SOSYAL HÝZMET SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN
Sendikamýz tarafýndan düzenlenen Küreselleþen Dünyada Sosyal Hizmetler; Sorunlar ve Çözümlerimiz
temalý sosyal hizmet sempozyumu 2021 Aralýk 2008 tarihinde Ankarada yapýldý. Genel Baþkanýmýz ve KESK
Genel Baþkanýnýn açýþ konuþmalarýyla baþlayan sempozyum, yürütülen tartýþmalarla akademik bilgiyi saha
bilgisiyle birleþtiren bilgi þölenine dönüþtü.
Sendikamýzýn 6. Olaðan genel kurul kararý olarak hayata geçirilen Sosyal Hizmet Sempozyumu 1. gününde
açýlýþ konuþmalarý, konferans sunumlarý ve panel yapýldý. 2. gün iki ayrý salonda toplam 16 bildiri sunumu, 5
konuda kýsa sunumlar ve ardýndan iki saati aþan görüþ, önerilerin dile getirildiði serbest kürsü ile son buldu.
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Bedriye YORGUN  SES Genel Baþkaný
Neo-liberal küreselleþmenin sonuçlarýnýn giderek belirginleþtiði bir ortamda piyasalaþtýrýlmak
istenen sosyal hizmet anlayýþýnýn var olan sorunlarý derinleþtireceði açýktýr.
Genel bütçeden sosyal hizmetlere ayrýlan payýn, kara delik kaygýsýndan uzak, sosyal
devlet kimliðine uygun bir katkýyý esas almasý, bölgeler arasý ekonomik ve sosyal eþitsizlikler
dikkate alýnarak sosyal hizmetlerin programlanmasý, gündelik ihtiyaçlar yerine uzun vadeli
çözümlerin geliþtirilmesi, farklýlýklar gözetilerek merkezi ve yerel ölçüde planlamalarýn
yapýlmasý, gelir daðýlýmý bozukluðu, yoksulluk ve iþsizliðin engellenmesine dönük somut
adýmlarýn atýlmasý taleplerimizdir. Ayný zamanda sosyal hizmet çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, iþ güvencesiz
sözleþmeli- taþeron çalýþtýrma biçimlerinin terk edilerek nitelikli iþgücü istihdamý saðlanmasý bilinci ile daha çok
örgütlenecek, daha çok güçleneceðiz. Eþit, ücretsiz, nitelikli kamusal bir sosyal hizmet için mücadele edeceðiz.

Sami EVREN
KESK Genel Baþkaný
Neo-liberal politikalarýn en acýmasýz
yüzünü gösterdiði alanlardan biri de
burada tartýþýlacak olan sosyal hizmetler
alanýdýr. Bu politikalarýn uygulayýcýlarý
bir yandan yoksullarýn, emekçilerin,
iþsizlerin kýsaca tüm ezilen kesimlerin
bu hizmetlere ulaþmasýný ortadan
kaldýrýrken, bir yandan da buralar
sermaye için yeni bir birikim alaný haline
getirilmekte. Oysa biliyoruz ki, sosyal
hizmetler dediðimiz þey, büyük
mücadeleler ve acýlar sonunda elde
edilmiþ insan haklarýnýn temel hak ve
özgürlüklerinin en temel yapý taþlarýndan
biridir. Bu yüzden sosyal hizmetlerin
kamusal niteliðinden asla vazgeçilemez.

Doç. Dr. Nilgün KÜÇÜKKARACA
H.Ü Sosyal Hizmet Bölümü
Bizim için her kriz, çok aðýrdýr. Kendimiz için,
yaþadýklarýmýz için olduðu gibi bizim müracaatçýlarýmýz
açýsýndan, okumalarýmýz açýsýndan, öðrenmelerimiz açýsýndan ve mücadelemizi planlamamýz açýsýndan son derece
aðýrdýr, çünkü biz haklarý gasp edilen insanlarla çalýþýyoruz.
Sosyal hizmet mesleði ve bilimi mutlaka politik olmak durumundadýr. Duruþumuzu, yerimizi belli etmek
durumundayýz. Politik olmak demek siyaseten öyle olmak, böyle olmak deðildir, taraf olmaktýr.
Sosyal hizmet mesleði doðasý gereði, insanlarýn güçlendirilmesinden, toplum kaynaklarýný geliþtirmekten,
kaynaklarýn adaletli paylaþýmýndan ve devletin kaynak daðýtýmýnda ve yeniden daðýtýmýnda, sosyal adalet ve sosyal
hukuk anlayýþýný saðlamada görevlidir. Ne zamanki devlet bu görevlerinden yavaþ yavaþ çekilmeye baþlar ve
nerede liberal piyasa ekonomileri ortalýkta cirit atar, o zaman sosyal hizmet, her zamankinden daha çok konuþulur,
sosyal hizmet uzmaný her zamankinden daha çok çalýþýr, üretir ve hak takibi yapmak durumunda kalýr. Bunun için
bugün buradayýz arkadaþlar.
Ýki türlü yardým yapýlýr, birisini devlet yapar, insan hak ve özgürlüklerini temel alýr ve kurumsal bir hizmettir, kiþiyi
geliþtirir, kiþiyi ve aileyi geliþtirir yeniden bu toplumda aktif bir üye olmasý için desteðimizi saðlarýz. Ýkincisi tortusaldýr,
yani sadakadýr. Bugün yardým yaparsýnýz, yarýn yardým yapmayabilirsiniz. Ýnsanlarý geliþtirmez, geçicidir. Ama
bu geçiciliði de zaman zaman kullanabiliriz tabi, çok da aykýrý gelmediði zamanlar vardýr. Burada içinde yaþadýðýmýz
þu günlerde, tortusal yardýmlar bütün Türkiyedeki sosyal yardýmlarýn genel bir aynasý olmuþ gibi.
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Dr. Levent KORKUT
Uluslararasý Af Örgütü
Yön. Kur. Üyesi
Günümüze baktýðýmýzda küresel
mekanizmalarýn sadece finansal
mekanizmalar olduðunu görüyoruz.
Esas olarak finansal mekanizmalar
ve iktisadi mekanizmalar. Bunun
ötesine geçen sosyal kurumlarýn
çok zayýf olduðunu söylemek
mümkün. Mesela Birleþmiþ Milletler
1945 koþullarýnda kurulmuþ bir
uluslar arasý örgüt ama dünyanýn
þu anki küresel sorunlarýný
karþýlamaya yetecek ne yetkisi var
elinde ne de bu adaleti verebilecek
adil bir sistemi var. Ýþte bir güvenlik
konseyi var, belli ülkelerin veto hakký
var orada. Bir demokrasi platformu
deðil bu nedenle, yetkisi yok,
dünyada karar alma yetkisi yok. Bu
nedenle de etkili hale gelemiyor.
Dünyada þu anda faaliyet gösteren
sosyal haklarý ve sosyal
mekanizmalarý ele alan bu
konularda karar veren bir
mekanizma, herhangi bir
mekanizma yok. Ama baktýðýmýz
zaman bir sürü finansal kurum var,
IMF var, Dünya Bankasý var, finansal
kurumlar bolluðu var

Dr. Fevziye SAYILAN
A. Ü. Eðitim Bilimleri
Eðitim
aslýnda
küreselleþme dediðimiz
politikalardan en fazla
etkilenen þey oldu. Çünkü
modern devletin örgütlü
modernliðin kendisinin
kaldýracýydý.
Sosyal devlet tasfiye
edilirken çok önemli bir
deðiþim yani eðitimin,
saðlýðýn, sosyal hizmetlerin
tasfiye edilmesi ile beraber,
bunlara yönelik kamu
hizmetlerinin tasfiyesi
meydana geldi.
Bilimsel, laik ve akýlcý
eðitim çözülürken, onun
yerine dinselleþme baþladý
eðitimde, bu çok önemli bir
deðiþim aslýnda. Bu
küreselleþme çaðýnda oldu.
Eþitsizliðin küresel ölçekte
bir boyutu ise; geliþmiþ ve
geliþmekte olan ülkeler
arasýndaki eðitim, bilgi ve
bilim açýðýný çok muazzam
bir biçimde açtý.

Prof. Dr. Feride AKSU
Türk Tabipleri Birliði
Merkez Konsey Üyesi
Saðlýk reformu ile ne
kastediliyor, ne dayatýlýyor? Saðlýk
için kamu maliyetlerinin
sýnýrlanmasý, yabancý kaynak
desteðinin arttýrýlmasý, saðlýk
sektörünün piyasalaþtýrýlmasý,
özelleþtirilme, hastanelerin
iþletmeleþtirilmesi, kamu
hizmetlerinde sözleþme
uygulamasý, özel saðlýk sigortalarý
ve toplum finansmaný tekniklerinin
geliþtirilmesi.
Bu dönem çalýþanlar için
iþsizlik demek. Ýþ bulabilen ya da
iþinde kalabilenler için de;
ücretlerin düþmesi, maaþsýz
izinler, buna razý olma,
yoksullaþma süreci demek.
Gerçekten hani belki, çok
karamsar olacak ama saðlýk
açýsýndan çok kara günler
beklemekte. O nedenle ekonomik
krize karþý emeðin savunma
programýný güçlendirecek, herkes
için saðlýk güvenli gelecek
mücadelesini hep birlikte
öreceðimiz bir süreç olmalý
diyorum.
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Hürriyet UÐUROÐLU
Küresel kapitalizmin bu ülkeye yerel iþbirlikçileri ile birlikte seçtiði rol ve iþlev, tüketen ve itaat eden
toplumdur. Tanýmlanan insan da bu özellikler içinde olmalýdýr. Tamamen biat. Sosyal hizmetlerle ilgili politik
hukuki, yapýsal düzenlemeler hep bu anlayýþ, plan ve program dâhilinde ele alýnmaktadýr. Kalkýnma planlarýndan,
hükümet programlarýna ilgili tüm hukuki düzenlemeler kadar SHÇEK Kuruluþ Kanunu, 1983den beri çok defa
deðiþmiþ sürekli paylar azaltýlmýþ, katma bütçeli özelliðini yitirmiþ, personel ve bütçe kýsýntýlarýna tabi tutulmuþ,
ucuz emek yaratmayla kamu hizmeti sunamaz konumuna getirilmiþtir.
Gelinen noktada diðerlerinde olduðu gibi devlet yapamýyor, piyasada üretilsin, yeterli karlýlýk saðlanýr
denerek, özelleþtirme ve özel sektörün konusu haline getirme planlý, programlý gerçekleþtirilmiþtir. Sosyal
hizmet piyasalaþtýrýlmýþtýr. Eþit ulaþýlabilirlik, eþit ihtiyaçlar için, eþit kullaným hakký, herkes için eþit kalitede
hizmet sunumu niyetinden dahi vazgeçilmiþtir.
Sosyal hizmetlere kaynak yok derken yapýlan Dünya Bankasý, IMF, AB hibe icraatlarla büyük þirketlerin
sosyal sorumluluk projeleriyle, belediye özel idare veya bu sistemden güçlenen, beslenen vakýf veya sivil
toplum örgütleri ya da þahýslarýyla, yoksulluðun kul, köle, sadaka kültürünü pekiþtirerek, sürdürülmesi, baðýmlý
itaatkar kitlelerde güç ve iktidar ve karlýlýðýn sürdürülmesi saðlanýlmaya çalýþýlmaktadýr
Odaðýnda insan olmayan, insan ihtiyaçlarýnýn insan yararýna karþýlanmasý olmayan her politika
reddedilmelidir.
Sosyal hizmetin olmazsa olmazý insan haklarý ve sosyal adalet ilkeleridir. Ýnsanýn temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasý ve saðlanmasý demokrasinin varlýðý ile ilintilidir. Sosyal hizmetin olmazsa olmazlarý
karþýlanmadan gerçek bir sosyal hizmetten söz edilemez. Bu nedenle sosyal hizmet çalýþanlarý, sosyal hizmetin
ya da insanca yaþamýn olmazsa olmazýnýn saðlanmasý yönünde mücadele etmeyi önüne koymalýdýr.

HAKAN GÜLEÞE
Personel çalýþma noktasýna geldiðimizde arkadaþlar, þu
anda 9600 kadrolu çalýþaný var. Özel hizmet alýmý ile
çalýþanlarýn sayýsý 10.300dür. Burada hizmet alým yoluyla
alýnan þoförler ve il özel idaresi üzerinden alýnan meslek
elemanlarý dâhil deðildir. Bu rakamý dâhil ettiðimizde 12.000
civarýnda özel hizmet elemanlarýyla yürütülen bir hizmet
vardýr. Yani þu anda sosyal hizmetlerde kadroludan daha
çok taþeron çalýþtýrýlmaktadýr.

KÖKSAL AYDIN
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda; ücret adaletsizliði, personel açýðý, fazla çalýþma ve angarya
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var. Hak almaya baþladýðýmýz andan itibaren mücadelemizin önünün de açýlacaðýna inanýyoruz.
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