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6.SOSYAL ÇALIŞMA(MA) GÖREVLİSİ VE SOSYAL İNCELEME RAPORU 

90. Sosyal hizmet ile ilgili açık öğrenim ile kamusal bir hizmetin bir parçası olan sosyal 
hizmetler kapsamında koruyup kollanmaya yönelik sosyal bir koruma boyutunu da içeren 
"Sosyal Hizmet Mevzuat" için söz konusu olan bu yayında  hem ASŞ hem de 14üncü  
maddesindeki sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı yerine "sosyal refah hizmetleri" şeklinde 
ki  "anomi" durumun akademik bir çalışmaya özellikle  yansıtılmış olması sadece bir bilim 
düzeyi ile  ilgili de değildir. Evrensel bir ortak dil boyutunu da belirlemektedir. Anadolu ve 
Atatürk Üniversitelerindeki Açık Öğretim Fakültelerinde yer alan sosyal hizmet bölümleri 
için müfredat ve ders programlar (26) ve ilgili yayınlarda (27)bu yöndedir.  Hem hak 
sahiplerini ve de uygulamaları; yararlanmayı da belirleyen bir özellikte böylece 
kazandırılmaktadır. Akademik çalışmada ayrıca görüldüğü gibi Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi kapsamında 8 ünite arasında yer alan ve 156-184.sayfalar arasında ki 
6.Ünite de "Adalet Hizmetinde Sosyal Hizmetler"e yer verilmiştir. Özellikle sosyal 
hizmetlerden yararlanmaya yönelik bir kuram ve yöntemler/metotlar ve de kullanılan 
araçların yasal düzenlemeler açısından kaynağı ise başta ÇKK olup bu açıdan ayrı bir 
önemdedir. Bu başlık ile de öne çıkan bu durum ve yöndeki yetkinlik ise meslektaşımız 
değerli Doç. Dr. Özlem Cankurtaran Öndeş ile de yansıtılmaktadır.(28) (Prof. unvanı daha 
sonra kazanmıştır.)  Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için de 2012-13 dönemi 
içinde hazırlanmış ve 14 ünite arasında yer alan 11. ve 12.Üniteler "Suç Mevzuatı 1-2" 
şeklinde ele alınmıştır.11.Ünite ve 23 sayfa olan "SUÇ MEVZUATI I" ın içindekiler ;• Çocuk 
Adalet Sistemi: Çocuk Polisi• Çocuk Adalet Sistemi: Çocuk Mahkemeleri'dir. 12. Ünite ve  
28 sayfadaki   "SUÇ MEVZUATI II deki içindekiler ise ; • Çocuk Mahkemesi: Çocuklar 
Hakkında Verilen Kararlar • Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Fonksiyonu• Kapalı Kurumlar: 
Çocuk ve Gençlik Cezaevleri ve Çocuk Eğitimevleri • Ceza Adalet Sistemi'dir. 

91. Her iki çalışmada aynı şekilde yer alan bu "Adalet Alanında Sosyal Hizmet Mevzuatı" ile 
ilgili olarak adalet hizmetini tamamlayan sosyal hizmetlere yönelik   bazı bilgilerin arasında 
örneğin "Sosyal Hizmet Uzmanının rol ve fonksiyonu" başlıkta bu çalışma 172. sayfada ve  
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"Suç Mevzuatı II" de ki  11. sayfada görüleceği gibi "Sosyal Hizmet Uzmanı gibi bir mesleğe 
yer verilmektedir. Mesleksel bir özellikte öne çıkmaktadır. Editörlüğünün de yaptığı bu 
çalışmada ise Prof. Dr. İ. Tomanbay bazı çalışmalarda yaptığı açıklamalarından birisinde 
"..Oysa Türkiye’de lisans düzeyinde öğretim almış, İngilizce deyişiyle “social worker”lar, 
Almanca deyişle, “Sozialarbeiter”ler kendilerini sosyal hizmet(ler) uzmanı olarak tanıttıkları 
zaman kendilerini lisansla kazanılmış bir mesleğin ve disiplinin dışına itmiş oluyorlar ve, 
acısı, kendilerini mesleksizleştirmiş ve sosyal çalışma mesleğini saygınsızlaştırmış 
olduklarının farkına bile varmıyorlar."(Prg.53)   bu açıklama ile bir çelişki ve/veya bir 
tutarsızlık gibi bir durum bu çalışmada  yer almaktadır.  Öğrencilerin sosyal çalışmacılar ile 
sosyal hizmet uzmanları gibi bir adlandırmanın kafalarının karıştırıldığı bir durumda  ortaya 
çıkmaktadır. 

92."Sosyal Hizmet Uzmanının rol ve fonksiyonu" başlıklı bu bölümde ise  "Çocuk adalet 
sistemi içinde sosyal hizmet uzmanları sosyal çalışma görevlisi (SÇG) olarak tanımlanan 
meslek grubunun içinde yer almaktadır. Sosyal çalışma görevlisinin geniş bir görev alanı 
vardır. Biz burada sadece çocuk hukuku alanında çalışma yapan sosyal çalışma 
görevlilerinin hukuki durumunu incelemekle yetineceğiz. Diğer alanlarda çalışanların görev 
alanları da benzer olmasına karşın, çocuk hukuku alanlarında çalışanların özel bir statüleri 
vardır. Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikle birlikte sosyal çalışma görevlilerinin fonksiyonlarına ilişkin ayrıntıları 
düzenlenmiştir. Çocuk hukuku alanındaki “Sosyal Çalışma Görevlisi”, a) psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik, b) psikoloji, c) sosyal hizmet mezunu olan meslek mensubunu ifade 
eder (ÇKKY, Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 4/1-f)."    Dolayısı ile sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik bir kullanma 
kılavuzu gibi bir uygulama bir yöntem olarak da yansıtılmaktadır. Bu düzenleme ayrıca 
bilindiği gibi çocuk dışında diğer alanlara da taşınmıştır. Sosyal hizmetler ile ilgili 
uygulayıcıyı ve de uygulamayı da ayrıca 2005 den beri belirleyen ÇKK ve buna dayalı  
yönetmelik/ler özellikle de öne çıkmaktadır. ÇKK 'nun tanımlar ile ilgili (3/1-) maddesi ile  
sosyal hizmet mezunu olanların dışındaki kişilerinde "sosyal çalışma görevlisi" olarak benzer 
bir yetkilendirme yönetmelik ile birlikte "idari" bir özellikle de  öne çıkmaktadır. Uygulamayı  
ve yöntemleri de belirleyen bu garabet tanım için   13/6/2012 inde yapılan bir düzenleme ile 
de sosyal hizmet mezunu kişiler dışında psikolog ve  psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
dışına sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri konusundakiler içinde 
benzer bir yetkinlik ise bu iki çalışmadaki bölüme ise nedense yansımamıştır. Ayrıca 
AÖF’deki 2012-13 dönem için böyle bir kılavuz etmeye yönelik bu çalışmada  sosyal hizmet 
uzmanları ile diğer meslekler açısından benzer bir görev ve yetkinin bu kanun ve  
yönetmeliğin dışında ayrıca bilim açısından bir uygunluk ve değerlendirme ise henüz 
görülmemektedir. Özellikle de yazarın Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümde 
öğretim görevlisi olması ve örgün eğitim açısından da yer alması ve de uygunluk bu açıdan 
ayrı bir önemdedir. Evrensel bir lisans eğitim programı (25) içinde ayrı bir öncelikte söz 
konusudur. Sosyal hizmet uzmanı 'nın rol ve fonksiyonları için söz konusu olan kuram ve  
yöntemlerin önemi bu yöndeki akademik eğitimin özelliğinde  bir parçasıdır. Diğer taraftan 
söz konusu olan bu yönetmelik dahil sosyal hizmet uzmanı gibi bir meslekten ise hiç şekilde  
yer almadığı gibi sosyal çalışmacı gibi bir meslekten  ayrıca yer verilmemesi de ayrı bir sorun 
ve kargaşa kaynağıdır.   Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü ile de ilgili eğitim  ile 
birlikte  böyle bir açık eğitimde de  diğer bilim ve meslekler ile böyle bir benzerleştirilmenin 
bilim açısından  bir sorun olmadığı da ayrıca bu bilgi ile  anlaşılmaktadır. Yönetmelik ile de 
söz konusu olan idarenin  bilimin önü çıktığı bir genelge ve iç hizmet eğitim aracı gibi  bir 

2 of 31 15/10/2017

www.sosyalhizmetuzmanlari.com



özelliğin bu ünitede de kazandırıldığı da görülmektedir. Kanuna yönelik bir anlatımı da 
yansıtan   bu durum ASŞ nın 14 madde ile oluşan bir "anomi" halinin ek bir "anomi" haline de 
dönüşmektedir. Hem sosyal hizmet bilimi ve yöntemi açısından hem de uygulama açısından 
bir dejenerasyonun ve/veya bir yozlaşmanın da somut bir yansıması olabilmektedir..  Bu 
durum diğer üniteler içinde geçerlidir. Sosyal hizmet kuram ve yöntemlerini ve bu yöndeki 
sosyal hizmet eğitim ile oluşan bir yararlanmanın genişletilmesi gibi bu duruma yönelik bir 
karşılaştırma ve uygunluk ise bilim ve uygulama açısından önemli bir eksik olarak da 
öncelikle ortaya çıkmaktadır. "Sosyal hizmet mevzuatı" başlıklı bu çalışma ve akademik 
açıdan yer verilen bilgiler sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik önemli bir kullanma 
kılavuzu gibi benzerinde ötesidir. Kanunları ve yönetmelikleri sadece anlatmak/aktarmak 
yetmemeli ve bir ezber yaptırmak bilim içinde geçerli olmamalıdır.  Sosyal hizmet uzmanı ise 
yararlanmanın temel bir aracıdır. Örneğin bir çamaşır makinesinde  bir kullanma kılavuzunda  
bu yöndeki eksik bilgilerde başta tüketici açısından kusur ve ayıp kapsamındadır.  Bu kılavuz 
açma/kapatma tuşu ve temizlemeye yönelik programlar içindir .  Bu  mevzuat çalışması da 
sosyal hizmete yönelik bu yönde bir yararlanma içindir. Sosyal hizmet uzmanı da   benzer bir 
rol ve fonksiyon /görev içindir. Sosyal çalışma görevlisi ile sosyal hizmet uzmanı gibi benzer 
bir rol ve fonksiyonu bu çalışma yer alması ve benzer bir yetkinlik ve görev çamaşır 
makinasında tuşu ve programı olmayan ve sadece priz ile programı olmasına rağmen 
çalış(a)mayan bir çamaşır makinası gibi benzer bir özelliği de öne çıkarmaktadır. Motorun var 
olması da yeterli değildir. Her ikisi açısından da bir yararlanma olmadığı zaman bir tazmini de 
gerektiren ayıplı/kusurlu benzer bir hizmet ortaya çıkmaktadır. Sosyal hizmetin uygulamalı 
bir bilim olması ve buna bağlı olarak kuram ve yöntem/metod dahil uygulama açısından bir 
uygunluk yerine diğer bir bilim ve meslek açısından  böyle benzerleşmenin bu kılavuzda yer 
alması aynı zamanda eğitim ile ilgili diğer bilgilerin önemini de ortadan kaldırmaktadır. 
Kılavuzu karga gibi  benzer bir durum içinde geçerlidir. Çünkü akademik dahil böyle bir  
"eğitim" ile ilgili bir hizmet /servis ilişkisi de  söz konusu olup kalite dahil bir nitelik ve 
özelliğinde ayrıca aranmasını  gerektirmektedir. Ben yaptım oldu denilemez. Evrensel bilimin 
adı ise asla yet(e)mez. Böyle bir uygulamayı ve eğitimden sonra iş alanını belirleyen 
unsurlarda bu kalite ve niteliğinin önemli bir parçasıdır. Eğitim sonunda bir değerlendirme ve 
yetkinlikte (ehliyet) öne çıkmış olup akademik bir eğitim dahil iş piyasası ve kariyer açısından 
da bir başlangıç noktasıdır. Eğitim ile ilgili bu   sorumluluk aynı zamanda bilim ve eğitim 
açıdan da devam etmektedir.      

93. Ayrıca bu çalışmanın  173. sayfasında  ve  "Suç Mevzuatı II" de deki  12 . sayfada " 
Sosyal Çalışma Görevlisinin Hukuki Statüsü" başlığı altında ki bilgilerde şu şekilde 
yansımaktadır. "Yukarıda belirtildiği gibi SÇG’nin yaptığı iş (sosyal inceleme raporu 
hazırlanması) aslında bir bilirkişi incelemesidir. Nitekim Adalet Bakanlığı tarafından atanan 
sosyal çalışma görevlilerinin dışındaki görevlendirmeler bilirkişilik esaslarına tabi tutulmuş 
ve gerek görevlendirilmeleri ve gerekse ücretlendirilmelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından bilirkişilik esasları çerçevesinde işlem yapılması öngörülmüştür (ÇKKY, md.17/6, 
7). Dolayısı ile SÇG ve sosyal hizmetlerden yararlanılması bağlamında sosyal hizmet 
yöntemlerinin temel bir parçası olan sosyal inceleme raporu gibi bir işlev görüldüğü gibi 
yönetmelik ile de yeterli kılınmaktadır. Uygulamayı detaylı bir şekilde idari açıdan yansıtan  
bu yönetmelik ve bilgide ise her hangi bir çekince veya açıklama ek bir bilgiye yer 
verilmemektedir. Kopya- yapıştırma gibi olup bu bilgilerin internette rahatça bulunması böyle 
bir bilgilendirmeye yönelik bir işlevin de sorgulanmasını gerekmektedir.   Bu bilgilenme aynı 
zamanda bilim açısından da ayrı bir bilgi kaynağı özelliğini  kazandırılmaya yöneliktir. Sosyal 
hizmetlerin   "adalet" hizmetinin temel bir tamamlayıcı unsuru bağlamında ise karar alan 

3 of 31 15/10/2017

www.sosyalhizmetuzmanlari.com



açısından talebe bağlı sınırlı bir değerlendirmenin  özellikle bir bilirkişi incelemesi şeklinde 
yönetmelik ile görüldüğü gibi yansıtılmaktadır. Yönetmeliğin sadece bir 
anlatımı/papağanlaşması  ile böyle bir yansıma aslında sosyal hizmet uzmanı ile  rol ve 
fonksiyonun ortadan kaldırıldığını  bilim gibi ortamda  doğrulamakta ve sosyal hizmetler ile 
ilgili savunuculuk, temsilcilik boyutunun da ayrıca ortadan kalkması  bu bilgi ile mümkün 
kılınmaya yönelik olmaktadır.. Özellikle de "Küçük ve önemsiz suçların dışında kalan bütün 
davalarda, yetkili makamca vereceği kararın adil olmasını sağlamak üzere çocuğun suçu 
işlemeden önceki yaşam koşulları hakkında ve suçu hangi şartlar altında işlediği hususunda, 
nihai hükümden önce doğru bir araştırma yapmalıdır." şeklinde iç hukukun da bir parçası 
olan Çocuk Hakları Sözleşmesi ve gene buna bağlı olarak iç hukukun ve uygulamanın da bir 
parçası olan Pekin Kuralın 16nıcı maddesinde yer verilen "sosyal araştırma" gibi  temel ve 
zorunlu bir ilişki eksik  ele alınmaktadır. Evrensel bir ortaklık ve önemin bilim açıdan da  
görmezden  gelinmesi ise önemli ve ayrı sorun kaynağı olarak bu çalışmada görüldüğü gibi 
yansımaktadır. Pekin Kuralının 16 maddesi ile oluşan bu zorunluluk bu yönde yer alma 
alması gereken koşulların bir raporda yer almasını gerektirmesi özellikle bir bilirkişi özelliği 
ile  önemli   bir şekilde ayrışmakta olup "bilirkişi" özelliği ile     bu koşulların yer almasını da 
engellemeye yöneliktir. Bir dejenerasyon sosyal hizmet açısından da öne çıkmaktadır. ÇKK 
ile yapılmış olan bu düzenlemeler  ile verilen bilgiler istenildiği zaman daralttırıldığı gibi  
kendi bilgi ve nitelikleri dışındaki kişiler için sosyal hizmet konusunda  bir uzmanlık 
koşulunun   aranması da  bilim adına da meşrulaştırılmaktadır. Bilim adına  ortaya çıkan bu 
"anomi" durum daha da kara bir lekeye de dönüşmektedir. Bu yöndeki yaygınlaşma insanlığa 
yönelik bir kıyıma da neden olabilmektedir. Böylece temel bir yöntem ve uygulama evrensel 
bilim adına ve bu yöndeki bir eğitim ile de Türkiye de ki sosyal hizmeti ortadan 
kaldırmaktadır. Evrensel bir bilim ve gene uluslararası sözleşmelere rağmen  özellikle Türk 
Ceza Kanunu' nun 31inci maddesi bağlamında sosyal hizmetler ile ilgili oluşturulan bir ilişki 
ile bir asır öncesi bir uygulama çocuklar için uygun görülmektedir. Çocuklar açısından bir 
kıyıma neden olan bu araç keskin bir bıçak gibidir. Bu durum ve çocuk açıdan ayrı bir kara 
leke hukuk bilim açısından ayrı bir lekedir. Bu yönde  ceza sorumluluğu ve sosyal araştırma 
konusunda bir kargaşa için söz konusu olan bu yönetmelik ile de    16-18 yaş arasındaki 
gençler için bir zorunluluk ortadan kaldırıldığı gibi bu yönde bir zorunluluktan hiç bir şekilde 
yer almamaktadır..12-15 yaş grupları için ise kanunda olmaması rağmen tıp açısından alınan 
bir değerlendirme ile gene aynı yönetmelik ile de ÇKKY, md.17/6) koruma boyutu dahil 
sosyal hizmetler  ortadan ayrıca ve  böylece ortadan kaldırılması ile ilgili önemli boyut bir 
bilim adına meşrulaştırılmaktadır. Özellikle sosyal hizmetler bağlamında öne çıkan Pekin 
Kuralının 16 maddesini yok sayarak  bir adalet hizmetinde tamamlayıcı bir unsur olan sosyal 
hizmetler böyle ortadan kalkarken bu uygulama aynı zamanda yargıya ve bunun keyfiliğine 
de  terk edilmiştir. Ceza sorumluluk ile ilgili  bir  ilişkinin bu zorunluk ile böylece  ayrışması 
sosyal hizmetler açısından önemlidir. Meslek ve nitelikle ilgili olduğu gibi adil bir yargılama 
ve adalet için böyle bir uygulama sadece seyredilemez. Yöntemler dahil sosyal hizmetlerin 
böyle bir yararlanmaya yönelik görev ise bilim açısından da yok sayıldığı   bu bilgiler ile de 
gayet açıktır. Bu aynı zamanda bir kalitenin ötesinde  uygulamayı da öne çıkan bir bilgi 
kaynağı özelliğindedir. Bu arada bir adalet hizmetinde ve yargısal sistemde yer alan bir 
raportörlük  ve  mahkeme ile oluşan ilişki, konum ve önem ile SİR'nun öneminin hala 
anlaşılmadığı bir bilgi ve teknik düzeyi de ayrıca  yansımaktadır. Özellikle sosyal hizmet ile 
ilgili tarafsızlık, bağımsızlık, doğruluk, tutarlılık, dürüstlük, eşitlik ,liyakat ve ehliyet gibi 
prensip ve ilkelerin evrensel açıdan  bir ayrışma noktası olup bu yönde bir ortaklık ve 
uygunluğun  aranmadığı da açıktır.    Türkiye dışında bir karşılaşma konusundaki bir 
körleşme bir özgünlüğü de ayrıca mümkün kılmaya yöneliktir. Bilim adına söz konusu olan 
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bu yansımalar sosyal ve hukuk devleti yerine bir kanunperestlik için bilim açısında da ayrı bir 
somut örnektir. Kanun ve yönetmeliğin anlatımında ötesinde bir bilim noktasına gelinmediği 
de görülmektedir.   Sosyal hizmetler açısından özellikle temsilcilik, savunuculuk ve tarafsızlık 
ile  ilgili boyutunun psikolog, sosyolog veya PDR gibi bir benzerleştirme ile de ortadan 
böylece kaldırılması seyretmenin de ötesindedir.. Kuram ve yöntem açısından evrensel bir 
bilimde söz konusu olan karşılaştırmayı da içeren bir bilim özelliği  ve ortaklık yerine ise 
"idare"nin ve yönetimin öne çıkması ve sosyal hizmet eğitimi dışındakiler için  benzer bir 
yetkinlik bilim adına bu eğitimde böyle bir hedefinde bir parçası olabilmektedir. Bilim ile 
"var" olması gereken bir saygı ve etik ise bu arada yer almamaktadır. .Evrensel bir ortaklığın 
aranması yerine diğer bilim ve meslekler için böyle bir dejenerasyon ve    benzerleşme ise 
başta çocuklar olmak üzere hem hukuki hem de sosyal hizmet yöntemleri açısında görüldüğü 
gibi yeterli kılınmaktadır. Sosyal hizmetler ile ilgili bir dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve 
liyakat, nitelik ve özelliğin akademik açıdan da aranmaya gerek olmadığı  diğer bu  bilgiler ile 
birlikte  ayrıca ve özellikle yansıyabilmektedir. 

94. Bazı ülkelerdeki uygulamalarda raportörlük gibi bir görev hukuk adına mahkemelerde yer 
alabilmektedir. Bir sosyal çalışmacı /sosyal pedagog ise gençlik mahkemesinde  bir görevli 
olarak yer almadığı gibi Almanya veya İsviçre veya İtalya'da  heyetli mahkemelerin arasında 
yer alması da mümkündür. Bu aynı zamanda adaletin sadece hukukçulara terk edilmemesi ve 
geniş bir takdir yetkisinin de daraltılması içindir. Bir  bilirkişi özelliği gibi özellikler ise ayrıca   
kazandırılmamaktadır. Özellikle SİR ile Pekin Kuralının 16maddesi ayrı bir zorunlu ilişki ve 
yetkinliği de öne çıkarılmakta olup ÇKK ile yapılan düzenlemeler ile  sosyal hizmet 
uzmanı/sosyal çalışmacının mahkemelerdeki konum ve işlevleri bağımsızlık ve tarafsızlık  
sosyal hizmet bilim adına da kaçınmaktadır. Özellikle taraf ve savunuculuk boyutu böyle bir 
konumu da engellemektedir. Türkiye deki gibi mahkemelerde oluşan böyle bir  konum,   
ilişkiler ve bağımsızlık hala gözetilmediği gibi bu bilgi ile de anlaşılmak istenmemektedir. 
Kanunu anlattırmak ve okutmak ve ezberlettirmek öne çıkmaktadır. Bilirkişi gibi özelliğinin 
ise başta adil bir yargılama açısında gözetilmiş olmaması hem bir hukuk aykırılığını bu 
şekilde meşru kılarken hem de sosyal hizmet bilimi  dahil  bilimden uzaklaşmaya böyle somut 
bir katkı örneği de olabilmektedir. Türkiye için de ayrı bir özgünlüktür. Fakat dejenerasyon 
dahil bu "anomi" halini ve   normalleşmesi daha da özgündür. Bilim ve teknik açısından 
benzer bir ortaklıkta yoktur. .Yöntemler dahil sosyal hizmetlerin böyle bir yararlanmaya 
yönelik görevin ise bilim açısından aslında "yok" sayıldığı ve  bu bilgiler ile de gayet açıktır. 
Özellikle ISS ve aranılan özellikle ile   ASŞ/14üncü madde bağlamında aranılan özelliklerin 
bu bilim ve uygulamadan  uzaklaşmasına da yöneliktir. Söz konusu olan bu ortaklık ise aynı 
zamanda ve özellikle reddedilmektedir. Bu reddetme ,çocukların haklarını ve yararlanmalarını 
engellemeye yönelik bir kasıt unsurunu da böylece öne çıkabilmektedir. Hak sahipleri için 
bilim ve teknik açıdan uygun ol(a)mayan böyle bir ayıp, sosyal hizmet açısından da ayrıca 
açık bir ortaklığın örneği de olabilmektedir. 
 
95.Görüldüğü gibi sadece kanun ve yönetmelik ve bir bilim adına bir "okutmanlık" ve anlatım 
özelliğinin kazandırılması ile birlikte çocuk dahil sosyal hizmetlerden yararlanmanın idari 
yönetim açısından  böylece yeterli kılınması  "Böylece, Sosyal Çalışma Görevlisi “ceza adalet 
sisteminin ayrılmaz parçalarından biri” haline getirilmiştir. İnfaz sistemi içinde bir memur 
gibi yapılandırılan sosyal çalışma görevlilerinin bir süre sonra, hakkında görevlendirildikleri 
çocukları birer dosya numarası olarak algılamaları tehlikesi bulunduğu söylenebilir."      iken  
bu mahmurlaşmayı açıklamasına rağmen SÇG gibi bir görevlendirmeyi  doğrulama devam 
etmektedir. Keşke kopya-yapıştırma ile bir anlatımın noktasında kalması daha da iyi 
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olabilirdi. Mesleksel bir bağımsızlık ve taraf boyutunun görmezden gelinmesinin yanı sıra her 
türlü müdahaleye açık bir çalışma ortamı ile birlikte SİR konusundaki yetkinliğin de ortadan 
kaldırılmış olması aslında yaşanılan bu sorunu ortadan kaldıramamaktadır. Türkiye özgü olan 
çocuk ağır ceza mahkemesi ve çocuk (ki genç ve mahkeme kavramı yerine "çocuk" olarak 
hala ele alınması ve olağanlaştırılması söz konusu olan bir düzeyinin de ayrıca  yansımasıdır)  
ve aile mahkemelerinde söz konusu olan konum, ilişki ve de sosyal hizmetlerden yararlanma 
için öne çıkan  savunuculuk, taraf ve bağımsızlıkla ilgili boyutunun ele alınması yerine sadece 
bir yakınma    öne çıkabilmektedir. Bu yakınma, sosyal hizmetinde en azından sosyoloji gibi 
bir bilimin ötesine taşınmasına yardımcı olduğu gibi karşılığı olmayan bir uygulamayı  
meşrulaştırma içinde ortaya konan bu çaba aynı zamanda   uygulamalı bir bilim özelliğine 
hala ulaşılmadığını da yansıtabilmektedir ."Çocuk" yerine kanunu korumak , anlattırmak ve 
ezberleştirmek öne çıkarken bilim ve tekniği açısından içi doldurulmayan  bir bilgi özelliğin 
kazandırılması ve SGÇ ile benzer yetkinlik ise aynen görüldüğü gibi böylece devam 
etmektedir. " Benzer bir tehlikenin baroca müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın 
ücretinin Cumhuriyet Başsavcılığı onayı ile ödenmesi durumunda da avukatların 
bağımsızlığının zedelenmesi durumunda olduğu görülmektedir. Sosyal çalışma görevlisi 
çocuk ceza muhakemesinde belirleyici, temel unsurlardan biridir ve kendisine özgü bir hukuk 
durumu ve üstlendiği temel görevler vardır. Örneğin SÇG duruşmada çocuk hakkında sözlü 
veya yazılı açıklamalar yaparak, muhakemeye “sosyo-pedagojik bir bakış açısı” ekler. Bu 
nedenle, SÇG pedagog, sosyolog, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı olabilir. Sosyal 
çalışma görevlisi, “çocuğu koruyucu ve destekleyici bir tedbir” uygulanması gerekip 
gerekmediğini inceler. Sosyal çalışma görevlisi, inceleme yaptığı çocuk hakkında mahkemeye 
görüş bildirerek, somut olaydaki çocuk hakkında “ceza muhakemesinin mecburiliği 
prensibinin istisnalarının” (Diversion) uygulanıp uygulanmayacağı hakkında bir kanaat 
bildirir."  şeklindeki bu açıklama ile  sosyal hizmet konusundaki SİR dahil bu yönde benzer 
bir yetkinin sosyolog, psikolog ve pedagog (?) gibi benzer bir  yetkinlikte görüldüğü gibi 
açıktır. Örneğin Almanya dahil söz konusu olan sosyal hizmetin bir parçası olan "sosyal 
pedagoji" gibi disiplin ile ilgili bir bakıştan yola çıkıp sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı 
ile sosyal pedagog'ların benzer meslek olduğunu ise görmeden vede   bir sosyolog ve eğitimi 
söz konusu olmayan "pedagog" ve psikologlar için böyle bir benzerlik  ayrı bir bilgi 
düzeyinin de ötesine taşınabilinmektedir. ASPB ve bir adalet hizmetinde asli bir görev olan 
sosyal hizmet ve çalışanlarda bu bilgi ile ortadan kalkmaktadır.   Ayrıca bir eğitim bilimi olan 
"pedagoji" ve  sosyoloji ile sosyal hizmet/pedagoji ile benzer  bu ilişki ve yetkinlik  
konusundaki bu  becerinin(!?) ve düzeyin önemi de söz konusu olmaktadır. Gene örneğin bir 
mimarlıkta ve şehir planlamada "sosyoloji" konusunda meslek açıdan  bir bilgiye sahip 
olunmasının "sosyolog"lar  içinde mimarlar ve şehir plancılar için benzer bir yetkiye sahip 
olmasının beklenmesi içinde  bir durum  bu bilgiyi daha da   gerekli kılabilmektedir. 
 
96.Sosyal Hizmetler gibi bir hak ve sosyal hizmet yöntemlerine yönelik böyle bir evrensel 
lisans eğitim programı (25)ve bir beceriye yönelik örgün bir eğitim söz konusu iken  böylece 
uygulamalı bir sosyal hizmet dışında uygulamalı bir bilim olmayan başta sosyoloji mezunu 
sosyolog ile benzer bir yetkinlik bu bilgi ile de gayet açıktır. Keşke bu çalışmada kopya-
yapıştırma noktasında kalınsaydı daha iyi olabilirdi. Fakat, 1982 de ortadan kalkan eğitim 
bilimine ( pedagoji) rağmen hala pedagog gibi bir meslekten de  söz edilmesi ile görüldüğü 
gibi SİR nun buna dahil edilmesi böyle bir çalışmada da ve bilim açısından da ayrıca öne 
çıkmaktadır. Bu bilgi özellikle bir bilim ve teknik açıdan da ayrı bir mahcubiyet noktadır. Bu 
durum Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Pekin Kuralları bağlamında gerçeğe aykırı çeviri içinde 
geçerlidir. Özellikle bu yönde benzer bir yetkinlik ile (ÇKK 3/1-e) ilgili düzenlemenin  
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13.6.2012 tarihli olması ve  sosyolog  dahil diğer meslekler ile genişletilen bu düzenlemeden 
önce bu bilgi bu önemi arttırmaktadır. Bu çalışmanın ve bu bilginin AÖF için 2012-13 
dönemi için mi yoksa 2011-2012 dönemi olmadığı ise belli değildir. Ancak 2012-13 güz 
döneminde bu bilgilerin yer alması  ve bu çalışmanın hazırlık aşamaları ve yayınlamaları 
birlikte düşünüldüğünde bu bilgilerin düzenlemeden önce var olduğunu öngörmekte  mümkün 
olabilmektedir. Bu öngörü ile birlikte sosyal hizmetler açısından ve idareye bir öncülük veya 
katkıda söz  konusudur. Ortada kuram ve teori ile teze dayalı bir uygulama için başka bir 
kaynakta yoktur. Türkiye dışında bilim ve uygulama açısından bir karşılığı da yoktur. 
Almanya dahil sosyal pedagojiye dayandırmak ise bilim ile ilgili bir etiğinde ötesine 
taşınmaktadır. Bir bilim adına çocukların geleceklerinin ve  insanlığının da    karartılması 
ve/veya kıyım ise ayrı bir ortaklık ve  katkı ile  verilebilmektedir. ÇHS ile gerçeğe aykırı 
çeviri ve birlikte SİR açısında temel bir aracın olması , yarar ve esenliğinin gözetilmesi 
bağlamında ise  keskin  bir  bıçak özelliğinin   satıra veya bir baltaya benzer  dönüşebilmesi 
de mümkün olabilmektedir. Ayrıca sosyal hizmetler ile ilgili bilimin dışında daha çok   
hayırseverliğin post bir moderniteye dönüşümü için bir araç ve hedefte öne çıkabilmektedir. 
Sosyal hizmetler ile ilgili bir  ihtiyaç ve zorunluluklar ortadan kalkmakta olduğu gibi  çocuk 
dahil bir bireyin, insanın odak olması yerine ise lütfa ve minnete dayalı bir yaklaşımda öne 
çıkabilmektedir. Çalışanlar açısından ise bir zekat memurluğu gibi geniş bir yetkinliğinde bu 
bilgi ile zenginleştirildiği  anlaşılmaktadır.  Dolayısı ile  sosyal hizmet bilimin dışında söz 
konusu olan   bu bilgi, tarih ve   SİR u dahil bir uygunluk söz konusu olması ayrı bir tartışma 
ve değerlendirme noktasıdır. Çünkü bu bilginin  katkıya  neden olduğu ve yansıyan bilgiler ve 
de uygulamalarda bu yönde olabilmektedir. Sosyal hizmet tarihi açısından ise 5 Temmuz 
2005 tarihi önemli bir kara leke iken  bu bilgi ve tarih ikinci önemli diğer önemli bir kara leke 
olmaktadır. Sosyal hizmet açısından söz konusu olan asli bir görev ve hizmette bir 
hayrıseverliğe geri bir dönüşe de neden olabilmektedir.   Şayet bu bilgi;  bu düzenleme 
tarihinden  sonra ise sosyal hizmet konusunda eğitim almamış kişiler için bu yönde önemli 
uygunluk gene bu bilgi ile öne çıkabilmektedir. Yöntem dahil sosyal hizmetlerin bilim  adına  
boşaltılmasına yönelik bir meşrulaştırma ve olağanlaştırma  akademik açıdan da gayet açıktır. 
İdari ve siyasi açıdan da ayrı ve önemli bir katkı ve yardımında  kaynağıdır. 
  
97. Böylece koruma dahil  sosyal hizmet yöntemleri açısından da ortak bir temel  araç olan 
SİR ve müdahale konusundaki yetkinliğin hukuksal açıdan da söz konusu olması sadece 
sosyal hizmet bilimi içinde geçerli değildir .Bu durum hukuk bilim ve adamları içinde 
geçerlidir. Özellikle müdafi gibi bir zorunluluğun çocuklar içinde söz konusu olması 
avukatlık hizmeti açısından da ayrıca önemlidir Böyle bir adil bir yargılama dahil 
savunuculuk kapsamında hukukun aranması yerine ÇKK ve yönetmeliklerin avukatlar dahil  
hukuk insanları için ele alması ve oluşan bu aykırılıkların  eğitimler dahil  yoğun bir 
meşrulaştırılması da bu yöndeki diğer önemli bir gerçektir .Bir anlatımın veya eberleştirme 
/papağanlaşmanın ötesine taşınılmamaktadır. Hem hukuk hem de sosyal hizmet ile ilgili böyle 
bir "anomi" bağlamında bu yöndeki bir yetkinliğe sahip olmayanlar için ayrıca  aranılmaması 
önemi bir engel kaynağı da olabilmektedir. Bunun diğer bilimler ile de yaygınlaştırılması, 
benimsenmesi ve meşrulaştırılması ile ilgili bu bilgi akademik dahil ayrı bir değerlendirme ve 
sorgulanma  noktası da ayrıca olabilmektedir. Özellikle de açık öğrenim özellikleri ve 
yaygınlaşma bir sosyoloğun ve/veya karşılığı olmayan pedagog (?) dahil diğer meslek 
sahipleri içinde yetki aşımını da içeren bir durumda ortaya çıkmaktadır. Sosyal hizmet bilimi 
adına karşılığı olmayan bir yetkinliğin  SİR ile birlikte uygunluğu için ise bu ünitede "  Sosyal 
çalışma görevlisi, ceza muhakemesinin yürütülmesi sırasında, bunu yönlendirici etkilerde 
bulunur; muhakeme sonunda mahkemenin verdiği eğitim tedbirlerinin organize edilmesinde 
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katkıda bulunur ve bunların yürütülmesini denetler. SÇG uzmanlık bilgisini kullanarak 
çocuğun üstün yararı için faaliyet gösteren bir süjedir, fakat hukukçu değildir. Bu nedenle, 
çocuğa veya ailesine “hukuki yardım” yapmak görevi yoktur: hukuki yardım müdafi veya 
vekil tarafından yerine getirilir. Ancak SÇG çocuğu bekleyen süreç konusunda ona bilgi 
verebilir. Fakat bu bilgiyi verirken somut olaya veya kişiye ilişkin “hukuki bir 
değerlendirme” yapmaması" şeklindedir. Bu bağlamda bir psikoloğun veya diğerlerinin kendi 
bilgi ve nitelikler dışında aranılmasına yönelik bir uzmanlığın dışında bir yetkinlik görüldüğü 
gibi ele almamaktadır. Pekin Kuralının 16ıncı maddesi de aranılan zorunluluğun ve sosyal 
hizmet ile ilgili öneminin engellenmesi içinde   bilim adına bir meşrulaştırma öne 
çıkmaktadır.  
 
98.Gene ÇKK nun anlatımına yönelik bu çalışmanın  173. ve diğer çalışmanın 14.sayfalarında   
yer alan  Sosyal Çalışma Görevlisinin Çalışma İlkeleri de "Sosyal Çalışma Görevlisi yasa 
ile öngörülen sosyal inceleme görevini yaparken kurallara bağlı olarak hareket etmek 
mecburiyetindedir. Meslek etik kuralları da onu bağlar. " şeklinde SİR ile ilgili etik dahil 
mesleksel özellikten bahsedilirken bir sosyoloğun, bir psikoloğun ve de PDR gibi kendi bilim 
ve mesleklerinin dışında  SİR düzenlemesi ile ilgili bir uygunluğun  aranmadığı açıktır. 
Özellikle kendi bilim ve nitelikleri dışında sosyal hizmet ile ilgili kurallarında böylece 
meşrulaştırıldığı görülmektedir..    "SÇG’nin çalışma ilkeleri, ÇKKY’nin 18. maddesinde 
şöyle düzenlenmiştir: Çocukla görüşme görevi: SÇG’nin hakkında sosyal inceleme yapmakla 
görevlendirildiği çocukla yüz yüze görüşmek mecburiyeti vardır. Bu görüşmenin yeterli 
sürede ve sayıda yapılması mecburidir. Dolayısıyla üstünkörü bir görüşmenin yapılmaması, 
yapılan görüşmelerin çocuğu tanımaya elverişli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Çocukla 
yapılan görüşmenin nerede yapılacağı konusunda bağlayıcı bir düzenleme yoktur. Çocuğun 
evine giderek görüşme yapılabileceği gibi kollukta veadliyede de görüşme yapılabilir. Ancak 
ayaküstü görüşme yapılması doğru değildir...." şeklinde ayrı bir öznelik öne çıkmakta olup 
kendi mesleklerine sahip oldukları bilgi ve nitelikleri dışında hizmet açısından söz konusu 
olan bir ürünün olağanlaştırılması/meşrulaştırılması ile birlikte böyle bir yetkinlik mümkün 
olabilmektedir. Diğer bilim açısından önemli bir benzerleşmede öne çıkarken böyle bir eğitim 
program ve içerikleri de aslında bu şekilde ve böylece  boşaltılmaktadır.   
 
99.Sosyal İnceleme Raporu ise  173. sayfada ve diğer çalışmanın 14.sayfasında da ayrıca ele 
alınmaktadır. "Eğer SÇG kendisine yasa ile verilmiş olan çerçeve dahilinde yeterli bilgiye 
ulaşmışsa, bu bilgileri bir sosyal inceleme raporu haline getirir." şeklinde görüldüğü gibi  
kanun  öne çıkmaktadır. Sosyolog, psikolog gibi  kendi mesleklerine sahip bilgi ve nitelikleri 
dışında alınan bilgiler ile de bir sosyal inceleme raporu evrensel bir bilim ve akademik açıdan 
da kanun ve yönetmelik ile mümkün kılınmaktadır. Adalet bağlamında sosyal hizmet ve 
hukuk birlikteliği için özellikle medeni/yurttaş hukuk ve çocuk/gençlik dahil ceza hukuku 
konusunda bir asırdan beri söz konusu olan bu ortaklık bağlamında öne çıkan SİR ve bunun 
SÇG ve ile  böyle bir uygunluk öne çıkmaktadır. Hukuk bilim ve uygulamanın vesayetini de 
içeren  bir öncelik bilgi yerine de meşrulaştırmaktadır. Uygulamalı bir bilim olan sosyal 
hizmet yöntem ve tekniklerin ve bir karşılaştırmanın değerlendirilmediği de bu meşrulaştırma 
içindir. Sosyal hizmet gibi kendi akademik bir  eğitimin parçası olarak ise başta sosyolog, 
psikolog  ile kendilerini pedagog diye de zanneden PDR gibi mesleklerinin dışında sosyal 
hizmet yöntemleri konusunda benzer bir yetkinliğe sahip kıldığı veya  gözetilmemesi sosyal 
hizmet ile ilgili verilen mesleksel bir yetkinliğin de ortadan kalkmasına temel bir  neden de 
olmaktadır. Sosyal hizmet ile akademik bir eğitim ihtiyacı bu arada ortadan kalktığı gibi 
uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmet gibi bir bilimin en azından sosyoloji gibi bir düzeye 
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ve de hayırsevere dönüşmesine de nedendir. Sosyal hizmetler gibi asli bir görevde bu arada 
evrimleşmek içindir. Ayrıca son zamanlarda "kanıta dayalı olma" bağlamında söz konusu 
olan bir kavramda öne çıkmaya başlamıştır. SİR da bu kapsamda olup bir asırdan beri böyle 
bir zorunluluğu bilmeden bunun sosyal hizmet açısından ele alması bilim adına bir cehalet 
düzeyini de yansıtmaktadır. Buna ek olarak SİR için bu yönde oluşturulan dejenerasyonun  bu 
şekilde meşru kılması aynı zamanda söz konusu olan bu kavramın boşaltıldığını ve de 
farkında olunmadığı da görülmektedir. Bu bilgiler görüleceği gibi  bilgisayara giren bir virüs 
programı ile ilgili bir yazılımcılık işlevi gibi benzer bir işlev olarak öne çıkmaktadır.  Başta 
çocuklar, gençler, yaşlılar ve kadınlara yönelik  sosyal koruma ile ilgili böyle bir önem 
bağlamında evrensel bir sosyal hizmetler gibi bir hakkın boşaltılması ve etkisizleştirilmesi ile 
de başta idare yönetim açısından günümüzde öne çıkan bir keyfilikte böylece öne 
çıkmaktadır.  Meslekleri ile ilgili kendi bilgi, nitelik ve yetkinlikleri dışında böyle bir 
yetkinlikle oluşan bir kandırma ve  yetki aşımını ise meşrulaştırılmak ve olağanlaşabilmekte 
bu yönde ayrı bir hedefe yöneliktir. Bir virüs programının temel bir aracı gibidir. Bilgisayar 
çalışır fakat yerleşen bir virüs artık o bilgisayarı da yönetebilir. İstediği zaman başka bir 
sistemi de çökertir, en üst bir bilgisayarı işlevsiz bıraktırabilir. "Sosyal Hizmet Mevzuat" gibi 
böyle önemli bir  çalışma ve yer alan bu bilgiler ise önemli bir çelişkiye /tutarsızlığa önemli 
bir  nedendir.  Toplumsal açıdan da sosyal hizmetler ile bir "var" olmanın  ve mesleğin 
sorgulanması da ayrı bir değerlendirmeyi, sorgulanmayı da öncelikli kılmaktadır. 
 
100.Özellik ve sadece 20 bin baskı ile oluşan yayın bağlamında söz konusu olan bu açık 
öğrenimde  ki bu ünitelerde yer verilen bilgiler ve değerlendirmeler bu ünitenin  sonunda da 
bir değerlendirme için geçerlidir. Önemlidir. Sosyal hizmetlere yönelik böyle bir "anomi" ye 
yönelik bu bilgiler bazı sınav sorulara da yansıyabilmektedir.(30) Örneğin   SİR nu da içeren 
bir sınav soru anahtarı için verilen geçerli bir bilgi kaynağıdır. SÇG bağlamında bir 
sosyoloğun veya psikoloğun veya öğretmenin SİR düzenlemesi  içeren seçenekli bir soru 
işaretlenmediği takdirde ise geçerli olmayan bir yanıt sınav dahil  mezun olunmasını 
engelleyebilmektedir. Gene sosyologlar, pedagoglar ve  SİR için temel bir araçtır gibi 
seçenekli bir sorunun yanıtının  evet olması da doğru bir yanıt olmak zorunda olması bu 
eğitim ve çalışmanın önemini de yansıtmaktadır. Bir bilgisayara hasar ve etkisizleştirmek 
amacı ile  virüs programına benzer somut bir özellikte ortaya çıkmaktadır. Veya bir organ 
veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara bilindiği 
gibi kanser demek olup bir yaygınlaşmada söz konusudur.    Sosyal hizmet konusunda eğitim 
almamış kişilerin sahip oldukları bilgi ve niteliklerinin dışında bir yetkinlik ve de SİR gibi bir 
raporlama için önemli bir ürünün/aracın kandırılmasına için de söz konusu olan bir 
ŞARLATANLIK (TDK) özelliğine  yönelik açık bir ortaklıkta bir virüs programı veya kanser  
gibi öne çıkmaktadır. Özellikle sosyal hizmet açısından  asli bir görev bağlamında   2012 
yılında  SÇG ile yapılmış olan bu düzenleme sonucu uygulamalı bir bilim özelliği olmayan 
sosyoloji gibi kendi bilgi ve niteliği dışındaki sosyologların  ASPB da işe yerleştirilen 
sayısının yüzde dokuz yüz oranında artış olduğu ve sosyal hizmet uzmanı ile  benzer bir 
artışın olmadığı bu bilginin özelliği ve önemini de yansıtmaktadır. Sosyal hizmetler ile ilgili 
bu anomi/dejenere/yozlaşma durum     Adalet Bakanlığı içinde geçerlidir. Böyle bir bilgi ve 
kaynak özelliği bağlamında bu bilgi gene   "Bu rapor savcı ve mahkemeye yol gösterici, somut 
olayda o çocuğun hangi tedbirler veya yaptırımlarla karşılanması gerektiği konusunda fikir 
verici, “olgu saptamalarından” ibaret bir rapordur. Diğer bir ifadeyle sosyal inceleme 
raporunda çocuğun ceza sorumluluğu bulunduğu veya bulunmadığı şeklinde bir kanaat 
açıklanamaz. Rapor sadece, bu konuda nihai kararı verecek olan hakime, kararını verirken 
kullanacağı olguları iletmek amacı taşır. Sosyal inceleme raporu yazılı bir rapor olmakla 
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birlikte, duruşmada sözle olarak da açıklanabilir (CMK, md.214/1)" yönetmeliğe dayalı bir 
bilginin evrensel bir bilim yerine öne çıktığı bir durumu da somut bir şekilde yansıtmaktadır. 
Bu aynı zamanda hem mesleksel hem de hak sahibi açısından söz konusu olabilecek hukuksal 
bir sürecinin de engellenmesine yöneliktir. Bu yöndeki meşrulaştırmalar hukuk bilim ve 
teknik açısından da ayrıca geçerlidir. Sonuçları ile birlikte değerlendirildiği böyle bir çalışma 
ve ortaya çıkan bu durumlar ayrıca kişisel bir vebalin /sorumluluğun ötesinde bir durumu 
belirlemeye yönelikte olabilmektedir.  
 
 
7. SOSYAL HİZMETLER ADINA BİR SEFİLLEŞME HALİ 
 
101.Türkiye'deki söz konusu olan bir "sosyal sistem" ve buna bağlı olarak sosyal hizmetler ile 
ilgili bir lisans eğitim ve uygulamanın yansımasına  da neden olan bu "Sosyal Hizmet 
Mevzuatı" çalışma ve  bilgiler ele alındığında ise  ÇKK ve ilgili yönetmenliğin ön plana 
çıktığı gayet açıktır. Böyle bir anlatım/ezberleştirme ve "anomi" ile birlikte idari yönetim ve 
yaklaşımın evrensel bilimin  önüne çıkması ise  bir genelge ve yönerge  özelliğini de içeren  
bir hizmet içi eğitim programı   böylece kazandırmıştır. Evrensel bilim açısından ve    bilim 
adına sosyal hizmetler ve adalet hizmete yönelik  kazanılan bu  anomi  özelliğini de içeren   
bu bilgileri aynı zamanda bir değerlendirme noktası olabilmektedir. Sadece bir tercih ve 
yaklaşım ile   olmayıp hem bilim hem de adalet ve sosyal hizmetlerini de içeren bir 
uygulamaya yönelik olması ve de  sadece bir çalışma için 20 000 baskıyı da içeren kariyer 
dahil maddi ve manevi bir kazanımda görüldüğü gibi söz konusu olabilmektedir. Özellikle 
YÖK bağlamında sağlık kapsamında önlisans programları konusunda bir tamamlamanın  söz 
konusu olması  ile birlikte bir genişletme ve yaygınlaşma da diğer  önemli bir sefillik noktası 
olabilmektedir. Bir virüs programını ile oluşturulan virüsü yaygınlaştırma gibidir. Oluşan bu 
dejenerasyon bilim ve insanlık adına bir kıyımında yansımasıdır.  Bu yöndeki  kıyımın yanı 
sıra başta ASPB ve 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunun bağlamında öne çıkan asli bir görev 
özelliği ve idari, siyasi yönetime yönelik  bu kazanım ve yansımalar özellikle  sosyal 
hizmetlerden yararlanma açısından da ayrı bir değerlendirme noktasını zorunlu kılmaktadır.  
Buna adalet hizmeti de dahildir. Bir olgudan yola çıkarak bilim ve hukuk  açısından temel 
yöntemlerden birisi de olan  karşılaştırma ve değerlendirme ise   bilimin de temel bir 
parçasıdır. Bu çalışmadaki  eksikliklerin ve sorunların  giderilmesi ve sosyal hizmetlerin 
belirlemesi   bir önceliği de öne çıkarmaktadır. Eğitim alanları ve mezun olanların 
geleceklerinin yanı sıra işgücü piyasası da dahil   hak sahiplerini de ilgilendiren bu bilgiler    
bilim ve uygulama açısından da uzaklaşma veya yakınlaşma içinde gene bir değerlendirme 
noktası olmaktadır. Özellikle sosyal hizmet yöntemlerinin ve uygulamanın evrensel açıdan 
önemli bir parçası olan  sosyal inceleme raporu ve bu yöndeki yetkinliğin değerlendirme 
noktalarından birisi de doğal olarak   “Uluslararası Sosyal Hizmet   ISS ( INTERNATIONAL 
SOCIAL SERVICE” tir (3). 
 
102.Sosyal hizmetleri ve kurumsal yapıları da uluslararası açısından  yansıtan bir kuruluşun 
Türkiye ki temsilcinin ASPB olması bu değerlendirmeyi daha da önemli kılmaktadır. Halbuki 
Türkiye açısından da ayrı ve özerk benzer bir  yapı olması sosyal hizmetler açısından  hala o 
noktada olunmadığının bir örneğidir.  Özellikle sosyal hizmetlerin asli bir görevini öne 
çıkaran ASPB ile  kurulan ilişki  ve yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları da 
dahil İzlanda, İran veya ABD gibi sosyal hizmetler ile ilgili yurtdışından hem hukuksal hem 
de idari açıdan yapılan bir talep bağlamında SİR da öne çıkmaktadır. Görüleceği gibi  SİR da ; 
bakanlık açısından da  görevlerinin arasındadır. Öngörülen birim ve görev ile de  sadece 
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sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı tarafından düzenlemesi yönergeler dahil 
yansıtılmaktadır. Bu ortak talep, Türkiye açısından geçerli olup yurtdışındaki bir talep için de 
bu yönde bir niteliğinin de aranmasını gerektirmektedir. Fakat, Türkiye de 2005 den beri söz 
konusu olan ÇKK ile de  sosyolog, psikolog gibi meslekleri dışında SÇG gibi garabet bir 
tanımlama ve yetkinlik ile başta SİR dahil sosyal hizmet yöntemlerinin  mümkün kılınması 
başta bakanlık açısından bir ayrışma noktasıdır.2005 yılında sonra bu yönde yapılan talebe 
yönelik bir niteliğin aranılmaması aynı zamanda "ISS" “Uluslararası Sosyal Sosyal Hizmet   
ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE) gibi bir kurumdan geri gönderilmesi içinde 
bir  neden olup bu yönde bir niteliğin ve özelliğin ayrıca aranmasını zorunlu kılmıştır. 
Evrensellik açıdan bu zorunluk Türkiye’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ise 
halen geçerli değildir. Başta ÇKK ile ilgili yönetmelikler ve de sosyal hizmet merkezleri gibi 
uygulamaya yönelik yönetmeliklerde bu yöndedir. Aynı çatı altında  SİR dahil bu yönde bir 
nitelik ve özellik bu genelgeye rağmen hala aranmamaktadır.(5) Çocuk koruma adına böyle 
bir "anomi" veya yozlaşmaya  yönelik bu düzenlemeler görüldüğü gibi hem bilim hem de 
başta ASŞ ve de Anayasa için de gayet açıktır. Evrensel bir ortak dil  ve bir uygunluk yoktur.  
Fakat buna rağmen  yasa ve idari yönetimce oluşan bu keyfiliğin bilim adına 
olağanlaştırılması/meşrulaştırılması ve de bilim dahil boşaltılması hem uluslararası bilim ve 
uygulama açısından da bir ayrışmaya ve uzaklaşmaya da neden olduğu bu çalışma ve  bilgi ile 
de gayet açıktır. Eğitimin bu konuda temel araç olduğu öne çıkarken böyle bir açık eğitim 
bağlamında da söz konusu olan  kalite ve nitelik açısından bu çalışma ayrı bir sorun kaynağı 
da  olabilmektedir. Böyle bir virüs veya kanser gibi benzer bir özellik bağlamında bir 
sosyoloğun veya psikoloğun kendi meslekleri dışında SİR tarafından düzenlemesi ve buna 
göre sosyal hizmetlerden yararlanmasının akademik bir bilim açısından böylece 
meşrulaştırılması, olağanlaştırması, uygun görülmesi başta sosyal hizmet gibi bir bilim ve 
mesleği de  kısaca "yok" sayabilmektedir. Böyle bir sosyal hizmet eğitim programlarına 
rağmen (25) yetki dahil mesleksel bir benzerleştirmek içindir. Her hangi bir bilgi 
,çekince/açıklama olmadan böyle bir meşrulaştırmayı/benimsemeyi bilim açısından  oluşturan 
bu düzeyi/göstergeyi yansıtan diğer bir bilgi ise Afganistan ile ilgilidir..(4)SİR nun sosyal 
hizmetler konusunda eğitim almış kişilerce de düzenlenmesinin gerektiği  bu bilgi bağlamında  
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal hizmetlerden yararlanması vede layık görülmesi 
başta çocuklar için bir dip noktanın da ötesine taşınmaktadır. Toplumun  aşağılanması ile 
bilim adına ve bu çatıda da olabilmektedir. Özellikle başta Almanya dahil bu konuda 
görmezden gelmeler ve dejenerasyon/yozlaşma  özellikle insan hakları dahil çocuklar 
açısından da bir tehdit ve tehlike bilim açısından da aynen devam etmektedir. Bu yönde 
yapılan bazı söylemler, bilgi ve samimiyetleri de bu arada etik dahil bir sorgulanmayı ve de  
değerlendirmeyi de gerektirmektedir. Kısaca yanlış ve doğrunun aranmasının "etik" olarak 
tanımlanmasının yanı sıra  etik, daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, 
yargılar iken  "ahlak" yöresel olduğu gibi  etik'in  evrensel olduğu gibi evrensel kabul gören 
kuralları da içermektedir. Bu bağlamda evrensel bilim ile bir uyum, uygunluk ile birlikte bu 
noktaya yaklaşma ve uzaklaşmak  ayrı bir önemdedir. Evrensel bilim açısında özellikle ve 
öncelikle bir çekince ve açıklama olmadan akademik açıdan oluşan bu yöndeki ortaklıklar ve 
katkılar bu sorumluluğu aslında daha da arttırmaktadır. 
 
104.Diğer bir değerlendirme noktası ise "Avrupa Sosyal Şartı" olup sosyal hizmetler ve  
sosyal hizmet yöntemlerinden/metotlardan yararlanma ile ilgili bir hakla ilgilidir. Değerli 
Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu'nun ASŞ da yer alan ve sosyal korumaya  yönelik 14üncü madde 
ile ilgili yapmış olduğu tespitte önemli bir değerlendirme noktasıdır. Halen uzaklaşan sosyal 
hizmetler açısından da yeni bir dönemin ayrı bir başlangıç noktası da   olabilmektedir 
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.Türkiye dahil 47  ülkenin üyesi olunduğu Avrupa Konseyi bağlamında 18 Ekim 1961 
imazalanmış,26.Şubat !965 te yürürlüğe bu sözleşmenin 16 Haziran 1989 da TBMM 
onaylanmış olan bu ASŞ sözleşmesinin  orijinal İngilizce ve Fransızca metinde yer alan 
İngilizce  "Everyone has the right to benefit from social welfare services. "   kelimesi 
görüldüğü gibi Türkçeye  "Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı. şeklinde de 
çevrilmiştir. Diğer resmi dil Fransızca  “Droit au bénéfice des services sociaux” olup bu iki 
resmi dilin dışında Almanca çeviri ”“Jedermann hat das Recht, soziale Dienste in Anspruch 
zu nehmen.";İtalyancası "Ogni persona ha diritto di beneficiare di servizi sociali qualificati " 
ve İspanyolcası ise  "Derecho a los beneficios de los servicios sociales" olup "Herkes için 
sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı vardır"  şeklinde benzer bir ortak çeviri Türkçe 
dışında söz konusudur.. Fransızca resmi dilden yapılan bir çeviri ile Almanca, İtalyanca ve 
İspanyolca dilleri birlikte ele alındığında İngilizceden Türkçeye yapılan bu çevirinin yanlış 
olduğu açıktır.(31)47 ülke arasında böyle bir ortak çeviri Türkçeye özgün olup diğer dil ve 
ülkeler açısından da bir ayrışma söz konusudur. Türkçe çeviri yerine bu maddenin "Sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkı" şeklinde çevrilmesi ise hem evrensel bilim hem de  hukuksal 
açıdan ele almayı artık zorunlu kılmaktadır. Böyle somut bu bilgi bağlamında Türkçe dışında 
sosyal hizmetlerden yararlanma hakkından bahsedilirken bu yönde bir yanlışlık ve israr ise 
zekayı zorladığı gibi kısaca cehaletin ötesine de taşınmak içindir. Öngörüyü bile ortadan 
kaldırabilen bir cehalet ile  evrensel bilim açısından "normal"in dışında kendine özgü bir 
"anomi" halide ortaya çıkmaktadır. Kısaca ve özellikle hak sahiplerine yönelik bir hakkın 
kötüye kullanım ve etkisizleştirmek öne çıkmaktadır. İnsanı ve bir "birey"i odak olmanın 
bilim açısından gelinmemesi yerine ise mağduriyetler ve keyfilikler bağlamında insan 
haklarına yönelikte bir saldırı niteliği de sosyal hizmetler ve hukuk açısından ayrıca 
kazandırılmaktadır. Bu önem aynı zamanda  sosyal hizmetlerin hem bilim hem de kamusal bir 
hizmet ile ilgili bir varlığının da  noktasıdır. Özellikle savunuculuk ve taraf olma bağlamında 
söz konusu olan bir görev ve sorumluluğu yerine getirmek yerine bu garabet yanlışlığı  
savunmak sadece kendi bilim ve mesleğine dayalı  sorumluluğunu da kısaca  aşağılamak için 
bir araçtır. Böyle bir "anomi"ye yönelik bol bol "ama"lar veya mazeretler sadece kutsanan bu 
ezberleri korunmaya yöneliktir. .Bu tespit ve normalin dışında ortaya çıkan bu   durum sosyal 
hizmetlerinde  yeniden değerlendirilen bir noktasıdır. Yeniden de bir düşünme noktasıdır. 
Özellikle  2008 yılından yapılmış olan bilgi ve uyarıların yanı sıra  söz konusu olan bu çeviri 
yanlışlığı ve ÇKK na yönelik söz konusu olan bilgi/ler ve bilime ve tekniğe  karşı duyulan 
yoğun bir  saygı eksikliğinin  ötesindeki durum bu tespit ile  daha da   açıktır. Çocukları ve 
insanlığı korumak yerine ise sosyal hizmetleri bir  dip noktaya getirme konusunda ki çabalar 
ve ortaklıklar, katkılar  ise hala bir öncelik noktası  olabilmektedir.  Açık fakülteye yönelik bu 
çalışma ve bu somut  bilgiye yönelik görüldüğü gibi herhangi  ek bir bilgi ve açıklama da 
görüldüğü gibi yoktur. Bu ise bilim açısından ayrı bir yoksulluk, yoksunluk/ sefillik halidir. 
Bu yüzden sosyal hizmetleri dönüştürmeye, farklılaştırmaya ve de uzaklaşmaya da  somut bir 
gösterge olabilmektedir. Böyle bir ısrar ve  durum ise toplumu ve bilimi aşağılamak içinde 
önemli bir araç ve zeminde  olabilmektedir.. "Ama" ve mazeretler ise bir  aşağılanmanın da 
ötesi içindir. Aslında ortada gayet açık  kap kara bir leke vardır. Bu kap kara lekeler başta  
görev ve sorumluluk bağlamında mutlaka bir arınmayı da sosyal hizmetler açısından  zorunlu 
kılmaktadır. Şimdiye kadar her hangi bir kaygının/endişenin bile olmaması ise bir engel 
olmayıp böyle bir sefillik halinin uzatılması bu beklentiyi daha da arttırmaktadır.   
 
105.Ayrıca bilindiği gibi  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Türk hukukunun da bir 
parçasıdır. Normlar basamağı ve hiyerarşideki yeri de ayrı bir önemdedir. Türkiye, 
Anayasa’nın 90. maddesinde, 2004’te yapmış olduğu bir değişiklikle, temel hak ve 

12 of 31 15/10/2017

www.sosyalhizmetuzmanlari.com



özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların, aynı konuda farklı hükümler 
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümlerinin esas 
alınacağını da kabul etmiştir. Bu değişiklikler AİHS’yi ve ASŞ nı kendi hukuk sisteminin bir 
parçası haline getirdiği gibi AİHS’nin, içtihadı da bu kapsamdadır. Kuşku bile olamaz. 
Avrupa Sosyal Şartı ise Anayasanın 90ıncınında ve temel haklarının da  önemli bir parçasıdır  
Aynı zamanda ASŞ ,  AİHS ninde    sosyal ve ekonomik açıdan tamamlayıcısıdır. Bir 
parçasıdır. İki sözleşme  bir  ilişkiyi gözetmeyi de gerektirmektedir. Özellikle evrensel açıdan 
ortak bir değer olan sosyal hizmetler dahil sosyal koruma boyutu bu birlikteliği daha da 
zorunlu kılmaktadır. Anayasadaki bu değişiklikler AİHS ve kararlarını, Türk hukukundaki 
normlar basamağı veya hiyerarşisi bakımından yasaların üstüne de taşımıştır. Dolayısıyla ASŞ 
dahil AİHM kararları yargılama sırasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi, yargıçlar da 
kendiliğinden AİHM kararlarını göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Bilim ve bilgide  
hukukun bir parçasıdır Adalet içinde bir önceliktir. Evrensel bir temel hak olan sosyal 
hizmetler dahil bilim içinde bir ortaklık ve uygunluğun aranmasını da    açıkça kapsar ve de  
anayasa bunu da emreder. Dolayısı ile "sosyal hizmet mevzuatı" gibi akademik bir eğitim 
programlarına yönelik bir yayın ve içerikte bu kapsamda olup bir uygunluğu da zorunlu 
kılmaktadır. Temel haklardan birinin yok sayılması ise sadece bilim açısından bir eksiklikte 
değildir. Evrensel bilim açısından da bir ortaklık ve uygunluk bilim adına görmezden 
gelinmektedir.  Aynı zamanda hukuksal bir soruna ve sonuca da  dönüşmektedir. 2004 de bu 
anayasa değişikliği yapılmasaydı bile aslında AİHS ve ASŞ Türkiye’nin taraf olduğu bir 
uluslararası sözleşmedir. Türkiye bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerini de açıkça  
getirmek zorundadır. AİHS ’nin 1. maddesi her devletin yetki alanı içindeki herkese 
sözleşme’de öngörülen hak ve özgürlükleri sağlamak zorunda olduğunu da belirtir. Başka bir 
deyişle, sözleşme’yi uygulamakla birinci derecede sorumlu olanlar ulusal makamlardır.. 
Yürütme, yargı ve yasama gibi erkler açısından da ulusal makamlar bu sorumluluklarını 
yerine getirmezler ve bu nedenle bireylerin hak ve özgürlükleri ihlal ediliyorsa o zaman bu iş 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar düşmek zorundadır. Bu yüzden  
akademisyen ve/veya   yargıçlar dahil  hiç kimse sadece Türk yasalarını uygulamak ile  
sorumlu kılamaz. Bu durum bilim açısında geçerli ve açıktır. AİHS ve Avrupa Sosyal Şartı ise 
Türkiye’nin bu yüzden bir uygulayıcısıdır. Sosyal ve hukuk devletinde  her iki sözleşme ile 
söz konusu olan bu ilkeler ve alınan kararların göz önüne alınması ve de onlara uygun 
davranılması  kaçınılmaz bir   zorunluluktur. Bu yüzden bilim dahil "ama" ve mazeretlerin 
geçerliliği de böylece ortadan kalkmaktadır.  

106. Sosyal hizmetlerin bilim açısından  yararlanmasıyla ilgili bu boyut için diğer önemli bir 
uygunluk ve ortaklık noktası  ise İsviçre Medeni/Yurttaş/Civil Kanunudur. Çikolata veya saat 
ile ilgili değildir. 1926 yılında bir kaç maddesi dışında uyarlanan 110 yıl öncesinde ki  1907 
tarihli kanun Atatürk  devriminin de temel bir parçasıdır. Fransız devriminin ve 
Aydınlanmanın bir parçası da olan "özgür yurttaş" olmaya yönelik bu kanun aynı zamanda 
medeni/yurttaş hukuk bağlamında oluşan sosyal hizmetler ile birlikte kurumsal ve mesleksel 
açısıdan da önemlidir. Anglosakson sistem ve modernite dışında "Aydınlanma" ve  sistem 
açısından da bir uygunluk ve  değerlendirme noktasıdır. Yapısal açıdan da  bu yöndeki 
uygunluğun ve ortaklığın aranması özellikle  sistemsel açıdan da önemlidir. Bu ayırımı 
gözetmemek ise bilgi eksikliğin veya cehaletinde  ötesine taşınabilmektedir. Kandırma dahil 
bu kapsamdadır. Özellikle  özgür yurttaş olabilme ile ilgili bir asırdan beri söz konusu olan 
sosyal hizmetler ve kurumsal yapılar ile  ilişki ve görev boyutu ve de  bilim açısından  ele 
alınma konusundaki kaçınmalar ,sapmalar  böyle bir cehalet ve bir  engellenmeye yönelikte 
olabilmektedir. Özellikle bir asırdan beri SİR gibi sosyal hizmetlerin temel bir aracı olması ve 
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evrensel bir özelliğin böyle bir  çalışmada meşrulaştırılması aslında ağır  bir kusurdur. SİR 
gibi bir aracın keskin bir bıçak gibi olduğunu ve yarar sağlandığı gibi  cinayet dahil 
çocukların, insanların geleceklerinin karartılması dahil her türlü zarara neden olunduğunu 
bilmemek ise böyle bir sonucun somut bir ortaklığı   içindir. Bir bilgi 
yoksunluğu/yoksulluğu/sefillik halidir. Bir sosyoloğun, bir psikoloğun veya ne idüğü belirsiz 
bir "pedagog" için bu yöndeki bir benzerleşme  böyle bir ortaklığın da ötesinde olup 
görüldüğü gibi bir  teşvik öne çıkmaktadır.  Evrensel bir bilimin özgür olması yerine idari 
yönetimin vesayeti ile memurlaşması gibi bir bilgi kaynağı bu açıdan da ayrı bir önemdedir. 
Kalitenin ötesinde  bir bilimin karartılmasına da temel bir katkı görüldüğü gibi yansımaktadır.  
Böylece bir asırdan beri söz konusu olabilecek bir uygulama ve  çocuk ağır ceza mahkemesi 
ise böyle bir öncelik içindir. Başta sosyal hizmetler dahil hukuk açısından da  bu kaynak 
kanun özelliğini görmemek bu çalışmanın önemli bir değerlendirme noktasıdır. Bu bağlamda 
1942 yılındaki sistem ve kurumsal açıdan (32)  bu yöndeki değerlendirme dahil 2007 den 
sonra yapılan bilgilere yönelik  bilgi eksikliği ve de bilime ve uygulamaya yönelik saygı 
eksikliği ; perdelemeler/engellemeler bilimin ötesine  itilmesinin de önemli bir yansımasıdır. 
Evrensel bilim açısında ise   böyle bir ayıp ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bir 
meşrulaştırma ve ortaklaşma için böyle bir  çaba öne çıkmakta  olup sosyal hizmetler 
hakkında söz konusu olan yararlanma hakkının engellenmesi için de bilim açısından 
görüldüğü gibi açık bir katkı verilmektedir. İnsan ve özgür yurttaş olmanın engellenmesine 
yönelik tehlikeli bir "virüs" ve "kanser"  özelliği ile birlikte bir  yaygınlaşmaya da katkı 
verilerek  başta çocuklar dahil sosyal hizmetler ile ilgili yaşanılan durumun kaynaklarından 
biri de olabilmektedir. 
 
107 . Özellikle sistem bağlamında ASŞ ve 14üncü maddesi vede     Anayasanın 90 maddesi 
bağlamında özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi vede buna bağlı olan Pekin Kurallarında yer 
verilen "sosyal araştırma/inceleme" ile ilgili evrensel bir zorunluğunun bu şekilde kaçınması 
ve meşrulaştırılma/olağanlaştırma  bu çalışmayı önemli bir sorun kaynağı da yapabilmektedir. 
Son zamanlarda "kanıta dayalı olma" gibi bir kavramın yeni yeni gündeme alınmasına rağmen 
bir asırdan beri söz konusu bu zorunluluk ve ilişki  bağlamda SİR gibi gibi sosyal hizmet 
yöntemi konusunda aranılan yetkinliğin aranılmak istenmemesi sonucu başta sosyolog 
,psikolog pedagog gibi sosyal hizmet konusunda eğitim almış kişiler içinde benzer bir 
yetkinliğin bu şekilde  meşrulaştırması hak sahipleri açısından da ayrı bir önem ve düzey 
noktasıdır. Kendi bilgi ve nitelikleri dışında aynı zamanda evrensel bir düzenleme olan SİR 
gibi bir ürün/aracın toplum açısından kandırılmasına yönelik bu durum, "anomi"ve bir 
dejenerasyon/yozlaşma durumunun da ötesindedir. Savunuculuk ve temsilcilik boyutu ise 
görüleceği gibi bu çalışmada ortadan kaldırmak içindir. Sosyal hizmetlerde yararlanma hakkı 
etkisizleştirildiği gibi kötüye kullanıma bu mesleklerde dahil edilmektedir. Özellikle 
Anayasa’nın 137’nci maddesinde yer alan bir hüküm bütün bu düzenlemelerin hepsinin 
üstüne çıkmaktadır.: “Kamu hizmetinde çalışan kimse üstünden aldığı emri kanun ve 
anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir... 
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez, yerine getiren kimse 
sorumluluktan kurtulamaz.” Bu açık düzenleme bilim açısından da gerekli olup sadece 
kanun ve yönetmelik ile değil özellikle Anayasanın 90ıncı maddesi ASŞ/14 maddesi dahil bir 
zorunluluğa kılmaktadır. Bir psikolog veya sosyolog, pedagog diye kendilerini zannedenlerin  
kendi meslekler dışında yetkilendirilmesi Anayasanın bu maddesini daha da sorumlu 
kılmaktadır. Hem hak sahiplerine yönelik bir etkisizleştirme hem de bir kamu zararına yönelik 
yapılan bir savunma  Anayasadaki bu  düzenleme   ve kanun ile de  yetmemektedir. Sözleşme 
bağlamında oluşan yetki dışında bir yetki aşımı bu kişileri de sorumsuzda kılamamaktadır. 
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Özellikle ÇKK/44 maddesi ise hala görmezden de gelinmektedir. Tanzim dahil oluşan kamu 
zararının da giderilmesi ile birlikte ayıbında ötesinde hukuksal bir sorun ortaya çıkmaktadır. 
Kısaca ben kanun ve yönetmeliği uyguladım da denememez. Özellikle vergi mükellefleri ile 
birlikte olaşan bir kamu zararı  ve mağduriyetler, hakkın kötüye kullanımı sorumluluğunu 
özellikle ortadan kaldır(a)maz. Özellikle bu çalışma ve bilgiler sosyal ve hukuk devletindeki 
özelliği de bilimi açısından yansıtmamaktadır. Bilimi somut bir şekilde görmemek ve 
engellemek böyle bir yararlanma ile de aksine meşrulaştırılmak için olabilmektedir. Mesleksel 
açıdan da oluşan bu ayıp ve  absürd durum evrensel bilim açısından  bir aykırılık olup örneğin 
bir sağlık hizmetinde tıp konusunda ki bir kadro eksikliğinin en azından veterinerler  ile bir 
kamu hizmetinde yetkilendirmesi gibidir. .Böyle bir hizmette yer alan veterinerlerin  benzer 
bir yetki ile hasta bir kişi için  reçete düzenlemesi dahil teşhis yapabildiğini kabullenmesi, 
benimsenmesi ve de imzalaması  en azından bir kandırma bağlamında  şarlatanlık özelliği de 
bu kapsamdadır. Türk Dil Kurumu bilgi ve nitelik dışında kendi dahil  başkalarını  
kandırmanın bir şarlatanlık olduğundan da bahsetmektedir. Böyle bir tanımlama aynı 
zamanda   medeni/yurttaş ve ceza hukuku (TCK 278.279.282;ÇKK 4,6,44) kapsamında da bir 
değerlendirmeyi de gereken benzer bir durum söz konusu olabilmektedir. Temel haklara 
yönelik bu yönde  bir tehdit ve saldırı için benzer bir durum da öne çıkmaktadır. Bu tehdit ve 
tehlike aynı zamanda söz konusu olan Mağdur Hakları Kanun tasarı için geçerli olup sosyal 
hizmetlerin  adalet açısından tamamlayıcı bir unsurunu  bir asırdan beri anlamak istenmeyi de 
yansıtmaktadır. Veya hukuk ile sosyal hizmet konusunda var olması gereken ortaklığın 
bilinçli bir şekilde engellenmesi devam edilmek istenmektedir. Özellikle bu taslakta mağdur 
ile suça sürüklenen çocuk aynı şekilde ele alırken idari açıdan bir mağduriyet söz konusu olup 
ÇKK nu ile korunmadığı da açık bir şekilde itiraf edilmektedir. Fakat bu itiraf dahil "Çocuk 
İzleme Merkezi/ ÇİM" ve" Adli Görüşme Odası/ AGO" gibi uygulamalar bir bilim ve teknik 
dışında ayrı bir cüretkarlık şeklinde rahatça mümkün kılınmaktadır. 
 
108. Ayrıca ASŞ  aynı zamanda Avrupa İnsan Haklarının Sözleşmesi'nin de temel bir 
parçasıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ile birlikte Pekin Kuralı 16ıncı maddesi ve de 
zorunluluk  çocuk hakları dahil korumaya yönelik bir hakkın parçasıdır (34).Çocuk ve genç 
ayırımını gözetmek yerine gerçeğe aykırı çeviriyi de içeren bu kurallar arasında yer alan  
evrensel bir ortak zorunluluk 18 yaşına kadar çocuk ve gençleri özellikle zorunlu kılmaktadır. 
Bu zorunluluk sosyal hizmet ile ilgili bir felsefenin ve de etik'in parçasıdır. Bilim ve 
uygulama açısından da ortak bir araçtır. Bu hak/lar aynı zamanda temel hak ve hürriyetle 
ilgilidir. Anayasa'nın 40.maddesinde ise " Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl 
edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme 
hakkına sahiptir.(Ek: 3.10.2001-4709/16 md.) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 
kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin, resmî 
görevliler tarafından vâki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe 
tazmin edilir. Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. şeklinde olup hakkın 
kötüye kullanmaya ve etkisizleştirmeye yönelik bilgi ve görevlerde bu kapsamda ele almayı 
gerekmektedir. Bu bilim dahil normatif ve sistem dahil uygunluk açısından da önceliktir. 
Özellikle Roma Hukuku ve sistem bağlamında alttan yukarıya doğru bir uygunluğun aranması 
ve gözetilmesi Anglosakson açısından farklı bir şekilde de ele almaktadır.  Bu bağlamda 
Hacettepe Üni.Sosyal Hizmet Bölümü tarafından "Aile ve Sosyal Destek Programı/ASDEP" 
gibi bir model çalışma ve bu yönde bir görevlendirme içinde bir uygunluk aranmayı da geçerli 
kılmaktadır. .Bir modelden genel bir uygulamaya yönelik bu çalışmada da; sosyal hizmetler 
dışında başta sosyolog, psikolog gibi kendi meslekleri dışında bir görevlendirme söz 
konusudur. Böyle bir yetkinlik ve  şarlatanlık ile de sosyal  hizmetlerden yararlanmanın 
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engellenmesine ve etkisizleştirmeye yönelik bir keyfiliğinde öne çıkmış olması   sosyal 
hizmetler açısından önemli diğer önemli bir kap kara lekedir.(35)Bir bilim ve teknik açıdan 
bir mahcubiyet noktasıdır. Bir hak olan sosyal hizmetlerin kötüye kullanımı ile    böyle bir 
keyfilik sonucu ağır bir  kamu zararı da ayrıca bu kapsamdadır. Şimdiye kadar her hangi bir  
açıklama olmadığı içinde  akademik açıdan bir ortaklık bu ayıbı da geçerli kılabilmektedir. 
Mahcubiyet konusunda bir noktaya gelinmediği bu durum özellikle Anayasa aykırılığını ve 
evrensel bilim açısından ayrıca ele alınmasını gerektirmektedir. Bu durum aynı zamanda ister 
açık ister örgün eğitim olsun mezunlar ve istihdam edilmesi açısında  haksız bir rekabetin 
oluşmasına da ayrıca nedendir. "Sosyal hizmet mevzuatı" gibi bir dersin sosyal hizmet 
programında açık bir yer alması ve   meslek dışındaki kişilere yönelik bir haksız kazanımlar 
ile de hak sahiplerine yönelik bir saldırı da söz konusu olabilmektedir. Böyle bir eğitimde 
müfredat ve içerik belirleyici bir unsur olup bu çalışmalarda yer alan akademik kadro  aynı 
zamanda bu yöndeki bir meşrulaştırmanın da önemli bir yansıması olabilmektedir.. Akademik 
açıdan da oluşan katkılar ile bu kap kara lekeler denetimli serbestlik gibi bir uygulamalar 
içinde geçerlidir. Bilindiği gibi aynen devam etmektedir. ASŞ ve 14 inci maddesi bu açıdan 
ayrı bir  önemdedir. Bu bilgiler ile birlikte hakkın kötüye kullanmaların ve etkisizleştirilmenin  
engellenmesi içinde bu bilgiler ve durum ahlak /etik dahil  temel bir başlangıç noktası da  
olabilmektedir. 
 
109 Sosyal hizmet ile ilgili söz konusu olan örgün veya açık öğrenim ile ilgili diğer önemli 
sorun kaynağı ise  önlisans programının tamamlanması ile ilgilidir. Bu yönde 19.11. 2014  
tarihinde  yapılan yasal bir düzenleme ile de   Yükseköğrenim Kurulunun(YÖK) aldığı bir 
kararda  öne çıkmaktadır..19.8.2015 tarihli  alınan bir karar ile de sağlık  önlisan 
programlarının sosyal hizmet konusunda lisans ile de tamamlanması için 5000 kişilik bir 
kontenjan İstanbul ve Atatürk Üniversiteler Açık Fakülteleri kapsamında öngörülmüştür. Bu 
konu ile ilgili Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından hukuksal bir süreç ise başlatılmış 
olup yürütme durdurma kararı ise  ancak Temmuz 2017 de alınabilmiştir. Ancak 2016 -2017 
dışında da devam eden bu uygulama gene ve toplumun zekası ile bir dalga geçme   2017- 
2018 öğrenim yılı içinde devam etmiştir. Başta Anayasanın 90 ıncı ve 2. maddeleri 
bağlamında başta ASŞnın 14üncü maddesi ile somut bir anayasaya aykırısı söz konusudur. 
Diğer maddeler açısından da oluşan bu aykırılıklara rağmen 7500 ü açık 350 ise örgün olmak 
üzere toplam 7850 kişilik bir kontenjan yeniden  mümkün kılınmıştır..(36)İdarenin 
gözetiminin ise hukuk açısından nedense öne taşındığı bir durumda ortaya çıkmış olup bu 
uygulanmanın sonucunda lisans alanlar açısından bir haksız bir kazanımda öne çıkmaktadır. 
Dolayısı ile sosyal hizmet eğitiminde  açık öğretimin  öne çıktığı bu tamamlamalar söz 
konusu olan "sosyal hizmet mevzuatı" başlıklı bu çalışmayı da ayrıca önemli kılmaktadır. 
Hem böyle bir haksız bir kazanımın yanı sıra  hem bilim açısından uzaklaşmaya katkılar bu 
çalışma ile aynen devam etmektedir. Bu aynı zamanda insan hizmetler ile ilgili ortak bir diğer 
ve hak olan sosyal hizmetler gibi bir hizmetin amaç yerine sadece bir iş olarak ele alınmasını 
da yansıtarak oluşan keyfiliğin genişletilmesine de yardımcı olabilmektedir. Sosyal hizmetler 
adına böyle bir sefillik hali de öne çıkmaya neden olunmaktadır.   
 
110.Sosyal hizmetler ve evrensel sosyal hizmet yöntemleri açısından da özellikle öne çıkan 
SİR ve ASŞnın 14 maddesi bağlamında oluşan aykırılıklar ,  akademik ve müfredat açısından 
söz konusu olan  böyle bir olağanlaştırma ve meşrulaştırma sadece bu çalışma için geçerli 
değildir. Özellikle hukuk dahil evrensel bir ortaklıktan bilim ile böyle uzaklaşırken ve dibe 
iterken akademik bir eğitimde yer alan tez ile ilgili çalışmalarda ayrı bir önemdedir. Evrensel 
bilim açısından oluşan bir ortaklık ve uygunluğunda öne çıkarıldığı  sosyal hizmet 
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yöntemlerinin uygulanması da bu kapsamdadır. Böyle bir yönetmelik (37) ve  eğitim 
bağlamında   ÇKK ile çocukların korunması dahil cezalandırma açısından söz konusu 
uygulamalara yönelik bazı lisans veya doktora tezlerine  ulaşabilmek ise YÖK TEZ 
Merkezinde mümkündür. Bilindiği gibi sosyal hizmet anabilim konusundaki danışmanı ile 
yürütülen bu tez çalışması sonucu da  jürileri ile birlikte onaylanmaktadır. Tezi onaylanmış bu 
akademik eğitim çalışmaları arasında  yapılan bir ön çalışmada ise uygulamanın özelliği 
bağlamında ÇKK ve SİR’unuda içeren bazı saha araştırmaları ve değerlendirilmelerde ise  
doğal olarak ele alınmaktadır. Evrensel bilim açısında bir uygunlukta bu çalışmanın sonunda 
onaylanmakta olup doktora yetkinliği ile de oluşan bu kazanım özellikle akademik bir 
kariyerinde devamı için olabilmektedir. Dolayısı ile akademik eğitim açısından böyle bir 
boyutta söz konusudur. Böyle bir akademik çalışma sonunda özet dahil yansıyan bu bilgiler 
ele alındığında ise Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Pekin Kuralı ile ilgili İngilizce resmi metnin  
gene Türkçeye çevirisi ile de ilgilidir. Ortada gençler ile ilgili hakların engellemeye yönelik  
gerçeğe aykırı özellikteki bu çeviri ile mümkün kılmaktadır. (34;parag.43)Bu yönde bir 
meşrulaştırmada bu kapsamda olabilmektedir. Bir saha çalışması dahil bu yönde söz konusu 
olan bir tez çalışmasında yapılan İngilizce özetlemede  en azından çocuk  dahil gerçeğe aykırı 
bazı çevirilerden birisi de "çocuk adalet sistemi" veya "çocuk mahkemesi" gibi uygulamaya 
da yöneliktir. İngilizce çevrilerde ayrı bir örnek olabilmektedir. "Çocuk"  kelimesinin "child" 
yerine ise "juvenile" ve "juvenile justice system"  gibi bir İngilizce çeviri  ile diğer ülkelerde 
de benzer bir uygulamanın  söz konusu olduğuna yönelik  yanıltıcı bir bilgi özelliği de  
öncelikle bu özet ile başlayabilmektedir. Bu yönde ek bir açıklamaya da rastlanılmamaktadır. 
Ayrıca Türkiye de "gençlik" kavramı bir asırdan beri söz konusu olmasına rağmen 
kaçınılmaktadır. Sadece "çocuk" öne çıkmaktadır. Evrensel bilim yerine   böyle bir ortaklık ve 
benzerlik için de bir uygunluk bilim içinde ayrı bir ek çabadır. Zorlamadır. Bu yaklaşım 
bağlamında   özellikle ÇKK ile uygulamalar ve söz konusu olan tedbirleri de içeren çeşitli 
saha çalışmalarda bu uygunluk kapsamında ele alınmak istenmektedir. Danışmanları ise bu 
yönde temel bir yönleyici olabilmektedir.. Araştırma dahil aynı zamanda akademik bir etik 
kuruldan onay alınması da  ayrıca öne çıkabilmektedir. Aslında bu "onay", kavram ve yöntem 
içinde geçerlidir. Böyle bir evrensel açısından uygunluk ile de  başta SİR nın temel bir araç 
olması ve evrelerin, müdahalelerin ve sonuçlarında bu çalışmalara yansıması da böylece söz 
konusudur. Ancak yapılan bu çalışmalarda her hangi bir açıklama veya çekince olmadan 
"sosyal çalışma görevlisi" ile birlikte SİR nun birlikte ele alınması ve de  sosyal hizmet 
konusunda eğitim almamış kişilerce düzenlenmiş raporların değerlendirilmeye ele alınması da 
evrensel bilim adına söz konusudur. Sonuçlar ile birlikte sosyal hizmet yöntemleri açısından  
ek bir uygunluk ise danışman ve jüri içinde ek bir onay ile de   mümkündür. Buda ayrı bir 
"anomi" ,yozlaşma ve sefillik  halidir. Evrensel bağlamında söz konusu olan  bu çalışmalarda 
özellikle karşılaştırma boyutu için başta sistem farklılığı dahil ve de SİR ile birlikte "pedagog" 
gibi mesleklerin bu çalışmalarda yer alması sosyal hizmetler açısından da önemli bir sorun 
kaynağına dönüşmektedir. Evrensellik yerine ÇKK nın onaylandığı  böyle bir yetkinliğin ise 
etik dahil bu durumların ayrıca ve birlikte ele alınmasını zorunlu kılabilmektedir. Sosyal 
hizmete yönelik bir tehdit ve tehlike ile birlikte ortaya çıkan bu "anomi" durum özellikle 
ASŞnın 14 maddesi ile ayrı bir zorunluğu da ortaya koyarken sosyal hizmet çalışanları 
açısından  ek bir görev ve  sorumlukla yükletilmektedir. 
 
8.ETİK VE TRAJEDİ 
 
111.Geçtiğimiz günlerde Türkiye Felsefe Kurumu Deneği tarafından yürütülen “SOSYAL 
HİZMETLERDE YOLSUZLUK VE DİĞER ETİK SORUNLARI AŞMADA VE ÖNLEMEDE 
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BİR YOL OLARAK ETİK KAPASİTE GELİŞTİRME” başlıklı bir proje kapsamında, Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteğiyle bir yayın hazırlanmıştır. "Sosyal 
Hizmet Uzmanları İçin Etik Kılavuz" ve "  SOSYAL HİZMETLERDE YANLIŞ 
UYGULAMALAR, ETİK İHLALLERVE SORUNLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA" başlıklı 
çalışma Nisan 2017 de yayınlanmıştır (38). Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin de  işbirliği 
ile  bir araştırma ve sonuçların da yer aldığı bu araştırmanın önsözü  Türkiye Felsefe Kurumu 
Derneği Başkanı İoanna Kuçuradi tarafından ele alınmıştır.  Bu önsözde "  Yozlaşma 
(corruption) 21. yüzyılın başında, dünya düzeyinde gördüğümüz bir olgudur. Birleşmiş 
Milletlerde 2003 yılında kabul edilen “Yozlaşmaya Karşı Sözleşme”nin Önsözünde, 
yozlaşmanın, “demokrasinin ve hukuk devletinin temellerini kazıdığı, insan hakları ihlâllerine 
yol açtığı, pazarları bozduğu, yaşam kalitesini kemirdiği ve organize suçların, terörizmin ve 
insan güvenliğine yönelik diğer tehditleri arttırdığı” belirtiliyor. Yozlaşma, genellikle, 
kişilerin, başka kişilerle günlük ve meslekî ilişkilerinde, maddî ya da maddî olmayan bir 
çıkar için, etik değer bilgisinin gerektirdiklerini ve meslek ilkelerini gözardı ederek, diğer 
kişilerin/grupların haklarının ihlâl edilmesine yol açma biçiminde ortaya çıkar. Bu ihlâl 
insan haklarının bir ihlâli olunca, çok defa, telafi edilemeyecek sonuçlara götürür. Sosyal 
hizmet mesleği, doğal nedenlerden ya da bilgisizlik yüzünden kendi haklarını 
koruyamayanların haklarının korunmasını sağlama mesleği ise, bu alandaki yozlaşma, bu 
mesleğin varoluş amacına ters düşer.  Elinizdeki araştırmanın amacı, ülkemizde bugün, 
sosyal hizmetlerde karşımıza çıkan yozlaşmanın en yaygın biçimlerine parmak basmak ve bu 
araştırmanın sağladığı bilgilere dayanarak, sosyal hizmetler alanındaki yozlaşmanın 
azalması, sonra da ortadan kalkması için, kimisi basit, kimisi karmaşık olan yapılması 
gerekenlere ışık tutmaktır. "    Dolayısı ile sosyal hizmet mesleği açısından görüldüğü gibi 
ister doğal ister bilgisizlik (cehalet) yüzünden  hak sahiplerinin  korunulamadığı ve de buna 
bağlı olarak  bir hakkın kötüye kullanımının , etkisizleştirmenin de "yozlaşma" nın bir parçası 
olduğu da görülmekte olup bu çalışma   akademik ve teknik açıdan sosyal hizmet için  önemli 
bir çalışma niteliğindedir. Ele alınan bu yozlaşma (corruption) aynı zamanda 
"Redhause,Büyük Sözlük;İngilizce -Türkçe" nin 214. sayfasında "irtikap,rüşvet 
yeme,fesat,kötü yol;çürüklük,küf." yer alırken bu kelimenin Almancası ise "korruption"dur. 
Bu kelime  "Karl Steuerwald Deutsch_Türkisches Wörterbuch "  sözlüğünün 340.sayfasında 
"ahlak kötülüğü,irtikap,irtişa,yiyicilik,rüşvetçilik" olarak benzer şekilde yansımaktadır. Bu 
tanımlar ele alındığında ise bir "anomi" halinin dışında   yozlaşmanın da ötesinde ceza hukuk 
kapsamında geniş bir tanım öne çıkmaktadır. 
 
112. Prof. Hakan Acar dahil üç  akademisyenler tarafından 18 ilde ve 60 sosyal hizmet 
uzmanı ile bir alan  çalışması görüldüğü gibi söz konusudur. Bu bilgiler arasında  araştırmaya 
yönelik "Bölüm II" de "Kavramsal Çerçeve" başlığı altında ise   "Sosyal hizmetlerde yanlış 
uygulamalar, etik ihlaller ve sorunlar" da 17-22.sayfalarda ele alınmıştır. Özellikle yapılan 
başlık görüleceği gibi ASŞ nın 14 maddesi ile ilgili olup bir   etik boyutu   ele alınmıştır. 
Bazıları ise şu şekildedir.  "Sosyal hizmetlerden yararlanan dezavantajlı kişi ve grupların 
öncelikle insan olarak olanaklarını gerçekleştirebilmesi, güçlenmesi ve özgürleşmesi için 
yürütülen meslekî uygulamaların temeli, insanın değeri ve etik bilgisi üzerine 
şekillenmektedir. Bu temel, meslekî uygulamalarda karşılaşılan değer sorunlarının 
anlaşılmasında ve açıklanmasında kullanılan temel bileşenlerden birisidir. Bu çalışmada bu 
değer sorunları, farklı kavramsal içerikleri dikkate alınarak “yanlış uygulama, etik ihlâl ve 
etik sorun” şeklinde adlandırılmıştır. Değer sorunları, yalnızca etik sorunları değildir 
(Kuçuradi, 2011, s. 80); ancak belirli tek tek durumlarda neyin yapılmasının doğru olacağı 
sorusuna dayandıklarını söyleyebiliriz. Bunların temel belirleyicisinin ne olduğu, sosyal 
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hizmet uygulamalarında nasıl ortaya çıktıkları, meslekî etik ilke ve kodlarda nasıl ele 
alındıkları şeklindeki sorular, cevaplarını bazı kavramsal ayrımlarda bulan sorulardır. Bu 
soruların yanıtları, değer sorunlarını ayrı ayrı açarak aranabilir. İlk olarak yanlış 
uygulamayı, iki tür yanlış arasında ayrım yaparak açıklayabiliriz: Etik olmayan yanlış ve etik 
yanlış. Her yanlış etik yanlış değildir. Enformasyon eksikliğinden yanlış yapmak her zaman 
mümkündür: ancak etik yanlış yapmadan, yani başka insanlara ilişkilerimizde insanın 
değerini zedeleyen bir şey yapmadan yaşanabilir. (Kuçuradi, 2011, s. 85). Etik yanlışı ise, 
kaynağı –çıkar, değer yargıları, davranış normları vb.– ne olursa olsun, insanın değerini 
zedeleyen, kişilerin insan olanaklarının gerçekleşmesini veya gelişmesini engelleyen her 
türlü eylem olarak tanımlayabiliriz. Araştırma konumuz gereği, üzerinde duracağımız yanlış 
türü etik yanlıştır. Genel olarak değer sorunlarını kapsayan bu durumu etik ihlâl altında 
inceleyebiliriz. Etik ihlâl, sosyal hizmetler alanında çalışan bir meslek elemanının veya ilgili 
bir kişinin hizmet alan kişi ya da grupla ilişkisinde, bir baskıdan veya bilgisizliğinden dolayı 
verdiği bir kararla veya gerçekleştirdiği bir eylemle, değer harcamasına (maddî-manevî bir 
zarar görmesine) yol açması şeklinde anlaşılabilir. Buradaki eylemde dikkat çeken özellik, 
sosyal hizmetin insan hakları koruyuculuğunun en temel koşulu olan doğru değerlendirmenin 
eksik oluşu, ya da doğru değerlendirmeye dayandığı halde bunun gerekirdiğinin yapılmamış 
oluşudur. İlki, kişilerin doğru değerlendirme yapacak kadar bilg ye sahip olmamalarıyla; 
ikincisi ise daha çok, baskı ya da bir çıkarı korumayla ilgilidir...."  şeklinde bir 
değerlendirmede öne çıkmaktadır. Bu bilgi bağlamında ne olursa olsun, insanın değerini 
zedeleyen, kişilerin insan olanaklarının gerçekleşmesini veya gelişmesini engelleyen her türlü 
eylem bir etik yanlışlığını tanımlamaktadır. Aynı zamanda kamusal bir hizmette yer alan 
sosyal hizmet alanında akademisyenler dahil çalışanlar ile birlikte sosyal hizmetler hakları 
konusunda söz sahibi olan  hak sahiplerine yönelik her hangi bir baskı , bir keyfilik veya 
BİLGİSİZLİKTEN dolayı verilen bir karar , gerçekleştirilen bir eylem ve de buna bağlı olarak 
maddi ve manevi bir zarar ETİK İHLAL olarak görülmektedir. Ayrıca  görüleceği gibi bir  
sosyal hizmetlerden yararlanma hakkında aslından bahsedilmek olup ancak "etik" ile ilgili 
bu çerçevede ise ASŞnın 14inci maddesi ile  ilgili  boyutunun  her hangi şekilde ele 
alınmaması bu çerçeveyi  başta daraltılmıştır. Evrensel bir  sosyal hizmet ile ilgili bu çalışma 
için ayrıca kendine özgü bir "etik"te öne çıkmakta olup bu aynı zamanda bir tartışma ve 
değerlendirme noktası da olabilmektedir.  
 
113. Bu bağlamda; etik ihlâllere ve etik sorunlara yönelik  sosyal hizmet mesleğinin etik 
ilkeleri çerçevesinde; bilgi ve değer odağında mesleksel bir tutumu da öne çıkarmaktadır. Bu 
etik ilkeler ise  IFSW ve IASSW’nin belirlediği “insan onuruna ve insan haklarına saygı” ve “sosyal 
adalet” değeri ile insanın yaşantı ve eylem olanaklarını geliştiren değerler üzerine kurulması  bir 
öncelik olmaktadır. Mesleksel bir etiğin aynı zamanda  evrensel değerlerler ile birlikte ele alınmasına  
ek olarak bir 8 ilke de söz konusu olup "Yukarıda sayılan ilkeler, sosyal hizmetler alanındaki 
meslekî uygulamalarda insan haklarına dayalı bir politika bilincinin önemine vurgu 
yapmaktadır. Bu alanda çalışan meslek elemanlarının bir taraftan dezavantajlı kişi, grup ve 
toplulukların haklarını savunma, öte taraftan da bu hakları kısıtlayıcı politika ve yasalarla 
mücadele etme rolleri düşünüldüğünde; kişilerin insanca yaşama olanaklarının gerçekleşme 
koşullarını sağlayıcı ve bütün kişileri kapsayıcı bir politika ortamında daha az etik ihlâl ve 
etik sorunla karşılaşılacağı söylenebilir." "  Dolayısı insan hakları bağlamında  savunuculuk, 
tarafsızlık, temsilcik açısında mesleksel bir görev ve sorumluluk  öne çıkarken yasalara karşı 
bir mücadele de bu kapsamdadır. Bu aynı zamanda sadece kanun açısından olmayıp asıl bu 
kanunun   anayasa uygunluğunu öncelikle öne çıkarmak evrensellik içindir. Bu çalışmada yer 
alan bu çerçeve; sadece sosyal hizmet alanında çalışanlar için de olmayıp aynı zamanda 
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sosyal hizmet yöntemleri ile ilgili akademik bir eğitim dahil bilgi ve üretimde yer alanları da  
mesleksel açıdan kapsamaktadır. Akademik özelliğini de içeren bu araştırmaya yönelik bu 
çerçeve bilgi ile birlikte bu araştırmanın sonuç ve önerileri dahil etik ile ilgili evrensel bir 
değerler  birlikteliği arandığında ise sosyal hizmet bilimle  ilgili somut bir ilişki, uygunluk ve 
dayanak eksikliği ayrıca görülmektedir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve  bu 
sözleşmenin tamamlayıcısı olan  ASŞ ile ilgili  sosyal adalet ,sosyal eşitçilik ve insan 
haklarına saygı açısından  kamusal bir hizmete yönelik olması bir uygunluk noktasıdır. 
ASSnın 14 maddesi ise sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik olması uygulamanın 
evrensel bir üst değer olarak ilişkisi akademik dahil  çalışanları da bu açıdan bu 
kapsamaktadır. Sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik  uygulamayı belirleyen ilke ve 
değerler konusundaki bu eksiklik  bu çalışmanın önemi de zayıflatmaktadır. Soyut ve 
söylemler dışında uygulamalı bir bilim olan sosyal hizmetin uygulama ve eylem boyutunun 
da "etik" açıdan öncelikle ele alınmasını da gerektirmektedir. Bu çerçeve içinde geçerli olup  
somut bir bilginin içeriğinin doldurulması ve de gerekçelerin aranması da gerektirmektedir. 
Bu gereklilik kısaca somut bir sonucun aranması için olup aynı zamanda sosyal hizmet ile  
sosyoloji gibi bilim açısından bir ayrışımın nedeni olabilmektedir.   Özellikle Prof. Dr. Tekin 
Akılloğlu'nun 2015 yılında yapmış olduğu  çeviri yanlışlığı ile ilgili tespit ve açık bir bilgi 
sosyal hizmetlerin yararlanması ile de ilgilidir. Böyle bir bilginin  var olmasına rağmen bu 
yöndeki eksiklik bu çerçeveyi  aynı zamanda   bir bilgisizlik içinde ayrı bir örnek 
yapabilmektedir. Akademik açıdan ise ek  bir bilgi düzeyini de ortaya koyabilmektedir. 
Mesleksel bir etiğe yönelik böyle bir  çalışma için söz konusu olan bu çerçeve ve araştırma 
yönteminde  oluşan bu konudaki eksiklik ve dolayısıyla ortaya çıkan  "bilgisizlik"   görüleceği 
gibi ek bir etik ihlaline neden olduğu bir durumu da ortaya çıkarmaktadır. Sosyal hizmet 
yöntemlerine yönelik uygulayıcıları da içeren bir   sosyal hizmetlerden yararlanma hakkının 
aslında söz konusu olan bir etiğin somut bir dayanağı olması ve de savunuculuk bağlamında 
hukuk ile de oluşan işbirliğinin de önemi yerine sosyal refah hizmetlerinden yararlanma 
şeklindeki bu çeviri yanlışlığının akademik ve teknik açıdan hala bu şekilde görmezden 
gelinmesi  diğer  somut örneklerin arasına katılabilmektedir. Özellikle savunuculuk, 
temsilcilik, tarafsızlık boyutu hala anlatım ve söylem düzeyinde kalınmasının bu çerçeve ve 
bu çalışmayı da daha da zayıflatmıştır. Bu yüzden temel bir hak olan sosyal hizmetlerden 
yararlanma hakkının özellikle akademi ve teknik  açıdan   mesleksel ilke ve değerlerinin eksik 
bir şekilde ele alınmış olması aynı zamanda bu önemli çalışmayı bir ironi ve/veya trajedi 
boyutuna da taşıyabilmektedir. Özellikle   çeviri yanlışları dahil evrensel bir bilim açısından 
bir uygunluk aramadan sosyal hizmet yöntemleri ile ilgili bir anomi veya 
dejenerasyonun/yozlaşmanın yanı sıra meslek açıdan söz konusu olan benzerleşmenin 
genişletilmesinin akademik açıdan meşrulaştırılması da bu kapsamda yer alabilmektedir. 
 
114. Aslında görüldüğü gibi sosyal hizmetlerden yararlanmaya yönelik bu  çalışmada ayrıca 
"3.1.1.2. Sosyal Çalışma Görevlisi: “Meraklı bir vatandaş gibi soru soruyor…” (sf.27-30) 
başlıklı bölümde ele alınmıştır. Bu çalışma görüleceği gibi "03.07.2005 tarihli 5395 Sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu’nda “sosyal çalışma görevlisi” şeklinde bir unvan getirilmişir. 
Bugün fiilî olarak Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki 
kurum ve kuruluşlarda sosyal çalışma görevlisi veya meslek elemanı adı altında farklı 
mesleklerin aynı işi, sosyal hizmet uzmanının işini, yapması beklenmektedir. Bu durum gerek 
sosyal hizmet uzmanları gerek diğer meslek mensupları ve en önemlisi de müracaatçılar 
açısından çok ciddî, kimi zaman da geri döndürülemez sorunların yaşanmasına yol 
açmaktadır. Alanda karşımıza çıkan bir başka fiili durum ise müracaatçılarla ilgili karmaşık 
konular, çok boyutlu müdahaleye ihtiyaç duyan müracaatçılar ve yasal sorunlar olduğunda 
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sosyal hizmet uzmanı olmayan yöneticilerin ve diğer meslek elemanlarının müracaatçıları 
sosyal hizmet uzmanına yönlendirmeleri, bu “sorunu” uzmanın çözeceğini düşünmeleridir. 
Özet olarak, her ne kadar yasaya uygun olsa da sosyal çalışma görevlisi kadrosu adı altında 
başka mesleklerden olan kişilerin sosyal hizmet uzmanı gibi çalıştırılmaları, etik sorunların 
yaşanmasına neden olmaktadır. "   şeklinde bir tespit ve değerlendirme bu bölümde yer almaktadır. 
Özellikle " her ne kadar yasaya uygun olsa da "  şeklinde nabza göre şerbet gibi bir bilgi  ve 
değerlendirme etik ile ilgili olarak bir durumu da yansıtmaktadır. ÇKK ve SÇG kanuna uygundur diye 
bunun tespit ederken etik sorunun dayanağının ne olduğu ise belli değildir. İçinin ne olduğu da belli 
değildir. Özellikle ÇHS ve Pekin Kuralının 16ıncı maddesi dahil ASŞ nın 14.maddesi ile sosyal 
hizmetlerin yararlanması hakkı ile ilgili etik açıdan bir ilişki ve uygunluk aranmadığı gibi hem  
Anayasa'da yer alan yükümlükler bağlamında başta 90ıncı maddesi vede ek olarak 40 ve 137 inci 
maddelerinin bu çalışmada da  hala ele alınmadığı da ayrı bir örnektir. ÇKK için bir uygunlukta bu 
çalışmada da öne çıkmaktadır. Bu bilgi ve değerlendirme ise kendi içinde  ek bir etik ihlali olup  bu 
yönde oluşan bir "etik" ile de bir değerlendirme öne çıkmaktadır.  Dolayısıyla bir savunuculuk, 
temsilcilik bağlamında evrensel bir bilim ve hukuk açısından bir değer ve uygunluk aramak yerine 
aynı zamanda kanun ile bir mücadelenin dayanağı da bu bilgi ile  ortadan kalkabilmektedir. Özellikle 
SİR ile ilgili bir ilişki ve yetkinlik kanun ile açıkça bir uygunluğu da bu arada öne çıkarmaktadır. Etik 
sorunun hangi araçlar ile giderilmesi yönünde ise somut bir bilgisizlik öne çıkarken    bir yakınmanın 
ötesi bulunmamaktadır. Dolayısı ile  etik ile ilgili bir değerlendirmeyi de bu çalışma kapsamında 
meşru kılmaya yardımcı olabilmektedir. Halbuki bu çalışmada sosyal hizmetler ile ilgili değerli ve  
önemli tespitler ve açıklamalar  söz konusudur. Yansıyan bu  bilgiler ve sorunlar ile  aslında 
görüleceği gibi  sosyal hizmetin bir dibe gidilmiş olunduğunun da açıkça yansıtmaktadır. Ancak bu 
çalışmanın neye amaç neye araç olduğu ise  anlaşılmamaktadır. Bir "iş" gibi bir özellik ile 
geçiştirilmiş bir özellikte kazandırılmıştır. "İnsan" ve insanlığın "etik" gibi bir araç  olduğu gibi 
çocukları korumak ve  savunmak adına araç olmanın da   son zamanlarda AB projeleri ile de 
kullanıldığı bir çalışma yöntemi de maalesef öne çıkmaktadır.   AB projesi gibi çöpe gidenlerin arasına 
katılan bu çalışmanın maalesef araştırmada yer alan bilgi ve verilen emekler için ayrıca  yazıkta 
olmuştur. Kişisel bir boşaltma dışında sebep -sonuç ilişkisi ise boşlukta hala kalabilmektedir.  
 
115.Bu çalışmanın sonunda ise görüleceği gibi 88-90 sayfalarda sonuçlara yer verilmektedir. "Bu 
araştırma, sosyal hizmetler alanında yolsuzluk, etik ihlâller ve etik sorunların, alanda hizmet sunan ve 
hizmet alan taraflar açısından nasıl anlaşıldığını ve deneyimlendiğini ortaya koyma amacıyla 
gerçekleştirilmiştir."  şeklinde ki olup görüleceği gibi bu bölümde sosyal hizmet açısından bir 
çaresizlikte yansımaktadır. Sonunda " Bir sosyal hizmet uzmanı, yaşadığı sorunlar karşısındaki 
çaresizliğini çarpıcı bir şekilde şöyle ifade etmektedir: 

“…E böyle bir ortamda kendi meslektaşlarımla, birçok meslektaşımla konuştuğum 
zaman hep şunu söylüyorlar: Daha neyin savunuculuğunu yapacağız? Sen daha ne 
kadar Don Kişotluk yapabilirsin? Hani sen bunu yaptın, belki senin ekonomik şeyin 
yok. Ama bizim bir şeyimiz var bu konuda, yani ne yapabiliriz, tek kalıyoruz. Herkes 
aynı şeyi söylüyor: tek kalıyoruz. Aslında kimse tek değil; ama, kendimizce, tek 
kalıyoruz, kimse bizim yanımızda yer almıyor diyor.” (Katılımcı 5, SHU, Kadın) 

Bu çaresizlik ile ilgili olarak, yine sosyal hizmet uzmanlarının sıklıkla dile getirdikleri baş etme yolu, 
güçlenme ve örgütlenme olmuştur. Son olarak, her şeyin ötesinde, iyi ve etik uygulamaların uzmanın 
kendisiyle başlaması gerektiği dile getirilmiştir.  "  kısaca özetlenmiştir. Özellikle son cümlede  iyi 
ve etik uygulamaların uzmanın kendisiyle başlaması gerektiğinden bahsedilirken uygulamaya 
yönelik araçların ve yöntemlerin ne olduğu ise hala belli olmadan bu çalışma sona ermektedir. 
Bu çalışmanın "Öneriler" bölümde ise her hangi bir somut bir bilgi ve yöntem böyle bir 
çalışmada görüldüğü yoktur. Alışık olunan bir laf salatası becerisi dışında  bu çalışmada yer 
alan bilgilerin karşılığı ol(a)madığını da yansıtmaktadır. Araştırma ile ilgili toplanan bilgiler 
ile birlikte ortaya çıkan bilgisizliklerinde giderilmesi bu çalışmanın yeniden ele almayı ayrıca 
gerektirmektedir.  
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116. Bu çalışmanın sonunda ise sosyal hizmet uzmanlarının işbaşında, belirli bir durumda etik 
olarak yapılması gerekenin veya yapılabilir olanın ne olduğunu bulmakta zorlandıkları zaman 
bir yol gösterici için bir kılavuzda hazırlanmıştır. Görüleceği gibi 15 madde arasında "Sosyal 
hizmet uzmanı, sosyal hizmet mesleğinin insan haklarına ve insan sevgisine dayandığını kabul 
eder. Bu temel değerlerin korunabilmesi ve sosyal adaletin gerçekleşebilmesi için yalnız 
kişinin esenliğinin değil, içinde yaşadığı toplumun refahının ve çevrenin korunmasının da 
dikkate alınmasını gerekli görür." veya "Sosyal hizmet mesleğinin evrensel normlara dayanan 
bir eğitimi gerektirdiğini, mesleğin uygulanmasında bilimsel kanıtlara, deneyime, meslekî 
özerkliğe ve mesleğin etik temellerine dayanmanın zorunlu olduğunu bilir " şeklinde eğitimi 
de içeren  evrensel bir  norma dayalı bir uygunluğun aranması içinde bir noktada öne 
çıkmaktadır. Özellikle "Sosyal Hizmet Mevzuatı" gibi açık öğretim kapsamında 2012 yılından 
beri yukarıda yansıtılan bilgiler ile evrensel bir norm özelliğinin akademik dahil  şimdiye 
kadar gözetilmediği böyle bir durum ve yol göstericiliği gibi işlevin nasıl olacağı konusunu  
birlikte düşünmeyi de gerektirmektedir. Bir proje kapsamında söz konusu olan bir 
araştırmanın sonunda oluşan bu yol gösterici bilgilere arasında ayrıca  "Sosyal hizmet uzmanı, 
profesyonel yaşamında mesleğinin bilgisel temellerini geliştirmeyi etik bir sorumluluk olarak 
görür. Hem kendisinin hem de meslekdaşlarının bilimsel gelişimini öncelikli bir amaç olarak 
kabul eder. Bu tutumunun gereği olarak meslekdaşlarının, müracaatçılarının ve genel olarak 
toplumun bilgilenmesine katkıda bulunur. " şeklinde de mesleksel bir görev de görüldüğü öne 
çıkmaktadır. Bu bilgilerin arasında bilimsel gelişimin öncelik olması aynı zamanda diğer 
uygulamalarında karşılaştırılmasını da gerektirmektedir. Normatif açıdan evrensel bilgilerin 
yanı sıra bir sistemlerin özelliklerini bilerek bilimsel gelişmenin yanında olunması da 
gerektirmektedir. Ancak sosyal koruma bağlamında sosyal sistemin bir parçası olan sosyal 
hizmetleri ve de sosyal hizmeti de içeren  ASŞ ve 14üncü maddesinde yer alan bilgilenme 
konusunda ki eksiklik ve yanlışlıkların hala devam edilmiş olmasının yanı sıra sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkı bağlamında bir "hak sahipliği" gibi bir özelliğin hala 
"müracaatçı"  şeklinde ele alınması ve savunuculuk boyutunun hala anlaşılamaması   bu 
kılavuzun değerini daha da   aşağıya çekebilmektedir. 

 
9. SONUÇ  
 
116. Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu tarafından “Gözden Geçirilmiş AVRUPA SOSYAL ŞARTI 
ve TÜRKİYE” kitabının  Aralık 2015 yayınlanmış olması görüldüğü gibi sosyal hizmeti 
ilgilendiren önemli bir kaynak ve dönüm içindir. Sosyal hizmetlerden yararlanma hakkı 
bağlamında sosyal hizmet yöntem ve uygulamaları bilim ve uygulama açısından ayrı bir 
önemde öne çıkmış olup iki ayrı çalışma görüldüğü gibi ayrı bir şekilde ele alınmıştır. Sosyal 
adalet ve sosyal eşitçilik bağlamında Türkiye’deki sosyal hizmet ve sosyal hizmetler ile ilgili 
gelinen noktanın da tarihe not edilmesi bu üç bölüm halinde ki  bu ikinci çalışmayı  ele 
almıştır. Türkiye de sosyal ve hukuk devleti bağlamında söz konusu olan bir Anayasa 
maddeleri ile birlikte bilindiği gibi halen geçerlidir. Aslında bir sosyal devletçilikte söz 
konusudur.  Bu anayasanın 90ıncı madde bağlamında ise iç hukukun bir parçası olan "Avrupa 
Sosyal Şartı" bir "sosyal devletçilik" ve eşitliği de  öne çıkarmaktadır. Kıta Avrupası ile ABD 
arasında somut bir ayırımda söz konusudur. Sosyal devletçilik bağlamında bu sözleşmenin   
14üncü maddesi ile de sosyal hizmetler ve yöntemlere dayalı   bir haktan yararlanmak 
görüldüğü gibi evrensel bir hak açısından bir yükümlülüktür. Emir edicidir. Türkiye dışında 
evrensel bir hak olarak öngörülen  sosyal hizmetlere yönelik bu iki çalışmada bu yöndedir.  
Uluslararası bir sözleşmede ise Türkiye Cumhuriyeti  Dış İşleri Bakanlığı tarafından İngilizce 
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metin için  yapılan  çeviri ve Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğü ile  sunulan 
bu metin TBMM de onaylanmaktadır. Böyle bir süreç sonucu  gerçeğe aykırı bir bilgi özelliği 
de bu metine kazandırılmıştır. İngilizce ve  Fransızcanın birlikte karşılaşılmadan sadece 
İngilizce orijinal resmi metnin Türkçeye böyle bir çevrilmesi en azından teknik bir 
değerlendirme veya beceri eksikliğine neden olduğu gibi   özellikle  orijinal İngilizce metnin 
47 ülke arasında  sadece Türkçeye "sosyal refah hizmetlerden yararlanma" şeklinde çevrilmiş 
olması başta sosyal hizmetlerin uygulamasına da  nedendir. Böyle bir gerçeğe aykırı çeviri ile 
de ortada en azından bir yanıltma/kandırmada söz konusudur. Somut bir talep yerine ise 
"refah" gibi subjektif ve karşılığı olmayan bir haktan da böylece bahsedilmek istenmiştir.. 
Başta hak sahipleri dahil hukuksal ve  sosyal hizmet açısından maddi ve manevi zarar ve 
mağduriyetlerin yanı sıra   ayrı bir kargaşaya ve kamu hizmeti açısından    keyfilikler için 
önemli bir  katkıda söz konusudur. ASŞ dahil diğer sözleşmelere ve söz konusu olan evrensel 
özelliğe dayalı bu emir edici özelliğe rağmen 2005 yılından sonra başta ÇKK olmak üzere  
bilim adına eğitim ve  uygulama açısından ise bilindiği gibi yoğun bir  keyfilik özellikle öne 
çıkmaktadır.2017 yılı ile otuz milyar TL gibi bir kamu harcaması ile başta  hak ihlalleri ise 
"sosyal hizmet" adına  söz konusudur. Evrensel biliminde  bir parçası olan karşılaştırma dahil  
yöntem konusunda sistemleri de içeren bir değerlendirme ve bir uygunluk sosyal hizmet 
içinde geçerlidir. Dürüstlük ile birlikte önceliktir. Özellikle söz konusu olan gerçeğe aykırı bir 
çeviri ile günümüzde sosyal hizmet  uygulamaları adına bir "sefilleşme" haline de 
dönüşmüştür. Özellikle ASŞ rağmen  önemli bir  bilgi eksikliği ve kaçınmalarda bu arada 
bilim adına öne çıkmaktadır. Karşılaştırma gibi bir önem ile birlikte sistem ve  kaynak kanun 
bağlamında yurttaşlık/medeni hukuk ve idari kapsamında öngörülen kurumsal yapı ve 
uygulamalar bilim adına görmezden gelme  temel bir nedendir. Çocuk, kadın dahil özgür 
yurttaş bağlamında kişilerin korunmasına yönelik    sosyal hizmetlerden yararlanma hakkını 
kötüye kullanma ve etkisizleştirmeye yönelik teknik dahil bu yönde  bir israr veya inatlaşma 
"etik" adına da görüldüğü gibi öne çıkmaktadır.  Sosyal hizmetler açısından yapılmış olan bu 
çeviri yanlışlığı kap kara bir lekedir. Bu konuyu gözetmemek ve sapmalar ile  kollektif  bir  
kasıt unsuru özelliği de diğer kap kara lekeler ile birlikte   bu arada öne çıkarabilmektedir. 
Kurumsal ve kişisel kibirlikle ile birlikte koruma ve adalet adına başta SÇG ve ASDEP gibi  
çalışma ve uygulamalarda çeşitli açılardan   yansımaktadır. Evrensellik ve insanlık dışında 
toplum açısından sosyal hizmetler ile ilgili  bir kandırma ve yanıltma sonucu bilim ve teknik 
ile birlikte maddi ve manevi ölümleri de içeren   açık bir ortaklık ise   hala ve böylece 
mümkün kılınmaktadır. 
 
117.  2015 yılında Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu'nun yapmış olduğu bu çalışma aslında 
Türkiye’deki sosyal hizmetlerin yeniden ele alınması içinde önemli bir fırsat olabilmektedir. 
Bu aynı zamanda iki farklı dilinde değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Orijinal 
resmi metni İngilizce ve Fransızca olan ASŞ ve 14 üncü maddeyi İngilizce dışında diğer 
resmi dili olan Fransızca'nın  birlikte ele alınması ile de bu metnin Türkçe  "Sosyal 
hizmetlerden yararlanma hakkı " şeklinde düzeltilmesi de artık bir zorunluluktur. Coğrafi 
dahil siyasi açıdan  halen Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa'da   ve 47 ülke arasında Almanca, 
İspanyolca, 
İtalyanca, Portekizce, Fince, İsveççe gibi diğer diller de  benzer bir  çeviri , ortak bir 
evrenselliği de öne çıkarmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş içinde bir 
taahhüt/yükümlülük  söz konusudur. Sadece Türkçe ile yapılmış olan bu çeviri sosyal 
devletinde bir parçası olan sosyal hizmetler açısından evrensel dahil somut bir uzaklaşmanın 
da önemli bir göstergesidir.  Dışişleri Bakanlığı ile İngilizce orijinal metnin Türkçeye bu  
şekilde çevrilmesiyle birlikte bir yararlanma ve keyfilik ise öncelikle bilim adına da söz 
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konusudur. "Sosyal Hizmet Mevzuatı" başlıklı çalışmada evrensel bir uygunluk yerine   bilim 
adına önemli bir araç ve zeminde sağlanmaktadır.  Siyasi ve kamu idari yönetimi ile birlikte 
teknik uygulama siyaset için de ayrı bir kaynak olabilmektedir.  Akademik dahil bu yöndeki 
ısrar ise sadece yanlış bir çeviri ile geçiştirilecek gibi değildir. Evrensel bilim açısından  kalite 
,etik dahil bu çalışma  bir düzeyinde ayrıca göstergesidir. Sosyal hizmet bağlamında insan 
hakları dahil temel bir hak açısından öne çıkan  savunuculuk  ve insanın yanında olmak  için 
"taraf" olma boyutu akademik ve hukuksal açıdan bir zorunlukta söz konusudur. Mesleksel 
dahil söz konusu olan  bir etik/ahlak gibi önemli bir görevin içinin de doldurulmasını 
gerektirmektedir.  Hem sosyal hizmetler hem de hukuksal açıdan Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu  
tarafından yapılmış olan bu   tespit  görüldüğü gibi sosyal hizmetler için yeni bir dönemi de 
aslında başlatmıştır. Aslında  2015 yılında bu dönem bilim ve bilgi düzeyi ile en azından  
başlamış olmalıydı. Özellikle evrensel bilim dahil sosyal hizmet açısından ortaya çıkan bu kap 
kara leke başta hak sahipleri için de ayrıca  bir önceliktir. Kamu hizmeti açısından  koruma ve 
çeşitli mağduriyetler  dahil  bir tehdit ve tehlikede açıkça  ortaya çıkmaktadır. Özellikle 2005 
yılından beri sosyal hizmetler açısından bir sefilleşme hali hukuka rağmen de mümkündür. Bu 
durum mesleksel bir etiğinde ötesindedir.  Ortaya çıkan böyle "anomi" bir durum   sosyal 
hizmet açısından çalışanlar içinde  ayrı bir görev ve sorumluluğu ek olarak zorunlu  
kılmaktadır. Etik için uygun olmuyor demek yetmemektedir. Bilindiği gibi çocukların 
korunması dahil 2008 de teknik açıdan da yapılmış olan  bu yönde ki ayrı    tespitte diğer ayrı 
bir gerçektir..2015 yılından beri de söz konusu olan bu  tespit ve bilgiye rağmen sosyal 
hizmetlerden hakkının kötüye kullanımı ve etkisizleştirmeye yönelik bu durum ise maalesef 
açıktır. Evrensel bilim ve teknik açıdan bir uygunluk noktasına ise hala gelinmemektedir. 
“Uluslararası Sosyal Hizmet /  ISS ( INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE) dahil sosyal 
hizmet mesleği ile ilgili  kurumsal yapı  ve ilişkilere rağmen uluslararası/evrensel bir 
uygunluğun yanı sıra sistem açısından da bir uygunluk ise hala yoktur. Afganistan’ın 
düzeyinin altında bir uygulama ile bir sefilleşme hali ve   kaynak kanun özellikleri de bu 
bağlamda görmezden gelinmekte ve de  yoğun bir katkı, ortaklıklarda zaman zaman öne 
çıkmaktadır. 
 
118.Avrupa Konseyinde yer alan 47 ülke arasında sadece Türkçeye "sosyal refah 
hizmetlerden yararlanma" şeklindeki  bu garabet  çeviri yanlışlığı ve görmezden gelme  aynı 
zamanda akademik bir eğitim açısından da bilindiği gibi yansımaktadır. Açık eğitim 
kapsamında iki üniversite tarafından 2012 den beri 20 binden fazla yayınlanmış bir baskı ve 
"Sosyal Hizmet Mevzuatı" ile ilgili bilgilerinde sınav ile birlikteliğinin   öne çıkması bu  
yayını da  önemli kılmıştır. Uygulamaya yönelik önemli bir uygunluk noktası olup katkı ve 
ortaklığında somut bir örneğidir.   Sosyal hizmet ve hukuk bilimi ile birlikte teknik dünyası 
açısından da bir körleşme ve görmezden gelme görüldüğü gibi bu yayında somutlaşmıştır. Bu 
aslında sonuçları ile birlikte her açıdan mağduriyetler ile birlikte ayrı bir sorun kaynağıdır.  
Sosyal hizmetin sosyoloji veya psikoloji gibi temel bilimlerin dışında yer alması   ile oluşan  
uygulamalı bir bilim özelliği ise aynı zamanda yöntemler ve önemini de bu arada ayrıca 
arttırmaktadır.   ASŞ olmak üzere 14üncü madde ile temel hakların arasında yer alan sosyal 
hizmetler ve de  sosyal hizmet bilim ve  yöntemler içinde bir uygunluğun aranmasını zorunluk 
kılmaktadır. Bu zorunluluk etiğinde ötesindedir. Önlem ile birlikte tanı, müdahale gibi  teknik 
ve yetkinlik kamu hizmeti için bir nitelik ise başta lisans eğitiminin de temel bir parçasıdır.  
 
119.ASŞ bağlamında 1989 dan beri evrensel açıdan da  kamusal bir hizmet olan sosyal 
hizmetlerin, sosyal refah hizmetleri şeklinde  yararlanması  aslında böyle bir 
yutturma/kandırma ile de  bir hakkın kötüye kullanımı ve etkisizleştirmesini mümkün kılmak 
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bu bilgiler ile de açıkça yansımaktadır. Yöntemler ve uygulamalar açısından  ise öne çıkan 
"sosyal inceleme/araştırma raporu" bu konuda ayrı ve önemli bir örnektir. Evrensel bir bilim 
ve uygulama yerine ÇKK ile birlikte sosyal hizmet konusunda eğitim almamış kişiler için 
benzer bir yetki ve özelliğinin genişletilmiş olması ve de bunun akademik açıdan 
meşrulaştırılması da ayrı bir  kara leke için diğer önemli bir örnektir. Hacettepe Üni.Sosyal 
Hizmet Bölümü ile başlatılan ASDEP gibi bir model çalışmanın kamu hizmetin bir parçasına 
dönüşmesi de diğer önemli kara lekedir. Kısaca hak sahiplerini engellemek ve 
etkisizleştirmek  içindir. Evrensellik yerine  "idare" için öne çıkan bir gölgeleme, katkı ve 
ortaklık ile  oluşan bu keyfilikler ;  hayırseverliğin ve/veya yardımseverliğin öne çıkarıldığı 
bir uygulama bilim adına  bir tercih olarak da böylece ortaya çıkmaktadır. Bilim adına söz 
konusu olan bu sosyal hizmetten uzaklaşmaya yönelik bu "anomi" durum hukuksal açıdan 
ayrı  önemli bir sorun kaynağına da dönüşmüştür. Sosyal hizmetlerin hem adalet hem de 
sağlık hizmetinin   tamamlayıcı bir unsur olması gerekirken bunun gözetilmemesi de ayrıca 
bu hizmetleri  belirlemektedir . Bu hizmetlerin de birlikte  uzaklaşılması ve bir sefilleşmesi 
hali  için benzer bir yansıma da ayrı bir nedendir.  Bir sosyal ve hukuk devletinde ise başta 
sosyal adalet ve sosyal eşitçilik bağlamında sosyal hizmetler  ile ilgili savunuculuk ,taraf ve 
temsilcilik boyutu ayrı bir   önceliği de zorunlu kılmaktadır. Başta akademik dahil 
uygulamaya  yansıyan bilgiler bağlamında yer alan  bu garabet çeviri yanlışlığı ile ortaya 
çıkan bu kara lekenin ortadan kaldırılması da bu nedenden dolayı önemli bir önceliktir. Gene 
buna bağlı olarak  Anayasanın 2  ve  90ıncı maddeleri ve de  ASŞnın 14 maddesi ile oluşan  
bu hukuka ve anayasaya  aykırılık bağlamında  halen devam eden keyfi uygulamaya yönelik 
düzenlemelerinde   ortadan kaldırılması için yöntemlerin ayrıca ele alınmasını zorunlu 
kılmaktadır .Böyle bir sulandırmalar ve kargaşalar ile de sosyal hizmet adına öne çıkan 
garabet yöntem ve uygulamaların ise bilim açısından uzaklaşmasına odaklanmayı da 
gerektirmektedir. Özellikle de uygulamayı belirlemeye yönelik "sosyal hizmet mevzuatı" gibi 
bir  müfredat ve içerik ise bir değerlendirme noktası olup  sosyal hizmetler açısından da 
önemli bir önceliktir. Hukuk dahil diğer bilimlerinde bu açıdan ayrıca  birlikte 
değerlendirmesini zorunlu kılmaktadır. Evrensel bir bilim bağlamında  bu yönde ki somut 
bilgi ve de  uygunluk noktaları için bir saygının öncelik kazandırılması ile ortaya çıkan bu kap 
kara lekeleri   ortadan kaldırılmayı da  kolaylaştıracaktır. 
 
10. SONUÇ 
 
120. Sosyal hizmetler açıdan ortaya çıkan bu 26.Şubat.1965 tarihli ASŞ nın ancak 16.Haziran 
1989 da TBMM de onayladığı  bu İngilizce metnin Türkçeye çevri  ile oluşan bu kap kara 
lekeler ve  uygulamalar ve de ortaya çıkan bu durumun/sorunların  akademik, teknik ve hak 
sahipleri açısından üç farklı boyut olarak  birlikte ve ayrı ayrı  ele alınması da mümkündür. 
2007 tarihinde  teknik eksiklik dahil İngilizce metnin Türkçeye resmi çeviride ki bu  yanlışlığı  
Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğünce gene tekrar 
edilmiştir. Bu "makam" , çeviri yanlışlığında "idari" açıdan bir değerlendirme noktası 
olabilmektedir. "Sosyal Hizmet Mevzuat"nda yer alan bu somut bilgiler bağlamında ise 
"AKADEMİK BOYUT"  evrensel bir bilim özelliği ve uygunluğu içinde  bir öncelik 
olmaktadır..  Uygulamalı bir bilim özelliği ve  açık veya örgün bir eğitim için söz konusu olan 
bir  lisans eğitim sonucu meslek dahil uygulamayı  belirlemiş olması yaşanılan sorunun 
akademik açısından da bir  çözüm noktasıdır.  Akademik açıdan özellikle söz konusu olan 
Prof. Dr. Tekin Akıllıoğlu'nun yapmış olduğu bu tespit ve düzeltme ile de   sosyal hizmetler 
için yeni bir başlangıç noktasıdır.  Sosyal hizmet müfredatında yer alan bilgi yanlışlığı ile  
birlikte SİR gibi temel bir aracı da içeren yöntemlerinde  bu kapsamda genişletip 
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,yaygınlaştırıldığı ve meşrulaştırılmanın engellenmesi ve düzeltilmesi içinde     diğer önemli 
bir değerlendirme ve çözüm noktasıdır. Yozlaşmayı ve/veya  etik ihlali kapsamında söz 
konusu olan  böyle bir meşrulaştırma/olağanlaştırma aynı zamanda akademik tez çalışmalarını 
da ayrıca kapsamaktadır.  Bu yönde ki bir yaygınlaştırma ve meşrulaştırmanın diğer bir 
tehlikeli boyutuna da dönüşmüş olması bu açıdan  ayrı ve önemli bir değerlendirme 
noktasıdır. 
 
121.Bu somut bilgiler bağlamında bu açık bilgiler ile birlikte başta örgün dahil üniversitelerde 
yer alan sosyal hizmet bölümleri dahil  akademik kurul/lar  önemli bir değerlendirme ve 
çözüm alanıdır.  Görüleceği gibi Yükseköğretim Kurumu tarafından söz konusu ile oluşan bu 
kurullar aynı zamanda kurum içi  bilimsel bir denetime yöneliktir.(39) Ortaya çıkan açık bu 
bilgiler, sosyal hizmet bölümlerinde yer alan kurullarca resen ele aldığı gibi Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği dahil  meslek  dernekler içinde  yapılan bir  değerlendirme  ve  talep 
ortaya çıkan bu sorunların akademik kurula taşınmasına neden olabilir.(40).Ek olarak "Sosyal 
Hizmet Okulları Derneği" gibi evrensel bir bilime yönelik bu dernekte ayrıca önemlidir. 
Çalıştay ise  bir yöntem olup  akademik ve mesleksel  bir   birliktelik vede sonuçların bu 
kurullara taşınmasını da sağlayabilir. Bu çalıştayda Prof. Dr. Tekin Aklıllıoğu'nun Bilkent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çalışmış olması kendisi ve  oturumlar da  temel  önemli bir 
bilgi kaynağıdır.  Gerçeğe aykırı çeviri aynı zamanda Çocuk Hakları Sözleşmesi ve önsözde 
yer alan  Pekin Kuralı içinde geçerlidir. Orijinal İngilizce metinin Türkçeye  çevirisinde 
yapılmış olan "çocuk"  ve "genç" ile oluşan kavram kargaşası da bu gündemin kapsamında 
olmalıdır. Çalıştay sonuç kararı ile de  , bu bilgilerin  akademik  kurulu taşınma ve bir iç 
denetim süreci  başlatabilir. Buna bağlı olarak hukuki sürece de taşınabilir. Bunun yanı sıra 
ortaya çıkan bu çeviri yanlışlığının düzeltilmesi amacıyla  Sosyal Hizmet Uzmanı Derneği ve 
Sosyal Hizmet Okulları Derneği ile  Başbakanlığa ve/veya Dış İşleri Bakanlığına bir başvuru 
yapılarak AHİM kadar gidebilecek  hukuki bir süreçte başlayabilir. Derneklerin 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) de yer alması ve bu yönde bir bilgi ve görüşte aynı zamanda 
diğer temel bir bilgi kaynağıdır. Buna ek olarak ISS( INTERNATIONAL SOCIAL 
SERVICE)de dahil olmalıdır. 
 
122.Sosyal hizmetler ve sosyal hizmet ile ilgili ortaya çıkan bu "anomi" durum 
"MESLEKSEL BOYUT"  uygulamayı da içeren diğer önemli boyuttur. Evrensel bir  sosyal 
hizmet mesleğinin tanımı ile ASŞnın 14 maddesi ve de 2828 sayılı kanunda yer alan Sosyal 
Hizmetlerin tanımı sosyal hizmet mesleğine önemli bir savunuculuk ,taraf ve temsilcilik 
boyutunu yüklemektedir. Bu yükümlülük mesleği ile de belirlemekte olup hem hak sahiplerini 
hem de  bilgi ve niteliğin meslek açıdan gözetilmesini de gerekmektedir. Temel bir hak olan 
sosyal hizmetler için öne çıkan bu görev ve sorumluluk bağlamında bu yönde oluşan açık 
bilgiler  temel hakkın kötüye kullanılmasını engellemek ve etkisizleştirmek içinde  önemli bir 
görev olmaktadır. Bu görev hak sahiplerine yönelik bu yönde oluşturulan mağduriyetlerinde 
ortadan kaldırılmasına yönelik diğer önemli ayrı bir görevdir. Evrensel bir bilgi ve teknik 
açıdan sosyal hizmetler için söz konusu olan bu uzaklaşmanın engellenmesi ise hem 
mesleksel bir etik ile bir değerlendirme alanıdır. Aynı zamanda  hukuksal açıdan önemli bir 
çözüm alanıdır. Anayasanın 2 ve 90 maddesi ile birlikte ASŞnın 14 maddesi ise oluşan bu 
çevri yanlışlığının hukuksal açıdan ortadan kaldırılması da önemli bir hedef olmalıdır. Buna 
bağlı olarak aynı zamanda ÇKK (3/1-e) ile söz konusu olan "sosyal çalışma görevlisi" gibi 
garabet bir tanım ile birlikte yöntemler arasında yer alan "sosyal inceleme raporu"nunda 
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birlikte ele alınması ve   başta yönetmelikler ve yasalarda söz konusu olan  anayasaya 
aykırılıkların  hukuksal sürece taşınması da ayrı bir görevdir. Özellikle ÇKK kapsamında 
Adalet ve ASP Bakanlıkları kapsamında söz konusu olan yönetmeliklerin ele alınması ise bir 
önceliktir. 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunun kapsamında söz konusu olan sosyal hizmetler 
tanımı ile çocuk, yaşlı, genç, yaşlı, özürlü gibi kişiler ile ilgili yoksunluğa yönelik bir sosyal 
hizmetlerden yararlanması kamusal hizmet açısından söz konusudur.  Yönetmeliklerde bu 
yönde olup Anayasa ve sözleşmeler içinde bir uygunluğun aranmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu yönetmeliklerde yer alan sosyal inceleme raporu ile sosyal hizmet uzmanları/ sosyal 
çalışmacıların dışında söz konusu olan düzenlemelerinin ASŞnın14 maddesine aykırılığı 
bağlamında hem düzenlemelerde yer alan maddelerin iptali ve de  "sosyal çalışma görevli" ile 
ilgili ÇKK(3/1-e) maddesinin Anayasaya aykırılığı bağlamında  Anayasa mahkemesine 
yönelikte ek bir talep için  bir başvuru, hukuki süreçleri de başlatabilir. ASŞ ile söz konusu 
olan sosyal koruma kapsamında yer alan yükümlükler dahil ASPB uygulayıcı asli bir 
birimdir. Örneğin "Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği" bu açıdan ayrı ve önemli bir 
örnektir. Bu yönde bir bilgide ayrıca söz konusu (35/pragraf 78-132) olup bu yönde oluşan 
aykırılıklar için ilk başvuru yapılabilir. Buna ASDEP ile ilgili bilgilerde   geçerlidir.  
.Bakanlıkta yurtdışından yapılan talep ve ISS ile oluşan ilişki ve de SİR düzenlenmesinin 
sosyal çalışmacılar tarafından düzenlenmesi ile ilgili Bakanlık birimde yer alan somut bilgiler 
bu başvuruda özellikle  ele alınmalıdır. ASŞ nın da sosyal koruma ile ilgili maddeler dahil 13 
ve 14. maddeler ve AİHS nin 6 ve 14 maddelerin yanı sıra  ÇHS nin 3 ve 40 maddeleri ve de   
Anayasanın 2,5,10,11,12,17, 40,41 ve  137 maddeleri ile ilgili yoğun aykırılıklar   başvuruya 
yansıtılmalıdır.. Genelde yapılan başvurularda hakimler okunulmaz denilerek    eksik  
başvurular  yerine kapsamlı bir başvuru öncelikli olmalıdır. 
 
123. Ayrıca Bakanlıkta yer alan ÇKK ile ilgili "Çocuk Koruma Kanuna Göre Verilen 
Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulaması Yönetmelik"te yer alan 4/e 
maddenin iptali ile birlikte Adalet Bakanlığı bağlamında söz konusu olan "Çocuk Koruma 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usül ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik" te yer alan 4/e ve 
g;17,18,19 ve 20 maddelerde ilgili hususlar ile birlikte 4 üncü bendin tamamın iptali  için 
yapılacak bu başvurular  AİHM kadar devam edecek bir sürecin de başlatılmasına neden 
olmalıdır.. ASŞnın 14 maddesi bağlamında  (ÇKK/3-1e) nin iptali bu açıdan öncelik olup  
mahkemece yapılacak başvuru ve talebe  Anayasa Mahkemesine için  ayrı bir yönlendirilme  
bu başvurunun önceliği olmalıdır. Yapılan bu başvurular  arasında ASŞ nın 14üncü maddesi 
ile ÇHS de yer alan çeviri yanlışlarının da düzeltilmesi içinde  ayrı talep diğer taleplerin 
arasında yer alması ayrıca gereklidir. Bu arada ; söz konusu olan evrensel bir sosyal hizmetler 
hakkının kötüye kullanılması ve etkisizleştirme ile ilgili olarak oluşan kamu zararların 
giderilmesi içinde Sayıştay'a başvurulacağı gibi Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan 
Hakları ve Eşitlik  Kurumuna ayrıca başvurular ile  yeni hukuksal süreçlerin başlanmasına da 
neden olmalıdır.  
 
124.Sosyal hizmet mesleği bağlamında tüzel bir kimlik olan dernek gibi savunuculuğun 
yanısıra sosyal hizmet konusunda örgün veya açık bir lisans eğitimi tamamlamış kişiler içinde 
savunuculuk ve taraf olma özelliği nedeni ile  oluşan bu aykırılıkların hukuksal sürece 
taşınabilmesi de kişisel açıdan mümkündür. Bu arada mesleksel ve tarihsel süreç  açısından 
bakıldığında "sosyal hizmet uzmanı" kanuna dayalı bir meslek olup bu kanun dışında  "sosyal 
çalışmacı" gibi bir unvana ek olarak "uzman sosyal çalışmacı" gibi karşılığı olmayan 
unvanlarında engellenmesi gerekmektedir. Her bir mesleğin bir lisans eğitimi ile kendi 
uzmanlığını da kapsamış olması dışında ek bir uzmanlık aynı zamanda hak sahipleri açısından 
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bir keyfiliğe ve   şarlatanlığa da neden olduğu gibi sosyal hizmet ile ilgili ayrı bir tehdit ve 
tehlikedir. Özellikle ister örgün ister açık sosyal hizmet lisans  eğitim proğramında ise bir risk 
yönetimini de içeren  SİR gibi bir düzenlemenin sosyal hizmet dışında kişiler için  
meşrulaştırılmanın  açıkça yer alması ve  sosyal hizmet alanında bilgi ve nitelikleri dışındaki 
kişilerinin de sosyal hizmet yönetimlerin uygulanması konusunda  istihdam edilmek istenmesi 
aynı zamanda   haksız bir görev ile de idare tarafından mümkün kılmaktadır. "İş" bir sosyal 
hizmet gibi bir "amaç"ın yerine geçmektedir. Kamusal bir hizmet bağlamında müdahale dahil 
yardım ve korunmaya yönelik bir kişinin geleceğini de içeren risk yönetim  için de temel bir 
araç olan SİR gibi böyle önem dolayısı ile söz  konusudur.  Kendi mesleksel bilgi ve 
niteliklerinin dışında kişilerin kamusal açıdan bu şekilde yer alması ve  görevlendirilmesi aynı 
zamanda bir yetki aşımı da söz konusudur. SİR’nun sadece bir bilgi alma noktasına 
getirilmesi ile oluşan   bu keyfilik bağlamında bu görevi alanlar belli bir maddi ve manevi bir 
yararlanmayı ve fırsatçılığı da öne çıkarmaktadır. Evrensel bir uygunlukta aranmadan bu 
yönde haksız bir görevi üstlenmek  ile  görevde yer alması gerekenler için ek bir  magduriyete 
de neden olmaktadır. Aynı zamanda hak sahiplerine yönelik keyfilikler ile hem hak 
sahiplerine ulaşması engellenme hem de vergi mükellefleri açısından da ayrı bir kamu zararı 
da  söz konusudur. Sosyal hizmet konusunda bir lisans eğitim sonrası kamusal bir hizmette 
başta sosyologlar olmak üzere diğer meslekler açısından benzer bir yetkinlik ile  haksız bir 
rekabet sonucu kişisel açıdan oluşan mağduriyetlerin giderilmesi   mesleksel bir görevinde bir 
parçasıdır. Oluşan bu kişisel mağduriyetinin giderilmesinin yanı sıra temel bir hak olan sosyal 
hizmetlerin hak sahiplerine ulaşılmasının engellenmesi içinde kişisel bir idari süreç Kamu 
Denetçiliği Kurumu ile de başlatabilerek hukuksal bir sürece de  dönüşebilmektedir.2005 den 
sonra sosyal hizmet lisans yüksek programın da  kontrolsüz bir büyüme ile birlikte aynı 
zamanda örgün veya açık eğitimde söz konusu olan ayrılıkların meşrulaştırılması aynı 
zamanda eğitim açıcında bir kaliteyi de etkilerken aynı zamanda bir ayıplı bir hizmette söz 
konusu olabilmektedir. "Sosyal Hizmet Mevzuatı" gibi yanlış  bilgiler ile  oluşturulan bir 
meşrulaştırma aynı zamanda ayıplı bir hizmet kapsamında olması ve bu yönde oluşan 
mağduriyetler öğrenci veya mezunlar içinde geçerli olup  "tüketici" özelliğini de ayrıca 
kazandırmaktadır. Bu yönde oluşan mağdurların tazmini dahil bir başvuru/lar bir hak 
savunuculuk için de ayrı bir örnek olabilir. Özellikle Anayasanın 2 ve 10 madde ile birlikte 
ASŞ nın 14 maddesi  AİHM kadar devam edebilecek hukuksal bir süreçte diğerleri ile birlikte   
mümkündür.  Özellikle ASPB  da söz konusu olan  ASDEP gibi bir uygulamaya yönelik 
oluşan uygulama ve duyurular bağlamında oluşan mağduriyetler de ayrıca hukuksal sürece 
yansıtılabilir. 
 
125.Bu anomi/ yozlaştırılmış durum  ve sosyal koruma bağlamında ASŞ öne çıkan sosyal 
hizmetler boyutu ile birlikte CEDAW veya ev içi şiddet ile ilgili İstanbul Sözleşmesinde öne 
çıkan sosyal hizmet yöntemlerin uygulanmaması sonucu oluşan mağduriyetlerde hak sahipleri 
içinde ayrı bir önceliktir. Özellikle de yapılan işlemlerde bilgi ve nitelikleri dışındaki kişilerce 
sosyal yardım dahil sosyal hizmetler hakkından yararlanılmanın engellendiği önemli 
alanlardan birisi de "Sosyal Hizmet Merkezleri"dir. Çocuk, kadın, yaşlı dahil bu yönde 
yapılan görev ve işlemler içinde geçerlidir. Sosyal hizmet konusunda eğitim almamış kişilerce 
oluşan kararlar ve işlemler aynı zamanda hak sahipleri içinde önemli bir mağduriyette neden 
olup bu yönde oluşan bu mağduriyetlerin engellenmesi veya tanzim edilmesi de ayrı bir 
önemdedir. Bu boyut ise "KİŞİSEL BOYUT" ile ilgilidir. Bu yönde oluşan kamu zararların 
giderilmesi de bu kapsamdadır. Hak sahiplerinin bu yönde bilgilendirilmesi de mesleksel bir 
görev ve sorumluluk olup SHUDer' dahil bir bilinçlendirme çalışması da söz konusu 
olmalıdır. ASŞ ve İstanbul Sözleşmesi bağlamında sosyal hizmet açısından ücretsiz bir 
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danışma hizmeti aynı zamanda hukuk  açısından  bir bilgilendirme içinde geçerlidir. Hukuksal 
süreç konusunda bir bilgilendirme ve  destek oluşan mağduriyetler giderilmesinde ayrıca 
önemlidir. Pilot davalar bu konuya yardımcı olabilir.  
 
126.Sosyal hizmetler ve sosyal hizmetin önemi görüldüğü gibi öncelikle bir "insan" olmak ve 
insanlıkla ilgilidir. Sosyal hizmet mesleği ise ayrı bir görev ve sorumluluğu vermektedir. Bu 
durum "amaç" ile "iş" içinde önemlidir.  Savunuculuk, temsilcilik ve tarafsızlık için ayrı bir 
sorumluluk bilgi ve cesareti de ayrıca zorunlu kılmaktadır. Önce "insan" olmak sonra meslek 
gibi bir görev ve sorumluluğu ise taşımak ağır bir görevdir. ASŞ ile birlikte çocuk ,genç, yaşlı 
dahil tüm bireylere yönelik  sosyal hizmetin yardımsever veya hayırseverliğin ötesine 
taşınması içindir. Bir memurluk ise akademik dahil bu kapsamda değildir. Özgür olmayan  bir 
kişi bu mesleği taşımayı da zorlaştırmaktadır. Sosyal hizmetler ile ilgili yararlanmaya yönelik 
tespiti içeren bu çalışmada yer alan bilgileri görmek veya görmek istememekte bu yönde  bir 
tercih olarak devam edecektir Ezberleri yıkmak ise bilindiği gibi kolay bir şey değildir. 
Özellikle memurlaşmış ve esnaflaşmış bir yaklaşım bir fili  hendekten geçirmekten  çok ama 
çok daha zordur. Ayrıca şeytanı taşlamamız bizleri sorumsuz kılmaktadır. Bizleri sorumsuz 
kılmak vede buna bağlı olarak mahcubiyet dahil kişisel açıdan oluşan bazı eksiklikleri 
"ama"lar ve mazeretler ile de rahatlıkla koruyabilmekteyiz. Bu beceri aynı zamanda görev ve 
sorumluluğu engelleyici bir unsur da olabilmektedir. Kibir dahil  öne çıkabilmektedir. 
Halbuki dürüst olmak yeterlidir. Gerçekçidir. Bu saflıkta değil bir erdemliktir. Fakat bu 
zordur. Ancak çocuklar  için bir  gelecek söz konusu olacak ise  onun adına bazı şeyleri de 
başlayabiliriz. 2005 yılından beri çocukları ve diğer insanları hem hırpalarken ve katkı 
verirken bir yeter demekte bir başlangıç olabilir. Bu yöndeki bir kandırmayı son verirken bir 
asırdan beri söz konusu olan bilgi sosyal hizmet açısından oluşan kandırmayı da sona 
erdirebilir. Aslında hukuksal açıdan da (halen) bir zemin vardır. Yeterli doğru bilgi ve bilgiler 
önemli bir başlangıç olabileceği gibi yaşanılan bu dip noktayı seyretmek ise bu mesleği 
sorumsuz da kıl(a)mamaktadır. Bir çağrı ve daveti de içeren bu çalışmada görüleceği  gibi 
ortaya çıkan bu kap kara lekeler bağlamında  virüs/ler veya kanser/ler gayet açıktır. 
Temizlenmesi de gerekmektedir. Yöntemler ise açık ve bellidir. Bilime saygı ; meslek ve 
eğitim bu bilgi içinde yeterlidir. Tercihler ise sadece  bilgi ve cesaret ile bu ezberler 
arasındaki   dürüstlüktür. Yeni bir hikayeyi  birlikte oluşturmak ise bir umut olup umut ise 
hala vardır...15.10.2017     
  
 
SON SÖZ: BİLGİ VE CESARET ÇOCUKLAR DAHİL BİR GELECEKTİR. 
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