilmektedir.(16) Bachelor gibi ortak bir akademik eğitim ise Türkiye de hala geçerli 
değildir. Fakat iki sistem bağlamında eğitim dahil teoloji ile oluşan bu birliktelik, dönüşüm, 
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gelişim ile  ilgili boyut ve özellikler  mesleksel adlandırmalara da görüldüğü gibi bir çok 
ülkede   neden olmaktadır.  Sistem, yapılan tercih ve de  kaynaklar açısından da bir uygunluk 
aranırken kavram ve çeviri vede ortak dil ise bu açıdan oldukça önemlidir. Sosyal hizmetler 
ile söz konusu olan hak ve    yöntem hak sahipleri bağlamında hukuksal açıdan da ayrı  
önemli bir önceliktir.. 

 

"Sozial Arbeit" ve "Sozialarbeiter" 

33. Sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik   sistem ve model bağlamında  Almanca da yer 
alan  "Sozial Arbeit / Sosyal Hizmet- Çalışma" konusunda bazı bilgiler görüldüğü gibi 
mesleksel açıdan da yansıtabilmektedir. Bir asırdan beri söz konusu olan Almanya'daki 
mesleksel bir yapının bilgilere ulaşılması da ayrıca mümkündür. (17) Fakat diğer taraftan 
Türkiye'deki akademik dünyası açısından bakıldığında Almanca literatür eksikliği bilim dahil 
diğer bir körleşmeye de önemli bir nedendir. İngilizce literatür ise özellikle yeterli 
kılınmaktadır. Ayrıca İngilizce literatürünün Almanca literatürü ile ilişkisi ve eksikliği de 
halen bir sorun teşkil etmemektedir. Sistemler, modeller açısından  bir karşılaştırma ve 
uygulamalar konusunda eksiklikler buna  dahildir. Buna ek olarak sosyal hizmetler ile de ilgili 
bir kaynak kanun olan İsviçre Yurttaş/Medeni Kanunu ise diğer önemli bir temel eskilikliktir. 
Eksikliklere dayalı durum ise, "anomi" ve yararlanmaların engellenmesi içinde önemli bir 
katkı ve nedendir. Aynı zamanda  evrensellikten bu şekilde uzaklaşırken ve sistemler 
açısından oluşan farklarda diğer bir körleşmeye bu açıdan neden olmaktadır. Bazı bilgileri 
ezberleyip kutsamak ise ayrı bir beceriyi öne çıkarabilindiği gibi  ve biliminde "anomi" 
şekilde bir öğretiye dönüşümü söz konusu olabilmektedir.  

34. Akademik ve teknik anlamlar yüklenilerek  bazı kişisel ve/veya topluluğa dayalı bir 
kollektifleşme/topluluk ve de bir öğretiye dönüşümün yanı sıra  kurumsal kibirleşme veya 
farklı bilgileri aşağılama dahil egoların da genellikle ön plana çıktığı ve de ek sorunlara 
kaynak olunması da bu arada sık sık gözlenmektedir. Sosyal hizmet ile yararlanmalar. 
uygulalamalar ve  yaşanılan sonuçlar/noktalar da aslında ve öncelikle bu nedendir. Diğer 
taraftan akademik bir çalışmada yer alan tez çalışmaları da bu yönde diğer somut örneklerdir. 
Oluşan ezber bilgilerin kutsanması gibi ve ek bir öğretiye dönüşmesi sonucu bir 
papağanlaşma özelliğinin kazandırılması da bilim adına önemli bir sorun kaynağıdır. Hukuk 
bilim dahil sosyal hizmetlerden yararlanma ve talep etme hakkı bağlamında hak sahiplerine 
yönelik bir tehdit ve tehlike boyutu da öne çıkmaktadır. Mesleksel açıdan  savunuculuk ve 
temsilcilik ile ilgili görev ve sorumlulukla engellenmek içindir. "Neden" sorusunun ise 
akademik dahil  en azından ortadan kalkabildiği ek bir durumda gözlenebilmektedir.  Evrensel 
kavramların da ek olarak bu şekilde boşaltılması eğitimin düzey ve kalitesini de dolayısı ile 
belirlemektedir. 

35. Teknik bağlamda hak sahiplerinin yararlanmasına yönelik uygulamayı da belirleyen bir 
unsur ve ortaya çıkan bu "anomi" durum; sadece bir bilim açısından değil tekniği de içeren bir 
düzey ve/ve de göstergeyi de somut bir şekilde yansıtabilmektedir. Bu aynı zamanda hukukun 
da belirlemesine nedendir.Ters bir yararlanmada birlikte olabilmektedir Meleklerin kanatları 
gibi benzer tartışmalar ve çalışmalar ile söz konusu olan  geçiştirmeler, mazeretler ve/veya 
bilim açısından bir  esnaflaşma, memurlaşma konusunda bir araç ve tercihte bazen 
olabilmektedir. Kariyer dahil ek maddi/manevi yararlanmalarda bu arada  böylece öne 
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çıkabilmektedir. Sosyal hizmetler ve yararlanma yönündeki eksikliği boşaltılması ise 
uygulamalı bilim olmayan sosyoloji bilimi dahil diğer temel bilim ve uygulamalar içinde  bir 
fırsat ve yararlanma alanına  dönüşmektedir. Yetki gasbı dahil bir kamu zararı ise diğer 
önemli bir sorun kaynağıdır. Evrensel bilim ve bilgi için söz konusu olan bu perdeleme veya 
körleşme konusunda ayrı bir beceri ise görüldüğü kadar ile ancak bir mumum süresi kadardır. 
Önemli bir kamu zararı içinde ayrıca söz konusu olan  bu nokta ve süre ise evrensel bilime 
duyulan bir saygı için önceliktir. 

36. Sosyal hizmetler ile ilgili bir bilim ve uygulama açısından bir değerlendirme, karşılaştırma 
vede uygunluk arama noktası da olan   Almanya ise genelde bilim için değil ancak ve hala  bir 
gezi olarak genelde tercih edilmektedir. Bir model, yönetme ve tartışma yok gibidir.  Bazı 
yanlış çeviriler, on günlük geziler ve gözlemler ile de böyle bir bilim zenginliğine  katkı 
verildiği de rahatlıkla iddia edilebilmektedir. Anglosakson yaklaşımı ile oluşan sistem 
farklılığın gözetilmemesi ile de hem bir kargaşaya hemde buna bağlı olarak bir özgünlüğün  
kazandırılmak istenmesi de öne çıkmaktadır. Özellikle de çocukların sosyal hizmetler 
açısından korunup korunması ile ilgili en son çalışma ise aslında 1942 tarihlidir. Yapılanma 
dahil sosyal hizmet ve hukuk ile de ilgilidir. Bazı çalışmalarda ki bölümler de ise parça parça 
ve kısmen olsa da bazen bahsedilmektedir. Ama o bölümler dahil 1942’deki somut bir bilgi 
ise hala yoktur.  Hem onun ötesinde akademik  ayrı bir  çalışma da  yoktur. Verilen bu 
bilgilerin anlaşılmak istenmemesi  ve bunun yerine yanlış çeviriler ile yapılan tercihler bu 
konuda ki bir körleşme ve perdeleme açısından somut bir örnektir. (15)  Çocuklar dahil sosyal 
hizmetlerin evrensel bir uygulama açısından ele alınması yerine  ASŞ ve yer alan 14 inci 
maddesine yönelik gerçeğe aykırı bu çeviride bu açıdan diğer benzer bir somut örnektir. Bu 
yanlış çeviri tehdit ve tehlike boyutuna da taşınmış olup her açıdan bir sorgulanma ve 
değerlendirmeyi ayrıca gerekmektedir.    

37. Bu bağlamda Almanya’da bir asırdan beri söz konusu olan yararlanma ve uygulama 
açısından da "sozialarbeiter/sozialarbeiterin" ise görüldüğü gibi bitişik olması hem bir alanın 
hemde bir mesleğin erkek ve kadın açıdan mesleksel ve cinsiyet ile ilgili bir yansımasıdır. Bu 
web sayfasında görüleceği gibi "sosyal çalışmacı/sozialarbeiter" aynı zamanda 
"sozialpädagoge/sosyal pedagog" olarak da adlandırılmaktadır. Nasıl bir sosyal çalışmacı 
olacağı sorusuna bir yanıtta yer almaktadır. Bir yaşam için de özel koşulların oluşması, tek 
başına çıkamadığı durumlar  nedeniyle çocuklar, gençler ve yetişkinlere bir danışmanlık ve 
rehberlik, birlikte olma dahil bir koruyup kollamayı da içeren bir koruma (betreut) için Sosyal 
Hizmet/Çalışma bir meslek olarak kabul edilmektedir. Hayrıseverlikten kamusal açıdan da 
sosyal hizmetlere dönüşümü ve evrimleşme nedeni ile başarılı ve önemli bir örnek olan 
Almanya aynı zamanda İsviçre ve Avusturya'daki uygulamalar için de geçerlidir. İsviçre 
Medeni/Yurttaş Kanunu ile de sosyal hizmet uygulanması ve de bu düzenlemeyi 1926 
tarihinde aynen uyarlamak sadece hukuk ile de ilgili olmayıp sosyal hizmeti de bu açıdan 
özellikle ilgilendirmektedir. Fakat bu yönde  bir körleşme, yapısal ve uygulama açısından da 
ayrı bir neden olmaya devam etmektedir. Dolayısı ile bu ülkeler açısından sosyal hizmetler 
kapsamında yer alan sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları veya sosyal pedagogların bir 
güvene ve güvence altına alınması ve taraf ve bağımsızlık boyutu da bu açıdan öne 
çıkmaktadır. Yurttaşlık hukuku bağlamında söz konusu olan adalet hizmetinin dışında  idari 
bir yetkinlik kamusal bir müdahale yetkinliği ile birlikte öne çıkmaktadır. 

38. Özellikle Almancadaki "Karl Steuerwald Deutsch_Türkisches Wörterbuch "   sözlüğünün 
44 üncü sayfasında yer alan  Almanca "arbeit" kelimesinin; "iş, çalışma, vazife, hizmet, 
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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 yansımada 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. Bu 
sözlüğün 147 .sayfada "dienst" kelimesi ise "hizmet,servis;(stelle) vazife,iş,memnuniyet;(hilfe) 
yardım,müzaharet,iyilik, himmet,hatır (-şinaslık)" Türkçeye çevrilmiştir.Gene bu bağlamda 
Almanca "Duden" sözlüğünde "dienst" kelimesi "berufliche Arbeit, Tätigkeit, Erfüllung von 
…1b. Arbeitsverhältnis, Stellung, Amt; 1c. Tätigkeitsbereich (in einem öffentlichen 
Amt)"http://www.duden.de/suchen/dudenonline/dienst- şeklinde çevrilmiştir. Dolayısı ile  
mesleksel bir çalışma, iş ile birlikte  (Tätigkeit,sf530) faaliyet, etkinlik,hareket, işleme, 
çalışma, iş,güç,meslek Almanca da geniş bir şekilde ele alınmakta olup kamusal bir hizmette 
bu kapsamdadır. 

39. Diğer taraftan bir hizmeti alan kişiye ise genelde "müşteri" denmektedir.  İngilizcesi  
"customer", Almanca ise "kunde" şeklinde adlandırılır. Aynı zamanda "klient" (client) 
kelimesi  Türkçedeki sözlüklerde "müşteri" diye de sık sık çevrilmektedir. Ancak  
"lawyer/anwalt" gibi hukuk bağlamında bir uzmanlık ve vekillik/temsilcilik  bağlamında 
hizmet verilen kişiler için ise "mandant/vekil" veya aynı zamanda  "klient" olarak ayrı bir 
adlandırma da söz konusudur. Hak sahipleri adına danışanın ötesinde savunuculuğu ve 
temsilciliği ve bağımsızlığı da içeren bir  görev ve   sorumlulukta öne çıkmaktadır. Aynı 
Almanca Türkçe  sözlüğün 330 uncu sayfasında  bu kelime "müvekkil,vekillik eden,vekil eden, 
bir avukatın müvekkillerinin topu" şeklinde Türkçeleştirilmiştir. Türk Dili Kurumunda ise 
"müvekkil" kelimesi Arapça bir kelime olup birini kendine vekil olarak seçen erkek şeklinde 
sözlükte yer almaktadır.  Bu  kelime Almanca  "sozialarbeiter/ sozialpädagog" gibi meslekler 
içinde geçerlidir. Danışmanın ötesinde  bir avukatlık hizmetı gibi  kamusal müdahale yetkisini 
de içeren bir yetkinlik ve sorumluluğunda bir parçasıdır. 
Bağımsızlık,tarafsızlık,doğruluk,dürüstlük,tutarlılık, eşitlik,ehliyet ve liyakat presipleride bu 
kapsamdadır. Birliktelik ilkesi ve önyargısı olmayan, özel kişiliğini de rafa kaldıran   
profesyonelce ve de sosyal hizmetler konusundaki bilgisiyle bir duruşu da öne çıkaran  bir 
bağımsızlık özellikle önceliktir. Arabuluculuk/uzlaşmanın yanı sıra onarma dahil ek  önemli 
bir sorumlulukta yüklenilmektedir. Eğitim bağlamında "dip." gibi bir ön ek ise yeterlidir. Ek 
bir uzmanlığı da birlikte içeren bir adlandırma ve birliktelik söz konusudur. Uygulamada ve 
alanlar somut belli olduğu için meslekler arasında  bir çatışma alanı da söz konusu değildir. 
Aksine ayrı ayrı bir birleri ile tamamlanmaktadır. Bu kelimeye ek olarak ayrıca 
"mandant/vekil" kelimesi ise sadece avukatlık hizmeti açısından ayrıca söz konusudur. 

40. Ancak Türkçede  sosyal hizmetler bağlamında bu "klient"(client) kelimesinin tam karşılığı 
hala yoktur. Yararlanmaya yönelik temel bir araçtır. Aynı benzer bir ruh ve çalışma 
yaklaşımın olmaması çeviri yapmayı da görüldüğü gibi zorlaştırmaktadır. Müşteri de 
denilmek istenmediği için galiba "danışan"  veya "müracaatçı" gibi tam karşılığı olmayan ve 
hak sahipliğin ve temsilciliğin karşılanmadığı bir adlandırmada söz konusu olabilmektedir. 
Hak sahibine yönelik tam bir karşılıkta değildir. Ayrıca; sosyal hizmet mesleği açısından  söz 
konusu olan savunuculuk ve temsilcilik  yetkinliği "arabulucu/uzlaşma/mediatör" gibi bir 
görevin de uzun zamandan beri bir parçasıdır. Fakat Türkiye'de bir  kamu yönetiminde ve 
çalışan açısından bir hesap sorma ve savunuculuk hala abeste iştigal şeklinde ele alınmak 
istenmektedir. Bir "memurluk" ve sorumsuzluk hali bir tercih olarak öne çıkmaktadır. Gelinen 
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nokta bağlamında bir hak olarakta öngörülen sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik 
savunuculuk boyutu ve bu   yetki sadece hukukçulara ait bir uygulamada değildir. Bu 
yetkinlik ve sorumluluk denetimli serbestlik gibi adalet hizmetininde temel bir parçasıdır. 
Böyle bir yararlanma bir niteliği de aranmasını gerekli kılmaktadır. Lütuf/minnet değildir. Bir 
insanlığın onurununda korunmasına yönelik adil bir hizmetinde temel bir tamamlayıcı 
unsurudur.Özellikle de adalet hizmetinde bir  onarımdan bahsedilmiş olması sosyal himetler 
ile ilgili bu yükümlüğü daha zorunlu kılmaktadır.Sorgulanmayı hem hukuk hemde teknik 
açıdan daha da artırmaktadır. Sağlıkta olduğu gibi adalet hizmetinde bir yaması değildir. 
Niteliği tamamlayan temel bir unsurdur. Çocuk ve gençler ise yardım ve koruma bağlamında 
temel bir araçtır. Adil bir ADALET  hizmetinde söz konusu olabilecek  karar ve uygulama bir 
asırdan beri de  tamamlayıcı bir unsurdur.Hukuk dahil bilim açısından bu bilgileri görmezden 
gelmek ise sadece bir uydurma ve hak sahiplerini kandırmaya yönelik bir özelliğini 
kazandırırken Türkiye açısından bu özgünlük bir uzaklaşmanında nedeni olabilmektedir. 

41. Özellikle Anglosakson ve Roma Hukuk sistemleri açısından oluşan farklılık ve de 
İngilizce veya  yabancı bir kelimeyi çevirirken zaman zaman doğrudan çevirmek ise bu 
açıdan ayrı bir beceridir. Örneğin İngilizce'de ki "hot dog" kelimesi “sıcak köpek”, "kızgın 
köpek" ve/veya "kızışmış köpek" gibi benzer bir çeviriyi de mümkün kılmaktadır. Tabi ki 
"sosis"te bu şekilde hala aranılır olmaktadır. Buna  benzer (özgün) durumlar ve teknik bir 
çeviri de bir kelimenin özelliğini, zamanını, bir uygulamanın ruhunu ve de felsefesini de 
birlikte almak yerine böyle söz konusu olan bu örnekler bilim gibi bir ortam ve dünya için 
ayrı bir önemdedir. Uygulamalı dahil evrensel bir bilimde, uygulama da bu şekilde 
belirlenmektedir.Bazı kelimeler birlikte ele alınırken anlamakta bir birlikteliği de getirmekte 
olup tek bir kelimeye/seçeneğe dayanmak anlamayı ve çevirmeyide zorlaştırmaktadır.   
"Cehalet" ve buna bağlı olarak  papağanlaşma dahil bilgi eksikliğinin, uydurmanında ötesinde 
bir durum da böylece ortaya çıkabilmektedir. Bir bilimin var olması için önce ortak bir dilin 
yanı sıra   "neden" sorusuda  temel bir araçtır. Kuram,teori ve bir teze dayalı deneyler 
bağlamında bir karşılaştırma uygulamalı sosyal  bilim açısından da bu kapsamdadır.Sosyal 
hizmetler ile sosyoloji'yi ayıran da budur. Evrensel bir hukuksal metin ve belgede ise söz 
konusu olan gerçek ve uygunluğun yanı sıra kalite dahil özenin ve uygunluğun ötesinde 
belirleyici bir durum bu açıdan görüldüğü gibi gayet açıktır. Öğretiye dayalı bir  "ilim" yerine  
bir "bilim"   söz konusu ise ancak ortak bir dil, saygı  ve bilgi ile başlayabilmektedir.Bu 
durum ise ancak  bilimi taşıyabilenler ile de mümkün olabilmektedir.    

42. Gene diğer bir örnek Birleşik Krallıkta 1974 den sonra söz konusu olan  "Youth Court"  
ile ilgilidir. "Gençlik Mahkemesi" yerine "Çocuk Mahkemesi " şeklinde Türkçe ye çevrilmesi 
veya bir asırdan beri Almanya da söz konusu olan "Jugendgericht"in "Gençlik Mahkemesi" 
yerine "Çocuk Mahkemesi" şeklinde ısrarlı bir şekilde Türkçeleştirmesi "hot dog" gibi benzer 
bir çeviri gibi de değildir.Gene ters bir  örnek ise  Türkiyede söz konusu olan "çocuk 
mahkemesinin" yer verilen "çocuk" kelimesi ile ilgili olup  "child" yerine  "juvenile" şeklinde 
İngilizceye çevrilmesi de diğer ayrı bir yanıltmadır.Bilindiği gibi İngilizce de 
"child","juveniel" ve "youth" olarak çocuktan  gençliğe giden bir süreç ve  adlandırmada söz 
konusudur.Bu bağlamda 20 Kasım.1989 tarihinde  Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda  
40/24 sayılı  "Convention on the Rights of the Child" kabul edilmiştir. Tüm dünyadaki 
çocukların sahip olduğu hakları  korumak amacıyla öne çıkaran bu sözleşme İngilizce resmi 
dilinin yanı sıra görüleceği gibi Çince,İngilizce,Fransızca,Rusça ve İspanyolcada resmi dildir.  
(1/Par.34) Arapçada ayrıca yer almaktadır.Diğer dilleri yazıp  anlama daha zor olduğu için de 
bu İngilizce metnin Fransızcası "Convention relative aux droits de l'enfant" olup 
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İspanyolcası  "Convención de los Derechos del Niño "dur.Dolayısı ile bu sözleşme Türkçeye 
"Çocuk Haklarına Dair  Sözleşme" ile çevirilirken İngilizce "child" ; Fransızcaya 
"enfant";İspanyolca ise "" Niño dur.Bu sözleşmenin İngilizce metinde yer verilen önsözün 
sondan 4 üncü paragrafında ise uyulması gereken düzenlemeler arasında 29 Kasım 1985 
tarihli "40/33.   United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile 
Justice ("The Beijing Rules")"dur.Özellikle bir adalet hizmetinin tamamlayıcı  unsurunu ve 
uygunluğunu yansıtan  bu zorunlu kurallara (rule) yönelik bu metnin Fransızcası ise 
"Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour 
mineurs (Règles de Beijing)" şeklindedir.  İspanyolcası ise "40/33 Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores(Reglas de Beijing)" 
şeklindedir. Ayrıca  bu sözleşme  "KONVENTION über die Rechte des Kinder " şeklinde 
Almancaya da çevrilmiş olup "Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die 
Jugendgerichtsbarkeit ("Beijing-Regeln") şeklinde de çevrilmiştir.Bu sözleşmenin TBMM de 
kabul edilmesi ile 29.1.1995 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış  bu "Çocuk Haklarına Dair  
Sözleşme" de ise bu düzenlemeler arasında  "Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında 
Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijin Kuralları)" şeklinde bu İngilizce metin  
Türkçeye çevrilmiştir.Kanunlaşmış bu metine rağmen ayrıca "Çocuk Adalet Sistemin 
Uygulanması Hakkında BM Asgari Standartlar Kuralları" şeklinde böyle çevirilerde 
yansımaktadır.Ayrıca 2005 yılına kadar geçerli olan  2253 sayılı eski Çocuk Mahkemeleri ile ilgili 
kanunun  41inci maddesi ile de 15 yaşını bitirmemiş kişilerin "küçük" şeklinde ele alınmasıda  
bazı çevriler ve uygulamak içindir. Özellikle böyle bir çeviri ile sözleşme kapsamında söz konusu 
olan gençlerin öncelikle  daraltması için öne çıkmaktadır.Dolayısı ile  onsekiz yaşına kadar her 
insanın "çocuk" olarak tanımlandığı böyle bir sözleşmede görüleceği gibi  İngilizce "child" 
dışında "juvenile" kelimesinin diğer resmi diller dışında Almanca da dahil  başka bir adlandırma 
açıkça söz konusu iken sözleşmede de yer verilen "juvenile justice"" kelimesi    görüleceği gibi 
sadece "çocuk mahkemeleri" şeklinde Türkçeye çevrilmiştir.Daha sonra ise "Çocuk adalet" 
şekline dönüşmüştür.Ama,böyle bir metin için kanun ile veya hukuksal açıdan böyle bir düzeltme 
ise hala belli değildir.Demek ki ,aynı zamanda  uygulamaya yönelik bir uygunluk yerine ayrı bir 
keyfilikte rahatlıkla oluşabilmektedir. Böylece 15 yaşını bitirmiş ile 18 yaşına kadar olanlar 
gençlerin  korunmasının kapsam dışında kalması da aynı zamanda açıkça hedeflemiştir.Başta 
resmi dil olan Fransızcadaki "mineuers";İspanyolcada "meneros" ile birlikte Almancada" jugend" 
gibi "çocuk" dışında  bu benzer kelimelerde gayet açıktır.(Bu durum Rusça içinde geçerli olup  
çocuk ve genç ayrı bir şekilde ele alınmaktadır) Bir uygunlukta bilim dahil bir  aranmayı 
gerektirmektedir. İngilizcede onsekiz yaşına kadar olan bu "çocuk" lar ile ilgili üç farklı bir 
adlandırmada ayrıca söz konusudur. "Çocuk" dışında ise  başta Almanca dahil olmak üzere çocuk 
ve genç arasında iki farklı bir adlandırmada ek olarak öne çıkmaktadır.18 yaş kapsamında ele 
alınan  "genç" gibi bir adlandırma ve kavramın ise  bu Türkçe metinde özellikle kaçınmış olması 
ve ele alınmadığı  bir çeviri yanlışlığıda öne çıkmaktadır.Aslında bu yanlış bir çeviri olmayıp  
gerçeğe aykırı bir çeviri özelliktedir.  Özellikle de  çocuklar ve gençler ile ilgili oldukça 
önemlidir.Bir toplumun geleceği olan çocuk ve gençlerin geleceklerine yönelik kamusal bir 
görevin yerine getirilmesini engellemek ve   gerçeğe aykırı bir çevirinin olağanlaştırılması içinde 
ayrı bir örnektir.Bu aynı zamanda bilim ve teknik açıdanda  önemli bir düzey noktasıdır.Çocuk ve 
gençler için ise ayrı  bir tehdit ve tehlike boyutunuda ayrıca yansıtmaktadır.Özellikle sosyal 
hizmet açısında zorunlu bir kural olan bir araştırmanın/raporlamanın sosyal hizmet ile 
korunmasının engellenmesi;   çocuk ve gençlerin bir yetişkin gibi yargılanması da bir öncelik olup 
"Çocuk Koruma Kanunu"bu kurallara rağmen mümkün kılınmıştır.. Bu yönde oluşturulan çeviri 
ve kavram kargaşalıgı ile    hala ortada dil açısından oluşan bu farklılığın ele alınmaması aynı 
zamanda  bilim bağlamında  bir uzaklaşmayada bir nedendir.Böyle amomi halide 
oluşmaktadır.Hukuk dahil teknik açıdan ise hala o noktaya gelinmediği gibi bu yöndeki  israr ve 
inadı anlayabilmekte mümkün  değildir. Bu gerçeğe aykırı çeviri  bu açıdan ayrıca  önemli bir 
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örnektir.Türkiyede söz konusu olan çocuk ağır mahkemeleri gibi bu uygulamaların "çocuk adalet" 
şeklindeki yansıtılmasıda bu neden dolayı önemli bir sorun kaynağıdır.Özellikle kaynak kanun 
bağlamında bir "gençlik" kavramının bir asırdan beri söz konusu olmasına rağmen Türkiye 
açısından da bir uygunluk hala yoktur.Türkiye ve çocuklar açısından oluşan bu  utancın ortadan 
kalkmasıda  ayrı bir öncelik olmaktadır.. "Çocuk adalet" başlığı altında oluşan bu utancı 
meşrulaştıran alanlarda birisi ve önceliği ise  ayrıca  akademik/bilim alanıdır. Örneğin uygulamayı 
da bu alanda el alan yüksek lisans ve/veya doktora tezleri dahil yapılan çalışmalarda bu 
kapsamdadır.Bu çalışmanın İngilizce özetlenmesi ise bir bilim özellik ve uygunluk 
içindir.Özellikle "juvenile" kelimesini bir "child" gibi benzer olarak  "çocuk" şeklinde çevrilmesi 
bilim için önemli bir gerçeğe aykırılıkta  öne çıkabilmektedir.Aynı zamanda Türkçe metinde yer 
alan  "çocuk" kelimesinin ise   "child" veya "kinder" yerine "juvenile" veya "jugend" şeklinde 
çevrilmiş olunmasıda  bilim ve teknik açıdan ayrı bir   yanıltıcı özellikte kazandırmaktadır.Bilim 
ve teknik açıdan da  ayrı önemli bir sorun kaynağı bilim adına öne çıkmakta ve  başta sosyal 
hizmet dahil hukuk ile ilgili bu önemli sorunun örtülenmesi,meşrulaştırılması  bilim açısından ayrı 
bir önemli bir sorun kaynağıdır. Özellikle akademik açıdan böyle bir ortaklık öne çıkmaktadır.  
Evrensel bir bilimde söz konusu olan böyle bir ortaklık, uygunluk ve uygulamanın Türkçe ye 
bilinçli bir şekilde yanlış ve eksik  benzerleştirmesi böyle bir manipüle/yönlendirme ile de  
böylece öne çıkabilmektedir.Ek bir bilgi ve açıklama yapılmadan bu yönde benzerleştirme bu 
yönde bir mazereti de içermemektedir. Çocuklara yönelik kavram ve uygulama açısından 
çeviriler ile söz konusu olan bu çaba ve ortaya çıkan sonuç diğer bilgileride boşaltabilmekte 
olup  artık başka bir düzey ve değerlendirme noktasıda oluşmaktadır. Uygulamanın ve 
gerçeğin dışında farklılaştırma,yönlendirme,gizleme bu uygulamaların hem bilim hem teknik 
açıdan anlanmasının  engellenmesine de doğal olarak yöneliktir.Bir noterde bir ismin adını 
isteğin gibi gibi değiştirmek gibidir.Bir yarar söz konusu ise ayrı bir sorumluluk ve sorgulama 
birlikte ele almayıda gerektirmektedir.    

43.Çocuk hakları ile ilgili diğer  önemli bir örnek ise Almanya'da 1923 den beri söz konusu 
olan "Jugendgerichtshilfe" "Gençlik Adalet Yardımı" gibi bir uygulamadır. Bir çocuğun ve 
gencin bir yetişkin dışında yargılanması dahil koruma ve yardım içindir.Özellikle de 
"Jugendwohfahtgesetz" gibi başlık ve uygulama ile bir "iyilik" olma bağlamında çocuk ve 
gençler yönelik sosyal hizmetten bahsedilmiş olması   adalet hizmetinin tamamlayıcı bir 
unsuru olarak öne çıkmaktadır.Kurumsal bir görev olan sosyal hizmet bağlamında ayrıca 
resmi bir  vesayet kurumu olan Gençlik Dairesinin/Jugendamt'ın bir parçasıda öne 
çıkmaktadır. İdari bir yetkinlik ve meslek açısından aranılan özellik  ise bu görmezden 
gelinen uygulamalardan   önemli bir  örnektir (18). Bu tamamlayıcı unsur olan "yardım" 
kelimesinden bile sosyal hizmetler açısından hala kaçınmak istenmektedir. Aynı zamanda 
sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik bu örnek, 1926 yılında Türk Medeni Kanunu 
uyarlayan ve kaynak kanun özelliği kazandırılan  1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu'nu daha 
önemli kılmaktadır. Söz konusu olan zorunlu ilişki ve kurumsal yapıların görmezden 
gelinmek istenmesi sadece bir bilgi eksikliği veya  bir cehalet örneği olmayıp bir ayıbın 
ötesinde sosyal hizmetler dahil yurttaşların korunmasını ve savulmasının engellemesine   
yönelik somut bir örnektir. Hakkın kötüye kullanımına ve sosyal hizmetlerin 
etkisizleştirilmesine  yöneliktir. Bu bağlamda örneğin Türkiye'de  mahkemelere bağlı sosyal 
hizmet uzmanın söz konusu olduğu benzer bir uygulama sadece Türkiye’ye özgüdür. Bir 
kandırmadır. Yutturmadır. Adil bir yargılama boyutu da görmezden gelinmekte olup amaç 
yerine bir iş ise genelde tercih edilirken adalet hizmeti için bir şekilsellikte öne çıkmaktadır. 
Bu hizmet sağlık hizmetini de içermektedir. Örneğin gündeme gelen madde bağımlılığı ile 
ilgili boyut hala tıp noktasındadır. Sağlık diyerek bir yutturma birlikte öne 
çıkmaktadır.Uygulamalar ;sistem ve bu bağlamda söz konusu olan bir "normal"in dışında 
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"miş" gibi kandırmalar ve yutturmalar ve de  "anomi"  uygulama/lar bu yüzden hala 
benimsenmektedir. Teknik sorumluluk yerine ise idari yönetimin imza dahil yetkinin 
vesayetinde olması da dahil  bir memurlaşma da  bu yönde ön plana  çıkmakta olup sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkının kötüye kullanımı ve etkisizleştirme de böylece söz konusu 
olabilmektedir. 

"Normal"  ve  "Anomi"  

44. Aslında ve özellikle bir asırdan beri sosyal hizmetler ile ilgili  idare bir kamusal görev  ile 
yargısal açıdan bir ayırım bu yöndeki felsefeye ve yaklaşıma dayalı şekilde görüldüğü gibi  
öne çıkmıştır. Adalet hizmeti ile sosyal hizmetler ile ilgili idare ile kurulmuş olan gözetim 
yetkisi dahil zorunlu  ilişki ve bir raporlama medeni veya ceza hukuk açısından adalet 
hizmetinde temel bir unsuru olmuştur. Bu raporlama ; adalet hizmetinde yer alabilecek bir 
raportörlük gibi benzer bir görev ve yetkiyide içermemektedir.Bir çağın ötesinde bir yaklaşım 
ve bu kapsamda alınan karar ile  oluşan  yetki, keyfilik hukuk devleti ve  kanunilik ilkesi  
somutlandırmaya ve de  daraltmaya yöneliktir. Önceliktir.Sosyal hizmetlerden yararlanma ve 
bu yönde ki yöntemlere yönelik araçların belirlenmesi için  nitelik ve özelliğinde bir parçası 
olan  sosyal adalet/eşitçilik ile "sosyal devletçilik" ve  "hukuk devleti" bu kapsamda olup 
sosyal hizmetlerde adil bir adalet hizmetinde yer alan teknik bir unsurun parçasıdır. Bilgi ile 
somutlandırmak bu aranmayı da zorunlu kılmaktadır. Keyfiliği ve takdir yetkisi gibi bir geniş 
bir yetkiyi de daraltmak içindir. Hukuk oluşturmak yerine hukuka uygunluk öne 
çıkmaktadır.Felsefe, yaklaşım  ve uygulama bağlamında Birleşik Krallık veya ABD gibi 
"Commen Law" ile alınan kararların adlandırılmasında bilindiği gibi  hakimlerinin bu 
bağlamda adları   öne çıkmaktadır.Yazılı bir kanun ikinci planda da kalabilmektedir.  Roma 
Hukukunda oluşan ortaklıklık  ise vakaların adları  öne çıkmaktadır. Yazılı kaynak öne çıktığı 
gibi alınan karar ise toplum adınadır.Dünyevidir.  Bu felsefe ve uygulama açısından da ortaya 
çıkan bu  ayırımın önemli bir yansımasıdır.Bir bilgi kaynağı ile oluşan bir "felsefe" bir 
uygulamayı da belirlemektedir. Her kendi sistemi içinde de  ayrıca bir ortaklık ve  "normal" 
hali söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da vakaların adları ile olup 
halk adına verilen  karar ve adlandırma Anayasa  Mahkemesi kararları içinde geçerlidir. 
Birleşik Krallığın AB den ayrılmasına kadar ve  sistemler bazen teknik açıdan da 
yaklaşabilmektedir. Ama kendi sistemi açısından da  bir "normallik" daima geçerlidir. Hukuk 
açısından özellikle Roma Hukuku ve sistem bağlamında genel ve yönergeler dahil alttan 
anayasaya yönelik bir "normlar basamağı" gibi bir hiyerarşi  ile de Commen 
Law(Anglosakson) arasında oluşan farklılığı içeren  bu normatiflik diğer bilim ve 
karşılaştırma içinde benzer bir önceliktir. Usül için bir uygunluk ile birlikte "esas" gibi bu 
boyuta geçilmesi bir uygunluk ve ortaklık için bile geçerli değildir. Hukuksal açıdan  bir 
"kanunilik" ilkesi bağlamında ise bir kanunun, yönetmeliğin ötesinde normatif açıdan 
sözleşmeler ve uygulamalar  birlikte ele almayı ve değerlendirmeyi de zorunlu  kılmaktadır. 
T.C. Anayasası'nın 90nıncı maddesi bu zorunluğu öne çıkarırken hakkın kötüye 
kullanılmasını ve etkisizleştirilmesini engellemek en azından bir yurttaşlık görev ve 
sorumluğunu da getirmektedir. Sosyal adalet/eşitçilik ile sosyal devletçilik bağlamında temel 
haklar ile ilgili önemli bir boyutta öne çıkmaktadır.  

45. Teknik bir yetkinlik ve sorumluluk  sosyal hizmetler açısından da ayrı bir önceliktir.“ Bu 
öncelik aynı zamanda "Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL 
SOCIAL SERVICE)” ile de aranılması gereken önemli bir uygunluk noktasıdır. Sosyal 
hizmetlerden yararlanma bir lütuf olmayıp sosyal adalet/eşitçilik  dahil adalet hizmetinin de 
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temel bir parçasıdır. Adli tıp gibi aslında belirleyici bir  unsurdur. Bu bilgi ve teknik özellik 
sağlık hizmeti içinde geçerli olup "tıp" sadece sağlık olarak yetmemektedir. Eksiklikler ise en 
azından bir kusurun başlangıç noktadır.  ASŞ ve bu hak bağlamında liyakatı da içeren bir 
yetkinliğin öngörülmesi vede bir uygunluk aranması ise en azından bir asır önceki yaklaşım 
ve uygulamalar için de artık zorunluktur. Bir tercihte değildir. Hamburabi Kanunlarından beri 
söz konusu olan cezalandırma bağlamında  "kısasa kısas"'a dayalı yaklaşımın evrimleşmesi 
ise 1850'lerden başlayarak 1900'lerde ancak özgür yurttaş olma ile mümkün olmaya 
başlamıştır.Klasik okuldan pozitif okula dönüşüm önemli bir dönüşüm olmuştur.Sağlıkta ise 
1945 lerden sonradır. Adalet hizmetine yönelik "hukuk" bilimi ve uygulama dahil bu 
evrimleşme aynı zamanda bir ayırım noktasıdır.  En azından  ortaçağ dönemi ile de bir 
ayrışmanın  önemli bir noktasıdır. Özetidir. Ancak hukuk ve sosyal hizmetlerin adalet hizmeti 
açısından bir birlikteliği hala bu noktaya  gelinmediği ve aksine engellemek istendiği de öne 
çıkmaktadır.  Çocuk Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve de Türk Medeni Kanunu ile 
2005 yılında öngörülen düzenlemeler ve bu yöndeki tercih ve uygulamalar çocuk ve gençler 
ile ilgili somut önemli  örneklerdir. Adalet, sadece hukukçulara da ait değildir. Ortaya çıkan 
yaklaşım, tercihler, bu düzey/gösterge ve uygulamaların  hala yoğun bir  şekilde savunulması 
ise diğer önemli   gerçektir. Fakat sorun kaynağıda olmaktadır. Avukatlık hizmetindeki nitelik 
ve özellikte bu yönde önemli ve belirleyici bir unsur olup diğer ülkelerdeki ortak  
uygulamalar açısından da bir farklılaşma temel bir kaynak olabilmektedir.. Kendi sistemin 
içinde var olması gereken ortaklığın ve  "normal" in dışına çıkarak bir "anomi" hali de 
böylece ve katkılar ile de oluşabilmektedir. Olağanlaşabilmektedir. Bu konuda ki en somut 
örneklerden biri ise ASPB yer alan “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( 
INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile ilgilidir. T.C. Vatandaşlarının yoğun yer aldığı 
Almanya veya Fransa gibi ülkelerde ki kişiler için Türkiye'den bir raporlama söz konusu 
olduğunda ise Bakanlık ve söz konusu görev için sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar 
ile ilgili bir nitelik aranırken aynı zamanda Türkiye de yaşayan başka  kişiler için bu niteliğin 
ve özelliğin aranmaması bu "anomi "halininde önemli bir örneğidir. Hak sahiplerine yönelik 
bir ayıp ve bir sefillik özelliğininde kazandırıldığı bu "anomi" hali Afganistan'daki bilgi ve  
uygulamalar ile birlikte değerlendiğinde sosyal hizmetler ile ilgili bu düzeyinde altına 
itilmektedir.  Bu örnekler sadece normanif açıdan önemli sorun kaynağı olmayıp insanlığa ve 
dolayısı ile temel haklara yönelik bir tehlike ve tehdit özelliğini de kazandırmaktadır.Bu 
durum aynı zamanda sosyal hizmetin felsefesi ile de ilgilidir.Bireysel veya topluluğa dayalı 
bir bilgi/ler bağlamında ortak bir değer olarak ortaya çıkan "ahlak" ile   dünyevi açıdan 
insanlığın öne çıktığı ve  "moral" olarakta adlandırılan değerlerin ortak olması vede  
gözetilmesinin " etik" şeklinde de  ayırışımı  sosyal hizmetler açısından ayrı bir görev ve 
sorumluluğu da yüklemektedir.Böyle bir önemin yükletilmesi ve     ASŞ'nın yer alan 14. 
madde ile ilgili sosyal hizmetlerin yararlanmasına yönelik somut bir hakkın kötüye kullanımı 
hem insanlık açısından hem de topluma ayrı  bir zarara nedendir.Yurttaşlık açısından bir 
görev olan vergi ve mükellef açısından ise ayrıca bir kamu zararı da ayrıca önemli bir  
nedendir.Hayırseverlik/yardımseverlikte böyle bir ayrımın dışındadır.En azından bilim ve 
teknik açıdan bir uygunluk ve ortaklık aranmak yerine ise bol bol içi  dolmamış mazeretler, 
"ama" lar ve de  kasıtlı ve/veya cehalet bağlamında ki yanlış çeviriler ile birlikte bir   
meşrulaştırma için destek ve yardım vede yararlanmalar/fırsatçılık aslında bu ayıbın ötesine 
de   taşınabilmektedir. Kaygı/endişe bile olmadan en azından "dikkatli olmak lazım" gibi bir 
özen ve uyarı eksikliği ek bir derinleşmeye de neden  olduğu gibi kişisel açıdan bir 
mahcubiyet noktasına ulaşılmaması beklentileri de  ortadan kaldırabilmektedir. 
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46. Hem bilim hemde yapısal sorunlar açısından bu noktaya gelinmediğinin önemli temel bir 
göstergesi ise idare ve teknik özellik ile adalet hizmetinin vesayeti ve gözetimini de içeren 
yapıdır. Yaklaşımdır. Uygulamadır.Çocuklar dahil erkler arası bir güç savaş alanı olup  yargı 
erkinin yürütmenin ve idarenin öne çıkması bu karmaşaya önemli bir nedendir.  Bilindiği gibi 
her uygulama  bir felsefeye ve tekniğe dayalı  olmalıdır. Sosyal dahil bu sistemi de belirler. 
Bu aslında örneğin bir kalp hastalığı ile ilgili tıp doktorundan önce  "sağlık mahkemesi" gibi 
yapı ile alınan bir karar  sonucu  bir müdahalenin yasalar ile mümkün kılınması gibidir. Böyle  
bir  uygulama ise aslında hukukçular açısından kısaca önemli bir cürettir. Adalet , sağlık ve  
eğitim  hizmetini de engeller. Savunma,güvenlik gibi diğer birimler ile birlikte yer alınan 
"adli" bir hizmette bu "anomi"yi  meşru kılmak  önemli bir ayrı sorun kaynağıdır. Sosyal 
hizmetlerden yararlanmak  için ise daha da önemli bir sorun kaynağıdır.Özellikle çocuk ve 
kadın açısından söz konusu olan koruma boyutu için bir tehdit ve tehlike daha fazla ön plana 
çıkmaktadır.Yapısal sorunun yanı sıra liyakat dahil aranılmaması temel sorunlarından birisi 
olup yapısal sorunları çözmeden nitelik ve özelliğin aranması ise bu kargaşaya sadece katkı 
vermek içindir. Adalet hizmeti açısından ise söz konusu olan bir yetki aşımı yoğun bir hak 
ihlallerine ve bir hakkın kötüye kullanımına da  ayrıca önemli bir neden olabilmektedir.. 
Özellikle 5395 ve 6284 sayılı kanunlar   ile  söz konusu olan mahkemeler dahil kurumsal 
yapılar ile de yapısal  sorunlar ile de  önemli bir yetki aşımı da söz konusudur.  Bir kargaşa ve 
idari ve yargısal açıdan oluşturulan bir sorumsuzluk hali de bu arada öne çıkmaktadır. Bu 
özgünlük ve "anomi" hali  başta insan ve çocuk hakları ile ASŞ, CEDAW, İstanbul 
Sözleşmesi gibi hakların yanı  sıra özellikle  sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı ve de 
savunulmasının bu şekilde  engellenmesi içindir. Tabi ki, bu durum sosyal hizmet uzmanlarını 
ve de  avukatlık hizmetinin önemi daha da arttırmaktadır.  Anayasa'ya ve sosyal hukuk 
devletine   rağmen önemli bir hak ihlalleri ve kötüye kullanım  ise bu açıdan gayet açıktır. 
Fakat ASŞ ve 14 üncü maddedeki çevri yanlışlığı ile oluşan bu hakkın kötüye kullanılması ve 
önem ise halan körleşmektedir. Özellikle bu çeviri yanlışlıkları ile oluşan bir "anomi" hali 
aynen devam etmektedir. Sosyal hizmet açısından olması gereken taraf olma, savunuculuk, 
temsilcilik,bağımsızlık boyutu için ise bu görmezden gelmeler eğitim dahil mesleksel açıdan 
bir  eksiklik   hala görül(e)memektedir. Bu "anomi" ile  ve  yapısal sorunlar yerine meleklerin 
kanatlarının tartışmaları gibi  ek bir sorun kaynağı hala devam edebilmektedir. 

46. Bir danışmanlık hizmeti de veren UNICEF/Türkiye birimi gibi bir yapılanma ile birlikte 
böylece Afganistan'nın da ötesinde  bir "anomi" hali  istendiği gibi hala bir tercih olarak da 
aynen devam edebilmektedir. Bilim dahil yazılı bir öğreti veya doğmaya bile rahatlıkla 
dönüşebilmektedir. Böyle bir "anomi" için Türkiye’nin kendi koşulu denilerek bu 
normalleşme de bu şekilde  savunulabilinmektedir. Çocuklar dahil toplumda bu arada 
aşağılanmaktadır. Fakat bir evrensellik açısından bir ortaklık ve uygunluk arandığında ise 
ortada "absürt" veya uydurma gibi  bir bilgi özelliği de kazandırılmaktadır. İngilizcedeki veya 
Almancadaki çamaşır makinesini buzdolabı diye yutturulması da artık günümüzde mümkün 
değildir.  Türkiyedeki buzdolabını çamaşır makinesi diye de İngiltere ve Almanya’ya satıp 
yutturulamaz. Kandırılamaz. Görünen gerçekten  de  kopulamaz. 
Dürüstlük,tutarlık,doğruluk,liyakat ve ehliyet ilke ve prensipleri ise bu "anomi"nin ortadan 
kaldırılmasını ve bir gerçek ile buluşulmasını ve yüzleştirilmesini  bu açıdan gerektirmektedir. 
Kaybolan ortaklık bağlamında ortaya çıkan bu durum aynı zamanda sistem ve uygulama 
açısından da ayrıca önemlidir. Bir ulaşımda sadece bir yol ve araç önemli değildir. Yola 
uygun olarak bir araba, direksiyonun yeri ve yolun yönünü belirlemekte  bir sistemi  önemli 
kılmaktadır.  Almanya ve Birleşik Krallık arasındaki bu farkında gözetilmesi gibi sistem 
açısından  bir uygunluk da  önceliktir. Çatalla ve/veya Çin çubuğu (Chopstick) ile çorba 
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içmek ve içmemek arasındaki bir fark gibidir. Örneğin Kuzey Kıbrıs ta söz konusu olan bu  
yol yönü farklılığı ve Türkiye den gelenlerin  fark etmemesi, alışkanlıklar bilindiği gibi  acı 
ölümlere de nedendir. Bu farklılığı sorgulamak yerine  sisteme saygı  ve anlamak vede meslek 
dahil evrensel bir  ortak dil   öncelik olmalıdır. Bu saygı, beceri ve yetkinlik bilim içinde 
önceliktir, geçerlidir. Evrensel ortak bir dil çok çok daha önemlidir.Dolayısı ile felsefe ve 
sistem dahil bu yönde  bilim ve hukuksal açıdan bunun peşine düşünülmesi savunuculuk, 
temsilcilik dahil başta sosyal hizmet disiplini açısından da ayrı bir görev ve sorumluktur.  
Karşılığı olmayan bir uydurma,yutturma ile bilim ve teknik dahil bu yönde oluşan kazanımlar 
ve meşrulaştırmalar ise günümüzde  önemli bir sorun kaynağıdır. Bunları tespit etmek bu 
görevin bir parçası olmalıdır. Bilim ve hukuk açısından bakıldığında, oluşan bu 
meşrulaştırmaların ortadan kaldırması önemli bir zorunluluğu da bu açıdan  öncelikli 
kılmaktadır. Fakat "ama"lar veya bu yöndeki sorgulamalar en azından mahcubiyet 
bağlamında  "özür" gibi bir kelimenin hala öğrenilmemesine de diğer bir neden 
olabilmektedir. 

47. Günümüzde artık internet ortamı ile eğitim dahil bazı bilgilere de bu açıdan ulaşabilmek  
mümkündür. Geziye bile aslında gerek yoktur. Başta sistem açısından öne çıkan Almanya ve 
İsviçre gibi  bir asırdan beri  kurumsal yapı ve yetkinliğin ve mesleksel boyutunun  işlev 
açısından ele alındığı  durumlar vede ortaklıklar  rahatlıkla ortaya çıkabilmektedir. Buna 
“Uluslararası Sosyal Hizmet /  ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile aranılan 
nitelik ve özellikle ile Afganistan ile ilgili bilgi ve uygulamalar bu durumu ve düzeyi de 
ortaya koyabilmektedir. 

48. Özellikle Prof. Dr. İ. Tomanbay'ın Almanya'dan ayrıca almış olduğu doktora eğitimi 
sistem açısından da    ayrı bir sorumluluğu yükleyebilmektedir. Roma hukuku ve yönetim 
açısından ve de 1900 de yurttaşlık/medeni kanunu ile hayırseverliğin sosyal ve gençlik 
daireleri gibi kamusal ve otonom sosyal hizmetler (2) ile ilgili kurumsal yapılar ve 
uygulamalara  dönüşüm  Almanya için de  önemli bir örnektir. Normatif açıdan ve 
karşılaştırma içinde somut bir örnektir. Örneğin Almanya da söz konusu olan bir birlik olma 
bağlamında 1900 tarihli Bürgerliche Gesetzbuch(BGB)/Yurttaşlık Kanunu'nun 1600 . madde 
de ise  çocukların sorumluluğu ile başlayan ve 1702. madde de  kamusal bir müdahale 
yetkisini de içeren Gençlik Dairesi/Jugendamt gibi sosyal hizmetlere yönelik kurumsal yapı 
vede  görevlerde öne çıkmaktadır.Hukuk ile ilgili bir evrimleşme ile de bu yöndeki 
düzenlemeler sosyal görevler açısından bir yapıda öne çıkarmaktadır. Bu evrimleşmede 
Bismarck ile ilgili 1880 dönemleri ve sosyal sigorta gibi uygulamalar da önemlidir. 
Reformasyon/protestanlık yaklaşımı ile  "sozialstaat" gibi sosyal devletçilik ile birlikte 
sağlık,sosyal sigorta bağlamında sosyal güvenlik,savunma adalet hizmeti gibi idari bir  görev  
bir devlet yapılanması ile de öne çıkmıştır.Özellikle Roma Hukuku bağlamında "özgür 
yurttaş"ın tanımlandığı "Bürger" in adlandırıldığı çocuk dahil bir yurttaş olma ve 
konumlamaya yönelik bu düzenlemeler yargısal uygulamalar ile idari görev ve sorumluluklar 
açısından somut bir ayırım ve bir uyumuda da öne çıkarmıştır.   Yetişkinler için  
"amtsvormdschaftamt"  gibi korumaya yönelik adalet hizmeti dışında idari bir göreve  yönelik 
bu düzenlemeler  sosyal sistem ve modeller ve kurumsal yapılar içinde ayrı  bir bilgi 
kaynağıdır. Hükümet dışındaki hayrıseverlik bağlamında ki yapılar ve yardımlarda bu 
kamusal hizmetin de bir parçasıdır. Fakat sosyal devletçilik bağlamında gözlem ve denetleme 
yetkisi ile sosyal hizmet ile ilgili müdahale yetkisini de ayrıca öne çıkarmaktadır.Hukuk 
devlet ve sosyal devletçilik ortak bir değerdir. Bu sistem ve yapıların  varlığı  görülmediği 
takdirde ise görmezlerin bir fili tanımlaması gibi benzer bir durumda ortaya çıkmaktadır.  
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49. Bu düzenlemeler  1919 da Weimer Anayasası ile hayırseverliğin ve bu yöndeki 
yardımlaşma ve dayanışma sosyal hizmetler ile de bu bağlamda ayrışmaktadır. Kurumsal 
yapıları içeren uygulamalar   hukuksal açıdan da ayrıca güvence altına alınmıştır. Sosyal ve 
hukuk devlet  özelliği de böylece kazandırılmıştır. Sosyal devletçilikte öne çıkmıştır. Bir 
kulturkampf/kültür savaşını da içeren zorlu böyle bir süreç ve bu yapılanmalar hem bilim 
hemde  ASŞ’da da söz konusu olan bir hakkın da temel bir unsuruna dönüşülmesine nedendir. 
Almanya dahil benzer uygulamaların anlamak istemek ve  bir   uygunlukta kolaylaşmaktadır. 
Kargaşa da kısaca ortadan kalkabilmektedir. Başta İngiltere ve ABD de Commen 
Law/Anglosakson  hukuk ve yönetimi de içeren bu sistem dışında  Roma hukuku sisteminde 
yer alan Fransa, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra Almanca dili ile ilgili İsviçre,Avusturya da 
dolayısı ile bu kapsamda yer almaktadır.. Benzer  uygulamayı da içeren İsviçre 
Yurttaş/Medeni Kanunun 1926 da Mustafa Kemal Atatürk önderliği ile  Türkiye 
Cumhuriyetine  aynen uyarlanmış olması ve Roma Hukuku sisteminin benimsenmesi ise 
ayrıca  laik, sosyal hukuk devlet özelliğini de kazandırmıştır. Böyle bir ortaklıkta öne 
çıkmakta olup normatif açıdan da ortaya çıkan bu özellik bu süreçleri ve yapıları birlikte 
değerlendirmeyi de gerektirmektedir. Özellikle Roma Hukuku ile Anglikan Kilisesinin resmi 
din olarak kabul edildiği Anglosakson ile ilgili hukuksal ve yönetimi de içeren  sistem ve  
kurumsal açıdan söz konusu olan bu  iki farklık  genelde şimdiye kadar çok fazla  ele 
alınmamaktadır. Genelde yüzeysel geçiştirmeler söz konusudur. Bu uygunluk aynı zamanda  
“Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE)” ile de 
daha önemlidir. Türkiye dahil 120 ülkeninde bir parçası olan bu sosyal hizmetler yönelik bu 
yapıda söz konusudur. Sosyal inceleme/araştırma raporu gibi sosyal hizmet yöntemlerinin 
temel araçlarından biri olması ve de bu yönde bir niteliğin 1924 den beri aranılması da ayrı ve 
önemli bir göstergedir. Bilim ve tekniğe dayalı bir niteliğin ve özelliğin yurtdışındaki kişiler 
aranırken Türkiye Cumhuriyeti hak sahiplerine yönelik bu nitelik ve özelliğinin uygulamalı 
bir bilim konusunda eğitim almamış  bir sosyolog tarafından aranılmadığı da hala 
mümkündür.  Kendi alanı dışındaki bir  psikolog, çocuk gelişimci ve ne olduğu belli olmayan 
aile ve tüketici gibi  bir özelliğin yanı sıra gene kendilerini pedagog diye zannedenler  için 
benzer bir yetkininin gözetilmemesi Türkiye'deki sosyal hizmet eğitim ve uygulama 
Afganistan'ın ötesine taşınmasına da neden olmaktadır. 

DEVAM EDECEK... 

EKLER  

1.http://www.sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2340/avrupa-sosyal-sarti-(14madde)-
gercege-aykiri-ceviri--ile-sosyal-hizmetler-icin-kara-leke 

2.http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2336/avrupa'-da-sosyal-hizmetler-ve-
modellere-bir-bakis 

http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2337/almanya'da-sosyal-sistem-vede-
%22kamusal-ve-otonom-sosyal-hizmetler-ile-turkiye'deki-sosyal-hizmetler- 

3. http://abdisdb.aile.gov.tr/birimlerimiz/yurtdisi-temsilcilikler-ve-uluslararasi-
sosyal-hizmetler-birimi 

4.http://psikososyalhizmet.com/blog/2017/08/15/afgansir/ 

56 of 59 25/7/2018

AVRUPA SOSYAL ŞARTI ; "SOSYAL HİZMETLERDEN YARARLANMA" HAKKINI  KÖTÜYE KULLANMAK VE BİR HAKKI SAVUN(MA)MAK  - 1



5.http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2248 

6.http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cumsosyalhizmet.htm 

http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2015/10/cumhuriyet-turkiyesinde-
sosyal-hizmetlerin-orgutlenmesi.pdf 

http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2015/10/cumhuriyet-turkiyesinde-
sosyal-hizmetlerin-orgutlenmesi.pdf 

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cumsosyalhizmet.htm 

https://www.slideshare.net/tulinkus/trkiyede-sosyal-hizmetlerin-geliimi 

7.http://asdep.aile.gov.tr/asdep-proje-ekibi 

8.http://www.shudernegi.org/?pnum=242&pt=Sosyal+Hizmet+Nedir%3F 

"Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social 
change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. 
Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities 
are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities 
and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life 
challenges and enhance wellbeing.The above definition may be amplified at national and/or 
regional levels." 

Soziale Arbeit fördert als Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche 
Veränderungen und Entwicklungen, den sozialen Zusammenhalt und die Ermächtigung und 
Befreiung von Menschen. Dabei sind die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, der 
Menschenrechte, der gemeinschaftlichen Verantwortung und der Anerkennung der 
Verschiedenheit richtungweisend. Soziale Arbeit wirkt auf Sozialstrukturen und befähigt 
Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens angehen und Wohlbefinden 
erreichen können. Dabei stützt sie sich auf Theorien der eigenen Disziplin, der Human- und 
Sozialwissenschaften sowie auf das Erfahrungs-Wissen des beruflichen Kontextes. Diese 
Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene weiter ausgeführt werden. 

http://ifsw.org/tag/iassw/ 

http://www.iss-ssi.org/index.php/en/ 

http://www.issger.de/de/startseite/startseite.html 

http://www.iss-usa.org/ 

9."Sosyal hizmet,sosyal değişimi ve gelişimi,toplumsal  bağlılığı  destekleyen,insanları 
yetkilendiren ve özgürleştiren  uygulamaya dayalı  meslek ve   bir akademik disiplindir.Sosyal 
Adalet,insan hakları,müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygılar sosyal hizmetin 
merkezindedir.Sosyal hizmet teorileri,sosyal bilimler,beşeri bilimler  ve yerel bilgi ile 
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desteklenir,sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede  yapılar ve 
insanlarla yürütülmektedir.Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde 
geliştirilebilir.  SHU İmdat Artan/27.11.2014  http://www.psikososyalhizmet.com/3/61.htm 

10. http://www.avenirsocial.ch/cm_data/Erlaeuterungen_zur_Uebersetzung.pdf 

https://www.dbsh.de/fileadmin/downloads/%C3%9Cbersetzung_der_Definiton_Sozialer_Arb
eit_deutsch.pdf 

http://www.ethikdiskurs.de/fileadmin/user_upload/ethikdiskurs/Themen/Berufsethik/Soziale_
Arbeit/IASW_Kodex_Englisch_Deutsch2004.pdf 

https://www.bookdepository.com/Konfliktbewaltigungsmethoden-in-Der-Sozialen-Arbeit-
Mandy-Franke/9783656823186?ref=bd_recs_1_1 

http://www.icsw.org/index.php/10-activities 

11.https://www.kitapburada.com/sosyal-calisma-ve-sosyal-hizmetlerde-once-kavram-
p694398.html 

12.http://sbf.istinye.edu.tr/akademik-kadro/ilhan-tomanbay.shtml 

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tomanbay/ 

13.https://www.ash-berlin.eu/hochschule/profil/historie/#c299 

http://www.ewi.tu-berlin.de/menue/home/ 

https://studieren.de/soziale-arbeit.hochschulliste.t-0.c-978.html 

https://studieren.de/soziale-arbeit-katholische-universitaet-eichstaettingolstadt.studienprofil.t-
0.a-333.c-978.html 

https://www.kh-freiburg.de/studium/studiengaenge/ba-soziale-arbeit/ 

https://www.eh-freiburg.de/studium/studiengaenge 

https://www.freinem.uni-freiburg.de/mitglieder/koebberling 

http://studies.unifr.ch/de/bachelor/soc/socialwork 

14.https://www.letswork.com/de/jobs/sozialpaedagoge-sozialarbeiter/deutschland 

http://jobs.meinestadt.de/deutschland/jkl/0-15796-96422 

https://www.indeed.ch/Sozialp%C3%A4dagoge-Jobs-in-Z%C3%BCrich,-ZH 

https://www.indeed.ch/Stellen?q=sozialarbeit%20&l=Z%C3%BCrich%2C%20ZH 
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http://m.lohnanalyse.de/ch/alle-
loehne/lohndaten/lohnsammlung/lohn/detail/sozialpaedagogein.html 

https://www.jobs.at/j/sozialp%C3%A4dagoge 

 

15.http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2180 

16.https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/studium/bachelor/soziale-arbeit/ 

17. http://www.sozialarbeiter.eu/ 

http://www.karista.de/studiengaenge/soziale-arbeit/ 

https://www.studieren-
studium.com/studieren/Sozialpaedagogik___Management_%28berufsbegleitend%29_studium
_Fachhochschule_Dresden_122284 

https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/studium/bachelor/soziale-arbeit/ 

http://dictionary.reverso.net/french-english/assistance%20sociale 

https://www.youtube.com/watch?v=yBnxsAU_VSU 

18. http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2212 

http://sosyalhizmetuzmanlari.com/Icerik/Makale/2184 
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