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1. SOSYAL HİZMET ALANI OLARAK ENGELLİLİK 

Batman Sosyal Hizmet Merkezi Evde Bakım Birimi engellilik alanında hizmet 

sunmaktadır. Bundan dolayı raporun sorun alanı engelliliktir. 

1.1.Engelliliğin Tanımı 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanununa göre, Engellilik; "doğuştan 

veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve 

sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine 

uymama durumunda olup; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine 

ihtiyacı olan kişi" olarak tanımlamaktadır (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu.(2005). T.C Resmi Gazete, 18059, 1983) 

1.2. Engelliliğin Sınıflandırılması 

Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak altı başlıkta incelenir:  

1) Zihinsel engelli  

2) Görme engelli  

3)  İşitme ve konuşma engelli  

4) Ortopedik engelli  

5)  Süreğen Engelliler  

6) Ruhsal duygusal Engelli 

1.2.1. Zihinsel Engelli 

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel 

işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da 

yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır (Sakarya, 2011, s. 31). 

1.2.2. Görme Engelli 

Görme engelinin tanımı iki açıdan ele alınabilir. Bunlar:  

Yasal tanım: Tüm düzeltmelerle birlikte gören gözün görme gücünün 1/10 görme keskinliğine 

ya da daha azına sahip olan veya görme açısı 20 dereceyi aşmayan kişilere görme engelli 

denilmektedir. Tüm düzeltmelerle birlikte görme keskinliği 20/70 olan kişilere “az gören” 

denilmektedir.  

 Eğitsel tanım: Eğitsel açıdan görme engelli, eğitimde dokunsal ve işitsel araçlara ihtiyaç 

duyan kişidir. Eğitsel açıdan az gören, görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen kişidir. 

Az gören bireyler gözlük, büyüteç gibi araç gereçlere ihtiyaç duyarlar.  
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Görme engeli; hayatın çeşitli dönemlerinde geçirilen hastalık, kaza vb. sebepler ile veya 

doğuştan getirilen özellikler ile olabildiği gibi doğum anındaki komplikasyonlar sonucu da 

olabilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Tüketici Hizmetleri, 2011, s.11). 

1.2.3. İşitme Engelli 

Tek veya iki kulağında sesleri fark etme ya da algılama yeteneğinin tamamen veya 

kısmen zayıflaması sonucu işitme durumunu kaybetmiş olanlar, işitme cihazı kullananlar, 

olarak tanımlanmaktadır (Baş, 2013, s. 9). 

1.2.4. Ortopedik Engelli 

Ortopedik engel, doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilen bir durumdur. Engelin 

derecesine göre bireyin yaşamı etkilenmektedir. Sonradan ortaya çıkan ortopedik engellerde 

duruma alışmak zaman alabilmektedir. Bu dönemde destek hizmetleri verilmesi çok önemlidir. 

Durumun bir an önce kabullenilerek sosyal ve eğitimsel yaşamın sürdürülmesi gereklidir. 

Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerindeki özürlerinden dolayı 

normal eğitim öğretim çalışmalarından yeterince yararlanamayan bireylere “ortopedik engelli 

bireyler” denilmektedir. Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar sebebiyle eğitim öğretim 

çalışmalarından yeterince yararlanamayan bireylere ise “süreğen hastalığı olan bireyler” 

denilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Tüketici Hizmetleri, 2011, s.17). 

1.2.5. Dil ve Konuşma Engelli 

Sözel iletişimde farklı düzen ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler 

nedeniyle dili kullanma, konuşmayı öğrenme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireylerin eğitim 

performansı ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumudur (Karatepe, 1988; akt. 

Akardere, 2005, s. 22). 

Dil ve konuşma güçlüğü; konuşmanın akışı, ritmi, tizliği, vurguları, ses birimlerinin 

çıkarılışı, artikülasyonu ve anlamında bozukluk bulunmasıdır (Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve 

Tüketici Hizmetleri, 2011, s.22). 

1.2.6. Süreğen (Sürekli) Hastalık 

Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellemesine neden olan, sürekli 

bakım ve tedavi gerektiren hastalıkları olanlar, kan, kalp-damar, solunum sistemi, sindirim 

sistemi, idrar yolları ve üreme yolları, cilt ve deri, endokrin ve metabolik ve sinir sistemi 

hastalıkları olanlar, kanserliler, HIV virüsü taşıyanlar olarak tanımlanmaktadır (Baş, 2013, s. 

10).                  2 



 

 

1.2.7. Ruhsal Duygusal Engelli 

İletişim ve sosyal gelişim ya da sosyal uyum kısıtlı, duygu, davranış veya dürtülerinde 

belirgin sapmalar olan, kaygı ve korkularını kontrol edemeyen, gerçeği anlama ve yargıda 

bulunma yetileri sınırlılık veya sapma gösteren, bazı zihinsel yeteneklerde işlevsel kayıpları 

olan kişilerdir. Otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bazı madde bağımlılıkları, 

kaygı bozuklukları, depresyon, şizofreni, demans bu gruba girer (İBB Özürlüler Müdürlüğü, 

2012, s. 507). 

1.3.Engelli Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar 

 

Engellilerin karşılaştıkları sorunların başında yoksulluk, eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, 

konut ve iyileştirme gibi konular gelmektedir. Yapılan araştırmalar, dünyanın her yerinde 

engellilerin çok büyük çoğunluğunun toplumun yoksul kesimlerinden geldiğini ve yoksulluk 

içinde yaşadıklarını göstermektedir. Eğitimdeki eksiklikte yoksullukla endeksli olarak ortaya 

çıkmaktadır engelli ailelerinin maddi sıkıntılarından dolayı engelli çocuklarını okula 

göndermeleri güçleşmektedir. Bu sorunların haricinde en önemli olan sorun ise ailelerin ve 

çevredeki insanların engellilere bakış açısından kaynaklanmaktadır.  

 

Engellilerin karşılaştıkları diğer sorunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:  

Rehabilitasyon: Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması 

engellilerin toplumla bütünleştirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir 

Engellinin Aile Yaşamı / Özel Yaşamı: Fiziksel işlevlerindeki bozulma ya da bazı eksiklikler 

nedeniyle engellinin hareket yeteneği sınırlanınca, bu, onun özel yaşamına da bazı kısıtlamalar 

getirmektedir.  

İstihdam Sorunu: Her insanın yapabileceği bir iş vardır ve engelliler de fiziksel ve ruhsal 

işlevlerinde bir bozulma ya da eksiklik olsa bile, onların bu niteliklerini dikkate alan uygun bir 

eğitim ve rehabilitasyondan geçirildikleri zaman çalışabilirler, üretime katılabilirler. 

Çalışmanın, kültürün önemli bir parçası sayıldığı toplumlarda, herkes gibi engelliler de 

çalışmaya/üretmeye isteklidirler.  

Ulaşım, Fiziksel Çevre ve Konut: Engellilerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre, sahip oldukları 

fiziksel işlev bozuklukları/yetersizlikleri ve bunun yol açtığı sınırlamalar yüzünden büyük 

önem taşımaktadır. Toplumu tasarlarken, bir toplum modeli ortaya koyarken, içinde yaşanılan 

fiziksel çevreyi de o toplumun içinde yaşayan herkesi düşünerek tasarlamak 

gerekir.(Koca,2010:5-6).                 3 



 

 

2.EVDE BAKIM BİRİMİNDE VERİLEN HİZMETLER  

1. Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüklerine Engelli/Yaşlı Sağlık Kurulu Raporu ile birlikte 

başvuru yapılır. 

2. Evde Bakım Talep Formu Uygulama Birimi tarafından doldurulur.  

3. Gelir Araştırma Formu Uygulama Birimi tarafından doldurularak İlgili kurumlardan 

gerekli kayıtları istenir.(Mal Müdürlüğü, Sgk, Banka vs.) 

4. Evraklar tamamlandıktan sonra Evde Bakım dosyası sıraya alınır. 

5. Adres bilgilerine göre dosya düzenlemesi yapılarak Uygulama Birimine gönderilir. 

6. Uygulama Birimi Evde Bakım Raporu ve Bireysel Bakım Planı’nı hazırlayarak SHM 

komisyonuna sunar. 

7. Sosyal Hizmet Komisyonu toplanarak hazırlanan raporları değerlendirir. Olumsuz karar 

verilen müracaat için ilgiliye durum, Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü tarafından 

bildirilir. 

8. Sosyal Hizmet Komisyonu tarafından olumlu karar verilen Engelli/Yaşlı için OLUR 

alınması için SHM Uygulama Birimine gönderir. 

9. SHM Uygulama Birimi tarafından hazırlanan dosya SHM Müdürünün uygun görüşü ve 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürünün Onayından sonra Bireysel Bakım Planı imza 

karşılığı bakıcıya teslim edilir. 

10. Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından Evde Bakım Hizmetinin etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için başvuruda bulunan Bakıcılara eğitim ve danışmanlık yapılarak, 

Evde Bakım Bilgilendirme Dokumanı ile engelli bakıcısı ise Hafif Orta Derece Engelli 

Beceri Kazandırma Eğitimi Destek Dokümanı verilir.  

11. Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünce Engelli/Yaşlının veya yasal temsilcisinin 

talebinin olumsuz değerlendirildiği, Engelliye/Yaşlıya veya yasal temsilcisine 30 gün 

içinde yazılı olarak bildirilir. 

12. Engelli/yaşlı veya yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde sonucuna 

itiraz edebilir. İtiraz talebi Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğünce değerlendirilir, 

yeniden bakım raporu hazırlanması için farklı üyelerden oluşan Sosyal Hizmet 

Komisyonu tarafından değerlendirme yapılır. Bu komisyonun verdiği karar nihai 

karardır. İtiraz konusu sağlık kurulu raporu kaynaklı ise Sosyal Hizmet Merkez 

Müdürlüğü durumu İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirir. 

4 



 

 

13.Engelli/Yaşlı bilgileri SHM Uygulama Birimi tarafından yazılım tabanına kaydedilir. 

Sosyal Hizmet Merkezi, Uygulama Birimi tarafından Evde Bakım hizmetlerinden 

yararlandırılan yaşlıların/engellilerin yılda bir defa ve gerektiği durumlarda takibi Evde 

Bakım Takip Formu ile yapılarak, amacına uygunluğu denetlenir, aksi durum tespitinde 

SHM komisyonuna İPTAL için teklif raporu sunulur. 

3.EVDE BAKIM BİRİMİNDE MÜRACAATÇI GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ VE 

İHTİYAÇLARI 

Müracaatçının bulunduğu yerden başlamak İlkesini kullanarak Sosyal Hizmet Uzmanı 

hissedilen ihtiyaçtan başlar. Bunu yaparken bilgisini kullanır ve müracaatçı ile birlikte, 

söylenen ve hissedilen İhtiyaca cevap verecek hedefler belirler. Bu, aileye hizmet götürmek 

olabileceği gibi ailenin fonksiyon göstermesi için ailenin içinde bulunduğu koşullarla çalışmak 

da olabilir. Ailenin koşulları: babanın uzun çalışması, gelirin yetersiz olması, alkolizm vs. 

olabilir. 

Sorunun ortaya çıkmasında etkili olabilecek bireysel özellikler üzerinde durulur. Psiko-

sosyal ve bedensel sağlık, olgunluk düzeyi, özürlülük durumu, insani ilişkiler kurmadaki 

kapasitesi ve güçlü yanları da ele alınır. Bu bilgiler hem sorunun ortaya çıkışı, hem de 

çözümlenmesi açısından önemlidir. Bu alt bölümde müracaatçının görüşmeler sırasındaki 

duygusal durumu, sorun çözme açısından istekliliği ve sosyal hizmet uzmanı ile kurduğu 

iletişim biçimi de yer alır. 

Müracaatçı grubunun genel özellikleri, herhangi bir engel türü (Ortopedik engelli, 

görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli vb.) bulunan ve yaşamını tek başına idame 

ettiremeyecek durumda olan bireylerdir. Müracaatçı grubunun genel olarak yaşadığı en önemli 

sorun yoksulluktur. Evde bakım biriminden bakıcı yardımı alabilmek için, aile de ağır engelli 

bir engellinin bulunması ve toplam gelirin hanede yaşayan birey başına bölündüğünde askeri 

ücretin 2/3'ünden (606 TL) az olması gerekmektedir. Ayrıca evde bakım biriminde staj yapılan 

süreç içerisinde, müracaatçıların dosyaları incelendiğinde kişi başına düşen gelirin genel olarak 

200-450 TL arasında olduğu görülmüştür.  
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Batman sosyal hizmet merkezi evde bakım birimine başvuru yapan müracaatçıların ekonomik 

durumlarının iyi olmadığını ve engelli bireyin bakımının kendilerini ekonomik olarak zor 

duruma düşürdüklerini ifade etmişlerdir. Evde bakım biriminden hizmet alan müracaatçıların, 

eğitim durumlarının düşük, Türkçe konuşmasını bilmeyen ve/veya çok az bilen, geniş aile 

yapısına sahip bireylerin olduğu söylenebilir.  

Sosyal hizmette ihtiyaç analizi önemlidir. İhtiyaç analizi yaparken Maslow'un ihtiyaçlar 

hiyerarşisi modeli, Max-neff'in insani ihtiyaçlar ve giderilmesi matrisi, Peet ve Bossel'in temel 

ihtiyaçlara ilişkin haklar ve etik-temelli sistem modeli gibi modellerin olduğu bilinmektedir. 

Sosyal çalışmacı, evde bakım biriminden hizmet alan müracaatçıların ihtiyaçlarını 

görebilmelidir ki müracaatçıların ihtiyaçlarını karşılaması için onları güçlendirebilsin. Evde 

bakım biriminden hizmet alan müracaatçıların genellikle fizyolojik ihtiyaçlarının (Yeme, içme, 

dinlenme, barınma vb.) sosyal ihtiyaçlarından önce geldiğini söyleyebiliriz. Engelli bireyler 

kendi aileleri ile birlikte yaşadıkları için kendilerini emniyet ve güven içinde hissettiklerini 

söyleyebiliriz. Aksi durum söz konusu olsaydı sosyal inceleme amacıyla gidildiği zaman bu 

durum fark edilirdi veya müracaatçı bu durumu dile getirirdi. Engelli bireylerin kendi aileleriyle 

ilişki kurdukları ve aileleri tarafından kabul edildiklerini de söyleyebiliriz. Aksi bir durum söz 

konusu olsaydı aile tarafından engelli bireyin bakımı üstlenilmezdi. Batman sosyal hizmet 

merkezi evde bakım biriminden hizmet alan müracaatçıların engel durumlarından dolayı ne 

yazık ki kendine güven ihtiyaçlarının karşılandığını söylemek zordur. Çünkü engel 

durumlarından dolayı herhangi bir işte çalışmadıkları ve kendilerine yeterli olmadıkları 

görülmüştür. Engelli bireylerin kendilerini gerçekleştirme ihtiyaçlarını da giderdikleri 

söylenemez. Maslow'a göre bir aşamayı gerçekleştirmeden diğer aşamaya geçmenin mümkün 

olmadığını söylemektedir. Bu durum burada da açıkça görülmektedir. Her insanın biricik ve 

tek olmasından dolayı bu durum herkes içinde aynıdır demekte zordur.  

4.ALANA İLİŞKİN MEVZUAT 

Batman sosyal hizmet merkezi evde bakım birimi, sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç 

durumda olan korunmaya ve bakıma muhtaç engellilerin; öncelikle aile ortamında bakılıp, 

korunmalarının sağlanması yönündeki çalışmalara yönelmiştir. Ancak ailesi yanında bakımı 

sağlanamayan bakıma muhtaç engellilere bakım merkezlerinde söz konusu hizmet 

verilebilmektedir. 
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 İhtiyaç duydukları konularda aileye rehberlik yapılmaktadır. Ailesi yanında evde bakım ücreti 

ödemesi yapılarak bakımları sağlanan bakıma muhtaç engellilerin yılda en az bir kez takipleri 

yapılarak, istenilen düzeyde bakımlarının sağlanıp sağlanmadığı, ihtiyaç duydukları diğer 

hizmetlere ulaşıp ulaşamadıkları takip edilmektedir. Bu inceleme esnasında aşağıdaki 

durumlara dikkat edilir: 

 Engelli bireyin, banyo ihtiyacının giderilip giderilmediğine, 

 Engelli bireyin, tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilip edilmediği ve gerektiğinde 

temizliğinin yapılıp yapılmadığına, 

 Engelli bireyin, tırnaklarının kesilip kesilmediğine, 

 Engelli bireyin, saçlarının taranıp taranmadığına, 

 Engelli bireyin, dişlerinin temizlenip temizlenmediğine, 

 Engelli bireyin, yemek ve içecek ihtiyacının giderilip giderilmediğine, 

 Engelli bireyin, el, yüz ve ayak temizliğinin yapılıp yapılmadığına, 

 Engelli bireyin, sakal tıraşının yapılıp yapılmadığına, 

 Engelli bireyin, istenmeyen tüylerin temizlenip temizlenmediğine, 

 Engelli bireyin, elbiselerinin giydirilip giydirilmediğine, 

  Engelli bireyin, burun ve kulak temizliğinin yapılıp yapılmadığına, 

 Engelli bireyin, yatağının temizlenip temizlenmediğine, 

 Engelli bireyin, odasının temizlenip temizlenmediğine, 

 Engelli bireyin, çamaşırlarının yıkanıp yıkanmadığına. 

23.10.2007 tarih ve 26679 sayılı Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti 

Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe göre evde bakım biriminin faaliyetleri 

yürütülmektedir. Evde bakım biriminde çalışan meslek elemanının bilmesi hayati önem taşıyan 

maddeler şunlardır; 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas 

alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre 

kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha 

az olan bakıma muhtaç özürlüleri,  bu özürlülere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin 

ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve 

(h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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a) Akraba: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç 

özürlünün; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, 

torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile 

kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile 

çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile 

halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları 

ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her 

birini, (Engelli bireyin bakımını üstlenebilecek kişileri belirtmektedir.) 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, üçüncü, altıncı, yedinci, on 

ikinci ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

                "(1) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti il ve ilçe müdürlüklerinde aşağıdaki 

şekilde oluşturulur; 

                a) Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti; sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk 

gelişimci, tabip, fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru unvanına sahip kişiler arasından farklı 

mesleki unvanlara sahip en az üç kişiden Valilik onayıyla oluşturulur (Değerlendirme 

heyetinin, sosyal incelemeye giderken farklı meslek grubuna ait meslek elemanlarıyla denetime 

gittiği ve Valilik izni olmadan asla ilçelere sosyal incelemeye gidilmediği görülmüştür. 

Stajyerler hiçbir şekilde  Merkez köylere ve ilçeye denetime götürülmemektedir. 

 

- Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen bakıma muhtaç özürlünün vefat etmesi hâlinde, bakım 

hizmetini üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası en geç on beş gün içinde durumu il 

müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki ve idari işlem 

yapılır (Şuan bu durumla ilgili geriye yönelik ödemelerle ilgili olarak sosyal inceleme raporu 

yazılmaktadır.) 

Engelli birey ve bakımını üstlenecek kişinin muhakkak aynı ikametgah adresinde olması 

gerekmektedir. Bir kişi en fazla üç kişinin bakımını üstlenebilmektedir. 

5. EVDE BAKIM BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLER VE GÖREVLERİ 

Batman Sosyal Hizmet Merkez'inde Evde Bakım biriminde 7 kişi çalışmaktadır. 3 

sosyal çalışmacı ve 3 sosyolog, 1 öğretmen  görev almaktadır. Batman sosyal hizmet merkezi 

evde bakım biriminde sadece sosyal çalışmacı ve sosyolog görev aldığından dolayı bu     iki  
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meslek dalının görevlerine değinilecektir. Ayrıca yönetimden müdür ve müdür yardımcısı 

sorumlu olduğundan dolayı bu iki görevliye de değinilecektir. Sosyal hizmet merkezleri 

yönetmeliğinde bu profesyonellerin görevleri aşağıdaki gibidir. 

5.1.Müdür 

MADDE 16 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Merkezin yönetim, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 

mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, 

personel ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimlerini yapmak. 

c) Merkez tarafından sunulan hizmetlere daha kolay ulaşılmasını sağlamak için gereken 

önlemleri almak. 

ç) Merkezin bulunduğu bölgede alan taraması yapılmasını, risk haritası oluşturulmasını 

ve gerekli güncelleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 

d) Merkez tarafından elde edilen verilerin analiz edilerek sosyal hizmet modeli 

geliştirilmesine katkıda bulunulmasını ve ilgili sosyal hizmet modellerinin uygulanmasını 

sağlamak. 

e) Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, standart formların 

düzenlenmesini, veri girişlerinin yapılmasını, istatistiksel bilgilerin hazırlanmasını, iş 

programlarının, faaliyet ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasını ve ilgili mercilere 

zamanında ulaştırılmasını sağlamak. 

f) Merkez hizmetlerinin 6’ncı maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini 

sağlamak, 

g) Merkezde çalışan personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak. 
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ğ) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlayarak il müdürlüğü aracılığı ile Aile ve Toplum 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermek, ödeneklerin amacına ve performans programına 

uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli harcanmasını sağlamak. 

h) Merkezin taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

ı) Hizmet binasının yangın, sabotaj ve diğer afetlere karşı korunmasına yönelik tedbirleri 

almak veya aldırmak. 

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. 

j) Merkez hizmet birimlerinde, yönetim işlevini görmek üzere birim koordinatörü 

görevlendirmek. 

k) Merkezdeki birimler ile diğer kurum, kuruluşlar arasında hizmetlerin aksamadan 

yürütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. 

l) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmalar ile amirleri tarafından 

verilen diğer görevleri yapmak. 

5.2.Müdür Yardımcısı 

MADDE 17 – (1) Müdür yardımcısı, merkez hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre 

yardım eder ve hizmetlerin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur. 

5.3. Öğretmen 

MADDE 24-(1)  Öğretmenin 18’inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır; 

a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunların çözümü için çocuklar ve 

ailelerini uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili 

kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde merkez bünyesinde verilebilecek destek 

hizmetlerinin organize etmek. 

b) Ailelere, çocukların eğitimleriyle ilgili konularda görev alanıyla ilgili eğitim programları 

önermek ve uygulamak. 
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c) Çocuk ve gençlerin eğitimleri ile ilgili konularda resmi ve özel öğretim kurumlarıyla 

işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.  

5.4.Sosyal Çalışma  

MADDE 18 – (1) Merkezde, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, 

öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu 

olan meslek mensupları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir: 

a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik, sorunların çözümü için mesleki 

çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek. 

b) Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak. 

c) İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin uygulanması ile gerekli hizmet modelinin 

bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal inceleme raporunu düzenlemek ve amirine 

sunmak. 

ç) İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak 

d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan 

mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, arşivlemek. 

e) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev 

almak. 

f) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde 

yürütmek. 

g) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve 

müdür tarafından verilecek görevleri yapmak. 
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3.5. Sosyolog 

MADDE 22-(1) Sosyologun, 18‘ınci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri 

şunlardır. 

a) Toplumu, toplumsal ilişkileri, olayları ve toplumsal değişmeleri araştırmak ve araştırma 

sonuçlarına dayalı rapor hazırlamak. 

b) Ulusal ve uluslararası örnekler ile merkezin hizmet bölgesindeki toplumsal değer ve 

yargıları da dikkate alarak Bakanlık hizmet alanı ile ilgili her türlü olay ve olguya dair 

sosyoloji odaklı çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak. 

c) Bakanlık tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

gerçekleştirilen sosyal hizmet alanıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında 

görev almak, istatistiki verileri toplamak ve rapor hazırlamak. 

d) Başvuru gruplarıyla ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey 

hareketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar kurmak ve 

inceleme sonuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak ve planlar 

yapmak ve proje geliştirmek. 

6.EVDE BAKIM BİRİMİNDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ VE İŞLEVİ 

9 Şubat 2013 tarihli ve 28554 sayılı Kanun sosyal hizmet merkezlerinin yönetmeliğinde 

sosyal çalışmacının görev ve sorumlulukları şunlardır; 

1) Sosyal hizmet sunulacak birey, aile, topluluk ve topluma yönelik sorunları tespit etmek, 

değerlendirmek ve ihtiyaç duyulan hizmetleri belirlemek. 

2) Planlanan hizmetlere yönelik bilimsel yöntemlerde öngörülen müdahale tekniklerine 

uygun mesleki çalışmalarda bulunmak. 

3) Birey ve ailelerin desteklenmesi ve güçlendirilmesini sağlayacak mesleki müdahaleler 

yapmak. 

4) Birey ve ailelere yönelik mesleki uygulamaları değerlendirmek, izleme çalışmalarını 

yürütmek ve yeni hizmet modelleri önermek. 

5) Birey ve aileler hakkında düzenlenen form ve raporlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
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Görüldüğü üzere sosyal çalışmacının rol ve işlevleri sosyal hizmet merkezleri yönetmeliği ve 

kurum politikalarına göre belirlenmektedir.  

Bağlantı kurucu olarak sosyal hizmet uzmanı, evde bakım birimine gelen müracaatçıları 

ihtiyaçları ve gereksinimleri doğrultusunda havale etmeyi ifade etmektedir. Bu rol Batman 

Sosyal Hizmet Merkezinde önemli bir roldür. Çünkü kuruma gelen müracaatçıların 

azımsanmayacak bir çoğunluğu soru sormak veya bilgi almak amacıyla kuruma gelmektedir. 

İş yükü yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanı; Batman Sosyal Hizmet Merkezi Evde 

Bakım Biriminde yapılan işlemlerin bir çalışma planı çerçevesinde yapıldığı görülmüştür. Evde 

bakım biriminde çalışan meslek elemanları 2 gruba ayrılmıştır, bir grup sosyal inceleme 

yapmak amacıyla denetime giderken diğerleri kurumda kalıp müracaatçıların başvurularını 

almaktadır. Ayrıca Bir hafta önceden gelecek hafta hangi müracaatçılara gidileceği bir meslek 

elemanı tarafından belirlenmektedir. Bu durum iş yükünün birikmesini ve müracaatçıların 

mağdur edilmesini engellemektedir.   

 Uygulama süresinde yapılan gözlemlerde bu yeterli olmamaktadır. Çünkü yaklaşık 

5500 müracaatçının başvurusu alınmış ve 6 tane meslek elemanının bu kadar müracaatçının 

işlemini yapması, ilgilenmesi, incelemeye gitmesi açsından oldukça yetersiz olduğu 

görülmüştür. İş yükünün fazla olması ve 5500 müracaatçıyla ilgilenmesi oldukça onlar 

açısından zor olduğu ve bu durum onları çabuk bıktırdığı ve tükenmişlik sendromuna girdikleri 

söylenebilir. Evde Bakım Biriminin yoğun olmasından dolayı meslek elemanlarının 

müracaatçılarla da pek fazla ilgilenmediği, Gidilen incelemelerde müracaatçıya danışmanlık 

yapılmadığı,  Rutin işler dışında bir şey yapılmadığı belgeler doldurulduktan hemen sonra 

evden çıkıldığı, bunun nedeni  sorulduğunda ise dosyaların sayısının fazla olduğu ve 

yetiştiremedikleri, danışmanlık da yapılırsa dosyaların birikeceği ve daha çok sorun ortaya 

çıkacağı belirttiler. 

Sosyal hizmet uzmanının eğitim rolü, evde bakım biriminde bir sosyal hizmet 

uzmanında bulunması gereken en önemli rol olduğu düşünülmektedir. Eğitim rolü gereği, 

engelli bireylere ve engelli bireyin bakımını üstlenen kişilere gündelik yaşamlarını 

kolaylaştıracak konular hakkında bilgi verir. 
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Bakım hizmetini yerine getirmek özveri ister ve bu durum çoğu zaman yorucudur. Bundan 

dolayı müracaatçılar kendilerini bazen tükeniyorlarmış gibi hissedebilirler. Sosyal hizmet 

uzmanı bu gibi konular hakkında müracaatçılara seminer ve konferanslar vermelidir. 

Danışmanlık rolü, uygulamanın değerlendirilmesi, dengeyi korumaya yönelik işlevidir. Sosyal 

incelemeye gidilirken danışmanlık rolü yerine getirilir. Sosyal inceleme esnasında bakıcı 

yarımını üstlenen kişiye, engelli bireyin psikolojik rahatsızlığının(depresyon, anksiyete vb.) 

olup olmadığı, yoğun yaşadığı ağlama, gülme ve çevresine zarar verme gibi davranışlarının 

olup olmadığı sorulur. Soruların cevaplarına göre, müracaatçı ile birlikte müracaatçının psiko-

sosyal işlevini artıracak çalışmalar yapılır. Sosyal hizmet uzmanının destekleyici rolü, bu rolde 

sosyal hizmet uzmanı, ağır engelli bireylere ve bakımını üstlenen bireylerin ihtiyaçlarını dile 

getirme, problemlerini müracaatçılarla birlikte belirlemedir. Burada ağır engelli bireyin ve 

bakım yardımını üstlenen kişinin kendi kendilerine yardım etmesini sağladığından dolayı çok 

önemlidir.  

7.EVDE BAKIM BİRİMİNDE SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 

ÇALIŞMALAR 

Sosyal hizmet merkezinde genel olarak düşük ekonomik gelir seviyesine sahip 

müracaatçı gruplarına hizmetler verilmektedir. Sorun alanı olarak 8 hafta staj yapılan evde 

bakım birimi tercih edilmiştir. Evde bakım birimine başvurusu alınan müracaatçılarının 

evlerine sosyal inceleme yapmak amacıyla gidilmektedir. Sosyal inceleme sırasında, engelli 

bireyin psiko-sosyal ruh halinin durumu değerlendirilmektedir, bakım hizmeti sağlayan kişinin 

görevini yerine getirip getirmediği araştırılmaktadır. Ayrıca danışmanlık ihtiyacı olan 

müracaatçılar danışmanlık birimine yönlendirilmektedir.  

Batman sosyal hizmet merkezi evde bakım biriminde ağır engelli bireylere ve bakım 

hizmetini üstlenen kişilere seminer ve konferanslar verilmektedir. Konferans ve seminerlerin 

konusunu iletişim, aile içi ilişkiler, ağır engelli bireyin bakımı ve ihtiyaçları oluşturmaktadır. 

Daha önce bakım hizmetini üstlenen kişilerle ağır engelli bireye bakarken yaşadıkları 

güçlüklerle ilgili bir grup çalışması yapılmak istenmiştir, fakat kimsenin grup çalışmasına 

katılmadığı veya katılmak istemediği öğrenilmiştir. Batman sosyal hizmet merkezi evde bakım 

birimi müracaatçılara ekonomik destek ve psiko-sosyal destek sağlamaktadır, fakat 

müracaatçıların genel olarak sadece ekonomik destekten faydalanmak istedikleri görülmüştür.  
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Batman sosyal hizmet merkezi evde bakım biriminde burada görev alan personeller tarafından, 

kuruma gelen müracaatçılar gerekli hizmetlere yönlendirmekte ve bu konuda onlara yol 

gösterilmektedir. 

8.DEĞERLENDİRME 

 

Sosyal Hizmet Merkezi Yönetmenliğine bakıldığında sosyal çalışmacının ve diğer 

meslek elemanlarının meslek ayırımı ortadan kaldırılmıştır. Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan 

sosyal çalışmacı, sosyolog ve öğretmen aynı görevi yapmaktadır. Yönetmenlikte her ne kadar 

ayrı ayrı ele alınmış olsa bile bu birimde aynı görevi yapmaktadırlar.   

Sosyal Hizmet Merkezine bağlı Evde Bakım Biriminin işlemlerine bakıldığında çok 

yoğun bir şekilde yürütüldüğü, birimin müracaatçı sayısının 5500 geçtiği ve bu 5500 

müracaatçıyla 3 sosyal çalışmacı, 3 sosyolog ve 1 öğretmen bulunmaktadır. Toplamda bu 

birimde 7 tane meslek elemanı görev yapmaktadır. Ancak bu kadar müracaatçıyla 7 meslek 

elemanının ilgilenmesi oldukça zor çalışma şartı beraberinde getirmektedir. Başvurusu alınan 

müracaatçıların bir buçuk, iki ay içerisinde evine incelemeye gidildiği, eve incelemeye 

gidildikten sonra herhangi bir sorun olmaması durumunda müracaatçının dosyası Komisyon 

tarafında onaylanması için dosyanın bekletildiği görülmüştür. Yani tüm işlemlerin bitirilmesi 

ve dosyanın komisyon tarafından kabul edilmesi nerdeyse üç ay gibi bir zaman almaktadır. 

Evde Bakım biriminde bu tür sorunların yaşanması, müracaatçının dosyalarının kabul edilmesi 

için araya bu kadar zamanın girmesi meslek elemanlarının yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.  Bu 

birime başvuran müracaatçı sayısının fazla olmasından dolayı meslek elemanlarının kısa 

zamanda birçok dosyayla ilgilenmek zorunda kalmasına neden olmaktadır. İncelemeye giden 

meslek elemanları her gidişte 10-15 tene eve incelemeye gittiği ve bu dosya sayısının fazla 

olmasından dolayı gidilen evlerde belgeler doldurulduktan sonra incelemeden dönüldüğü, 

engelli ve bakıcıyla herhangi bir danışmanlık yapılmadığı görülmüştür. Bu durum da 

müracaatçılara sunulan hizmetin kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu birimde çalışan 

meslek elemanları her ne kadar bu durumdan şikâyetçi olsalar bile birimin işleyişinde daha fazla 

aksaklıklar oluşmaması için kurumun politikalarına uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Bu 

birimde sosyal çalışmacıların müracaatçılara sosyal hizmet müdahalesinde bulunduklarının 

söylemek maalesef mümkün değildir.  
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Çünkü meslek elemanları çoğu zaman dosyalarla ilgilenmekte ve evrak işleri dışında pek bir 

şey yapamamaktadırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi bu durum incelemelerde de devam 

etmektedir.  Yani sosyal çalışmacıların yaptığı görevi bir memur da yapabilmektedir. Bu 

birimde çalışan sosyal çalışmacıların sosyal hizmet mesleğinin temelini oluşturan bireyin 

refahını tam olarak sağlayamadıkları ve sosyal hizmetin bilgi ve beceri temelli sosyal hizmet 

müdahalesini uygulayamadıkları aksine zaman zaman unutturmaktadır. Bu birimde görev 

yapan meslek elemanları gün içerisinde çok yoğun çalıştıkları, günde yaklaşık 60-70 arası 

müracaatçı başvurduğu,  bir müracaatçının başvurusunun alınması diğer birimlerdeki 

işlemlerden daha uzun sürdüğü ve daha zor olduğundan dolayı meslek elemanları çok 

yorulduğu görülmüştür. Tüm bu yoğunluğa rağmen meslek elemanları hep güler yüzlü olduğu, 

gelen her müracaatçıyla oldukça anlayışlı oldukları, müracaatçıların yararı öncelik edindikleri 

ve buna göre hareket ettikleri,  müracaatçılara en iyi şekilde hizmet sunabilmek için ellerinden 

geldiğince çaba harcadıkları, müracaatçıların bazıları Türkçe bilmediklerinden dolayı onlarla 

daha iyi bir iletişim sağlamak  için onların anlayacağı dilden konuştukları, müracaatçıların 

konuştuğu dili bilmeyen meslek çalışanları ise diğer meslek elemanlarından yardım istedikleri, 

bazen de biz stajyer öğrenciler yardımcı olamaya çalıştık.  

Uygulama Süreci içerisinde Evde Bakım Biriminin yönetmenliği genel olarak 

incelendiği, müracaatçıların hangi durumda başvurusunun alınıp alınmayacağı, başvuru 

şartlarının neler olduğu, Hastaneden alınan Sağlık raporunun ağır engellilik durumunun 

“EVET- HAYIR” olup olmadığına bakılması gerektiği, bakıcının kimler olabileceği, hangi 

durumlarda maaşının kesileceği, aylık kişi başına düşen gelirin ne kadar olması gerektiği 

hakkında bilgi sahibi olundu.   Evde Bakım  Biriminde oldukça verimli zaman geçirilmiştir. 

Oldukça iyi gözlemler yapılmıştır. Bu birimde mesleki anlamda çok iyi deneyimler kazanıldığı, 

meslek elemanlarıyla oldukça verimli zaman geçirilmiştir.  Meslek elemanları bir şeyler 

öğrenmem için oldukça yardımcı oldukları, tecrübelerini benimle sık sık paylaştıkları ve bu 

durumun benim tecrübe edinmem açısından çokça faydaları olduğu söylenebilir. Evde Bakım 

Biriminde görev yapan meslek elemanlarıyla birlikte birden fazla eve incelemeye gidilmiştir. 

Gidilen bu incelemelerde oldukça iyi gözlemler yaptığımı ve bu incelemelerin bana mesleki 

açıdan faydası olduğu söylenebilir.  Her ne kadar Evde Bakım Birimi uygulama sürecinde hayal 

kırıklığı yaşadığım zamanlar olsa bile oldukça verim alındığı söylenebilir. 

.  
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