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Dünyada ve Türkiye’de Sosyal İnceleme Raporları (SİR)
(Social enquiry reports (SER) / Social inquiry reports (SIR) or Presentence
investigation reports (PSIRs) or Social investigation reports (SIR))
İmdat Artan - SHU
Bu yazımda Sosyal İnceleme Raporlarını (SIR) ele alıyorum. Sosyal İnceleme Raporlarının
neden sosyal hizmette önemli olduğu, SIRlerin sosyal hizmet mesleğinin neresinde yer aldığı,
kimlerin Sosyal inceleme raporları hazırlayabileceği tartışılmaktadır..
Yukarda saydığım başlıkların her biri ayrı ayrı ele alınıp incelenmesi gereken konular
olmakla birlikte Türkiye’de adeta istila edilen sosyal hizmet alanları ve bu alanların sosyal
hizmet mesleğinde yetkin olmayan farklı mesleklerden insanlar için parsellenmesi sorununu
Sosyal İnceleme Raporları ile bağlantılı bir şekilde tartışıyorum. Tartışmamı Avrupa
sürecinde toplum olarak bizim sosyal hizmete bakışımız ile Avrupa’nın bize bakışı arasındaki
paralelliğe vurgu yaparak sonlandıracağım.
Bu konuyla ilgili yazmaya beni teşvik eden Sayın Tarımeri’ye teşekkür ederim. Çoktan beridir
özellikle mahkemeler için cezaevi sosyal hizmet uzmanlarından istenen SİRler ve bu alanda
yapılan ihmaller, eksiklikler ve aksaklıkları ve de istismara uğramış çocukları için adliyelerde
görüşme odalarının olmayışı, çocukların koridorlarda en az istismarın kendisi kadar yıpratıcı
ve rencide edici etkisi ve çocuğa yaşattığı travmaların göz ardı edildiğine dair düşüncelerimi
de bu vesile ile dile getirme fırsatı elde etmiş olacağım.
Çocuk Mahkemeleri dünyada ilk olarak ABD’de kurulmuş ve daha Sonra İngiltere ve diğer
Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kabul görmüştür. Türkiye’de bu anlamdaki çalışmalar daha
çok batılılaşma bağlamında ve Avrupa ile bütünleşme amaçlı yürütülmektedir.
John Dewey 1899’da “En iyi ve en bilge ebeveynin kendi çocuğu için isteyeceği şey ne ise,
aynı şeyi toplum bütün çocuklar için istemelidir” (Dewey 1899,3) diyordu.
Amerikan çocuk refahı alanında 1820 ve 1935 yılları arasında, iki ayırt edici zaman periyodu
vardır, birincisi 19 yüzyılın başlarında başlar ve Sivil Savaşla sonlanır. İkincisi 1870’te başlar
ve 1930’larda sonlanır. Amerikan çocuk-genç refahını geçmişte yeniden inşa etmesi kritik
öneme sahiptir, zira tarihçi Peter Stearns’in de konuyu tartıştığı gibi periyotizasyon
“tarihçilerin temel katkısı değişimi anlamaktır” (Stearns 1982, 14). Kronolojik olarak
değişimle ilgili örnekler sağlamak o anın gücünü, politikalara etkisini ve aynı şekilde
bağlantılı olarak toplumda yarattığı değişimin etkilerini gösterir 1 .
Yüzyıldan fazladır, ABD’de eyaletler gençlik adalet sisteminin çocukların yetişkinliğe
geçişlerinde toplumu koruma amaçlı bir sistem sağladığına inanmaktadır. Eyaletler farkına
vardılar ki çocukların suça karışmaları yetişkinlerden farklıydı: sınıf olarak daha az
kabahatliydiler ve değişim için daha iyi kapasiteye sahiptiler. Bu farklılığa yanıt olarak
eyaletler gençler için ayrı bir mahkeme sistemi kurdular ve ayrı bir gençlik temelli sistem
yarattılar. Bunlara sundukları hizmetler yetişkinlere sağlananlardan farklıdır.
1
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Çocuk adalet sistemi büyümekte ve aslında 1899'da Illinois'te ilk kurulduğundan bu yana
değişmektedir. O günlerde mahkeme süreci gayrı resmi bir süreçti ve hakim ile çocuk
arasında geçen küçük konuşmalardan öte bir şey değildi ve sanığın yasal savunucusu yoktu.
Bugünün gençlik adalet sistemi halen birincil amaç olarak rehabilitasyon sağlamakta ve
kendisini kriminal adalet sisteminden önemli yollarla ayır etmektedir. Birkaç istisnayla,
eyaletlerin çoğunluğunda suç 18 yaşın altında çocuk tarafından girişilen kriminal eylem
olarak tanımlamaktadır; eyaletlerin çoğunluğu aynı zamanda 21 yaşına kadar juvenile
(gençlik) mahkemesi süpervzyonu altında sürdürülmesine izin vermektedir. Cezaevinin
yerinde, gençlik (juvenile) mahkemesi hâkimleri toplumun ihtiyacı olan güvenlik, gençliğin
ihtiyacı olan iyileştirme seçeneklerini sunmaktaydılar. Buradaki işlem yetişkin kriminal
işlemi gibi olmayıp, çocuk mahkemesi çoğunlukla halka kapalıdır ve kayıtlar gizlidir, böylece
onların geçmişteki hatalı aktivitelerinin yükünü yetişkinlikte taşımalarının önü kesilmektedir.
Sağlanan eğitim ve terapötik programlar çocuğun mahallesinde olabileceği gibi çocuk
evinden alınarak bir rezidental programa da dâhil edilebilir.
Bu uygulamalar gençleri kazanmada gerekli iyileştirme programları sonucunda hem
adaptasyon becerilerini geliştirmek ve hem de zorluklara karşı direncini arttırmaya katkı
sağlayacağından genci sosyal dışlanmaya karşı da koruyacaktır. Böylece kendi potansiyeline
ve kaynaklarına güvenen genç topluma karşı mücadele başlatmak yerine daha uyumlu ve
üretken bir birey olarak yaşamını sürdürmeyi tercih edecektir.
“Sosyal inceleme raporları bir sosyal hizmet müdahalesidir.” Dolayısıyla sosyal hizmetin
müdahale yetkisini nereden aldığı, kimlerin sosyal hizmet adına bu çalışmaları yapabileceğini
daha anlaşılır kılmak için sosyal hizmetin ne olduğuna bakalım.
“Sosyal hizmet, sosyal değişimi ve gelişimi, toplumsal bağlılığı destekleyen, insanları
yetkilendiren ve özgürleştiren uygulamaya dayalı meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal
adalet, insan hakları, müşterek sorumluluk ve farklılıklara saygı sosyal hizmetin
merkezindedir. Sosyal hizmet teorileri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yerel bilgi ile
desteklenir, sosyal hizmet yaşam zorlukları ile baş etme ve iyilik halini geliştirmede yapılar
ve insanlarla yürütülmektedir.
Yukarıdaki tanım ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde geliştirilebilir” 2
Tanımdan da anlaşılacağı gibi sosyal hizmet bireyleri, aileleri, grupları ve genelde de toplumu
destekleme, geliştirme ve yeniden güçlendirerek rekabet kabiliyetini ve verimliliğini
arttırmaya çalışır. Sosyal hizmet uzmanının müdahaleleri tamamen müracaatçısını,
desteklemeye, savunmaya, korumaya ve güçlendirmeye yöneliktir. Sosyal hizmet uzmanı
sosyal adaletin hayata geçirilmesi için uğraşır. Temel kaygısı savunmasız insanların
haklarının korunması ve onların yeniden toplumda varlığını sürdürebilmesi yönündedir.
Kaynakları müracaatçı yararına kullanmaya çalışırken aynı zamanda çevresinde herhangi bir
tahribat ya da başkalarının hak kaybının oluşmamasına da özen gösterir. Bu yönü ile diğer
mesleklerden ayrılır. Sosyal hizmet ve uzmanına bu bağlamda bakıldığında uzmanın mesleki
eğitimi ve mesleki değerleri onun eğitim süresince ve eğitim sonrası uygulama hayatında
gelişiminin ve çalışmalarının her aşamasında teşhis (diagnosis), değerlendirme (assessment)
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ve ‘iyileştirme planları geliştirme’ 3 ve bunları uygulamada sahip olduğu, bilgi, beceri ve
değer sistemleriyle herhangi bir bireyin ya da meslek elemanının dışardan kurslarla elde
edemeyeceği engin birikim ve deneyime sahiptir. Mesleki birikimini mesai saatleri içersinde
rol gereği kullanan sıradan bir profesyonel değil, mesleki birikimini adeta yaşam felsefesi
edinmiş ve çoğunluğu doğuştan yardım etmekten, destek olmaktan faydalı olmaktan haz
duyan birikim sahibi uzmanlardır.
Neden Sosyal İnceleme Raporları?
Başta çocuk refahı – çocuk koruma alanı olmak üzere birçok sosyal hizmet alanında (koruma
kararı, evlat edinme, koruyucu aile başvuruları, çocuk istismarı, çocuk mahkemeleri, boşanma
–velayet davaları, sosyal yardımlar, sağlık-tedavi hizmetlerinde destek ve yardımlar vb.)
sosyal incelemeler ve bu incelemelerin sonucunda sosyal inceleme raporlarının hazırlanması
her seviyeden (lisans, yüksel lisans, doktora vs.) sosyal hizmet uzmanlarının eğitim
aşamasında, mesleğin bir gereği olarak, bilgi sahibi olduğu ve bu raporun hazırlanış tarzının
da raporu hazırlayan uzmanın alandaki etkinliğini ve yetkinliğini yansıttığı iyi bilinmektedir.
Sosyal hizmet mesleğinin uzmanlık alanları ve alanların çeşitliliği göz önüne alındığında
sosyal incelemenin ihmal edilebileceği düşünülebilir, ancak sosyal inceleme bütün alanlarda
sosyal hizmetin çekirdeğini oluşturmakta ve bu yönü ile psikiyatri, psikoloji vb diğer meslek
alanlarından daha kapsamlı bir çerçevede, insanı biopsikososyal bir varlık olarak ekosistem
içinde ele almaktadır. Dolayısı ile bugün açık öğretimle sosyal hizmet eğitimi başlatan
kurumlar bir yana, sosyal hizmet mesleği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerin bile
sosyal inceleme raporlarına dair yazıları, yorumları ve hatta sosyal inceleme raporları kalıpları
hazırlayıp yayınladıklarını ve Ülke genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarında çalıştırılan lise mezunu sosyal inceleme memurlarının(!?.) varlığını duymak,
görmek bu sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Velhasıl, farklı eğitim
seviyesinden, farklı bilim alanlarından, farklı mesleklerden insanların sosyal hizmet
alanlarında istihdam edilmelerine, alanda kendi meslekleri ile ilgili bilgi ve becerilerini birey
ve toplum yararına kullanmalarına karşı olduğumuzdan değil, fakat Sosyal İnceleme Raporları
her alanda sosyal hizmet mesleğinin merkezinde yer aldığı ve de raporun hazırlanmasında
sosyal hizmet uzmanlarının bu benzersiz birikimlerinin ve değerlendirmelerinin sosyal adalet,
hak, hukuk ve toplum ile sistemin karşılıklı güven ve barışı bakımından da elzem olduğu
içindir.
Sosyal İnceleme Raporlarının en yaygın kullanıldığı alanlardan biri çocuk –genç (Jüvenil)
mahkemeleridir.
Türkiye’de çocuk mahkemeleri ve SİRlere ilişkin ilk ve temel sosyal hizmet odağında konuyu
Sevda Uluğtekin ele almıştır. O, SIRlerden söz ederken SİR’in bir kuramsal temelinin
olmasının gerekli olduğunu söyler. Bu temel, SIR her şeyden önce bir sosyal hizmet etkinliği
olduğu için sosyal hizmet kuramları tarafından belirlenir 4 . Ne yazık ki Uluğtekin’den sonraki
birçok sosyal hizmet eğitimcisinin alanda sosyal hizmet disiplininin ruhuna uygun çalışmalar
yapmak yerine, yüzünü Batıya dönen çevrelerin Avrupa standartlarını yakalamak adına sosyal
hizmet disiplin ve mesleğine ait yaklaşım ve kavramları değiştirerek, farklılaştırarak dahası
3
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yozlaştırarak bunu yerel ve daha modernmiş gibi yansıtarak sunmalarına sadece göz
yummayıp bu tür çalışmaları destekler mahiyetteki yazılarını ve övgülerle söz ettiklerini
görmek 5 beni daha çok üzmüştür. Çocuk Mahkemelerinin tarihsel gelişimi, Sosyal İnceleme
Raporları ve SİRlerin yasal-kuramsal gelişimini S. Uluğtekin ek açıklamaya gerek
kalmayacak şekilde detaylandırıldığından bu süreci burada detaylarıyla anlatmamın gereksiz
tekrar olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla konu ile ilgili detaylı okumak isteyenler linkten
yayına ulaşabilirler.
Çocuk adalet sisteminde farklı üç model ya da yaklaşım bulunmaktadır; a)suç – kontrol
modeli ya da geleneksel yaklaşım, b) rehabilitasyon modeli ya da refah yaklaşımı, c) adli
yargılama ya da adalet yaklaşımı. Türkiye'deki çocuk adalet sistemi, daha çok sosyal kontrol
modeli ya da geleneksel yaklaşıma uygun bir yapı ve işleyiş göstermektedir4.
“Çocuk mahkemelerinde hazırlanan SİR'ler, aynı zamanda bir sosyal hizmet etkinliğidir.
Bottoms ve Stelman (1988: 51)'a göre, mahkemelerde hazırlanan SIR'ler, .. kanıtlanmış bir
suçun onaylanması sonucunda, bir suçluya ne yapılması gerektiğine karar vermesi için
mahkemeye yardımcı olmak amacıyla yazılan sosyal hizmet dokümanları"dır. Herbert ve
Mathieson (1975:11) da SIR'in '... mahkemenin daha etkili hüküm vermesine yardımcı olmak
üzere, mesleki eğitim altmış sosyal hizmet uzmanı tarafından hazırlanan kapsamlı ve yansız
bir doküman" olduğunu belirtmektedir. SIR'lerin temelinde sosyal hizmetin kuramsal
çerçevesi ve uygulama esasları bulunur. Böyle bir rapor sosyal hizmet mesleğinin bilgi, beceri
ve değerlerini yansıtır4”.
“SIR, müracaatçı hakkında elde edilen bilgiler, bu bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda
ulaşılan sonuç ve uygulanacak sorun çözme planını kapsayan bir mesleki kayıt türüdür.
'Psiko-sosyal inceleme ve değerlendirme raporu’, ‘psiko-sosyal inceleme teşhis ve tedavi
raporu', ‘sosyal inceleme ve değerlendirme raporu' gibi isimler de verilen SIR'in, 'belli bir
biçim ve içeriği vardır4."
Gençlik mahkemesinde, gözetim görevlileri veya yerel otoriteye bağlı SHUlar tarafından
yazılan hüküm öncesi inceleme raporları (SIRler) yargılama aşamasının en önemli etkinliğini
oluşturur ve mahkemenin, çocuk hakkında vereceği kararı büyük ölçüde etkiler. Bu raporda
SHU'lar tarafından mahkemeye sunulan önerilerle, mahkemenin çocuk hakkındaki tasarrufu
arasında genellikle sıkı bir bağ bulunmaktadır 6 .
Avrupa ülkelerinden birçok kaynakta 7 sosyal inceleme raporları ve bu raporların kimler
tarafından hazırlandığına dair bilgilere baktığımızda denetimli serbestlik görevlisi, gözetim
görevlisi veya sosyal hizmet uzmanı terimlerinin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısı ile
buradan hareketle denetimli serbestlik görevlisi veya gözetim görevlilerinin nasıl bir eğitim
aldıkları, hangi niteliklere sahip oldukları, mesleki bir altyapılarının olup olmadığına dair
araştırmamızı genişlettiğimizde elde ettiğimiz bilgiler Türkiye’de olduğu gibi öğretmen,
sosyolog, psikolog, pedagog, psikiyatrist vs mesleklerden insanlara verilmiş ortak bir unvan
olmayıp sosyal hizmet (social work) mezunlarının alanda kendini geliştirmesiyle (social
worker +) denetimli serbestlik memuru ya da gözetim servisi memuru unvanı aldıklarını
5
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görmekteyiz. Bu tanımlama bizde son zamanlarda uydurulan ‘sosyal çalışma görevlisi’ gibi
farklı mesleklerden insanları sosyal hizmet görevlisi ya da sosyal hizmet hizmetlisi
anlamlarına gelebilecek ancak mesleki tanımdan uzak bir tanımlamadan farlıdır.
Türkiyede mahkemelerin önemli bir çoğunluğunda gerekli olan sosyal inceleme raporlarının
formaliteden hazırlanmasını çoğu kez hâkim istemektedir ve bu raporun içeriğinin nasıl
hazırlanacağı da dâhil. Aslında kararını etkileyecek bir inceleme raporu hazırlanmasını,
kararını bu rapora dayandırılmasının makul bir şey olmayacağını düşünen bu hâkimler
raporun içeriğini önemsediklerinden değil, 35inci madde ile çelişmemek için raporun dosyada
bulunması gerektiğini düşündükleri için bu raporu istemektedirler. Hâlbuki Sosyal İnceleme
bir formalite değil, aksine bir değerlendirme sürecidir (Assessment process). Bu sebeple sosyal
hizmet mesleğinin bütün alanlarında ve çalışmanın her aşamasında yapılan değerlendirmeler
hizmetin doğru bir şekilde sağlanmasına, sürecin herhangi bir aşamasında oluşabilecek
aksaklıkların sorun teşkil edecek boyutlara ulaşmadan tespit edilmesine ve ayıklanmasına da fırsat
sağlayarak alınacak kararların müracaatçı yararına en etkili ve en uygun kararlar olmasına özen
gösterilir.
“Çocuklar hakkındaki yargılamanın en önemli unsuru çocuğun kişisel özelliklerini ve sosyal
çevresini gösteren sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasıdır. Bu raporlar çocuk
yargılamasının en önemli belgesidir. ÇKK’nun 35. maddesi uyarınca sosyal inceleme
yaptırılması bir zorunluluktur. Mahkeme, sosyal inceleme yaptırmıyor ise bunun nedenini
kararında göstermelidir.
Maalesef bu raporlara yeteri kadar önem verilmemekte, bazı davalarda böyle bir rapor
alınmamaktadır. Rapor alınan hallerde ise çoğu kez çocuk ile uzman arasında bir görüşme
yapılmakta ve rapor sadece bu görüşmeye dayalı olarak verilmektedir. Oysa sosyal inceleme
raporları çocuğun, ailesinin, okul ve var ise iş çevresinin incelenmesi ve bu çevrelerin
görülmesi, buralarda bulunan kişiler ile görüşülmesi ile hazırlanabilir. Yargıtay pek çok
içtihadında, sosyal inceleme raporu alınmadan karar verilmesini bir eksiklik olarak dile
getirmiş ve bu durumu hükmün bozulması nedeni yapmıştır. Yargıtay pek çok içtihadında,
sosyal inceleme raporu alınmadan karar verilmesini bir eksiklik olarak dile getirmiş ve bu
durumu hükmün bozulması nedeni yapmıştır 8 .
Gençlik Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet’in Rolü
Kanunla çatışmaya yönelten şartların çoğu ekseriyetle yoksulluk, madde kullanımı ya da
ailenin parçalanması gibi zorluklarla yüz yüze olan ve sıkça suç işleyen çocukların bir sosyal
doğasıdır; onlar okulda dışlanabilirler ya da işsiz olabilirler; uyuşturucu kullanımı ya da fuhuş
gibi riskli davranışlara dâhil olabilirler. Bu çocuklar polis ile temasa girdiklerinde, gençlik
adalet sisteminin temel amacı onların yeniden suç işlemesini mümkün kılmamalıdır. Çocuk
Hakları Konferansının 40. maddesinde yer aldığı şekliyle; Kanunla çatışmaya giren her çocuk
yeniden bütünleşmesini destekleyici ve onun toplumda bir yapıcı rol alacağını varsayarak
desteklenmelidir. Her çocuk ve ailesi için özel hazırlanmış destek süreç boyunca
sağlanmalıdır – eğer adli müdahale anlamlı olacaksa - gözetim vakası salıverme sonrası buna
dâhildir 9 .
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Açıkçası, adalet sistemleri bu rolü tek başına yerine getirecek donanıma sahip olmadığı gibi
yönetebilecek kapasiteye de sahip değil ve bu yönde sosyal sektörle el ele çalışmak
ihtiyacındadır. Sektörler arası işbirliğinin yokluğunda, gençlik adalet müdahaleleri çocuğun
davranışında, şartlarda ve çevrede destekleme fırsatını kaçırabilir 10 .
Hüküm-öncesi inceleme raporu (PSIR), yargıçların suç-ceza kararlarına yardımcı olmak için
gözetim servisi memurları 11 tarafından hazırlanan bir belgedir (Campbell, McCoy, &
Osigweh, 1990; Cohn & Ferriter, 1990; Fruchtman & Sigler, 1999; griggs, 2004; Lanier &
Miller, 1995; MacDonald & Baroody-Hart, 1999; Papandreou, McDonald, & Landauer, 1980;
Weintraub, 1987; Wolf, 1997) veya denetimli serbestliği ihlal edenler ki yeniden cezaevine
girme ile karşı karşıya olabilirler (Alarid, Cromwell, & Del Carmen, 2008). PSIR iddianame
sonrasında ve hüküm öncesinde yargıcın ve iyileştirme profesyonellerinin (Türkiye
uygulamasında sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar) işlevsellikleri için esastır (gelsthopre
& Raynor, 1995; Norman & Wadman, 2000). Ayrıca, Cezaevleri Federal Bürosu da
mahkûmları uygun güvenlikte bölümlere yerleştirmek ve hükümlülerin iyileştirilmeleri için
uygun programlara yerleştirmek ve de erken salıverme (şartlı salıverme) planlamaları için
PSIR kullanılır (Carman & Harutunian, 2004).
PSIR’larının geçmiş versiyonları vaka-özel bilgilerini anlık elde etmek için tasarlanmıştır,
aynı şekilde diğer değişkenler arasında davalının kendisi hakkında verdiği bilgiler, sanığın
ailesi, sosyal geçmişi, istihdam, eğitim ve psikososyal durumu gibi. Vakaya özel bilgiler
örneğin, önceki suç kaydı, önceki denetim /gözetim süpervizyonları, ve mevcut suçun resmi
sürümleri “yasal” faktörler olarak kabul edildi.
Sosyal inceleme raporlarının doğası
Gözetim servisinin tarihinde yıllardır gözetim servisi memurlarının sosyal inceleme raporu
düzenlemelerinden dolayı önemli takdir görmekten haz duymalarına rağmen sosyal inceleme
raporlarının fonksiyon ve kullanışlılığına dair şüphe vardı. Kanıtlar, gözetim servisi
memurları sıkça raporlarına psikososyal seviyede odaklandıklarını göstermektedir ki bununla
birey üzerinde sahnelenen toplumun yaptırımlarının bir işlevi olarak bireyin davranışları
açılanmak istenmektedir. Şöyle ki sadece iddialarla yapılan çok önemli yargılamalarla
biyografiler, patoloji katalogları olabilmektedir (Sutton, 1983) 12 .
Birçok ülkede hüküm-öncesi sosyal inceleme raporları gittikçe artan bir şekilde karar
(mahkeme kararı) sürecinin yaygın bir özelliği haline gelmektedir. Genel olarak, bu tür
raporlar özgeçmiş, kişisel detaylar ve hükümlünün suça yönelik tutumu hakkında mahkemeye
amaca uygun bilgiler sağlamakta ve suçluluğun toplum temelinde bertaraf edilmesi için
mahkemeye elverişli önerilerde bulunmaktadır. Hakimler henüz hüküm-öncesi raporlar
hakkında genel görüşleri için araştırmalarını sürdürürken, bu raporların spesifik vakalarda
nasıl yorumlandığına dair çok az bilgiye sahibiz 13 .

10

Age
Gözetim servisi memurları’ndan kastedilen denetim-gözetim, şartlı tahliye (uygulamada bizdeki
karşılığı ile cezaevleri ve denetimli serbestlik bürolarında çalışan SHU) sosyal hizmet uzmanlarıdır.
12
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Hüküm-öncesi Raporlar hüküm sürecini bilgilendirmek ve desteklemek için tasarlanmıştır
(genellikle Sosyal İnceleme Raporları /Social Enquiry Reports (SER) olarak bilinir) ve bunlar
hüküm sürecinde hâkimin dikkate alması için sosyal hizmet uzmanları tarafından yazılır. Bu
SİR’ler adalet sisteminde iki profesyonel grup arasında farklı sorumluluklarla, farklı bilgi
birikimleriyle ve farklı perspektiflerle takasın ilginç ve önemli bir noktasını temsil
etmektedir 14 .
Türkiye’de çocukların ceza sorumluğunun başlangıcı konusunda asgari yaş sınırı 12 olarak
kabul edilmiştir. Bu yaş sınırı sağır ve dilsiz çocuklar bakımından 15’tir. Bu nedenle; 12
yaşından küçük bir çocuğun (veya 15 yaşından küçük sağır ve dilsiz çocuğun) ceza
sorumluluğunun var olup olmadığı araştırılmaz. Ancak bu araştırmanın yapılmayacak olması,
bu yaş grubundaki çocuklar hakkında sosyal inceleme yapılmayacağı anlamına gelmemelidir.
Zira, sosyal inceleme raporu sadece ceza sorumluluğunun olup olmadığı konusunda karar
vermede göz önünde bulundurulacak bir belge değildir. Bu rapor ayrıca çocuğun ihtiyacının
farkedilmesi ve durumuna uygun karar verilmesi amaçlarına da hizmet eder 15 .
Görüldüğü gibi sosyal inceleme raporları üstünkörü, sıradan bilgilerle ya da yüzeysel
görüşmelerle elde edilen verilerle formalite gereği hazırlanacak bir rapor değildir. Sosyal
inceleme raporları mahkemeler açısından hâkimin kararının çocuğun yararına olacak şekilde
ve gerekli tedavilerin de uygulanmasını içerecek her türlü destek ve tedbirler ve bu tedbirlerin
sonucunda çocuğun eğitimi, bakımı ve yetiştirilmesini de içerecek şekilde normal ve üretken
bir hayat sürdürebileceği öngörüye sahip uzman raporudur. Dahası SİRler birer bilirkişi
raporu olduğundan raporu hazırlayan kişinin ihmal ya da istismarı söz konusu olduğunda
hazırladığı rapordan dolayı yaptırımlara da tabi tutulabileceği göz ardı edilmemelidir.
Afganistan’da bile çocuklarla ilgili yargılama ve kararlarda mahkemelerde sosyal hizmet
uzmanı ve sosyal hizmet uzmanının hazırladığı sosyal inceleme raporları esas alınırken 16
bölge ülkelerini ilk modern batılı ülkesi, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olan 23 Nisan’ı
Çocuklar için bayram ilan eden bir ülkede çocuklar için çalışan SHUların her geçen gün
alanlarının daraltılarak, meslekle ilintisiz kişilerin alanda istihdamı adeta sosyal hizmetin
inkârı anlamına gelmektedir.
Sosyal inceleme raporları çocuğa yönelik bir son bir kararın yönünü belirleyen bir çalışma
olmaktan çok çocuğun bu süreçten sonraki yaşantısını belirleyecek bir sürecin başlangıcıdır.
Suça sürüklenen çocuk için ne yönde bir karar verilmiş olursa olsun çocuğun suç işleme
aşamasına gelinceye kadar nasıl bir ortamda yaşadığı, nelere maruz kaldığı, aile içi ilişkiler,
ihmal ve istismarın olup olmadığı, yaşadığı çevre ve çevre ile ilişkileri, ailenin sosyoekonomik-kültürel durumu, okul-eğitim durumu, okul-aile-çevre ilişkileri gibi birçok faktörün
değerlendirilmesiyle sosyal inceleme raporunda önerilen tedbirlerle birlikte ayrıca

14

15

Age.
Sosyal Çalışma Görevlileri için El Kitabı
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uygulanacak iyileştirme programı ve bu programa ve bu programın kimler tarafından, ne
şekilde ve hangi kaynaklar kullanılarak uygulanacağı en önemli konu olmaktadır.
Eğitim, terapi, aile ve çevre ile çalışma, olumsuz yaşantıların etkilerini ortada kaldırmaya
yönelik çalışmalar için çok ciddi anlamda kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar hem çok
maliyetli ve hem de emek gerektiren işler olduğu için ne yazık ki ciddi anlamda ihmal
edilmektedir. Hâlbuki TC Anayasası, çeşitli yasalar ve uluslararası sözleşmeler bu tür
çalışmaları zorunlu kılmaktadır.
Özellikle Sosyal hizmet ve sosyal hizmet uzmanı kavramlarının bir yandan Avrupa ile
ilişkiler ve Avrupa Sosyal Şartı 17 bakımından bir zorunlulukken sosyal hizmeti ve SHU’nı
inkâr etmek mümkün olamayacağından, öte yandan sosyal hizmetin gereği gibi geliştirilmesi
toplumun bilgilenip bilinçlenmesiyle birlikte hak ve özgürlüklere yönelik baskıları
arttıracağının yarattığı korku hükümetlerden bağımsız olarak genel anlamda bütün
siyasetçileri kaygılandırdığından hükümetlerin ülkede sosyal hizmet ve sosyal hizmet uzmanı
yerine kullanabilecekleri değişik kavramlara yönelmeleri ve muhalefetin de buna göz
yummayı tercih etmelerini anlaşılır kılmakla birlikte sorunu daha da içinden çıkılmaz hale
getirdiklerini göz ardı edemeyiz. Öyleyse başta SHUD olmak üzere gerek sosyal hizmet
uzmanları ve gerekse her geçen gün sayısı artan Sosyal Hizmet Okullarının bu anlamda ciddi
irade ortaya koymaları ve konuyu sürekli gündemde tutmaları önemlidir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları / Sosyal İnceleme Memuru Raporları
SYDV Türkiye’de sosyal yardımlar ve sosyal devlet adına en büyük kaynakların ayrıldığı
ancak gerçek ihtiyaç sahiplerine hangi oranda ulaşabildiği hep tartışma konusu olmuştur.
Bu vakıfların valiliklere ve kaymakamlıklara bağlı olarak bir tür yerel düzeyde faaliyet
gösteriyor olmaları her ne kadar kurumlararası özgünlüğü ve farklılaşmayı sağlasa da gerçek
ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta ciddi anlamda eleştirileri hak etmektedir. Bunun en önemli
sebeplerinden biri ihtiyaç sahipleri ile çalışacak profesyonel kadrolarla çalışmıyor olması,
hükümetlerin ya da partilerin inisiyatifinin dışına çıkamıyor olmaları gibi ciddi sınırlılıklara
sahip kurumlardır. Devlete, millete ait olan, kaynağını halktan toplanan vergilerden alan
kurumların hizmetlerini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde şeffaf olmaları ve profesyonel
ekiplerle hizmetlerini sürdürmeleri, dolayısıyla herhangi bir eleştiri durumunda da bu
profesyonel ekiplerden yaptıkları çalışmalara dair hesap sorabilme yetkinliğine sahip olmaları
gerekir.
Daha önce de söylediğimiz gibi sosyal inceleme herhangi bir kişinin, memurun, şoförün
yapacağı bir etkinlik olmayıp bir sosyal hizmet etkinliğidir ve en az lisans düzeyinde sosyal
hizmet eğitimi almış, Sosyal Hizmet Uzmanının belirli sosyal hizmet kriterlerine göre
hazırlayacağı raporlardır. Kime ayni-nakdi yardımların yapılıp kime yapılamayacağını
müdürün, kaymakamın, valinin ya da herhangi bir amirinin emiri gereği değil de, yerinde
yaptığı inceleme ve görüşmelerle, yardım talebinde bulunan kişi, ailenin herkes için geçerli
olan belli kriterlere göre, hangi oranda ve ne kadar süreyle yapılacağına dair gerekçeli olarak
hazırlayacağı raporla tespit eder. Böylece konunun profesyoneli olan SHU hazırladığı raporun
arkasında durabilecek bilgi, beceri ve yetkiye de sahiptir. Hâlbuki ortaokul – lise mezunu bir
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kişiyi sosyal inceleme memuru olarak görevlendirirseniz onun yapabileceği tek şey vardır;
sadece emrinizi yerine getirmek.
Bu anlamda ciddi sorunlar yaşandığını ve neden bu uygulamanın derhal sonlandırılması
gerektiğini iki örnekle açıklamaya çalışacağım.
Örnek I: Maddi yoksunluk içinde olan 4 çocuklu bir hanım sigortasız çalıştığı işini kaybediyor
ve SYDV’ndan yardım alabileceğini söylüyorlar. Başvuru sonucu incelemeye gelen sosyal
inceleme memurları(!?) evdeki koşullara ve eşyalara bakıyorlar ve kadına yardım
yapılabileceğine dair kanaate varacakken giriş katta bulunan evin mutfaktan bahçeye açılan
bir kapısının olduğunu görüyorlar ve bahçeyi görmek istiyorlar. Ve ne görüyorlar tahmin bile
edemezsiniz.. sigara izmaritleri arasında Parliament sigarası izmariti. Ve tabi ki bu izmaritten
hareketle kadının yardıma ihtiyacının olmadığına karar veriyorlar.
Örnek II: Bu tanıdığım bir aile idi. 5 kişilik bir ailede çalışan tek çocuk asker olmuştu. Baba
ara işlerde (inşaat, temizlik, gibi) iş bulabiliyorsa çalışıyordu ve gerçekten ihtiyaç
içindeydiler. SYDV’na yönlendirildi, inceleme memurları geldiklerinde adamın evinde
gördükleri Sony marka televizyon nedeniyle yardıma ihtiyacının olmadığına karar vererek
gitmişlerdi. Sony marka TV derken komşusu LCD TV alıyor ve eski tüplü TV’yi atacakken
adam ,“Çalışıyorsa bana verin atmayın” deyip aldığı bir Sony marka TV idi.
Bir suçlunun kendisini nasıl belli bir durumda bulduğunu ve suçlu tarafından yanıt verilmesini
anlamaya kalkışmayı Bottoms ve Stelman (1988, s. 55) gözetim memurunun görevlerini
tartışırken ‘sosyal hizmet bilgi ve becerilerini kullanarak suç ve saldırganlık tarihini suçlunun
sosyal bağlamında düzenlemek’ olarak ifade etmektedir 18 .
Bireyin Sosyal inceleme ile başlayan yolculuğu hükümlülükte iyileştirme faaliyetlerinin aktif
olarak uygulanabileceği kurumlar ve ortamlar olan Cezaevleri ve Denetimli Serbestlik
Merkezlerinde etkin bir şekilde profesyonel ekiplerin çalışmaları ile beslenmediği sürece
yapılan bütün çalışmalar ve harcamaların boşa gideceği açıktır. Sosyal İnceleme başlığı altına
ele almayı planladığım bu iki önemli kurumlardaki uygulamalar, ihtiyaçlar, eksiklikler ve
sosyal hizmet uzmanları ile diğer profesyonellerin ücret durumları, mesleki katkıları ve
eksiklikleri, mesleki doyumları ve motivasyonlarını ayrı bir yazıda ele almanın daha yerinde
olacağını düşünüyorum.
Önceki yüzyılda küreselleşme ve çevresel, küresel sorunlara ortak evrensel bir bakış açısı ile
çözümler aranıyordu. 11 Eylül olayı sadece küresel terörizmin boyutlarını göstermekle
kalmadı, aynı zamanda sınırların ortadan kaldırılmasına yönelik düşüncelerin de yeniden
gözden geçirilmesi eğilimini arttırdı. Şimdiye kadar küresel çalışmalar ve küresel düzeyde
kararlar alınmaya çalışılırken, 11 Eylül sonrası bu kararların daha çok yerini bölgesel, hatta
ülkelerin kendi sınırlarının korunmasına yönelik ilgilere bıraktığını görüyoruz. Öte yandan
Osmanlı sonrası yapay olarak oluşturulan ortadoğu devletciklerinin yeraltı kaynaklarını
paylaşmada anlaşmazlıklarını başarısız oldukları Afgan modeli yerine suni Arap Baharı
modelini deneyerek bölge insanını biri birine boğdurma planında başarılı olmakla birlikte
bölgedeki iç savaşların yaratığı göçmen dalgası altında ezilme kaygılarıyla bir kararsızlık
oluştuğunu görüyoruz.
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Burada endişe verici olan bu göç dalgalarına karşı başvurdukları geçici batıya göçü caydırma
politikaları değil, ancak özellikle I ve II. Dünya Savaşlarından sonra kültürlerarası etkileşim,
işbirliği, karşılıklı anlayış ve entegrasyonların yerini İslam düşmanlığına bırakmasıdır. Böyle
bir durum ırkçılığı ve her tür ayrımcılığı yeniden hortlatacağı gibi insanlığın yüzyıllardır
ekosistemsel onca kayıplarına rağmen gelişen kültürlerarası hoşgörü ve işbirliklerini de yok
etme riski taşımaktadır.
Öte yandan özellikle dünyada her geçen gün özellikle Ortadoğu kökenli terör örgütlerinin
dünyanın her yerinden İslam kültürüyle bağlantılı kişiler arasından intihar bombacılarının
şehirlerde yaptıkları eylemler ve gerekse farklı riskler ve durumlara karşı devletlerin gerek
kendi vatandaşları ve gerekse ülkesinde bulunan yabancı kökenden insanlarla çalışmada,
onlara etkili hizmetler sunma ve çeşitli risk gruplarını tespit etme, suça sürüklenen çocuklar
ve suç eğilimli yetişkinleri tespit ve rehabilite etme ve programlar geliştirmede
Culturagram’ın 19 en az sosyal inceleme raporları kadar popüler olacağını ve toplumları
yeniden geliştirmeye, insanları bütünleştirmeye, küreselleşmenin avantajlarından
yararlanmaya teşvik edeceğini düşünüyorum.

Sosyal Çalışma Görevlisi Doğru bir Kavram değil, Dahası İnsanlardaki Sosyal
Hizmet Algısını Tahrip Etmeyi Amaçlamaktadır
Sosyal Hizmet (Social Work) ve Sosyal Hizmet Uzmanı (Social Worker) bilimsel literatürde
bilim olarak, gerekse meslek olarak dünden bugüne çok önemli bir yere sahiptir. Eğer
Türkiye’de yer edinememişse bunda kusuru meslekte değil toplumda aramak gerekir.
Geçmişten günümüze ne yazık ki sosyal hizmet mesleğini hep birileri politize etmeye, sürekli
sosyal hizmet üzerinden bir yerlere ulaşmaya çalıştılar. Bundan başta sosyal hizmet uzmanları
büyük zarar görürken aynı zamanda toplumda bu hizmetlere ihtiyacı olanların da mağduriyeti
söz konusu olmaktadır.
Kanunlarla birçok düzenlemeler yapabilirsiniz ancak var olan bir mesleği, bir profesyonelliği
adını değiştirerek, yozlaştırarak farklı alanlardan ve mesleklerden insanları alanda istihdam
ederek yeni bir meslek yaratamazsınız. Bu tür girişimler gerçekten de toplumu geliştirmeye,
hizmet etmeye niyetli insanlar tarafından yapılacak olsaydı böyle uyduruk yöntemlerle
uyduruk unvanlar geliştirmek yerine sosyal hizmette doğrudan uygulamaya yönelik mastır ve
doktora programları açılır ve bu programlardan mezun insanlar alanda istihdam edilebilirdi.
Bunu derken bir klinik psikoloğun ya da psikiyatristin, hemşirenin mahkeme kararı sonrası
alanda (oluşturulacak kurumlarda) istihdam edilmesine (kendi mesleklerinin gereğini
yapmalarına) karşı olduğum için değil, ama sosyal çalışma görevlisi diye tuhaf bir
isimlendirme ile bu meslekten olmayan insanları adeta Avrupa’ya yutturma kurnazlığına
başvurmayı beceri olarak sunmalarına karşı olduğumu ifade etmek istiyorum. Öyle görünüyor
ki biz bu kurnazlıkla Avrupa kapılarında birkaç asır daha bekleyeceğiz.
Gerçek şu ki her geçen gün sosyal hizmet uzmanları bir şekilde alandan bu tür yöntemlerle
adım adım saha dışına çıkarılmaya çalışılmaktadır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde, gerekse
üçüncü hatta dördüncü dünya ülkelerinde sadece sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edildiği
alanlarda Türkiye açısından baktığımızda (son yıllardaki işe alımları da takip ederseniz olayı
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tüm çıplaklığı ile görürsünüz) her dört uzman/görevliden ancak 1’inin sosyal hizmet uzmanı
olduğunu göreceksiniz.
Bu konuda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Sosyal Hizmet Okullarının ortaklaşa
çalışmalar yapmalarının, alandaki eksiklikleri ve aksaklıkları birlikte tespit ederek düzenli ve
sürekli gündemde tutmalarının, daha da önemlisi yasal mercilerde sorunun çözümüne yönelik
çalışmalara yönelmelerinin önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum.
Sosyal Hizmet ve AP Türkiye İlişkileri
Türkiye’de hükümetlerin Sosyal hizmete bakışı ile Avrupa devletlerinin Türkiye’ye bakışı
arasında ilginç bir paralellik var. Her iki taraf da değişimden, gelişimden tarafsızlıktan ve
evrensellikten vazgeçilmez olarak söz etmektedir. Osmanlı sonrası yüzünü batıya dönen
Türkiye bilim, teknoloji, kişi hakları ve özgürlükleri anlamında da batı ile bütünleşme
çabalarına girmiştir.
Bütün özellikle Avrupa birliği ile entegrasyon ve Avrupa birliğinin bir üyesi olmayı
hedefleyen ve arzulayan Türkiye çok büyük devrimler gerçekleştirmesine, sosyal ekonomik
ve kültürel anlamlarda çok ciddi değişimleri başarıyla gerçekleştirmesine rağmen hiçbir
zaman Avrupa açısından birliğe kabul edilebilir yeterlilikte görülmemiştir. Bunda Avrupa’nın
Türkiye’ye ve Türklere karşı önyargısı kadar Türkiye’nin özellikle kendi vatandaşlarına karşı
sorumluluklarında ve bireysel haklar ve özgürlükler söz konusu olduğunda hep bir ağırdan
alma ve daha çok göstermelik bir çaba ile daha çok uygulama derinliği olmayan ya da
düzenlemelerin yapılıp uygulamada hayata geçirilmeyen tarzı ve tavrı Avrupa’nın Türkiye’yi
aralarına kabul etmemeleri için aradıkları bahanelere delil teşkil ettiğinden bekletilmeye razı
gelmiştir. Halbuki aslında yapılması gereken şey çok karmaşık değildir. Vatandaşların hak ve
hürriyetlerini geliştirmek ve sosyal hizmet kurumlarıyla sosyal hizmet ağlarını örerek toplumu
ayrıştırmaktan ve kutuplaştırmalardan uzak politikalarla desteklenen eğitim ve öğretimle
Avrupa için daha cazip bir hale gelebilirdi.
Ne yazık ki Türkiye’den çok daha sonra birliğe üyelik için başvuran ve insan hakları,
demokrasi gibi birçok alanda Türkiye’den daha geri olan ülkeler birliğe kabul edilmiştir. İkide
bir birliğin yayınladığı raporlarla ters-düz olmak yerine bütün bu ikilemler karşısında Avrupa
ile ilişkilerde daha kararlı, daha inatçı, daha açık sözlü bir Türkiye’ye ihtiyaç var 20 .

---O---

Yararlanılan Bazı Kaynaklara Linkler:
20

Stivachtis, Yannis A., ed. The State of European Integration. Abingdon, GB: Routledge, 2016.
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