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Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma 

Geçiş Avrupa Ortak Kılavuz İlkeleri 
Avrupa’daki çocuklar, engelliler, zihinsel engelliler ve yaşlılar için, kurumsal 

bakımdan aile temelli ve toplum temelli alternatiflere sürdürülebilir bir geçişin 

uygulanmasına ve desteklenmesine ilişkin kılavuz 

 

 

 

 

 

Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Ortak Kılavuz İlkeleri ile Kurumsal  

Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş için Avrupa Fonlarının Kullanımına İlişkin Araç Takımı 

İngilizcenin yanı sıra diğer birkaç dilde www.deinstitutionalisationguide.eu adresinde mevcuttur. 
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Önsöz 
 

 

 

 

 

Avrupa Birliği genelinde engelliler, zihinsel engelliler ve yaşlılar ile terkedilmiş ve korunmasız 

çocuklardan oluşan yüzbinlerce insan kendilerini tecrit eden kurumlarda yaşamaktadır. 

 

Başlangıçta bakım, yemek ve barınma sağlamak üzere yaratılmış olsalar da, bugün itibariyle bu 

kurumların kişi merkezli hizmetleri ve tam kaynaştırma için gerekli desteği sağlayamadıkları 

kanıtlanmıştır. Toplumdan ve aileden fiziksel olarak ayırma, kurumlarda yaşayanların veya 

büyüyenlerin ait oldukları topluluğa ve toplum geneline tam olarak katılma kapasitesini ve hazırlığını 

ciddi biçimde sınırlamaktadır. 

 

Toplumlarımız 21. yüzyıla uygun sosyal hizmet ve destek yapıları geliştirirken ortak Avrupa değerleri 

olan insanlık onuru, eşitlik ve insan haklarına saygı rehberimiz olmalıdır. Avrupa Komisyonu 

dezavantajlılara yardım konusunda aktif rol üstlenmektedir. Avrupa 2020 stratejisi yoksul ve 

dışlanmış insanların entegrasyon ve geçim şartlarını iyileştirmek üzere eyleme geçilmesini gerektiren 

kapsayıcı büyüme için iddialı hedefler belirlemiştir. 

 

Mevcut Kılavuz İlkeler ve Araç Takımı daha sonra AB İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar Komiseri 

olan selefimiz Vladimír Špidla’nın aldığı inisiyatif sonucunda ortaya çıktı. Kendisi, Kurumsal Bakımdan 

Toplum Temelli Bakıma Geçiş konusunda bir uzman grubu kurulmasına önayak oldu ve onlardan 

temel prensipler ve öncelik tavsiyeleri hakkında rapor hazırlamalarını istedi. Bu tavsiyelerin en 

önemlisi, Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçişe dair ayrıntılı ortak bir Avrupa Kılavuz 

İlkeleri ile bir Araç Takımı geliştirmeye duyulan ihtiyaçtı. Bu öneri bir yıllık bir danışma ve Avrupa 

genelinde iyi uygulama ve uzmanlığın bir araya getirilmesi süreci ardından gerçeğe dönüştü. 

 

Ancak, kaydedilen bu aşamayla birlikte, Üye Ülkelerdeki bakım sistemlerinde uygun reformlar 

yapılması gereği devam ediyor. Komisyon bu çabaları desteklemek üzere yoksulluk ve eşitsizlikteki 

son trendleri izlemeye ve alınan politika önlemlerinin olası sonuçlarına dair öngörülerde bulunmaya 

devam edecektir. Bu, Avrupa 2020 stratejisinin bir parçası olarak ve Avrupa Sömestri denilen dönem 

boyunca yapılmaktadır. Bu süreç Üye Ülkelerin kapsayıcı büyümeye yönelik yapısal reformlar 

gerçekleştirmelerini destekleyerek yardımcı olur. Yapısal Fonlar bu reformların gerçekleştirilmesi ile 

toplum ekonomisinin ve daha etkili politikaların desteklenmesi için önemli bir katkıda bulunur. Ayrıca 

Komisyon bir sonraki finansman dönemi için, her bir bölge kategorisine düşen minimum payı 

önermiştir; uyum politikası kaynaklarının en az %25’i insan sermayesine ve ASF tarafından yapılan 

sosyal yatırıma, bu tutarın en az %20’si ise sosyal kaynaştırmaya ayırılmıştır. Kurumsuzlaştırma 

önerilen önceliklerden biridir. 
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Gerek halihazırdaki gerekse 2014-2015 programlama dönemine ait kurumsuzlaştırmaya yönelik 

yapısal fonların kullanımı açısından son derece yararlı bir bilgi kaynağı işlevi görecek, bu son derece 

sevindirici yayının yazarlarını kutlarız. 

 

 

 

László Andor 

İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Komiseri 

 

Johannes Hahn 

Bölgesel Politikalar Komiseri 

 

 



6 

 

 

Teşekkür 
 

Kılavuz İlkeler, Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Uzman Grubu’nun 

yürüttüğü bir projenin parçası olarak geliştirildi. Ines Bulić tarafından yazıldı, araştırma ve yazma 

asistanlığını ise Liliya Anguelova-Mladenova yaptı. Taslak belgeyi Lina Gyllensten ve Georgette 

Mulheir yayına hazırlarken Miriam Rich metnin son okumasını ve düzeltmelerini yaptı. Projenin 

yönetimi Lumos tarafından gerçekleştirildi. 

 

Avrupa Uzman Grubu ve yazarlar Kılavuz İlkeler’in çeşitli taslaklarına ilişkin değerli yorum ve 

rehberliklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini sunar. Özellikle, danışma aşamasında rol alarak 

Kılavuz İlkeler’in tüm kullanıcı gruplar -çocuklar, engelliler, zihinsel engelliler ve yaşlılar- için uygun 

olmasını sağlayan aşağıdaki organizasyon ve kişilere minnettarız. 

 

Avrupa Birliği’ndeki Aile Organizasyonları Konfederasyonu (Confederation of Family Organisations 

in the European Union): Paola Panzeri ve COFACE-Disability Chantal Bruno ve Fiammetta Basuyau 

 

Eurochild: Michela Costa, Jana Hainsworth, Kelig Puyet and members of Eurochild Thematic Working 

Group on Children in Alternative Care, particularly Chris Gardiner, Gabrielle Jerome, Claire Milligan, 

Radostina Paneva, Irina Papancheva, Dainius Puras, Britta Scholin, Ivanka Shalapatova, Mary 

Theodoropoulou and Caroline Van Der Hoeven 

 

Avrupa Engelliler için Hizmet Sağlayıcılar Derneği (European Association of Service Providers for 

Persons with Disabilities): Luk Zelderloo, Kirsi Konola ve Phil Madden 

 

Avrupa Engelli Forumu (European Disability Forum): Simona Giarratano and Carlotta Besozzi 

 

Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı – Avrupa Toplum Yaşamı İttifakı (European Network on Independent 

Living - European Coalition for Community Living): John Evans, Kapka Panayotova, Tina Coldham, 

Camilla Parker, Gerard Quinn, Michael Stein, David Towell, Sheila Hollins ve Jane Hubert 

 

Avrupa Sosyal Ağı (European Social Network): Stephen Barnett and John Halloran 

 

Inclusion Europe: Maureen Piggot, José Smits, Geert Freyhoff, Petra Letavayova and Camille Latimier 

 

Lumos: Georgette Mulheir, Kate Richardson, Nolan Quigley, Silvio Grieco and Lina Gyllensten 

 

Avrupa Ruh Sağlığı Örgütü (Mental Health Europe): Josee Van Remoortel, Bob Grove, Gabor Petri 

and Maria Nyman 

 

UNICEF: Jean Claude Legrand 
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Avrupa Uzman Grubu’nun yanısıra, yaşlı bireylerin perspektifini sundukları için Dirk Jarre (Avrupa 

Yaşlılar Federasyonu -European Federation of Older People) ve Kai Leichsenring’e (Avrupa Sosyal 

Refah Politika ve Araştırma Merkezi -European Centre for Social Welfare Policy and Research); vaka 

incelemeleri sundukları için Raluca Bunea (Açık Toplum Ruh Sağlığı Girişimi -Open Society Mental 

Health Initiative) ve Maria Nadaždyova’ya; tavsiye ve destekleri için de Jan Jařab’a (Avrupa için İnsan 

Hakları Yüksek Komiserliğinin Bölge Temsilcisi -Regional Representative of the Office of High 

Commissioner for Human Rights for Europe) teşekkürü borç biliriz. Aynı zamanda, Uzman Grubu’nın 

yaptığı açık toplantılara katılan Avrupa Komisyonu yetkilileri ve Üye Ülke temsilcilerine de Kılavuz 

İlkeler’in taslağını çıkarma sürecindeki değerli tavsiyeleri için minnettarız. Son olarak, Avrupa Uzman 

Grubu proje boyunca süren desteğinden dolayı Carmen Epure’a (Lumos) yürekten teşekkürlerini 

sunar. 

 

Kılavuz İlkeler ile beraberindeki yayın ve etkinlikler Lumos’un cömertçe sağladığı fon desteğiyle 

gerçekleşmiştir. 

Bu Kılavuz İlkeler proje ortaklarının ortak mülkiyetidir. Ortaklardan biri veya üçüncü taraflarca 

kullanıldığında, Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Uzman Grubu ve yazarlar 

kaynak olarak gösterilmelidir.  
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Özet 

 

I. Kılavuz ilkelerin amacı ve kapsamı 

 

Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Ortak Kılavuz İlkeleri (‘Kılavuz İlkeler’) 

halihazırda kurumlarda ve toplum içinde çoğunlukla yeterli destek olmaksızın yaşayan bireylere 

yönelik olarak, kurumsal bakımdan aile temelli ve toplum temelli alternatiflere sürdürülebilir bir 

geçişin nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili pratik tavsiyeler sunmaktadır. 

 

Kılavuz İlkeler Avrupa’daki ve uluslararası düzeydeki en iyi uygulamalara dayanarak, çocukları, 

engellileri, ruh sağlığı örgütlerini, aileleri, yaşlıları ve gerek kamuya ait gerekse de gönüllü hizmet 

sağlayıcıları temsil eden Avrupa’daki başlıca ağlarla istişare edilerek geliştirilmiştir. Çeşitli ülkelerin 

üst düzey kamu görevlileri ve bazı Avrupa Komisyonu yetkilileri ile de istişarede bulunularak, Kılavuz 

İlkelerin halk düzeyinde ihtiyaçlara cevap vermesinin sağlanması amaçlanmıştır. Kurumsal bakımdan 

toplum temelli bakıma geçişin tüm yönlerinde uzmanlığa sahip bir dizi profesyonel ile de istişarede 

bulunulmuştur. 

 

II. Kılavuz İlkeleri kimler okumalıdır? 

 

Kılavuz İlkeler öncelikle Avrupa Birliği ile aşağıdaki gruplara bakım ve destek hizmetleri sağlama 

sorumluluğu taşıyan komşu ülkelerdeki politika yapıcılar ve karar alıcılara hitap etmektedir:  

 

 Çocuklar, 

 engelliler ve aileleri,  

 zihinsel engelliler ve 

 yaşlılar.  
 

Tam sosyal kaynaşma sağlamak üzere, Kılavuz İlkeler aynı zamanda sağlık, konut, eğitim, kültür, 

istihdam ve ulaşım gibi diğer politika alanlarıyla uğraşan siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlilerine 

de hitap etmektedir. Kılavuz İlkeler yerel hizmetlerin sağlanması ve yönetiminden sorumlu 

belediyeler ve bölgeler de dahil olmak üzere tüm düzeylerde kullanılabilir. 

 

Kılavuz İlkeler aynı zamanda gerek Yapısal Fonlar ile Üye Ülkeler ve komşu ülkelerdeki diğer AB fon 

enstrümanlarının kullanımının denetlenmesinden sorumlu Avrupa Komisyonu yetkililerinin, gerekse 

de AB sosyal politikalarından ve Sosyal Gündemin uygulanmasından sorumlu olanların kullanımına 

yöneliktir. Kılavuz İlkelerin, kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçişe yönelik Avrupa Birliği 

fonlarının kullanımına ilişkin Araç Takımı (Araç Takımı) ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır.1  

 

                                            
1
  Bu kılavuz ilkeler Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Geçiçi Uzman Grubunun 

Raporu’ndaki tavsiye temelinde geliştirilmiştir, (2009) Brüksel: Avrupa Komisyonu, s. 8. Bu bölümün geri 
kalanında, bu rapordan “Geçici Uzman Grubu Raporu” olarak söz edilecektir. Detaylı bilgi için bkz s. 21. 
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III. Giriş 

 

Avrupa genelinde bir milyondan fazla çocuk ve yetişkin kurumlarda yaşamaktadır.2 Kurumlar bir 

zamanlar korunmasız çocuklar, risk altındaki çocuklar ve çeşitli yönlerden desteğe muhtaç yetişkinler 

için en iyi bakım yöntemi olarak görülmekteydi. Ancak veriler göstermiştir ki çoğunlukla ömür boyu 

sosyal dışlanma ve tecrit anlamına gelen kurumsal bakım, toplum içindeki nitelikli bakıma göre 

sürekli olarak yetersiz sonuçlar üretmektedir.3 Çocukların erken gelişim dönemine ilişkin bilimsel 

araştırmalara göre, çok küçük çocuklar söz konusu olduğunda, görece çok kısa süreli olarak bile bir 

kuruma yerleştirilmek beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve duygusal hal ve davranış 

üzerinde ömür boyu süren etkiler doğurabilmektedir.4 Bu nedenlerle ve BM Engellilerin Haklarına 

İlişkin Sözleşme (EHİS) ve diğer insan hakları enstrümanlarının kabulüyle, kuruma yerleştirme gün 

geçtikçe yetersiz bir politika ve bir insan hakları ihlali olarak kabul edilmektedir. 

 

 

Anahtar kılavuz 1: ‘Kurum’ nedir? 

 

Kılavuz İlkelere göre bir kurum şu nitelikleri taşıyan herhangi bir bakım evidir: 

 

 Sakinler toplumun genelinden tecrit edilmiş ve/veya birlikte yaşamaya zorlanmış vaziyettedirler; 

 sakinler kendi hayatları üzerinde ve kendilerini etkileyen kararlar üzerinde yeterli kontrole sahip 

değillerdir; ayrıca, 

 organizasyonun koyduğu şartlar sakinlerin bireysel ihtiyaçlarının önüne geçme eğilimi 

göstermektedir.5 

 

Birçok ülke çocuk ve yetişkinlere bakım ve destek sağlama biçimlerini dönüştürme sürecine girişerek, 

uzun süreli kalınan kurumların bazılarının veya tümünün yerine aile ve toplum temelli hizmetler 

getirmişlerdir. Başlıca zor görevlerden biri, kurumsuzlaştırma sürecinin kendisinin kullanıcı grupların 

                                            
2
  Engelli çocuk ve yetişkinler (zihinsel engelliler dahil). Bu sayı AB ve Türkiye’yi kapsamaktadır; Mansell, 

J., Knapp, M., Beadle-Brown, J. & Beecham, J. (2007) Deinstitutionalisation and community living – outcomes 
and costs: report of a European Study. Cilt 2: Ana Rapor. Canterbury: Tizard Centre, University of Kent (bundan 
böyle “DECLOC Raporu” olarak anılacak). 
3
  Smyke, A. T. ve diğerleri. 2007 ‘Romanya’da kurumda yetişen ve ailede yetişen bebekler ve yürüme 

çağındaki çocuklarda bakıcılık bağlamı,’ Journal of Child Psychology and Psychiatry 48:2 (2007) s. 210-218 - 
Yunanistan – Vorria ve diğerleri 2003, İngiltere - Tizard & Rees 1974 ve ABD – Harden 2002; Pashkina (2001). 
Sotsial'noe obespechenie, 11:42–45. Aktaran, Holm-Hansen, J., Kristofersen, L.B. & Myrvold, T.M. eds. Orphans 
in Russia (Rusya’da Kimsesizler). Oslo, Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR-rapport 
2003:1); Rutter, M. ve diğerleri. (1998). ‘Erken dönemde geniş çaplı mahrumiyet ardından evlat edinilmeyi 
müteakip görülen gelişim telafisi ve yetersiz gelişim’ Journal of Child Psychology & Psychiatry içinde, 39(4):465– 
476. 
4
  Bowlby, J. (1951). Maternal care and mental health. Cenevre, World Health Organisation.; Matějček, 

Z. & Langmeier, J. (1964). Psychická deprivace v dětství. Prague, Avicenum.; Nelson, C. & Koga, S. (2004) ‘Küçük 
yaştaki çocuklarda akıl hastanesine kapatılmanın beyin ve davranış gelişimi üzerindeki etkileri: Bükreş erken 
müdahale projesi bulguları’, International Conference on Mapping the number and characteristics of children 
under three in institutions across Europe at risk of harm kapsamında sunulan makale, 19 Mart 2004, AB 
Daphne Programı 2002/3 ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Kopenag, Danimarka; Rutter, M. ve 
diğerleri. a.g.e., s.465– 476. 
5
  Geçici Uzman Grubu Raporu. 
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haklarına saygı duyacak şekilde gerçekleşmesini, zarar görme riskini asgariye indirmesini ve ilgili tüm 

bireyler için pozitif sonuçlar doğurmasını sağlamaktır. Süreç yeni bakım ve destek sistemlerinin her 

bireyin ve ailesinin haklarına, onuruna, ihtiyaç ve arzularına saygı göstermesini sağlamalıdır. 

 

Yıllar içinde çıkarılan dersler arasında şunlar bulunmaktadır:  

 

 Vizyonun önemi;  

 sivil toplumla sıkı bağlar kurma gerekliliği;  

 tüm paydaşların katılımını sağlamanın gerekliliği ve 

 bu süreci yönetmede liderliğin sahip olduğu kritik rol. 

 

IV. Kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş 

 

Bölüm 1: Kurumlara toplum temelli alternatifler geliştirmenin gerekçeleri 

  

Bu bölüm Avrupa’da ve uluslararası düzeyde kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş için 

verilen desteğe genel bir bakış sunmaktadır. Bölüm, insan hak ve değerleri, siyasi taahhütler ile 

bilimsel ve ekonomik verileri içermektedir. Bu bölümün amacı kurumsuzlaştırmanın doğruluğunu 

desteklemek üzere, hükümetler için veriler sağlamak6 ve bunun yalnızca konuyla ilgili insanlara değil, 

bir bütün olarak topluma nasıl yarar sağlayacağını göstermektir. Hükümetler ve diğer paydaşlar bu 

verilerden yararlanarak geçiş için gerekli bilgiler edinebilir ve onları kendi ulusal bağlamlarına uygun 

hale getirebilirler. Bu ise onların, sürecin müşterek sahipleri haline gelmelerini sağlayacaktır. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Avrupa’da kurumsal bakımın yaygınlığı 

 Kurumsal bakıma toplum temelli alternatifler geliştirmeye ilişkin siyasi taahhüt 

 Kurumsal bakımda insan hakları ihlalleri 

 Kuruma yerleştirmenin tahrip edici etkileri 

 Toplum temelli sistemlerde kaynakların kullanımı 

 
 

Bölüm 2: Durum değerlendirmesi  

 

Durumun değerlendirilmesi, gerçek ihtiyaç ve problemlere hitap edecek ve mevcut kaynakları iyi 

değerlendirecek kapsamlı bir kurumsuzlaştırma stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesi açısından 

vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bölümde, çocukların, engellilerin, zihinsel engellilerin ve yaşlıların 

topluma tam olarak dahil edilmesi hedefleniyorsa yaygın kamu hizmetlerine erişimin önündeki 

engellerin de araştırılmasının neden gerekli olduğu açıklanmaktadır. 

 

Ana Ögeler: 
 

                                            
6
  Kurumsuzlaştırma, kurumsal bakım ihtiyacını ortadan kaldırmak amacıyla toplumda, korunma dahil 

bir dizi hizmetin geliştirilmesi sürecine işaret etmektedir. Daha fazla ayrıntı için bkz. s.28. 
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 Sistem analizi 

 Kaynak değerlendirmesi 

 Mevcut toplum temelli hizmetler hakkında bilgi 

 
 

Bölüm 3: Strateji ve eylem planı geliştirilmesi 

 

Kurumsuzlaştırma ve toplum temelli hizmetler için bir strateji ve eylem planının geliştirilmesi, durum 

değerlendirmesinden yararlanmalıdır. Bu bölüm, strateji ve eylem planının gerek yerel gerekse ulusal 

düzeyde, koordineli ve sistemsel reformu nasıl destekleyebileceğini göstermektedir. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Katılımcıları sürece dahil etmek 

 Bir strateji geliştirmek 

 Bir eylem planı geliştirmek 

  

 

Bölüm 4: Toplum temelli hizmetlere ilişkin yasal çerçeve oluşturulması 

 

Kurumların aile ve toplum temelli alternatiflerle değiştirilmesine karar verildikten sonra, tüm 

kullanıcı grupların topluma dahil edilmesini sağlama yönünde yasama desteği oluşturmak önemlidir. 

Bu süreç boyunca mevcut yasa ve politikaların gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Yüksek 

nitelikli, aile temelli bakım ve toplum içi hizmetlerin sağlanması önündeki engellerin yanı sıra, yaygın 

hizmetlere erişim veya topluma katılım ve kullanıcı katılımı önündeki engeller de kaldırılmalıdır. 

Bunların yerini, aileyle ve toplumla kaynaşma ve katılımı destekleyen yasa ve politikalar almalıdır. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Toplum içinde yaşama hakkı 

 Yaygın hizmet ve olanaklara erişim 

 Hukuki ehliyet ve vasilik 

 Rıza hilafına kuruma yerleştirme ve rıza hilafına tedavi 

 Toplum temelli hizmetlere destek sağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 5: Toplumda bir dizi hizmetin geliştirilmesi 
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Bölüm 5, çeşitli kullanıcı grupları için gerekli olan farklı tarzlardaki toplum temelli hizmetleri 

değerlendirmektedir. Çocuklar açısından, aileden ayrılığı engelleyen, aileyle yeniden bütünleşmeyi 

destekleyen ve yüksek nitelikli, aile temelli alternatif bakım seçenekleri geliştirmeyi teşvik eden 

stratejilere duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Diğer kullanıcı gruplarıyla ilgili olarak da, bağımsız 

yaşamaya dönük ve kullanıcıların tercihte bulunmalarını ve kendi yaşamları üzerinde daha çok 

kontrol sahibi olmalarını sağlayan yaşam düzenlemelerine yönelik toplum temelli hizmetlerin 

önemine dikkat çekmektedir. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Hizmet geliştirme ve sunmanın ilkeleri 

 Kurumlaştırmanın engellenmesi 

 Engelleme stratejisi önlemleri 

 Toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesi 

 Yaşam düzenlemeleri 
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Bölüm 6: Finansal kaynak, maddi kaynak ve insan kaynağı tahsisi 

 

Bu bölüm, kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçişte –finansal, maddi ve insani- kaynak 

boyutunu değerlendirmektedir. Karmaşıklığı dolayısıyla, bu süreç dikkatli planlama, koordinasyon ve 

kontrol gerektirmektedir. Reformun ilerlemesi için fon taahhütlerinin politikalara dahil edilmesi, 

kurumsuzlaştırma planlarının mevcut tüm kaynakları kullanması ve gereken ilave kaynakların tespit 

edilmesi kritik öneme sahiptir. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Planlama –maliyetler, gereksinimler ve sonuçlar arasındaki bağlantı 

 İşgücüyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar ve nitelikli personel ihtiyacı 

 Yeni hizmetler için fon sağlanması 

 Engellerin fırsatlara çevrilmesi 
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Bölüm 7: Bireysel planların geliştirilmesi 

 

Bireysel planın amacı bir bireyin neye ihtiyacı olduğu, nasıl yaşamak istediği ve aldığı destek arasında 

tutarlılık sağlamaktır. Bu bölüm planlama sürecinin farklı ögelerini incelemekte ve planlama sürecinin 

tüm aşamalarında kullanıcıların, (ilgili oldukları yerlerde) ailelerinin ve bakıcıların anlamlı katılımını 

sağlamanın önemine dikkat çekmektedir. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Kullanıcıların kendi gelecekleriyle ilgili kararlara dahil edilmesi 

 Bireysel değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi 

 Bireysel bakım ve destek planlarının geliştirilmesi 

 Planlama sürecinde ortaya çıkan zorluklar 

 

 

Bölüm 8: Geçiş süresince bireylerin ve toplulukların desteklenmesi 

 

Topluma geçiş, sadece insanları fiziksel olarak kurumdan alıp yeni yaşam yerlerine veya bakım 

yerleşimlerine taşımak demek değildir. Yeniden kuruma yerleştirmenin önüne geçmek ve hizmetleri 

kullanan insanlar açısından mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesini sağlamak için, nakil büyük 

bir titizlikle hazırlanmalıdır. Bölüm 8, bu geçiş sürecini hazırlayan ve destekleyen fikirler sunmaktadır. 

Aynı zamanda, bakıcılar ve topluluklarla birlikte çalışmanın önemine dikkat çekmektedir. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Geçiş sırasında hizmet kullanıcılarının desteklenmesi 

 Bakıcıların desteklenmesi 

 Topluluklarla çalışmak ve geçişe gösterilen direncin yönetilmesi 
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 Bölüm 9: Hizmet kalitesinin tanımlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

Gerek kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş sırasında, gerekse hizmetler etkin hale 

geldikten sonra, kurumsal uygulamaların benzerlerinin toplum içinde tekrarlanmaması kritik önem 

taşımaktadır. Bu bölüm, hizmetlerin kalitesini ölçmek üzere kullanılabilecek kriterler ortaya 

koymaktadır. Bölümde aynı zamanda hizmetlerin süregiden izleme ve değerlendirmesine olan 

ihtiyaca dikkat çekilmekte ve hizmet kullanıcılarının hizmet değerlendirmesine dahil edilmesinin 

yolları sunulmaktadır. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Kalite standartlarının tanımlanmasının önemi 

 Yönetişimin farklı düzeylerinde standartların uygulanması 

 Kalite standartlarının içeriğinin tanımlanması 

 İzleme ve değerlendirme için politika ve stratejilerin geliştirilmesi 

 Kurumsal bakımın teftişi ve değerlendirilmesi 

 

 

Bölüm 10: İşgücünün geliştirilmesi 

 

Personel ve toplum içinde nitelikli hizmetler geliştirme ve sürdürme başarısı arasında güçlü bir 

bağlantı vardır. Toplum içinde iyi eğitimli ve motivasyonu yüksek personelin mevcudiyeti yeni 

hizmetlerin yürürlüğe koyulma hızını etkiler ve kurumsal uygulamaların benzerlerinin toplum içi 

ortamlarda tekrarlanmasının önüne geçebilir. Son bölüm, toplum içinde nitelikli hizmetlerin 

sağlanmasını sürdürmek üzere, ülkelerin kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçerken 

takip edebilecekleri bir işgücü geliştirme süreci ortaya koymaktadır. 

 

Ana Ögeler: 

 

 Planlama - beceri, rol ve süreçlerin saptanması 

 Personelin seçilmesi 

 Eğitim ve yeniden eğitim 

 Profesyonel değerler ve sosyal hizmet profesyonelleri etiği 

 İşgücünün gelişimi önündeki engeller 
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I. Başlangıç 

Kılavuz İlkelerin kapsam ve amacı 

 

Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Ortak Kılavuz İlkeleri (‘Kılavuz İlkeler’) 

halihazırda kurumlarda ve toplum içinde çoğunlukla yeterli destek olmaksızın yaşayan bireylere 

yönelik olarak, kurumsal bakımdan aile temelli ve toplum temelli alternatiflere sürdürülebilir bir 

geçişin nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili pratik tavsiyeler sunmaktadır (bkz. aşağıdaki Anahtar kılavuz 

2). 

 

Kılavuz İlkeler Avrupa’daki ve uluslararası düzeydeki en iyi uygulamalara dayanmaktadır ve çocukları, 

engellileri, ruh sağlığı örgütlerini, aileleri, yaşlıları ve gerek kamuya ait gerekse gönüllü hizmet 

sağlayıcıları temsil eden Avrupa’daki başlıca ağlarla istişare edilerek geliştirilmiştir. Çeşitli ülkelerin 

üst düzey kamu görevlileri ve bazı Avrupa Komisyonu yetkilileri ile de istişarede bulunularak, Kılavuz 

İlkelerin halk düzeyinde ihtiyaçlara cevap vermesinin sağlanması amaçlanmıştır. Kurumsal bakımdan 

toplum temelli bakıma geçiş konusundaki uzmanlar Kılavuz İlkelerin belli yönlerine dair tavsiyelerde 

bulunmuştur. 

 

Kılavuz İlkeleri kurumsuzlaştırma hakkındaki diğer kimi bilgi kaynaklarından ayıran şey, kurumsal 

bakımdan toplum içinde yaşamaya geçişin başlıca bazı prensiplerini ve ögelerini açıklarken büyük 

ölçüde akademik olmayan bir dil kullanmasıdır. Bu prensip ve ögeler ulusal, bölgesel ve yerel 

düzeylerde politika yapıcılar ve karar alıcılar tarafından kullanılabileceği gibi, AB kurumları tarafından 

da bakım ve destek hizmetlerinin planlanması ve uygulanması için, ayrıca bakım ve/veya desteğe 

muhtaç çocuklar, yetişkinler ve yaşlıların toplumla kaynaştırılması için kullanılabilir. Kılavuz İlkeler, 

Üye Ülkelerin ve AB’nin, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülüklerine dikkat çekmektedir. Kılavuz İlkeler bu 

belgede ortaya koyulan sürecin sözleşmelerde dile getirilen hakları tahakkuk ettirmeye nasıl yardımcı 

olabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar kılavuz 2: Toplum temelli ve aile temelli alternatifler 

 

Kılavuz İlkelerin başlığı her ne kadar toplum temelli hizmetlere işaret ediyorsa da hem aile temelli 

hem de toplum temelli alternatifleri içerdiği anlaşılmalıdır. Bu, çocuklar açısından kritik öneme 

sahiptir çünkü onlar için aile temelli bakımın, herhangi başka bir alternatif bakım düzenlemesinden 

önce gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çocuklarla ilişkili olarak tercih edilen terminoloji ‘kurumsal 

bakım ve hizmetlerden aile temelli ve toplum temelli bakım ve hizmetlere geçiş’ biçimindedir. 

 

Kılavuz İlkelerin hedefleri: 

 

 Farklı grupların bakım ve/veya destek gereksinimleriyle ilgili AB düzeyinde farkındalık 

oluşturmak ve insanların toplum içinde daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olabileceğine 

dikkat çekmek. 
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 Üye Ülkeler, komşu ülkeler ve AB kurumlarına uzman tavsiyesi sunmak ve kurumsal 

bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş hakkında iyi uygulama örnekleri derlemek. 

 Bakım ve destek hizmetlerinin tasarım ve sunumunda birey-merkezli yaklaşımlara dikkat 

çekmek. 

 Üye Ülkelerin, hem kullanıcı grupları ve uygun görüldüğünde onların aile ve bakıcılarını hem 

de gerek kendi sınırları içinde gerekse uluslararası düzeyde hizmet sağlayıcılarını, kamu 

otoritelerini, sivil toplumu, araştırma topluluğunu ve diğer ağları değişim sürecine tam olarak 

katmalarını sağlamak üzere teşvik etmek. 

 Kişinin engelliliği, bağımlılık düzeyi veya engellilikle ilgili ihtiyaçları ne olursa olsun sağlık 

hizmetleri, eğitim, ulaşım, konut gibi kamu hizmetlerini herkes için kapsayıcı ve toplum 

düzeyinde erişilebilir hale getirmek için gerekli olan değişimlere dikkat çekmek. 

 Yüksek kaliteli aile temelli ve toplum temelli bakım ve desteğin etik, sosyal, kültürel ve 

ekonomik değerini göstermek. 

 Gerek mevcut gerekse gelecekteki ihtiyaçlara cevap vermek üzere, AB’ye ait ve ulusal 

politikalar ve fon mekanizmalarının, önleyici tedbirleri ve çocuklar için aile temelli bakımı da 

kapsayacak biçimde, kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçişi desteklemesini 

sağlamak. 

 

Kılavuz İlkeleri kimler okumalıdır? 

 

Kılavuz İlkeler öncelikle Avrupa Birliği’ndeki politika yapıcı ve karar alıcılar ile komşu ülkelerde 

çocuklara, engelliler ve engelli ailelerine, zihinsel engellilere ve yaşlılara bakım ve destek hizmetleri 

sağlama sorumluluğu taşıyan politika yapıcılar ve karar alıcılara hitap etmektedir. 

 

Tam sosyal kaynaşma sağlamak üzere, Kılavuz İlkeler aynı zamanda sağlık, konut, eğitim, kültür, 

istihdam ve ulaşım gibi diğer politika alanlarıyla uğraşan siyasetçiler ve üst düzey kamu görevlilerine 

de hitap etmektedir. Kılavuz İlkeler yerel hizmetlerin sağlanması ve yönetiminden sorumlu yerel 

otorite ve bölgeler de dahil olmak üzere tüm düzeylerde kullanılabilir. 

 

Kılavuz İlkeler aynı zamanda gerek Yapısal Fonların kullanımı ile Üye Ülkeler ve komşu ülkelerdeki 

diğer AB fon enstrümanlarının kullanımını denetlemekten sorumlu Avrupa Komisyonu yetkililerinin 

gerekse AB sosyal politikalarından ve Sosyal Gündemin uygulanmasından sorumlu olanların 

kullanımına yöneliktir. Kılavuz İlkelerin, 2014 – 2020 Yapısal Fon Mevzuatı taslağını esas alan 

kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçişe yönelik Avrupa Birliği fonlarının kullanımına ilişkin 

Araç Takımı (Araç Takımı) ile birlikte kullanılması gereklidir.7 Araç Takımı, AB fonlarının kuruma 

yerleştirmeye toplum temelli alternatifler geliştirmeyi desteklemesini sağlamak üzere, Yapısal Fon 

yönetiminin üç aşamasına ilişkin – programlama, uygulama, izleme ve değerlendirme – genel bir 

bakış sunarak her bir aşamada Yönetim Otoriteleri, İzleme Komiteleri ve/veya Avrupa Komisyonu 

tarafından ne yapılması gerektiğini açıklamaktadır. 

  

Kılavuz İlkeler yaygın olarak kurumsal bakıma alınan dört kullanıcı grubunu kapsar: 

 Engelli olan veya olmayan çocuklar, 

 engelliler, 

                                            
7
  COM(2011) 615 nihai/2. 
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 ruh sağlığı sorunu yaşayan bireyler ile 

 yaşlılar. 
 

Kılavuz İlkeleri daha kullanıcı dostu kılmak için mümkün olan her yerde bu dört kullanıcı grubu bir 

arada ele alınmaktadır. Ancak çeşitli gruplar ve onlara ilişkin spesifik bakım ve/veya destek 

gereklilikleri arasındaki farkları ayırt etme ve tanıma zorunluluğunun ortaya çıktığı yerlerde, 

uygulamadaki durumu yansıtmak amacıyla ayrı ayrı kullanıcı gruplarına özgü meseleler kendi 

başlarına ele alınmıştır. 

 

Kılavuz İlkeler nasıl kullanılmalı? 

 

Avrupa Uzman Grubu kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçişin karmaşık bir süreç 

olduğunu ve tüm ülkelerin aynı konumdan başlamadığını kabul etmektedir. Bu nedenle Kılavuz 

İlkeler adım adım ilerleyen bir yaklaşımdan bilinçli olarak kaçınmaktadır. Bunun yerine, sürecin farklı 

ögelerini ana hatlarıyla belirtmekte ve birbirleriyle nasıl bağlantı içinde olduklarını göstermektedir. 

Her ne kadar fazlaca kuralcı olmak amaçlanmamış olsa da, bölümlerin sıralaması reform için 

muhtemel başlangıç noktasına dair bir fikir vermektedir; bu da durumun değerlendirilmesine dayalı 

bir strateji ve eylem planının geliştirilmesidir. 

 

Bakım ve destek sistemlerini dönüştürmek konusunda neyin işe yarayıp neyin yaramadığına ilişkin 

çok şey bilinmektedir ancak ülkeler çoğunlukla birbirlerinin deneyiminden faydalanmakta başarısız 

olmaktadır. Kılavuz İlkeler toplum içinde yüksek nitelikli hizmetler geliştirmenin önündeki potansiyel 

risklerin yanı sıra zorluklar ve engellere de yer vermektedir. Bunların gelecekteki plan ve eylemler 

için bilgi sağlayacağı umulmaktadır. 

 

Bölümlerde BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHİS) getirdiği yükümlülüklere niçin yer 

verilmiştir? 

 

Her bölümde BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHİS) ilgili maddesine/maddelerine ve 

orada Sözleşmeye Taraf Ülkeler için getirilen yükümlülüklere atıfta bulunulmaktadır.8 Her ne kadar 

EHİS, Kılavuz İlkeleri ilgilendiren tek uluslararası sözleşme değilse de (Bölüm 1’de listelendiği üzere 

bunun dışında birçok sözleşme vardır) toplum içinde bağımsız olarak yaşama hakkını açıkça tanıyan 

tek sözleşmedir. Madde 19 (aşağıya bakınız) Devletler açısından, engellilerin “toplum içinde yaşamak 

ve topluma dahil olmak için ihtiyaç duydukları” toplum hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasını ve 

“engellilerin toplumdan tecridinin ve ayrı tutulmasının önlenmesini” zorunlu kılmaktadır. Bu ise 

ülkeler bireyleri kurumsal bakıma almaya devam ettikçe başarılamaz. 

 

EHİS geniş bir birey yelpazesini ilgilendirmektedir: engelli çocuk ve yetişkinler, zihinsel engelliler ve 

engelli yaşlılar. Aynı zamanda, bireylerin toplum içinde başkalarıyla eşit koşullar altında 

yaşayabilmesini sağlama yükümlülüğünün engelli olmayan çocuk ve yaşlıları da kapsadığı ileri 

sürülebilir. “Kurumlarda yaşayan tüm çocuk ve yaşlıların engelli olması söz konusu olmayacağından 

EHİS’in barındırdığı yeni yaklaşımın kurumlara yerleştirilmiş diğer grupların üyeleri üzerinde de bir 

etkisinin olacağı muhtemeldir. […] Her ne kadar EHİS engellilere mahsus olsa bile, Madde 19 herkes 

                                            
8
  EHİS ve İhtiyari Protokole imza koyan ülkelerin listesine şu adresten ulaşılabilir: 

http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166 

http://www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166
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için geçerli olan haklar üzerine kuruludur.”9 Bunun nedeni EHİS’in yeni haklar yaratmaması –bu 

haklar halihazırda Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi ve diğer enstrümanlarda ilan edilmiş bulunmaktadır– ve insan haklarının evrenselliği ve 

bütünlüğü üzerine kurulu olmasıdır. 

 

Bu nedenle bu Kılavuz İlkelerin ülkeler ve Avrupa Birliği tarafından EHİS’i uygulamaya yönelik bir araç 

olarak kullanılması gerekir. 

 

Madde 19 - Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma 

  

             İşbu Sözleşmeye Taraf Devletler tüm engellilerin diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum 

içinde yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder ve engellilerin bu haktan eksiksiz 

yararlanabilmeleri ve topluma tam katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri etkin bir şekilde 

alır. Bu çerçevede aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

 

             (a) Engelliler diğer bireylerle eşit koşullar altında ikametgahlarını ve nerede ve kiminle 

yaşayacaklarını seçme hakkına sahiptirler ve özel bir yaşama düzenine zorlanamazlar; 

 

             (b) Engellilerin kişisel destek dahil olmak üzere toplum içinde yaşamak ve topluma dahil 

olmak için ihtiyaç duydukları konut içi, kurum içi ve diğer toplumsal destek hizmetlerine erişimleri 

sağlanmalı ve engellilerin toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir; 

 

             (c) Kamusal hizmet ve tesisler engellilere diğer bireylerle eşit şekilde açık olmalı ve onların 

ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir. 

 
Bölümlerde BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin (ÇHS) getirdiği yükümlülüklere niçin yer verilmiştir? 
 

ÇHS “kişiliğinin tam ve dengeli gelişimi için” çocuğun “bir aile ortamında, mutluluk, sevgi ve anlayış 

atmosferi içinde büyümesi” gerektiğini ifade etmektedir. Buna ilave olarak, bir arada 

düşünüldüğünde çoğu çocuğun, öz ailesi ile birlikte yaşaması ve bakımının o aile tarafından yapılması 

gerektiğini öngören bir dizi çocuk hakkının çerçevesini çizmiştir (Madde 9 ve 7). Çocukları büyütmek 

ana-babaların başlıca sorumluluğudur; ana-babaların bu sorumluluğu yerine getirmeleri için onları 

desteklemek ise devletin sorumluluğudur (Madde 18). Çocuklar zarardan ve istismardan korunma 

hakkına (Madde 19), eğitim hakkına (Madde 28) ve yeterli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptirler 

(Madde 24) fakat aynı zamanda kendi aileleri tarafından büyütülme hakkına da sahiptirler. Devlet 

tarafından yeterli desteğin sağlanmasına rağmen çocukların ihtiyaç duydukları bakım aileleri 

tarafından sağlanamadığı takdirde, çocuklar aile bakımına alternatif bir bakım alma hakkına 

sahiptirler (Madde 20).10 Zihinsel veya fiziksel engelli çocuklar “onuru koruyan, kendine yeterliği 

                                            
9
  OHCHR (2010) Forgotten Europeans – Forgotten Rights: The Human Rights of Persons Placed in 

Institutions (Unutulan Avrupalılar – Unutulan Haklar: Kurumlara Yerleştirilmiş Kişilerin İnsan Hakları). Cenevre: 
OHCHR, s.7. 
10

  Mulheir, G. & Browne, K. (2007) De-institutionalising and Transforming Children’s Services. A Guide to 
Good Practice (Kurumsuzlaştırma ve Çocuk Hizmetlerinin Dönüşümü. Yararlı Uygulamalar Kılavuzu). University 
of Birmingham: Birmingham. 
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destekleyen ve çocuğun topluma aktif katılımının önünü açan şartlarda” yaşama hakkına sahiptirler 

(Madde 23). 

 

Bölümlerde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) getirdiği yükümlülüklere niçin yer 
verilmiştir? 

 
AİHS’e taraf ülkeler kendi yargı alanı dahilindeki herkesin insan haklarını güvenceye alma 

yükümlülüğü taşımaktadır.11 Sözleşme büyük öneme sahiptir çünkü yasal bağlayıcılığı vardır ve bir 

hak ihlali durumunda yaptırımlar uygulanabilmektedir.  

 

Madde 3 istisnasız olarak “Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tabi 

tutulamaz,” diye bildirmektedir. Bir kurumun uygulamaları, kişinin hayatı üzerinde böyle bir etkide 

bulunacak şekilde eşiği aştığında bu Maddenin ihlali söz konusu olabilir.  

 

AİHS Madde 8 özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını garanti altına almakta ve bu hakka yapılacak 

herhangi bir müdahalenin, hukuka uygun ve demokratik bir toplumda zorunlu olacak biçimde haklı 

bir müdahale olmasını gerektirmektedir. Bu madde, örneğin çocukların keyfi bir biçimde ailelerinden 

ayırıldığı durumlarda veya yapılan bir yerleştirmeyle çocuğun ya da yetişkinin kendi ailesiyle temas 

halinde olma imkanının engellendiği durumlarda uygulanabilmektedir. 

                                            
11

  Madde 1. 
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Kurumsal Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Uzman Grubu 

 

Kılavuz İlkeler ve ona eşlik eden yayınlar (Araç Takımı ve Eğitim modülü) Kurumsal Bakımdan Toplum 

Temelli Bakıma Geçiş Avrupa Uzman Grubu tarafından üretilmiştir. Daha önceleri Kurumsal 

Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş için Geçici Uzman Grubu olarak bilinen bu grup, Avrupa 

Birliği’ndeki kurumsal bakım reformunun sorunlarıyla ilgili olarak Şubat 2009’da o zamanki İstihdam 

ve Sosyal İşler Komiseri Vladimir Špidla’nın çağrısıyla toplandı. Bu grubun kurulmasının öncesinde 

Komisyon’un fon sağladığı ve AB’deki engelli çocuk ve yetişkinlerin kuruma yerleştirilmesine ilişkin iki 

esaslı rapor hazırlandı – Included in Society (Toplumla Kaynaşma)12 ile Deinstitutionalisation and 

Community Living: Outcomes and Costs (Kurumsuzlaştırma ve Toplum Yaşamı: Sonuçlar ve 

Maliyetler)13. 

 

Grup, çocukları, aileleri, engellileri, hükümetler arası kuruluşları, kamu otoriteleri ve ruh sağlığı 

örgütlerini temsil eden kuruluşlardan oluşmaktadır. Bu kuruluşlar şunlardır: COFACE (AB'deki Aile 

Organizasyonları Federasyonu), EASPD (Avrupa Engelliler için Hizmet Sağlayıcıları Birliği), EDF 

(Avrupa Engelliler Forumu), ENIL/ECCL (Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı/Avrupa Toplum Yaşamı 

Koalisyonu), ESN (Avrupa Sosyal Ağı), Eurochild, Inclusion Europe, Lumos, MHE (Avrupa Ruh Sağlığı 

Örgütü), OHCHR (İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Bölge Ofisi) ve UNICEF.14 

  

2009 yılının sonunda Grup, Üye Ülkeler ve Avrupa Komisyonu için tavsiyelerle birlikte, 

kurumsuzlaştırmaya ilişkin ‘Temel Ortak İlkeler’ belirleyen etkili bir rapor yayımladı. Kurumsal 

Bakımdan Toplum Temelli Bakıma Geçiş Geçici Uzman Grubunun Raporu Komiser Špidla tarafından 

kabul edildi ve tüm AB dillerine tercüme edildi.15 Yayımlanmasından bu yana Rapor gerek çeşitli 

Hükümetler tarafından gerekse sivil toplum kuruluşları (STK’lar)16 ve diğer toplum yaşamı 

savunucuları tarafından strateji ve eylem planlarının hazırlanmasında kullanıldı. Raporun, Komiser 

Špidla ve diğer AK yetkilileri tarafından özellikle desteklenen, en can alıcı tavsiyelerinden biri de 

Kılavuz İlkelerin ortaya çıkarılması ve böylece uygulamada kurumsal bakımdan toplum yaşamına nasıl 

geçileceğinin açıklanması ve karşılaşılabilecek başlıca zorluklar ile bu zorlukların muhtemel 

çözümlerine dikkat çekilmesiydi.  

                                            
12

  Freyhoff G, Parker C, Coué M & Greig N. (2004) Included in Society: Results and recommendations of 
 the European research initiative on community-based residential alternatives for disabled people. 
Brussels: 
 Inclusion Europe. 
13

  DECLOC Raporu. 
14

  Bu Kılavuz İlkelerin tamamlanmasından kısa bir süre önce, Avrupa Evsizlerle Çalışan Ulusal Örgütler 

Federasyonu (FEANTSA) da Grup’a katıldı. 
15

  Rapora http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=614&furtherNews=yes 
adresinden İngilizce olarak veya isteğe bağlı olarak diğer dillerde ulaşılabilir. 
16

  Bazı ülkelerde hayır kurumları veya ‘gönüllü kuruluşlar’ olarak tabir edilmektedir. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=614&furtherNews=yes
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II. Giriş 
 

Avrupa genelinde bir milyondan fazla çocuk ve yetişkin kurumlarda yaşamaktadır.17 Bir zamanlar 

kurumlar korunmasız çocuklar, risk altındaki çocuklar ve çeşitli yönlerden desteğe muhtaç yetişkinler 

için en iyi bakım yöntemi olarak görülmekteydi. Ancak veriler göstermiştir ki çoğunlukla ömür boyu 

sosyal dışlanma ve tecrit anlamına gelen kurumsal bakım, toplum içindeki nitelikli bakıma kıyasla 

sürekli olarak yetersiz sonuçlar üretmektedir.18 Bilimsel araştırmalar, görece kısa süreli bile olsa bir 

kuruma yerleştirilmiş olmanın çok küçük çocuklarda beyin gelişimini olumsuz yönde etkileyebildiğini 

ve duygusal sağlık ile davranış üzerinde ömür boyu süren sonuçlar doğurduğunu göstermektedir.19 

Bu nedenlerle ve EHİS, ÇHS, AİHS ve diğer insan hakları enstrümanlarının kabulü neticesinde, 

kurumlaştırma gittikçe bir yetersiz politika ve bir insan hakları ihlali olarak kabul edilmektedir. 

 

Kaliteli toplum temelli hizmetler geliştirmek bir insan haklarına riayet etme ve bakım ve/veya 

desteğe ihtiyacı olan herkese iyi bir yaşam kalitesi sağlama meselesidir. Tüm Avrupa ülkeleri her 

çocuğun fiziksel, ruhsal ve toplumsal gelişimine uygun bir yaşam standardına sahip olmasını 

sağlamakla yükümlüdür;20 bu, tüm çocukların bir aile ortamında, bir mutluluk, sevgi ve anlayış 

atmosferinde büyümeleri gerektiğini öngören ilkeye uymanın gereğidir.21 AİHS Madde 8 tüm 

yurttaşların özel hayat ve aile hayatı haklarına saygı gösterilmesini güvence altına almaktadır. 

Herhangi bir yaşta bir kuruma yerleştirilmek, bu hak ile çatışmaktadır. Engelliler bağımsız yaşama ve 

topluma katılma hakkına sahiptirler.22 EHİS’te mahfuz bulunan bu hak yaş, beceri, engellilik veya 

zihinsel engelinin mahiyetine bakılmaksızın herkesi kapsamaktadır. Bu, herkesin kendi seçtiği toplum 

içinde yaşama ve o topluma katılma fırsatına sahip olması gerektiği anlamına gelir. Engelliler aldıkları 

bakım ve/veya desteğe ilişkin kararlara dahil edilmeli ve kendi hayatları üzerinde azami kontrol sahibi 

olmalıdır. Gereken destek mevcut olduğunda insanların kendi hayatlarında neleri başarabileceğine 

yönelik bu vizyon kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçişe ilişkin ulusal, bölgesel ve yerel 

planların temelinde yer almalıdır.23 

 

Birçok ülke çocuk ve yetişkinler için bakım ve destek sağlama biçimlerini dönüştürme sürecini 

başlatmış ve uzun süreli yatılı kurumların bazılarının veya tamamının yerine aile ve toplum temelli 

hizmetleri getirmiştir. Bu süreçte karşılaşılan zorluk ise yeni bakım ve destek sistemlerinin her bireyin 

ve ailesinin haklarına, onuruna, ihtiyaçlarına ve arzularına uymasını sağlamak olmuştur.24 Yıllar içinde 

                                            
17

 Engelli çocuk ve yetişkinler (zihinsel engelliler dahil). DECLOC Raporu’ndan alınan bu ve AB ve 
Türkiye’yi kapsamaktadır. 
18

  Smyke, A. T. ve diğerleri, a.g.e., s.210-218 - Yunanistan – Vorria ve diğerleri, 2003, İngiltere - Tizard & 
Rees 1974 ve ABD – Harden 2002; Pashkina a.g.e., s.42–45; Rutter, M. ve diğerleri, a.g.e., s.465– 476. 
19

  Bowlby, J. a.g.e.; Matějček, Z. & Langmeier, J. a.g.e.; Nelson, C. & Koga, S. a.g.e.; Rutter, M. ve 
diğerleri, a.g.e., s.465– 476. 
20

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Madde 27. 
21

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Başlangıç bölümü. 
22

  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Madde 19. 
23

  DECLOC Raporu, s.52. 
24

  Çoğu durumda, aile bir bireyin hayatındaki ana destek ağını oluşturur ve dolayısıyla sağlanan bakım 
ve/veya desteğe ilişkin kararlara aile de dahil edilmelidir. Ancak, ailenin çıkarlarının hizmet kullanıcısının 
çıkarıyla çatışma içinde olduğu durumların olabileceği ya da ailenin dahil edilmemesini gerektiren başka 
nedenler olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. The primary consideration should always be the service 
user’s interests, and their needs and wishes Öncelikli mesele daima hizmet kullanıcısının çıkarları, ihtiyaç ve 
istekleri olmalıdır. 
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öğrenilen bazı dersler şunlar olmuştur: bir vizyona sahip olmanın önemi, sivil toplumla ilişki kurma 

ihtiyacı, tüm paydaşların katılımını sağlama ihtiyacı ve bu süreci yönetmede liderliğin oynadığı kritik 

rol. 

 

Değişim vizyonu 

 

“Kurumsal bakımın yerine toplum bakımı başarıyla getirmenin temel unsurları, bakımı bir kurumdan 

alıp doğru hazırlanmış bir topluma taşımaya yönelik ulusal (veya muhtemelen bölgesel) bir politika 

çerçevesi ve ayrıntılı yerel planlardır; bu politika ve planlar bireylerin gelecek yaşamları için pozitif 

fakat gerçekçi vizyonlara sahip olmalıdır.” 25 

 

Kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçmiş bulunan ülkeler26 stratejik bir bütüncül reform 

vizyonuna sahip olmanın, sürecin arkasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu görmüşlerdir. Bu 

vizyon en iyi şekilde merkezi hükümet tarafından biçimlendirilecektir fakat yerel otoritelerden 

hizmet kullanıcıları temsil eden örgütlere değin tüm paydaşları sisteme katmalıdır. Vizyon, değişimi 

teşvik tedbirlerini içermeli ve olumlu nitelikteki iyi uygulama örneklerini tanıtmalıdır. Bu ise yeni 

kurumlar kurmaya moratoryum getirmek ve kaynakları kurumlardan alıp toplum içinde verilen 

hizmetlerin desteklenmesine aktarmak gibi tedbirleri içerir.27 

 

Kullanıcılar ve sağlayıcılarla ilişki kurmak 

 

Stratejik vizyonun geliştirilmesi sırasında, hükümetin sonuçta hizmetleri kullanacak olan kişilerle, 

onları temsil eden örgütlerle ve onların aileleriyle birlikte çalışması önemlidir. Hizmet sağlayıcılarının 

dahil edilmesi önemli olmakla birlikte hizmet kullanıcılarının haklarına ve görüşlerine daima öncelik 

tanınmalıdır. Hükümetlerin kurumsal temelli destek siteminden toplum temelli destek sistemine 

geçmeyi taahhüt ettiği ülkelerde, bu çoğunlukla söz konusu paydaşların reform çağrılarına cevap 

olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Reform sürecini sürdürebilmek bakımından, çocukları, engellileri, zihinsel engellileri ve yaşlıları temsil 

eden örgütlerin oynayacağı rol büyük önem taşır. Kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere tam 

bir geçiş yıllar alabilir; dolayısıyla ulusal ve yerel hükümetler süreç boyunca değişecektir. Yeni bir 

hükümetin sürece devam etmemesi veya eski sisteme dönmesi mümkündür. Güçlü ve kararlı bir sivil 

topum hareketi süreci yeniden yoluna koyabilir ve sürecin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini 

sağlayabilir. Sivil toplumun önembli bir özelliği de kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçişe 

yönelik destek için partiler arası lobi yapması ve böylece yönetim değişikliğinin etkisini asgariye 

indirmesidir. 

 

 

 

                                            
25

  DECLOC Raporu, s.52. 
26

  In Europe, Scandinavian countries (especially Sweden) and the UK are considered to be leaders in this 
field. When it comes to long-term care for older people, countries like Denmark have made great progress in 
developing community-based services. 
27

  Power, Andrew (2011) Active Citizenship & Disability: Learning Lessons in Transforming Support for 
Persons with Disabilities. Galway: National University of Ireland Galway, s.15. 
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Paydaşların Katılımı 

 

Planlama süreci boyunca hiçbir paydaşın engel veya ayakbağı olarak görülmemesi önemlidir.28 Tam 

tersine, kaygıları gidermek ve efsaneleri bertaraf etmek için hizmet kullanıcıları, aileler, hizmet 

sağlayıcıları ve personeli, yerel otoriteler, sendikalar ve yerel topluluklar dahil olmak üzere herkesin 

muhatap alınması hayati önem taşımaktadır. Toplumdaki farklı grupların katılımına ve bağımsız 

yaşamaya dönük ortak bir vizyon inşa etmek bu amacın başarılması yolunda atılacak önemli bir 

adımdır. Bu yaklaşımın benimsenmesi sürecin yerel düzeyde sahiplenilmesini sağlayacak ve 

insanların hayatlarının iyileştirilmesine yönelik güçlü bir kararlılığa yol açacaktır. 

 

Değişimi yönetmek için liderlik 

 

Toplum temelli hizmetlere geçişte iyi bir ilerleme göstermiş olan ülkelerde liderliğin rolü kritik önem 

taşımıştır.29 Sürecin karmaşıklığı ve katılan paydaşların farklılığı ‘yeniden örgütlenme yorgunluğuna’ 

yol açabilir: Bu, değişime ilişkin hayal kırıklığı ve değişimi destekleme konusunda motivasyon kaybı 

anlamına gelir. Dolayısıyla, değişimi yürütebilmek için farklı düzeylerde siyasal ve profesyonel 

liderliğe ihtiyaç vardır. İyi liderliği tanımlayan şey, başkalarıyla ortak bir biçimde çalışma isteğidir. 

Direnç ve çatışmanın muhtemel olduğu bir süreçte, iyi liderler reformu yönetebilir, temel 

amaçlardan taviz vermeden başkalarıyla müzakerede bulunabilir. 

 

Ülkeler liderliği teşvik etmek amacıyla yeni inisiyatifler başlatmaya istekli olanları cesaretlendirmeye 

yönelik yenilikçilik ödeneği tarzında çeşitli destekler sağlayabilirler.30 

 

 

Anahtar Kılavuz 3:  Toplum yaşamını gerçekleştirmeye yönelik on ders31 

 

1. Toplum yaşamı savunucularının, değişimin yönetilmesine katılmalarını sağlayın. 

2. Planlamanın merkezine kişilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini koyun. 

3. Ailelerin deneyimlerine ve oynadıkları role saygı gösterin. 

4. Her birey için gerçek bir ev ve kişiselleştirilmiş destek yaratın. 

5. Kaliteli hizmetler meydana getirmeye ve kişilerin kendi yaşamlarını güvenle sürdürmelerini 

sağlamaya odaklanın. 

6. Yetenekli personel alın ve onları geliştirin. 

7. Değişimin gerçekleştirilmesini geniş bir ortaklığın işi haline getirin. 

8. Her bir kurumu gereksiz hale getirmek için gerekli olan toplum hizmetlerinin yaratılması için net 

bir plan ve zaman cetveli belirleyin. 

9. Kişilerin taşınmakta olduğu topluluklar da dahil olmak üzere, etkilenen herkese tüm bunları etkin 

bir biçimde duyurmaya dönük yatırımda bulunun. 

10. Toplum yaşamına geçişi esnasında herbir bireyi destekleyin. 

                                            
28

  a.g.e., s.15. 
29

  a.g.e., s.17–18. 
30

  Örneğin, bkz. İrlanda’da the Genio Trust: http://www.genio.ie/ 
31

  People First of Canada/Canadian Association for Community Living (2010) The Right Way – A Guide to 
closing institutions and reclaiming a life in the community for people with intellectual disabilities, şu adresten 
ulaşılabilir: http://www.institutionwatch.ca/cms-filesystem-action?file=resources/the_right_way.pdf 

http://www.genio.ie/
http://www.institutionwatch.ca/cms-filesystem-action?file=resources/the_right_way.pdf
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 III. Anahtar terimlerin tanımlanması  
 

1. ‘Kurum’  

 

Söz konusu ülkenin yasal ve kültürel çerçevesine bağlı olarak neyin ‘kurum’ ya da ‘kurumsal bakım’ 

sayıldığına dair farklı anlayışlar bulunmaktadır. Bu nedenle Kılavuz İlkeler, Geçici Rapor’la aynı 

yaklaşımı kullanmaktadır.32 Geçici rapor, kurumu tanımlarken büyüklüğüne, yani sakinlerin sayısına 

göre tanımlamak yerine, ‘kurum kültüründen’ söz etmiştir. Bu açıdan, şu özellikleri taşıyan her yatılı 

bakımı ‘kurum’ olarak düşünebiliriz: 

 

 sakinler toplumun genelinden tecrit edilmiş ve/veya bir arada yaşamaya zorlanmış vaziyettedir, 

 sakinler kendi hayatları üzerinde ve kendilerini etkileyen kararlar üzerinde yeterli kontrole sahip 

değildirler ve 

 organizasyonun kendi gerekleri sakinlerin kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarından önce gelmektedir. 

 

Aynı zamanda, toplumda yeni hizmetler geliştirildiği zaman büyüklük de önemli bir faktör olmaktadır. 

Daha küçük ve daha kişiselleştirilmiş yaşam düzenlemelerinin, hizmet kullanıcıları için tercih ve kendi 

kaderini belirleme açısından imkanlar sağlaması33 ve ihtiyaç odaklı hizmetler sunması daha 

muhtemeldir. Bazı ülkeler kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş stratejileri 

geliştirirken aynı ortamda barınabilecek azami kullanıcı sayısını, örneğin, bir daire veya binadaki sakin 

sayısını sınırlandırmaya karar vermektedir.34 Bu yaklaşım kurum kültürünün yeni hizmetlerde 

yeniden üretilmemesini sağlamak bakımından yardımcı olabilir. 

 

Ancak, belirtmek gerekir ki barınmanın küçük boyutlu olması, kendi başına, kurum kültürünü bertaraf 

etmeyi garanti etmez. Hizmet kullanıcılarının tercihlerini uygulama düzeyi, sağlanan desteğin düzeyi 

ve kalitesi, topluma katılma ve kullanılan kalite güvence sistemleri gibi, hizmetin niteliği üzerinde 

etkisi olan birtakım başka faktörler vardır. Bazı durumlarda, kişiler toplumda sunulan hizmetlere 

erişim sağlamak için belli tedavileri kabul etmeye zorlanabilirler.35 Böyle durumlarda, hizmetin 

kendisi kurumsal nitelik taşımasa bile kurum kültürü baskın gelmektedir. 

 

1.1. Zihinsel engellilere yönelik kurumlar 

 

Psikiyatri alanındaki kurumlar birçok açıdan sosyal bakım evlerinden ve diğer gruplara yönelik başka 

türdeki uzun süreli yatılı kurumlardan farklıdır. Zihinsel engellilere yönelik yatılı ortamlar genellikle 

ağırlıklı olarak tıbbi niteliği olan yerlerdir. Bunlar çoğunlukla ruh ve sinir hastalıkları hastaneleridir 

                                            
32

  Ad Hoc Expert Group Report. 
33

  Health Service Executive (2011) Time to Move on from Congregated Settings: A Strategy for 
Community Inclusion, Report of the Working Group on Congregated Settings, s.68. 
34

  Örneğin, İsveç’te toplum temelli barınma azami altı münferit birim veya daireyi barındıracak biçimde 
tasarlanmış ve bunların sıradan binalarda bulunması öngörülmüştür. (Bkz. Townsley, R. ve diğerleri (2010), The 
Implementation of Policies Supporting Independent Living for Disabled People in Europe: Synthesis Report. 
Brüksel: ANED, s.19). 
35

  Örneğin, bkz. Szmukler, G. ve Appelbaum, P., Treatment pressures, leverage, coercion, and 
compulsion in mental health care, Journal of Mental Health, 17(3), June 2008, s.233-244. 
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veya genel hastanelerde sağlık personeli tarafından yürütülen psikiyatri birimleridir. Kabuller 

psikiyatrik teşhisi esas alır; psikiyatristler ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tedavi de 

yine tıbbi niteliklidir. Bunun yanısıra, ruh sağlığı kurumları çoğunlukla ya sağlık otoriteleri tarafından 

finanse edilir ya da sosyal hizmetler bütçesi altında değil, sağlık bütçesi altında idare edilirler. 

Sunulan bir sağlık hizmeti türü olarak psikiyatrik tedavi ile zihinsel engelli kişilere yönelik sosyal bir 

uygulama olan kuruma yerleştirme arasında net bir ayrım yapmak gerekir. Kuruma yerleştirmenin 

temel sebeplerinden biri, zihinsel engelli kişilerin ayrımcılığa ve sosyal dışlanmaya uğramasına yol 

açan, toplumdaki sosyal hizmetlerin yetersizliğidir. 

 

1.2. Çocuklara yönelik kurumlar 

 

BM Alternatif Çocuk Bakımı Kılavuz İlkeleri içerisinde ‘kurumların’ tanımı yoktur; bu Kılavuz İlkeler’in 

metninde kurumlar ‘büyük yatılı tesisler’ ile eşit sayılmıştır.36 

 

BM Kılavuz İlkeleri’ne dayalı olarak ve evrensel olarak kabul edilen bir tanımın yokluğunda, Eurochild 

çocuklara yönelik kurumları “ (çoğunlukla) çocuğun ihtiyaçları etrafında kurulmuş olmadığı gibi bir 

aile konumuna da yakın olmayan ve kurum kültürünün tipik özelliklerini (kişiliksizleştirme, rutin 

uygulamaların katılığı, blok yaklaşım, sosyal mesafe, bağımlılık, hesap verme sorumluluğunun 

yetersizliği vb.) gösteren yatılı ortamlar” olarak tanımlamayı önermektedir. Söz edilen ilave özellikler 

ise organize bir rutin, kişisel olmayan bir yapı ve yüksek bir çocuk/bakıcı oranıdır. 

 

UNICEF kurumun ne olduğuna karar verirken “çocukların ana-babalarıyla ya da başka aile veya 

birincil bakıcılarıyla düzenli bir irtibatlarının olup olmadığına ve onların korumasından yararlanıp 

yararlanmadıklarına, ayrıca bu kuruluşlardaki çocukların çoğunluğunun süresiz olarak orada 

kalmasının muhtemel olup olmadığına” bakmaktadır. Ancak, hiçbir tanımın bütünüyle kuşatıcı 

olmadığını ve farklı tanımların farklı ülkelerdeki bağlamlara dayandığını kabul etmektedir.37  

 

Genellikle yeni yürümeye başlayan çocuklar ve dört yaşına kadar olan küçük çocukları barındıran 

‘bebek evleri,’ ‘çocuk evleri’ ve ‘yatılı okullar’ dahil olmak üzere farklı türlerde çocuk kurumları 

bulunmaktadır.38 Barındırdıkları çocukların çoğunluğunun yetim olmamasına karşın, çocuklara 

yönelik kurumlardan ‘yetimhaneler’ olarak da söz edilmektedir.39 

 

Birçok ülkede çocuk kurumları farklı bakanlıklar arasında bölünmüştür ve kendilerini idare eden 

bakanlıkların özelliklerini taşımaktadır.40 Bebek kurumları çoğunlukla sağlık bakanlıkları tarafından 

idare edilmektedir ve tıbbi özelliktedir. Ana akım çocuk evleri ve engelli çocuklara yönelik yatılı 

okullar eğitim bakanlıkları tarafından idare edilmektedir ve çoğunlukla öncelikli olarak eğitime 

odaklanmaktadır. Engelli çocuklar genellikle Sosyal İşler Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. In some 

countries these children are placed together in institutions for adults with disabilities, with little 

                                            
36

  United Nations (2009) Guidelines for the Alternative Care of Children.  New York: United Nations, 
parag. 23. 
37

  UNICEF Consultation on Definitions of Formal Care for Children, s.12–13. 
38

  Browne K. (2009) The Risk of Harm to Young Children in Institutional Care. Londra: Save the Children, 
s.2. 
39

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e. 
40

  a.g.e. 
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provision for protecting children from harm Bazı ülkelerde bu çocuklar yetişkinlerle bir arada ve 

çocukları zararlardan korumaya yönelik yetersiz tedbirlerle, engelli yetişkinlere yönelik kurumlara 

yerleştirilmektedir. 

 

Çocuk kurumlarının farklı bakanlıklar arasında bölünmesi çoğunlukla kardeş gruplarının ayrılmasına 

ve düzenli olarak bir kurumdan diğerine nakil olmaya neden olmaktadır.41 

 

2. ‘Kurumsuzlaştırma’ 

 

Bu Kılavuz İlkeler mümkün olduğunca ‘kurumsuzlaştırma’ terimini kullanmaktan kaçınmaktadır çünkü 

bu terim çoğunlukla yalnızca kurumların kapatılması olarak anlaşılmaktadır. Kullanıldığı yerlerde ise 

bu terim, kurumsal bakıma duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmak için toplum içinde, önleyicilik dahil 

olmak üzere, bir dizi hizmetin geliştirilmesi sürecine işaret etmektedir.  

 

UNICEF kurumsuzlaştırmayı “hak temelli ve sonuç odaklı standartlar tarafından düzenlenen diğer 

çeşitli çocuk bakım hizmetleri tesis edilirken, yatılı kurumların planlı olarak dönüştürülmesi, 

küçültülmesi ve/veya kapatılması sürecinin tamamı” olarak tanımlamaktadır.42 

 

3. ‘Toplum temelli hizmetler’ 

 

Kılavuz İlkeler’de ‘toplum temelli hizmetler’ ya da ‘toplum temelli bakım’ terimi bireylerin toplum 

içinde yaşamasını ve söz konusu olan çocuklarsa onların bir kurum yerine bir aile ortamında 

büyümesini mümkün kılan hizmetler yelpazesine işaret etmektedir. Bu terim engelliliğin mahiyetine 

ve desteğe muhtaçlığın derecesine bakılmaksızın herkesin erişimine açık olması gereken konut, sağlık 

hizmeti, eğitim, istihdam, kültür ve dinlence gibi yaygın hizmetleri kapsamaktadır. Terim aynı 

zamanda engellilere yönelik kişisel yardım, süreli bakım ve diğer hizmetler gibi özel hizmetlere işaret 

etmektedir. Bunun yanısıra, terim, ikame aile bakımı ve erken müdahale ve aile desteğine dönük 

önleyici tedbirler dahil olmak üzere, çocuklara yönelik aile temelli ve aile benzeri bakımı da 

içermektedir.  

 

Toplum temelli hizmetler Bölüm 5’te daha ayrıntılı olarak betimlenmiştir. 

 

4. ‘Önleyicilik’ 

 

‘Önleyicilik’ kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçiş sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.  

 

Çocuklar söz konusu olduğunda, aile yaşamını destekleyen ve çocuğun alternatif bakıma 

yerleştirilmesine gerek bırakmayan, başka bir deyişle, ailesinden veya geniş ailesinden ya da diğer 

bakıcısından ayrılmasına gerek bırakmayan çok çeşitli yaklaşımlar içermektedir.43  

 

                                            
41

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e. 
42

  UNICEF (2010) At Home or in a Home?: Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe and 
Central Asia, s.52. 
43

  Save the Children UK (2007), Child Protection and Care Related Definitions, s.11. 
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Yetişkinler söz konusu olduğunda, önleyicilik, kuruma yerleştirmeye gerek bırakmamak amacıyla 

bireylere ve ailelerine sunulan çok çeşitli destek hizmetlerine işaret etmektedir. Yaşlılarla ilgili olarak 

ise, hastalık halinin ve işlev kaybının önlenmesi, bağımsızlık durumuna geri dönülmesi odağa 

alınmalıdır. Önleyicilik gerek yaygın gerekse özel hizmetleri kapsamalıdır (örnekler için bkz. Bölüm 5.) 

 

5. ‘Alternatif bakım’ 

 

‘Alternatif bakım’ ana-baba bakımından yoksun çocuklara sağlanan bakıma işaret etmektedir. 

Kurumsal bakımın alternatifleri anlamına gelmez çünkü alternatif bakım çocuklara yönelik kurumları 

da içerebilir. 

  

Alternatif bakım şu şekilde de tanımlanmaktadır: “Bir çocuğun en az bir gecelik ana-baba evinin 

dışında bakılmasına yönelik olarak, gerek adli veya idari bir makamın veyahut resmen akredite 

edilmiş bir kuruluşun kararıyla gerekse çocuğun, ana-babasının veya birincil bakıcılarının inisiyatifiyle 

veyahut ana-babanın yokluğunda bir bakıcı tarafından kendiliğinden yapılan resmi ya da gayrıresmi 

bir düzenlemedir. Bu düzenleme aile veya akraba olmayan kişilerce gayrıresmi olarak bakılmayı, 

resmi koruyucu aile yerleştirmelerini, diğer aile temelli veya aile benzeri bakım yerleştirmelerini, acil 

çocuk bakımına yönelik güvenlik alanlarını, çocuklara yönelik grup evleri ve denetimli bağımsız yaşam 

düzenlemeleri de dahil olmak üzere diğer kısa ve uzun süreli yatılı bakım kuruluşlarını 

içermektedir.”44 

 

BM Kılavuz İlkelerinde, her ikisi de yatılı bakımdan farklı görülmekle birlikte, ‘aile temelli bakım’ ile 

‘aile benzeri bakımı’ birbirinden ayıran belirgin bir tanım bulunmamaktadır. Çocuklara yönelik 

toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesinde, aşağıdaki tanımlar yararlı olabilir.45 

 

Aile temelli bakım Aile benzeri bakım 

Çocuğun; aile reis(ler)inin böyle bir bakım 

sağlamak için seçildiği ve buna hazırlandığı, bu 

amaçla finansal olarak ve finansal olmayan 

biçimlerde desteklendiği bir ailede ev ortamına 

yerleştirilmesine yönelik olarak, yetkili bir 

makamın uygun gördüğü, ancak onun 

emretmediği kısa veya uzun süreli bir bakım 

düzenlemesi. 

Çocukların bakımının yapıldığı küçük gruplarda 

müstakil bir aile biçiminde ve aile tarzı koşullar 

altında, bakıcı olarak bir veya daha fazla spesifik 

ana-baba figürünün olduğu fakat bu kişilerin 

olağan ev ortamında olmayan düzenlemeler. 

 

6. ‘Bağımsız yaşam’ 

 

Tanıklık 1: Bağımsız yaşam  

 

“Bağımsız yaşam benim için ne anlama geliyor? Bence bu çok derin, insanın hayatını değiştiren bir 

soru ve benim için çok şey ifade ediyor. Sanırım benim hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim ve 

                                            
44

  a.g.e., s.2. 
45

  Cantwell, Nigel (2010) Refining definitions of formal alternative child-care settings: A discussion 
paper. 
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temasa geçtiğim diğer birçok engelli insanın hayatını değiştirmiş olduğunu da biliyorum [...] Gündelik 

yaşamlarında muhtemelen kendilerini desteklemeleri için başkalarına bağımlı olmayan kişilere bu 

bilgiyi aktarmak sanırım çok zor. Ama bana bir hayat sundu; işimi (büyük ölçüde çalıştım) ve herkes 

gibi, istediğim şeyleri yapma imkanı ve seçeneği verdi. Bence bu, benim gibi birinin tâbi olduğu 

kısıtlamalara karşın, benimki gibi ileri derece engellilik haline karşın, özgürlüktür. Bu benim için bir 

biçimde, ne istiyorsam, ne zaman istiyorsam yapabilme özgürlüğüdür çünkü çevremde bunu yapmam 

için beni destekleyecek insanlar var.” 46 

 

‘Bağımsız yaşam’ terimi engelliler ve yaşlılar söz konusu olduğunda çoğunlukla ‘toplum yaşamı’ 

terimi ile birbirinin yerine geçebilecek bir biçimde kullanılmaktadır. ‘Kendi işini kendi yapmak’ veya 

‘kendine yeter’ olmak anlamına gelmemektedir. Bağımsız yaşam; kişilerin nerede yaşayacaklarına, 

kiminle yaşayacaklarına ve günlük yaşamlarını nasıl düzenleyeceklerine dair seçimlerini 

yapabilmelerine ve kararlarını alabilmelerine işaret eder. Bağımsız yaşam şunları gerektirir: 

 

 inşa edilmiş çevrenin erişim kolaylığı, 

 ulaşımın erişim kolaylığı,  

 teknik yardım araçlarının erişim kolaylığı, 

 bilgi ve iletişimin erişim kolaylığı,  

 kişisel yardım ve yaşam ve iş koçluğuna erişim kolaylığı, 

 toplum temelli hizmetlere erişim kolaylığı.47  
 

Bağımsız yaşam aynı zamanda aile bakıcılarının yaşam kalitelerinin korunması veya iyileştirilmesine 

katkıda bulunma gereğini de içermek üzere, onların takdir edilmesi ve desteklenmesini de zımnen 

ifade eder.48 

 

Çocuklar söz konusu olduğunda, bağımsız yaşam ‘denetimli bağımsız yaşama düzenlemelerine’ işaret 

etmek üzere kullanılmaktadır ve yalnızca 16 ve daha üzeri yaşlardaki çocukları kapsamaktadır. Bunlar 

çocukların ve gençlerin gereken bağımsız yaşama becerilerini kazanmalarının teşvik edildiği ve 

sağlandığı bir toplum içinde barındıkları, yalnız başlarına veya küçük bir grup evinde yaşadıkları 

ortamlardır.49 

 

7. ‘Kullanıcı grupları’ ve ‘aileler’ 

 

Kılavuz İlkeler dört ‘kullanıcı grubunu’ kapsar:  

 

 çocuklar (engelli olan ve olmayan), 

 engelliler; 

 zihinsel engelliler ve 

 yaşlılar.  

                                            
46

  Aktaran; John Evans OBE, İnsan Hakları Ortak Komitesi bünyesindeki Kurumsal Bakımdan Toplum 
Temelli Bakıma Geçiş Uzman Grubu (2012) üyesi, Implementation of the Right of Disabled People to 
Independent Living. Londra: House of Lords, House of Commons, s.10. 
47

  European Network on Independent Living (2009) ENIL’s Key definitions in the Independent Living 
area, şu adresten ulaşılabilir: http://www.enil.eu/policy/ 
48

  Bkz. COFACE, Aile Bakıcıları Avrupa Şartı, şu adresten ulaşılabilir: http://www.coface-
eu.org/en/Policies/Disability-Dependency/Family-Carers/ 
49

  Cantwell, Nigel a.g.e. 

http://www.enil.eu/policy/
http://www.coface-eu.org/en/Policies/Disability-Dependency/Family-Carers/
http://www.coface-eu.org/en/Policies/Disability-Dependency/Family-Carers/
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BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde çocuk, “çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken 

yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan” olarak tanımlanmıştır.50 

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, ‘engellileri’ tanımlarken “diğer bireylerle eşit koşullar 

altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde, çeşitli engeller ile etkileşime girerek 

engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri” 

içerecek biçimde tanımlamaktadır.51 

 

‘Zihinsel engelliler’ terimi psikiyatrik teşhis konulmuş ve tedavi görmüş kişilere işaret etmektedir. Her 

ne kadar EHİS’teki engelli tanımı kapsamına alınmış olsalar da, birçoğunun kendini engelli olarak 

tanımlamadığını belirtmek gerekir. Ancak, bu Kılavuz İlkeler’de ‘engelliler’ aynı zamanda zihinsel 

engellileri de içerecek biçimde anlaşılmalıdır. 

 

Yaşlıların BM düzeyinde kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü’ne 

göre, 65 yaş gelişmiş dünyada yaşlılar veya ileri yaştakiler için tanım olarak kabul edilmektedir.52 

Engellilik olasılığının yaşla birlikte arttığını belirtmek gerekir.53 Son olarak, ‘çok yaşlı kişiler’ alt grubu 

özel ilgiyi hak etmektedir.54 

 

Bu dört kullanıcı grubu arasındaki çizgilerin belirsizleşebileceğinin farkında olmak önemlidir çünkü 

‘çocuklar’ hem engelli hem engelli olmayan çocuklara işaret edebilmekte veya ‘engelliler’ 65 yaşın 

üzerindekileri de içermekte ya da tam tersi de geçerli olabilmektedir.  

 

Bir çok yerde hizmet kullanıcılarının yanısıra aileden (ve aile bakıcılarından) de söz edilmektedir. 

Kılavuz İlkeler’de bu terim yalnızca ana-baba ya da eşleri değil, aynı zamanda partnerleri, kardeşleri, 

çocukları ve geniş aile üyelerini de içerecek biçimde geniş bir anlamda kullanılmaktadır.  

 

                                            
50

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Madde 1. 
51

  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Madde 1. 
52

  World Health Organisation, Definition of an older or elderly person, 
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html 
53

  Davis, R. (2005) Promising Practices in Community-based Social Services in CEE/CIS/Baltics: A 
Framework for Analysis, USAID, s.15. 
54

  a.g.e., s.15. 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/index.html
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IV. Kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş 

Bölüm 1: Kurumlara toplum temelli alternatifler geliştirmenin gerekçeleri 
 

Bu bölüm Avrupa’da ve uluslararası düzeyde kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş için 

verilen desteğe genel bir bakış sunmaktadır. Bölüm, insan hak ve değerleri, siyasi taahhütler ile 

bilimsel ve ekonomik verileri içermektedir. Bu bölümün amacı, kurumsuzlaştırmanın doğruluğunu 

desteklemek üzere hükümetler için veriler sağlamak ve bunun yalnızca konuyla ilgili insanlara değil, 

bir bütün olarak topluma nasıl yarar sağlayacağını göstermektir. Hükümetler ve diğer paydaşlar 

geçişin gerekçelerini ortaya koymak üzere bu verilerden yararlanabilir ve kendi ulusal bağlamlarını 

temel alarak sürecin müşterek sahipliğini geliştirebilirler. 

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin getirdiği yükümlülükler (EHİS) 

 

EHİS Madde 19, engellilerin “diğer bireylerle eşit koşullar altında toplum içinde yaşama" hakkını 

ortaya koymakta ve “kişisel destek dahil olmak üzere, toplum içinde yaşamak ve topluma dahil olmak 

için ihtiyaç duydukları konut içi, kurum içi ve diğer toplumsal destek hizmetlerine erişimleri 

sağlanmalı ve engellilerin toplumdan tecridi ve ayrı tutulması önlenmelidir,” ifadesiyle devletlere 

yükümlülükler getirmektedir.55 Engelli çocukların “diğer çocuklarla eşit koşullar altında” tüm insan 

haklarından ve temel özgürlüklerden faydalanması sağlanmalıdır.56 Bu hakların uygulanması için, 

Taraf Devletler “gerekli tüm yasal, idari ve diğer tedbirleri almak” ve “bu Sözleşmeyle bağdaşmayan 

eylemler veya uygulamalardan kaçınmak” zorundadır.57 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülükler 

 

Madde 18, çocuğun yetiştirilmesi konusundaki sorumluluklarını kullanmada ana-babaların 

durumlarına uygun yardım yapılması ve buna uygun hizmetlerin geliştirilmesi için üye ülkelere 

yükümlülük getirmektedir. Ana-babanın yeterli bakımı sağlayamadığı durumlarda, çocuk aile bakımı 

dışında bir bakım alma hakkına sahiptir.58  

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülükler  

 

Madde 8 herkesin özel yaşamına ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi 

hakkını güvence altına almakta, yapılacak herhangi bir müdahalenin ise zorunlu ve orantılı olmasını 

şart koşmaktadır. 

 

1. AVRUPA’DA KURUMSAL BAKIMIN YAYGINLIĞI 

 

1.1. Engelliler ve zihinsel engelliler 

                                            
55

  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Madde 19. 
56

  a.g.e., Madde 7. 
57

  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Madde 4 (Genel yükümlülükler). 
58

  Madde 20. 



32 

 

 

Avrupa Komisyonu tarafından fon sağlanan büyük bir araştırma59 25 Avrupa ülkesinde60 kurumlarda 

yaşamakta olan yaklaşık 1.2 milyon engellinin bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre en geniş 

grubu zihinsel engelliler oluşturmaktaydı; ikinci en geniş grup ise zihinsel engelliler ile ruh sağlığı 

sorunları olanların birleşiminden oluşmaktaydı. Kapsamlı ulusal veriler elde etmek çok zor 

olduğundan, bu sayı yalnızca, kurumsal bakım gören insanların toplam sayısına ilişkin bir gösterge 

olarak düşünülmelidir.  

 

1.2  Çocuklar 

 

Bir Eurochild ulusal araştırması61 Avrupa’da alternatif bakım gören çocuklara dair tutarlı ve 

karşılaştırılabilir verilerin eksikliğine dikkat çekmiştir. Bunun nedenlerinden biri alternatif bakım 

çeşitlerine ilişkin farklı tanımların kullanımıdır. İkamet yerleri arasında şunlar olabilir: 

 

 Yatılı okullar,  

 engelli çocuklar okulu,  

 bebek bakım evleri, 

 zihinsel veya fiziksel engelli çocuklara yönelik evler, 

 davranış sorunu olan çocuklara yönelik evler, 

 küçük yaştaki suçlulara yönelik kurumlar ve  

 salıverme sonrası gözetim evleri. 
 
Buna karşın, bu araştırma 30 Avrupa ülkesinde devlet/kamu bakımı gören çocukların tahmini sayısını 

yaklaşık 1 milyon olarak değerlendirmektedir.  

 

İlave verilere (kısıtlı olmakla birlikte) başka kaynaklardan ulaşmak mümkündür. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (WHO) 33 Avrupa ülkesini kapsayan bir araştırmasında üç yaşın altında bakımevinde 

bakım gören 23,099 çocuk olduğu saptanmıştır. Ortalama olarak bu her 10,000 çocuktan 11’ini 

yansıtmakla birlikte, bazı ülkelerde bu oran çok daha yüksek çıkmış, bakımevinde bakım gören üç 

yaşın altında 31 ila 60 çocuk saptanmıştır. Araştırmada yer alan ülkelerden yalnızca dördü, bakım 

görmekte olan beş yaşın altındaki tüm çocuklara yönelik olarak kurumsal bakımdansa bir koruyucu 

bakım politikasına sahipti. WHO Geniş Avrupa ve Orta Asya bölgesi (52 ülkeden 47’si) için yapılan 

tahmine göre, ana-babaları olmaksızın bakımevlerinde yaşayan üç yaşın altında 43,842 çocuk 

bulunmaktadır.62 

 

Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği’nde (CEE/CIS bölgesi) kurumsal bakım gören çocukların sayısının 

düşmekte olduğu söylenmekle birlikte, doğum oranındaki düşüş göz önünde bulundurulduğunda 

kurumlarda kalan çocukların oranının aslında daha yüksek olduğu yönünde uyarıda bulunulmuştur.63 

Özellikle gerçekten engelli olan veya engelli olduğu düşünülen çocuklar “başkalarına kıyasla daha 

                                            
59

  DECLOC Raporu, s.27. 
60

  AB Üye Ülkeleri ve Türkiye. 
61

  Eurochild, Children in Alternative Care, National Surveys, Ocak 2010, 2. Basım. 
62

  Browne, K. a.g.e., s.3-4. 
63

  UNICEF a.g.e. (2010), s.5. 
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yüksek bir kuruma yerleştirilme ve birçoğu ömür boyu olmak üzere, uzun süreler kurumda kalma 

riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.”64 

 

1.3 Yaşlılar 

 

Yazarların bildiği kadarıyla, Avrupa’da veya dünya çapında kurumsal bakım gören yaşlıların sayısını 

ortaya koyan kapsamlı bir veri mevcut değildir. Avrupa Birliği’nde bakımevlerinde bakım gören 65 

yaşından büyüklerin oranı ortalama olarak yüzde 3.3’tür. İzlanda 9.3’lük yüzdeyle, uzun süreli 

bakımevinde bakım gören en yüksek yaşlı (65 ve üzeri) oranına sahiptir. Birleşmiş Milletler Avrupa 

Ekonomi Komisyonu’nun (BM AEK) tahminlerine göre, Kuzey Avrupa ülkeleri ademi merkeziyete 

dayalı ve kamusal kaynaklı bir evde bakım hizmet modelini esas alarak, en yüksek orandaki “bakıma 

muhtaç yaşlıya” destek sunmaktadır. Norveç, Finlandiya, İsveç ve İsviçre bakımevinde bakımdan 

yararlananların oranını yüzde 5 ila 7 olarak bildirmektedir. Hakkında veri bulunan tüm BM AEK 

ülkelerinde, uzun süreli bakımevinden yararlananların oranı evde bakım alanlara göre çok daha 

düşüktür.65  

 

CEE/CIS bölgesinde yapılan araştırmaların gösterdiği üzere, yaşlılar geleneksel olarak aile desteğine 

dayalı olarak yaşamaktadır ve bu olgu Sovyetler Birliği’nin dağılmasını müteakiben azalmış 

bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak ve düşen emekli maaşlarının da etkisiyle, yaşlıların birçoğu 

gelirden ve destekten yoksun kalmıştır. Bu da kuruma yerleştirilen yaşlıların sayısında artışa neden 

olmuştur.66 

 

Engelliler açısından ise büyük bir Avrupa araştırması, kurumsal bakıma alınma olasılığının yaşa paralel 

olarak arttığına dikkat çekmiştir. Bu durum, böyle derlenmemiş verilerin bulunduğu bazı ülkelerde 

neden kurumlarda kalan kadın sayısının erkek sayısından daha yüksek olduğunu (kadınların 

erkeklerden daha uzun yaşadığı göz önüne alındığında) açıklamaktadır.67 Bu istatistik destek 

sağlamanın önündeki büyük bir zorluğa dikkat çekmektedir: Karmaşık ihtiyaçları olan daha çok sayıda 

insan yaşlılığa ulaştıkça, onların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilave hizmetler sunmak gerekmektedir. 

Bu da genel nüfusun yaşam sürelerinin uzaması ve bunama ve diğer engellilik koşullarının 

başlamasıyla bir arada düşünüldüğünde ulusal, bölgesel ve yerel otoriteler ile sosyal hizmet ve sağlık 

sektörleri üzerine önemli bir basınç uygulamaktadır. 

 

Örnek olay incelemesi 1: Avrupa’da Kurumsal Bakımın Yaygınlığı 

 

Tüm politika belgeleri evde bakımın bakımevinde bakıma nazaran tercihe şayan olduğunun altını 

çizerken, çok az girişim entegre bir toplum temelli bakım, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler için ve 

yaşlıların bakımevi bakımında düşüş sağlamak amacıyla kamu harcamalarında gereken artışı 

sağlayabilmiştir. Bakımevi inşa etmenin 1980’lerin sonunda kanunen yasaklandığı Danimarka istisna 

olmak kaydıyla, tüm AB Üye Ülkeleri bakım için ayrılan uzun vadeli bütçelerinin büyük kısmını 
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  a.g.e., s.27. 
65

  Huber, M.; Rodrigues, R.; Hoffmann, F.; ve diğerleri (2009) Facts and Figures on Long-Term Care. 
Europe and North America. Viyana: European Centre for Social Welfare Policy and Research. Aktaran; UNECE 
Yaşlanmaya dair Politika , No. 7, Kasım 2010, “Towards community long-term care” 
66

  Davis, R. a.g.e., s.15–16. 
67

  Townsley, R. ve diğerleri. a.g.e., s.25. 
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bakımevinde bakıma yönelik olarak harcamaktadır. Bakım ve yardımı sakin bireylere ve onların 

ihtiyaçlarına uyarlamak suretiyle bakımevlerinin daha kullanıcı odaklı hale gelmesini sağlamak 

açısından çok ilerleme kaydedilmiş olmasına karşın, bazı ülkeler hâlâ 250’den fazla sakinin kalacağı 

büyük bakımevleri inşa etmektedir. 1985’ten önce inşa edilmiş birçok bakımevinin henüz 

dönüştürülmediği Danimarka örneği ise, bakımın yapısını dönüştürmenin birkaç on yıl alabildiğini 

göstermektedir.68 

 

2. KURUMSAL BAKIMA TOPLUM TEMELLİ ALTERNATİFLER GELİŞTİRMEYE YÖNELİK SİYASİ 

TAAHHÜT 

 

2.1 Avrupa yasal ve politika çerçevesi 

 

Tüm kullanıcı gruplarına yönelik olarak kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçiş için Avrupa 

düzeyinde ve uluslararası düzeyde olmak üzere geniş çerçeveli bir siyasi taahhüt söz konusudur. Bu 

bölüm, Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde mutabakata varılmış olan ve ülkelerin kamusal 

bakıma alternatif olarak toplum temelli hizmetler geliştirmesini şart koşan temel standartlara dikkat 

çekmektedir.  

 

2.1.1 Avrupa Birliği 

 

Tablo 1:    Avrupa Birliği düzeyinde siyasi taahhüt 

 

Belge Kılavuz İlkelerle Bağlantısı Kapsadığı kullanıcı 

grupları 

Avrupa Birliği Temel 

Haklar Şartı 

Engelliler (Madde 26) ve yaşlıların (Madde 25) 

bağımsız yaşama hakkını ve çocukları ilgilendiren 

tüm eylemlerde çocuk için en yararlı olacak biçimde 

hareket etme ihtiyacını (Madde 24) düzenler. 

Toplum yaşamına katılma hakkı ile sosyal, kültürel ve 

mesleki entegrasyona da yer verilmiş, böylece 

bunların onurlu ve bağımsız bir yaşam elde 

etmekteki önemi göz önünde bulundurulmuştur.69 

Tüm kullanıcı 

grupları 

Europe 2020 stratejisi Bu stratejinin amaçlarından biri Avrupa’da yoksulluk 

içinde ve sosyal dışlanma yaşayan insanların 

sayısında 20 milyonluk bir azalma sağlamaktır. Bu 

amaca ulaşmak üzere, Avrupa Komisyonu kendi öncü 

inisiyatiflerinden biri olarak Yoksulluğa ve Sosyal 

Dışlanmaya Karşı Avrupa Platformu’nu kurmuştur. 

Ekonomik geçiş aşamasındaki ülkelerde çocukların 

kurumsal bakıma yerleştirilmesinin altında yatan 

Tüm kullanıcı 

grupları 

                                            
68

  Wiener Krankenanstaltenverbund/KAV (2011) Geschäftsbericht 2010 inklusive Wiener Spitalskonzept 
2030 und Wiener Geriatriekonzept. Wien: www.kav.at 
69

  Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Anlaşmaları’nın ayrılmaz bir parçası olduğundan bu haklar AB kurumları 
üzerinde bağlayıcılığa sahip olup bu haklara yönelik ihlallere Avrupa Adalet Divanı’nda yasal olarak itiraz 
edilebilir. 

http://www.kav.at/
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faktörlerden birinin de yoksulluk olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda,70 toplum temelli hizmetler 

geliştirme sürecinin, yoksulluk karşıtı ve sosyal 

içermeye dönük diğer önlemlerle birlikte yürümesi 

gerekmektedir.  

 

Platform ve Avrupa 2020 yönetişimi, sosyal koruma 

ve sosyal içermeye (Social OMC) ilişkin Açık 

Koordinasyon Metodu biçiminde Üye Devletler 

arasında önceden kurulan koordinasyon ve karşılıklı 

öğrenme üzerine bina edilmiştir. Bu AB süreçleri 

Avrupa Sömestri, bağımsız değerlendirmeler ve 

Sosyal Koruma Komitesi içindeki tartışmalar 

sayesinde farkındalık yaratılmasına, kaydedilen 

ilerlemenin izlenmesine ve karşılıklı öğrenmenin 

kolaylaştırılmasına katkıda bulunabilir. 

 

Platform aynı zamanda konut erişimi konusunu da 

ele almaktadır. Bu konu bilhassa engellileri 

ilgilendirmektedir, çünkü genel konut piyasası kolay 

erişim açısından onların ihtiyaçlarına cevap 

vermemektedir. Bu aynı zamanda çocukları da 

ilgilendiren bir konudur çünkü birçok aile konut 

yetersizliği nedeniyle çocuklarını kurumlara 

yerleştirmeye mecbur kalmaktadır. 

 

Avrupa Engelliler 

Stratejisi 2010 – 

202071 

Bu strateji, ulusal icraatları desteklemek üzere 

Avrupa Birliği düzeyinde bir eylem çerçevesi 

sunmaktadır. Kişisel yardım dahil olmak üzere, 

nitelikli toplum temelli hizmetler sağlanması yoluyla 

engellilerin topluma tam katılımını gerçekleştirmek 

bu stratejinin hedeflerinden biridir. Bununla ilgili 

olarak, Avrupa Komisyonu kurumsal bakımdan 

toplum temelli bakıma geçişi gerçekleştirmeye 

yönelik ulusal icraatları desteklemeyi planlamaktadır. 

Bu ise şunları içermektedir: 

 

 İşgücü eğitimi için Yapısal Fonlar ve Kırsal 

Kalkınma Fonu kullanımı, 

 sosyal altyapının adaptasyonu, 

 kişisel yardıma yönelik fon planlarının 

geliştirilmesi,  

Engelliler (çocuklar 

ve yetişkinler) 

Zihinsel engelliler 

                                            
70

  Browne, K. a.g.e., s.7. 
71

  COM(2010) 636 nihai, s.6. 
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 profesyonel bakıcıların çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi ve  

 aileler ve kayıt dışı bakıcılar için destek.  

 

Bu strateji aynı zamanda, başta çocuklar ve yaşlılar 

olmak üzere bakımevi kurumlarında bulunan 

engellilerin durumlarına ilişkin farkındalık yaratmayı 

amaçlamaktadır. 

  

Engelliler Stratejisi’nin yanısıra, AB bir Ruh Sağlığı 

Sözleşmesi’ne72 sahiptir ve toplum temelli 

hizmetlerin gelişimi ile sosyal kapsayıcılığa ilişkin ruh 

sağlığı yaklaşımlarını da amaç edinecek olan bir Ruh 

Sağlığı Ortak Eylemi geliştirme sürecindedir. 

 

Yapısal Fon 

Düzenlemeleri Taslağı 

2014 - 202073 

Tasarı halindeki Düzenlemeler kurumsal bakımdan 

toplum temelli bakıma geçişi öncelikli bir tema 

olarak anmaktadır. Bu sürece katkıda bulunmak 

üzere, özellikle Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve 

Avrupa Sosyal Fonu’nun kullanılması gerektiğini ifade 

etmektedir. (Yapısal Fonların kullanımı, Kılavuz 

İlkeler’e eşlik eden Araç Takımı’nda daha detaylı 

olarak ele alınmıştır.) 

 

Tüm kullanıcı 

grupları 

Uzun Süreli Bakıma 

Muhtaç Yaşlıların 

Hakları ve 

Sorumluluklarına 

İlişkin Avrupa Şartı74 

Bu Şart, on farklı ülkeden bir dizi organizasyonun 

oluşturduğu bir grup tarafından, Avrupa DAPHNE III 

Programı’nın desteğiyle geliştirilmiştir. Amacı ise 

bakmakla yükümlü olunan yaşlı bireylerin refah ve 

onurunu desteklemek üzere, Avrupa Birliği genelinde 

kullanılabilen ortak bir referans çerçevesi 

oluşturmaktır. Bu Şart’a eşlik eden ve bakıcılar, uzun 

süreli bakıcılar, sosyal hizmetler ve politika 

yapıcılarına yönelik bir kılavuz vardır. Bu kılavuz, 

Şart’ın nasıl uygulanacağına ilişkin tavsiye ve öneriler 

içerir.  

Yaşlılar 

 

2.1.2 Avrupa Konseyi 

 

Avrupa Konseyi düzeyinde, toplum içinde yaşama ve topluma katılma hakkına verilen destek Avrupa 

Sosyal Şartı’nda (gözden geçirilmiş), Bakanlar Komitesi Tavsiyeleri’nde ve  Parlamenterler Birliği 

Kararları’nda bulunabilir. Bu hak aynı zamanda İnsan Hakları Komiseri tarafından da güçlü bir biçimde 

                                            
72

  Bkz: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf 
73

  COM(2011) 615 nihai/2. 
74

  Bkz: http://www.age-platform.eu/images/stories/Final_European_Charter.pdf 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf
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desteklenmektedir. Bunun yanısıra, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir dizi kararı da bireyleri 

kurumsal bakıma almaya yönelik koşulları kınamıştır. 

 

Tablo 2:    Avrupa Konseyi’nin toplum içinde yaşama ve topluma katılma hakkına verdiği destek 

 

Belge Kılavuz İlkelerle Bağlantısı Kapsadığı kullanıcı 

grupları 

Avrupa Sosyal Şartı 

(gözden geçirilmiş)75 

Gözden Geçirilmiş Şart “engellilerin bağımsızlık, 

toplumsal entegrasyon ve toplum yaşamına 

katılma hakkını” düzenler ve bu hakkın elde 

edilmesi için tarafların gereken tedbirleri 

geliştirmesini şart koşar (Madde 15). Çocuk hakları 

Madde 16 ve 17’de düzenlenmiş olup, aile hayatını 

ve çocuğun “kişiliği ile fiziksel ve zihinsel 

becerilerinin tam gelişimini teşvik eden bir 

çevrede” büyüme hakkını desteklemenin önemini 

belirtmektedir. 

 

Yaşlılar için toplum temelli hizmetler geliştirmenin 

önemi Gözden Geçirilmiş Şart Madde 23’te 

vurgulanmış olup “yaşlıların ihtiyaçlarına ve sağlık 

durumlarına uygun hale getirilmiş konut 

sağlanması ya da kendi devletleri tarafından 

zorunlu kılınan uyarlanmış konut [ve] sağlığa ilişkin 

bakım ve hizmetler için gereken desteğin 

sağlanması suretiyle, kendi hayat tarzlarını özgürce 

seçmelerini ve aşina oldukları ortamlarda 

diledikleri sürece ve güçleri yettiğince bağımsız 

hayatlar sürmelerini sağlamak” üzere tarafların 

gereken tedbirleri yerine getirmesi şart 

koşulmuştur. 

 

Tüm kullanıcı 

grupları 

Avrupa Konseyi 

Engelliler Eylem Planı 

2006 – 201576 

Eylem Planı’nda yer alan Eylem Alanı No. 8,  Üye 

Ülkelere “engelli bireylerin toplum içinde 

yaşamalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini 

yükseltmek için toplum temelli kaliteli destek 

hizmetlerinin sunumunda eşgüdümlü bir yaklaşım 

takip etmek” çağrısında bulunmaktadır. Bunun 

paralelinde olan Engelli Çocuk ve Gençlere ilişkin 

eylem, sorumlu makamların “çocukların aileleriyle 

birlikte büyümelerini, topluma ve bulunduğu 

Engelliler (çocuklar 

ve yaşlılar dahil) 

 

Zihinsel engelliler 

                                            
75

  Avrupa Konseyi, Avrupa Sosyal Şartı (Gözden Geçirilmiş), 1996. Avrupa Sosyal Şartı (Gözden 
Geçirilmiş) altındaki uygulama raporları ve kolektif şikayetler Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından 
incelenir ve Şart’a Taraf Devletler’e tavsiyeler olarak sonuçlanır. 
76

  Tavsiye Kararı Rec(2006)5 
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yerdeki çocuk yaşamı ve etkinliklerine dahil 

edilmelerini mümkün kılan tedbirleri sağlamak 

üzere,” engelli çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını 

özenle değerlendirmelerini gerektirmektedir. 

Benzer şekilde, Eylem Planı’nın engelli yaşlıların 

yaşlanma sürecine odaklanan bölümü, onların 

“mümkün olduğunca kendi toplumları içinde 

kalmalarını” sağlamak üzere eşgüdümlü olarak 

harekete geçilmesini tavsiye etmektedir. 

Engellilerin haklarına 

erişimine ve topluma 

tam ve aktif katılımına 

ilişkin Parlamenterler 

Asamblesi Kararı 

 

Karar, üye ülkelerin “…kurumsuzlaştırma sürecine 

ilişkin taahhütte bulunarak hizmetleri yeniden 

düzenlemelerini ve kaynakları yeniden tahsis 

ederek kurumlardan toplum temelli hizmetlere 

kaydırmasını” tavsiye etmektedir.77 

 

Engelliler (çocuklar 

ve yetişkinler) 

 

Zihinsel engelliler 

Engelli çocukların 

kurumsuzlaştırılması ve 

toplum yaşamına ilişkin 

Bakanlar Komitesi 

Tavsiye Kararı78 

Tavsiye Kararı, ülkelerin bundan böyle çocukları 

kurumsal bakıma almamalarını ifade etmektedir. 

Tavsiye Kararı toplum temelli bakıma geçişi 

gerçekleştirmek için atılması gereken bir dizi adımı 

sıralamaktadır ve bunlar arasında şu adım da yer 

almaktadır: “...kurumlara yerleştirmeleri aşamalı 

olarak kaldırmak ve bu bakım tarzları yerine 

kapsamlı bir toplum destek/ödenek ağını koymak 

üzere bir ulusal eylem planı ve zaman çizelgesi 

hazırlanmalıdır. Toplum temelli hizmetler engelli 

çocukların toplum içinde yaşamalarını sağlamaya 

yönelik diğer kapsamlı programların ögeleriyle 

geliştirilmeli ve bütünleştirilmelidir”. 

 

Engelli çocuklar 

Kurumlarda yaşayan 

çocukların haklarına 

ilişkin Bakanlar 

Komitesi Tavsiye 

Kararı79 

Bu Tavsiye Kararı çocukların kurumlara 

yerleştirilmelerine ilişkin temel ilkeleri, kurumsal 

bakımda bulundukları sıradaki haklarını, ayrıca, 

dikkate alınması gereken kılavuz ilkeler ve kalite 

standartlarını ortaya koymaktadır. Tavsiye Kararı, 

ilkelerden biri olarak şunu ifade etmektedir: 

“Çocuklara ve ailelerine özel ihtiyaçları 

doğrultusunda verilmesi gereken desteğe ilişkin 

önleyici tedbirler mümkün olabildiğince 

sağlanmalıdır.” Ayrıca, “çocuğun kuruma 

yerleştirilmesi istisna olarak kalmalıdır ve çocuğun 

yüksek yararını ve mümkün olduğunca kısa sürede 

Çocuklar 

                                            
77

  Karar 1642 (2009), paragraf 8.1. 
78

  CM/Rec(2010)2, paragraf 20. 
79

  CM/Rec(2005)5. 
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başarılı bir biçimde sosyal entegrasyon ve yeniden 

entegrasyonunu başlıca amaç olarak almalıdır”. 

 

Çocuk haklarına ve 

çocuk ve aile dostu 

sosyal hizmetlere ilişkin 

Bakanlar Komitesi 

Tavsiye Kararı80 

Bu Tavsiye Kararı “sosyal hizmet planlaması, 

sunulması ve değerlendirilmesinde çocuk haklarını” 

ele almakta ve bunların çocuk ve ailesinin 

ihtiyaçlarına adapte edilmesine dikkat 

çekmektedir. Aynı zamanda, Üye Ülkeler’e 

“özelllikle üç yaşın altındaki çocuklar ile engelli 

çocuklar için aile ve toplum temelli bakım 

hizmetlerinin artırılmasına yönelik çabalarla 

eşgüdüm içinde [...]  kurumsuzlaştırma 

programları” geliştirmeleri yönünde çağrıda 

bulunmaktadır. 

 

Çocuklar 

Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları Komiseri’nin 

konuya ilişkin raporları 

Komiser insan hakları ve engellilere ilişkin 

dosyasında devletlerin toplum içinde gerekli 

hizmetleri geliştirmesini, kurumlara yeni kabulleri 

durdurmasını ve “bunun yerine, toplum içinde 

yeterli bakım, rehabilitasyon ve sosyal hizmetlerin 

sağlamasını” tavsiye etmiştir.81 Toplum içinde 

yaşama hakkı uygulamalarının izlenmesine ilişkin 

göstergeler, engellilerin bağımsız yaşama ve 

topluma dahil olma hakkı konulu 2012 dosyasında 

ortaya koyulmuştur.82 

Engelliler (çocuklar 

ve yetişkinler) 

 

Zihinsel engelliler 

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) şimdiye dek bir ülkenin kurumsal bakıma toplum temelli 

alternatifler geliştirmekte niçin başarısız olduğunu incelemiş olmamakla birlikte, kuruma 

yerleştirmenin AİHS Madde 5 kapsamında hürriyetten mahrum bırakma anlamına geldiği birkaç 

davaya bakmıştır. Örneğin Shtukaturov v Russia83 davasında, Mahkeme “birkaç ay hastaneye 

kapatıldığı, ayrılma özgürlüğünün olmadığı ve dünyayla irtibatının ciddi biçimde kısıtlandığını” göz 

önünde bulundurarak başvuranın alıkonulduğuna hükmetmiştir. Başvuranın kuruma 

yerleştirilmesinin iç hukuka göre yasal olup olmadığına bakmaya gerek duyulmamıştır.84 

 

                                            
80

  CM/Rec2011(12). 
81

  Commissioner for Human Rights (2008), Human Rights and Disability: Equal Rights for All. Strasbourg: 
Council of Europe, paragraf 8.7. 
82

  Commissioner for Human Rights (2012), The right of people with disabilities to live independently and 
be included in the community. Strasbourg: Council of Europe, s.29-38. 
83

  [2008] AİHM 44009/05. 
84

   Parker, C. & Bulic, I. (2010) Wasted Time, Wasted Money, Wasted Lives… A Wasted Opportunity? – A 
Focus Report on how the current use of Structural Funds perpetuates the social exclusion of disabled people in 
Central and Eastern Europe by failing to support the transition from institutional care to community-based 
services. London: European Coalition for Community Living, s.46. Buradan itibaren “Wasted Lives Raporu” 
olarak anılacak. 
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Stanev v. Bulgaria85 davasında Mahkeme yine, AİHS Madde 5’in ihlal edilerek başvuranın bir sosyal 

hizmet kurumunda “alıkonulduğuna” hükmetmiştir. Ayrıca, Mahkeme başvuranın yedi yıldan fazla 

bir süre sağlığa aykırı ve elverişsiz şartlarda yaşamaya zorlanarak, AİHS Madde 3’ün ihlal edilmesiyle 

aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldığına hükmetmiştir.86 

 

Farklı bir davada, Kutzner v. Germany,87 Mahkeme engellilerin kendi çocuklarına bakabilmek için 

alması gereken fazladan desteği göz önünde bulundurmuştur. Mahkeme hafif dereceli zihinsel 

engelli ana-babaların çocuklarının uzaklaştırılmasının Madde 8’i (özel hayata ve aile hayatına saygı 

hakkı) ihlal ettiğine hükmetmiştir, çünkü ana-babaların aile hayatına böyle ciddi bir müdahalede 

bulunmak için yeterli sebepler olmadığına karar verilmiştir. Önemli bir husus olarak, Mahkeme 

çocukları ana-babalarından ayırma eylemini “en aşırı tedbir” olarak değerlendirmiştir.88 

 

Madde 8’in kapsadığı haklar mutlak haklar değildir. Müdahale “demokratik bir toplumda zorunlu” 

bulunmalı ya da bahsi geçen Madde’de sıralanan diğer istisnalardan birine karşılık gelmelidir. 

Dolayısıyla, çocuğu aileden uzaklaştırma kararı, güdülen amaçla orantılı olarak makbul mazerete 

dayanıyor olmalıdır.89 Devletin, çocukları ailelerinden ayırırken müdahale tedbirlerinin zorunlu ve 

orantılı olmasını sağlama mecburiyeti vardır; eğer çocuk risk altındaysa müdahale zorunlu olabilir; 

ancak yapılan eylem söz konusu durumla orantılı olmak zorundadır. Örneğin, çocukları yalnızca 

sosyal nedenlerden dolayı kurumlara yerleştirmek aile hayatı hakkının ihlalidir.90 

 

Wallova and Walla v. The Czech Republic davasında, adı geçen çiftin beş çocuğunun velayeti 

elverişsiz konut gerekçesiyle bir çocuk evine verilmiştir. Ancak, AİHM bu her ne kadar ilintili olsa bile, 

ana-babanın çocukları yetiştirebilmeye muktedir olmasının hiç mesele edilmediğine dikkat çekmiştir. 

Devletin böyle sert bir tedbir almak yerine aileyi desteklemek üzere çaba göstermesi gerekirdi.91 

 

2.2 Uluslararası yasal ve politika çerçevesi 

 

Tablo 3: Uluslararası yasal ve politika çerçevesi 

 

Belge Kılavuz İlkeler’le Bağlantısı Kullanıcı grubu 

 

BM Engellilerin 

Haklarına İlişkin 

Sözleşme 

Madde 19 engellilerin “diğer bireylerle eşit koşullar 

altında toplum içinde yaşama” hakkını düzenler ve 

devletlerin “toplumda yaşama ve topluma dahil 

olmayı desteklemek açısından gereken kişisel 

yardımı da içermek üzere ev içine yönelik, 

Engelliler (çocuklar 

ve yetişkinler) 

 

Zihinsel engelliler 

                                            
85

  [2012] AİHM 36760/06. 
86

  Mental Disability Advocacy Centre (2012) Europe’s highest human rights court issues landmark 
disability rights ruling. Şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.mdac.info/17/01/2012/Europe_s_highest_human_rights_court_issues_landmark_disability_rights
_ruling 
87

  [2002] AİHM 46544/99. 
88

  Wasted Lives Raporu, s.47. 
89

  Havelka and others v. Czech Republic [2007] AİHM 23499/06. 
90

  Wallova and Walla v. The Czech Republic [2006] AİHM 23848/04. 
91

  a.g.e. 

http://www.mdac.info/17/01/2012/Europe_s_highest_human_rights_court_issues_landmark_disability_rights_ruling
http://www.mdac.info/17/01/2012/Europe_s_highest_human_rights_court_issues_landmark_disability_rights_ruling
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bakımevine yönelik ve diğer bir dizi toplum destek 

hizmetleri” geliştirmesini, “ayrıca toplumdan tecrit 

veya ayrıştırmanın önüne geçmesini” şart 

koşmaktadır.92 Engelli çocukların “diğer çocuklarla 

eşit koşullar altında” tüm insan haklarından ve 

temel özgürlüklerden tam olarak yararlanması 

gerekmektedir.93 

 

Zihinsel engellilerin 

korunması ve ruh 

sağlığı hizmetlerinin 

iyileştirilmesi için BM 

İlkeleri 

 

Ruh Sağlığı İlkeleri zihinsel engelli her bireyin 

“mümkün olduğunca toplum içinde yaşama ve 

çalışma” hakkına sahip olduğunu ifade etmektedir. 

Zihinsel engelliler 

Dünya Sağlık 

Örgütü’nün (WHO) 

Tavsiye Kararları 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ruh ve sinir hastalıkları 

hastaneleri ve uzun kalınan kurumlardan toplum 

içinde bakım sağlanmasına doğru aralıksız bir 

değişim çağrısında bulunmuştur. WHO kuruma 

yerleştirmeye nazaran toplum temelli bakımın 

hayat kalitesi açısından daha iyi sonuçlar ürettiğini, 

insan haklarına daha çok saygılı olduğunu ve 

maliyet verimliliğinin daha yüksek olduğunu 

savunmuştur. WHO konut ve istihdam sektörlerine 

erişimin de önemine dikkat çekmiştir.94 

 

Zihinsel engelliler 

BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi 

Sözleşmenin Başlangıç kısmı, “kişiliğinin tam ve 

dengeli gelişimi için” çocuğun “bir aile ortamında, 

mutluluk, sevgi ve anlayış atmosferi içinde 

büyümesi” gerektiğini ifade etmektedir. Buna ilave 

olarak, bir arada düşünüldüğünde, çoğu çocuğun, 

öz ailesi ile birlikte yaşaması ve bakımının öz aile 

tarafından yapılması gerektiğini öngören bir dizi 

çocuk hakkının çerçevesini çizmiştir (Madde 9 ve 

7). Çocukları büyütmek ana-babaların başlıca 

sorumluluğudur; ana-babaların bu sorumluluğu 

yerine getirmeleri için onları desteklemek ise 

devletin sorumluluğudur (Madde 18). Çocuklar 

zarardan ve istismardan korunma hakkına (Madde 

19), eğitim hakkına (Madde 28) ve yeterli sağlık 

hizmeti alma hakkına sahiptirler (Madde 24) fakat 

Çocuklar 

                                            
92

  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Madde 19. 
93

  Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Madde 7. 
94

  WHO Dünya Sağlık Raporu 2001, s.1’den aktaran; McDaid, D. & Thornicroft, G. (2005), Policy brief, 
Mental health II, Balancing institutional and community-based care, World Health Organisation. 
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aynı zamanda kendi aileleri tarafından büyütülme 

hakkına da sahiptirler. Devlet tarafından yeterli 

desteğin sağlanmasına rağmen çocukların ihtiyaç 

duydukları bakım aileleri tarafından sağlanamadığı 

takdirde, çocuklar aile bakımına alternatif bir bakım 

alma hakkına sahiptirler (Madde 20).95 Zihinsel 

veya fiziksel engelli çocuklar “onuru koruyan, 

kendine yeterliği destekleyen ve çocuğun topluma 

aktif katılımının önünü açan şartlarda” yaşama 

hakkına sahiptirler (Madde 23). 

 

BM Alternatif Çocuk 

Bakımı Kılavuz İlkeleri 

Bu Kılavuz İlkeler kurumların hâlâ mevcut olduğu 

ülkelerde, “bunların tedricen tasfiye edilmelerini 

sağlayacak kesin amaçları ve hedefleri olan genel 

bir kurumsuzlaştırma stratejisi bağlamında 

alternatifler geliştirmeyi” gerektirmektedir.96 

Kılavuz İlkeler ayrıca, yeni kurumlar kurmaya 

yönelik herhangi bir kararın kurumsuzlaştırma 

hedef ve stratejisini tam anlamıyla dikkate alması 

gerektiğini eklemektedir. 

 

Kılavuz İlkeler aynı zamanda çocukların aileden 

uzaklaştırılmasının “en son başvurulması gereken 

tedbir olarak görülmesi gerektiğine, mümkün 

olduğunca geçici olması ve mümkün olan en kısa 

süreyi kapsaması gerektiğine” dikkat 

çekmektedir.97 Küçük çocuklar söz konusu 

olduğunda -özellikle üç yaşın altındakiler için-, 

alternatif bakım aileyi temel alan ortamlarda 

sağlanmalıdır. Bu ilkenin istisnalarına yalnızca acil 

durumlarda ya da “sonucunda ailenin yeninden 

bütünleşmesi veya diğer uygun uzun süreli bakım 

çözümlerinin planlandığı, önceden belirlenmiş ve 

çok kısa olacak bir süre için” müsaade edilmelidir.98 

Çocuklar 

Komite’nin Çocuk 

Haklarına İlişkin 

Tavsiye Kararları 

Komite devletlerin, “güvenlik, bakımın ve şefkatin 

sürekliliği ve küçük çocuklar için karşılıklı güven ve 

saygıya dayalı uzun süreli bağlar kurabilme fırsatı –

örneğin, koruyucu ailelik, evlat edinme ve geniş 

ailelerin üyelerine destek vermek yoluyla- 

Çocuklar 

                                            
95

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e. 
96

  United Nations a.g.e. (2009), paragraf 23. 
97

  a.g.e., paragraf 14. 
98

  a.g.e., paragraf 22. 
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sağlayabilen alternatif bakım biçimlerine yatırım 

yapmasını ve destek vermesini” teşvik etmiştir.99 

Komite aynı zamanda devletlere engelli çocukların 

kurumsuzlaştırılmasına yönelik olarak kurumlara 

yerleştirmeleri aşamalı olarak kaldıran ve bu bakım 

tarzları yerine “kapsamlı bir toplum destek/ödenek 

ağı” getiren programlar hazırlama çağrısında 

bulunmuştur.100 

 

Koruma konusunda, Komite “ailenin her bakımdan 

yeterince desteklenmesi durumunda, engelli 

çocukların en iyi bakım ve beslenmesinin kendi aile 

çevreleri içinde olduğunu” açıklığa kavuşturmuştur. 

Komite’nin aile destek hizmetleri olarak dikkat 

çektiği örnekler şunları içerir: “Ana-babanın ve 

kardeşlerin –yalnızca engellilik ve nedenlerine 

ilişkin değil, aynı zamanda her bir çocuğun kendine 

mahsus fiziksel ve zihinsel gereksinimlerine ilişkin- 

eğitimi; engelli çocukların ailelerinin maruz 

bırakıldığı stres ve zorluklara duyarlı psikolojik 

destek; özel ödeneklerin yanında tüketim 

maddeleri ve engelli çocuğun onurlu ve özgüvenli 

bir hayat tarzı sürdürmesi ve aile ve topluma tam 

olarak dahil olması için gerekli araç-gereç 

biçimindeki maddi destek”.101 

 

Dünya Sağlık Örgütü 

Zihinsel Engelli 

Çocuklar ve Gençler ile 

Ailelerinin Sağlığına 

İlişkin Avrupa 

Deklarasyonu102 

 

Bu Deklarasyon yatılı kurumların çocuk ve gençlerin 

sağlık ve gelişimleri üzerindeki olumsuz etkisine 

dikkat çekmekte ve kurumların yerine yüksek 

kaliteli toplum desteğinin getirilmesi çağrısında 

bulunmaktadır. 

Engelli çocuklar 

Komite’nin Ekonomik, 

Sosyal ve Kültürel 

Haklara İlişkin Tavsiye 

Kararları 

Komite, yaptığı bir Genel Yorum’da “ulusal 

politikaların, evlerin restorasyonu, geliştirilmesi, 

iyileştirilmesi ve yaşlı insanların erişim sağlama ve 

kullanma yeteneklerine adaptasyonu boyunca yaşlı 

insanların mümkün olduğu sürece kendi evlerinde 

Yaşlılar 

Tüm kullanıcı 

grupları 

                                            
99

  OHCHR a.g.e., s.38. 
100

  a.g.e., s.39. 
101

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, General Comment No. 9 - The rights of children with 
disabilities, 2006, paragraf 41.  
102

  Dünya Sağlık Örgütü (2010) European Declaration on the Health of Children and Young People with 
Intellectual Disabilities and their Families, paragraf 10.3. 
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yaşamayı sürdürmelerine yardım etmesi 

gerektiğini” ifade etmektedir.103  

 

Konut hakları uluslararası insan hakları 

enstrümanları dahilindeki ekonomik, sosyal ve 

kültürel hakların ayrılmaz parçası olarak 

görülmektedir. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Komitesi ile Avrupa Sosyal Haklar Komitesi temel 

asgari yükümlülükler kavramını ve yeterli bir yaşam 

standardı hakkı bağlamında mevcut kaynaklara 

göre hakların tedricen tahakkuku kavramını 

oluşturmuştur.104 

 

Yaşlılar için BM İlkeleri 

(Madrid 

Deklarasyonu)105 ve 

Yaşlı Kadınlara ve 

Onların İnsan 

Haklarının 

Korunmasına İlişkin BM 

Genel Tavsiye 

Kararları106 

 

Bu iki belge de her bireyin toplumun parçası olarak 

kalma ve topluma katılma temel hakkını 

desteklemekte, yaşlıların bağımsızlık ve 

özerkliklerini desteklemek için ve “kendilerine en 

uygun işlev seviyelerine ulaşmalarına yardım 

etmeye yönelik” hizmetler için eylem çağrısında 

bulunmaktadır. 

 

Yaşlılar 

Uluslararası Yaşlanma 

Eylem Planının Bölgesel 

Uygulanması – BM AEK 

Stratejisi107 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 

(BM AEK), Madrid Deklarasyonu’na istinaden on 

taahhütlük bir Bölgesel Uygulama Stratejisi 

geliştirmiştir ve şunlara yer vermiştir: “yaşlıların 

topluma tam entegrasyonunu ve katılımını 

sağlamak” ve “her yaş için yaşam kalitesini 

sağlamaya dönük çaba harcamak ve sağlık ve 

esenliği de içeren bağımsız bir yaşamı kalıcı hale 

getirmek”. 

Yaşlılar 

 

 

 

 

 

                                            
103

  OHCHR a.g.e, s.38. 
104

  İnsan Hakları Komiseri (2008a) Housing Rights: The Duty to Ensure Housing for All. Strasbourg: 
Council of Europe, s.3. 
105

  Birleşmiş Milletler Yaşlılara İlişkin İlkeler, 1991; Siyasi Deklarasyon ve Uluslararası Madrid Yaşlanma 
Eylem Planı, 2002. 
106

  Birleşmiş Milletler Genel Tavsiye Kararı no. 27, yaşlı kadınlar ve onların insan haklarının korunmasına 
ilişkin. 
107

  ECE/AC.23/2002/2/Rev.6. 
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3. KURUMSAL BAKIMDA İNSAN HAKLARI İHLALLERİ 

 

3.1  Çocuk ve yetişkinlerin ihmali, zarar görmesi ve ölümü 

 

Örnek olay incelemesi 2:    Kurumlarda çocuk ölümü 

 

Bir Avrupa ülkesinde yakın zamanlarda bir sivil toplum örgütünün Savcılıkla birlikte yürüttüğü bir 

soruşturma, on yıllık bir dönemde 238 çocuğun kurumsal bakımda öldüğünü ortaya çıkardı. Rapora 

göre, 31 çocuk sistematik kötü beslenme nedeniyle açlıktan, 84 çocuk ihmalden, 13 çocuk yetersiz 

hijyen koşullarından, altısı hipotermia, suda boğulma veya nefes alamama sonucu boğulmayla, 36 

çocuk yatalak oldukları için ölmüş, iki ölüm ise şiddet sonucu gerçekleşmişti. Bunun yanında, şiddet, 

bağlama ve zararlı ilaçlarla tedavilerin çocuklara yönelik kurumlarda yaygın olduğu görüldü.108 

 

Çok sayıda rapor Avrupa genelindeki kurumlarda ciddi insan hakları sorunlarına vurgu yapmış ve 

kamuoyunun dikkatini bazı kurumlarda kalan çocuk ve yetişkinlerin maruz bırakıldığı dehşet verici 

muamele ve yaşam koşullarına çekmiştir. Kurumsal bakımın özelliği olan ortak faktörler kişisel 

eşyaların alınması, kişisel tercih ve ihtiyaçları göz ardı eden katı rutin uygulamalar ve sakinlerin 

kurum dışındaki insanlarla çok az irtibatının olması ya da hiç irtibatının olmamasıdır.109 Çocuklar çoğu 

zaman bir kurumdan diğerine nakledilmekte, ana-babalarıyla ve kardeşleriyle bağlantılarını 

kaybetmektedirler. Azınlık gruplarına mensup (Romanlar gibi) ya da göçmen geçmişi olan çocuklar 

çoğunlukla ana dilleri, kimlikleri ya da dinleriyle bağlantılarını yitirmekte, öz aileleriyle yeniden 

entegre olma ihtimalleri daha da azalmaktadır. Bir AB Üye Ülkesinde çocuklara yönelik sosyal 

hizmetler alanındaki bir ulusal denetçi110 çocukların %83 kadar yüksek bir oranının, aile üyeleri 

tarafından aylık olarak ziyaret edilmediğini ortaya çıkarmıştır. 

 

Başka raporlarda fiziksel ve cinsel taciz vakalarına, kafes yatak ve diğer fiziksel kısıtlamaların 

kullanımına, rehabilite edici veya tedaviye yönelik diğer etkinliklerin olmayışına dikkat çekilmiştir. 

Bazı raporlar ısınma yetersizliği, kötü beslenme, hijyenik olmayan temizlik ve kötü bakımlı binalar da 

dahil olmak üzere gayriinsani yaşam koşullarını ifşa etmişlerdir.111 Birleşmiş Milletler Çocuğa Karşı 

Şiddet Küresel Araştıması kurumlarda kalan çocukların her türden istismar biçimi karşısında, ailede 

büyüyen akranlarına nazaran önemli ölçüde daha yüksek risk altında olduklarını ortaya koymuştur.112 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi kuruma yerleştirilmiş çocuk sayısının yüksekliği ve bazı 

ülkelerdeki kurumlarda yaşam standardı ve bakım kalitesinin düşüklüğü hakkında endişelerini dile 

getirmiştir. Komite aynı zamanda sosyal hizmet kurumlarındaki çocuklara verilmekte olan eğitimin 

yetersizliği hakkında da endişelerini dile getirmiştir.113 

 

                                            
108

  Bulgaristan Helsinki Komitesi, http://forsakenchildren.bghelsinki.org/en/ 
109

  OHCHR a.g.e., Bölüm VI, s.25–37. 
110

  ARK and Hope and Homes for Children (2012), The Audit of Social Services for Children in Romania, 
Executive Summary, Nisan 2012. 
111

   Wasted Lives Raporu, s.16. İlgili raporların bir listesi için bkz. s.75. 
112

  Pinheiro, P. S. (2006) World Report on the Violence Against Children. 
113

  OHCHR a.g.e, Bölüm VI, s.25–37. 

http://forsakenchildren.bghelsinki.org/en/
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WHO için hazırlanmış bir raporda, kurumlarda sağlık hizmetlerine erişimin yetersiz olmasına dikkat 

çekilmiştir.114 Rapor buna “sevk kurumları ile hastanelerden fiziksel uzaklık, ulaşım sağlamadaki 

sorunlar ya da sağlık hizmetlerinin direnç gösterip” kurum sakinlerini kabul etmemesinin sebep 

olabileceğini açıklamaktadır. Kurumlara alınmış çocuklar sözkonusu olduğunda, bu durum tedavi 

edilmemiş hidrosefali, tedavi edilmemiş konjenital kalp rahatsızlıkları, damak yarıkları ve diğer 

önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.115 

 

Zihinsel engellilerin insan hakları ve onurunun korunmasına ilişkin (2004) 10 sayılı Tavsiye Kararının 

Açıklayıcı Notu116 ruh ve sinir hastalıkları kurumlarındaki kişilere yeterli bakım sağlanmasında 

süregelen başarısızlığa ilişkin kaygıları dile getirmiş, “hastaların kötü beslenme ve hipotermiden 

ölmesine yol açmış olduğu söylenen [...] yaşamı sürdürmek için zorunlu olan temel araçların (gıda, 

sıcaklık, barınma)” yokluğuna dikkat çekmiştir.117 Zihinsel engellilerin istemsiz tedavisi ve ruh ve sinir 

hastalıkları kuruluşlarına istemsiz yerleştirilmesi hakkındaki 2012 tarihli bir FRA raporu, AB’deki 

zihinsel engellilerin bu uygulamaya ne ölçüde maruz bırakıldığına işaret etmiştir. Bu rapor insanların 

yaşayabileceği travma ve korkuyu göz önüne sermiş, “son derece düşük standartlardaki koşullar, 

sağlık hizmetlerinin olmayışı ve sürekli istismarların kurumsal bakımdaki sakinlerin ölümüyle 

sonuçlandığını” eklemiştir.118 

 

Bunun yanında, İşkence Özel Raportörü engellilere uygulanan kısıtlamalara ve tecride dair ciddi 

kaygılarını ifade etmiş, “kurumların yetersiz koşullarına çoğu zaman katı kısıtlama ve tecrit biçimleri 

eşlik etmekdedir...” diye belirtmiştir. Özel raportör uzun süreler yatak, beşik ya da sandalyelerine 

(kimi zaman zincirle ve kelepçeyle) bağlanmış çocuk ve yetişkinlerden, “kafes” ya da “ağ yataklardan” 

ve aşırı ilaç kullanımından örnekler vermiştir. Tecrit ya da kapatılma uygulaması da bir kontrol veya 

tıbbi tedavi biçimi olarak ayrı tutulmuştur.119 

 

Örnek olay incelemesi 3: Engellilerin adli hastalarla aynı yere yerleştirilmesi 

 

Bir AB Üye Ülkesinde bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kısa süreli tedavi (üç ila dört gün) 

görmesi gereken zihinsel engelliler, örneğin, on yıl bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin kapalı 

bölümünde kalma cezası almış olabilen adli hastalarla aynı yere yerleştirilmektedir. Şehirlerden 

birinde amaca özel bir adli servis kurulup donatılmışsa da, kaynak ve kalifiye personel yetersizliği 

nedeniyle açılmamıştır.120 

 

 

 

                                            
114

   World Health Organisation (2010a) Better health, better lives: children and young people with 
intellectual disabilities and their families. The case for change. Arka plan belgesi, s.11. 
115

  a.g.e. 
116

  CM/Rec(2004)10. 
117

  OHCHR a.g.e, Bölüm VI, s.25–37. 
118

   European Union Agency for Fundamental Rights (2012) Involuntary placement and involuntary 
treatment of persons with mental health problems. Vienna: FRA., s.7. 
119

  OHCHR a.g.e, Bölüm VI, s.25–37. 
120

  Avrupa Ruh Sağlığı Örgütü’nün Slovenya Ombudsman Ofisi’nden bir araştırmacıdan edindiği bilgi. 
Aynı zamanda bkz.: http://www.delo.si/novice/slovenija/forenzicna-psihiatrija-po-lanskem-odprtju-se-
sameva.html 

http://www.delo.si/novice/slovenija/forenzicna-psihiatrija-po-lanskem-odprtju-se-sameva.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/forenzicna-psihiatrija-po-lanskem-odprtju-se-sameva.html
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3.2.  Kurumsal bakımdaki kişilere ilişkin insan hakları standartları 

 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) kurumlara yerleştirilmiş kişilerin insan haklarına ilişkin 

olan bu raporda121 çocuklar, engelliler (zihinsel engelliler dahil) ve resmi bakım ortamlarında bulunan 

yaşlıları özel olarak ilgilendiren hak ve standartlara dikkat çekmiştir. Bunlar aşağıda Tablo 4’te 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 4: Kurumsal bakımdaki kişilere ilişkin insan hakları standartları 

 

Yaşam şartları 

 

Yeterli bir yaşam standardı hakkını gözeten ilgili insan hakları 

standartları Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), Alternatif Bakım 

Kılavuz İlkeleri, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

(EHİS) ve İşkenceyi Önleme Komisyonu Standartları’nı kapsar. 

 

Bireysel özerkliğe, aile hayatına ve 

yurttaşlığa saygı 

 

ÇHS, EHİS, Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi 

(ICCPR), Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar 

Sözleşmesi (ICESCR), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 

vb. sözleşmeler özel hayat ve aile hayatı hakkı, düşünce, 

vicdan ve din özgürlüğü, çocuğun görüşlerine değer verilmesi, 

kültürel yaşama katılım hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı, 

siyasal ve kamusal hayata katılma hakkı ve sair hakları 

düzenlemektedir. 

 

Sağlık hizmetlerinin sağlanması  

 

ICESCR “erişilebilir en yüksek sağlık standardına kavuşma” 

hakkını düzenlemekte ve “sağlık hakkı, diğer insan haklarının 

kullanımı için vazgeçilmez olan temel bir insan hakkıdır,” diye 

eklemektedir. 

 

Hapishanelerde sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin 

detaylı standartlar olmasına karşın, kurumsal bakıma ilişkin 

benzer standartlar yoktur. 

 

Personel 

 

Bakımın kalitesi ya da daha belirgin olarak çalışanların nicelik 

ve niteliği alternatif bakım gören çocuklar, ruh sağlığı 

kuruluşlarına yerleştirilen kişiler ve yaşlılara ilişkin bağlayıcılığı 

olmayan kimi BM ve Avrupa Konseyi standartlarında 

değerlendirilmiştir. Bu standartlar çalışanların tutumları ve 

insan haklarına gösterdikleri saygı ile çalışanların yönetimi, işe 

alınması ve eğitimine ilişkindir. 

 

Gizlilik 

 

Kişisel bilgiler ve sağlık bilgileri ile bilgilerin korunması 

konuları bir dizi standart kapsamında ele alınmıştır (BM 

Alternatif Bakım Kılavuz İlkeleri ve Ruh Hastalığı İlkeleri – MI 

                                            
121

  OHCHR a.g.e, Bölüm VI, s.25–37. 
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İlkeleri gibi) ve aynı zamanda özel hayat ve aile hayatı 

hakkının hayata geçirilmesiyle bağlantılıdır. 

 

İstihdam 

 

Çalışma hakkı ICESCR, EHİS ve Avrupa Sosyal Şartı’nda 

düzenlenmiştir. MI İlkeleri zorla çalıştırmayı yasaklamakta ve 

‘hastaların’ da ‘hasta olmayanlarla’ aynı ücret hakkına sahip 

olduğunu bildirmektedir. Bu ilkeler aynı zamanda, hastaların 

toplumda istihdamını garanti altına almak ya da saklı tutmak 

üzere mesleki rehberlik ve eğitimi teşvik etmektedir. 

 

Eğitim 

 

Bir dizi insan hakları sözleşmesi, yani ICESCR, EHİS, ÇHS ve 

AİHS eğitim hakkını vazetmektedir. BM Kılavuz İlkeleri 

çocukların, “sahip oldukları haklar gereğince, bulundukları 

toplumdaki eğitim kuruluşlarında mümkün olan en üst 

düzeyde örgün, yaygın ve mesleki eğitime erişim sağlamaları 

gerektiğini” bildirmektedir. 

 

Kısıtlama ve tecrit 

 

Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler ile ruh hastalığı 

bakımı görenlere ilişkin standartlar belli durumlarda 

bireylerin kısıtlanmasına ve tecridine izin vermektedir. Ancak, 

bu standartların kısıtlama ya da zorla tedavinin hiçbir 

biçimine izin vermeyen EHİS ışığında yorumlanması gerekir. 

BM Kılavuz İlkeleri çocukları kontrol etmek için kısıtlama ve 

diğer yöntemlerin kullanımına ilişkin rehberlik sunmaktadır. 

CPT Standartları tecrit ve kısıtlamanın yalnızca acil 

durumlarda ve ‘son çare’ olarak kullanılması ve o hallerde 

dahi ancak belli şartlar altında uygulanması gerektiğini 

öngörmektedir. 

 

Şikayet ve Teftiş 

 

İnsan hakları ihlallerine ilişkin iddiaları soruşturmak üzere 

etkili şikayet prosedür ve mekanizmaları kurma ihtiyacı, gerek 

uluslararası gerekse AİHS gibi Avrupa insan hakları 

enstrümanlarında dikkat çekilen bir husustur. Eğer bir kişi 

AİHS Madde 2’nin (yaşama hakkı) ihlali anlamına gelebilecek 

şartlarda ölmüşse sorumluların belirlenmesi ve 

cezalandırılmasını sağlar nitelikte bağımsız bir soruşturma 

başlatılmalıdır. 

 

Artbakım 

 

EHİS ve Avrupa Sosyal Şartı (gözden geçirilmiş) resmi bakımı 

bırakanları ilgilendiren sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve 

bağımsız yaşamak için konuta erişim hakkı gibi hakları 

düzenlemektedir. 
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4. KURUMA YERLEŞTİRMENİN ZARARLI ETKİLERİ 

 

4.1 Kurumsal Bakımdaki Çocuklar 

 

“[Bu] ... araştırmaların genel toplamı, küçük çocukları kuruma yerleştirmenin olumsuz etkilerinden 

korumak biçimindeki en zorunlu ve acil ihtiyacı kanıtlamaktadır. Çocuğun besleyici yakın bakıma 

muhtaç olduğu hassas gelişim dönemleri hayatta çok erken başlar ve fiziksel, bilişsel, duygusal ve 

davranışsal sağlıkla ilgili çok çeşitli işlevleri kapsar.”122 

 

Çocukların sağlıklı gelişimi üzerindeki olumsuz ve kimi zaman geri döndürülemez etkiler 

kanıtlanmıştır ve kimi vakalarda elli yılı aşkın bir geçmişe dayanır.123 Bunlar Tablo 5’te 

özetlenmiştir.124 

 

Kurumsal bakımın, özellikle erken çağlarda, çocuk gelişiminin tüm alanları için zararlı olduğuna125 ve 

çocukları sonraki yaşamlarında zihinsel, davranışsal ve toplumsal sorunlar yaşamaya yatkın hale 

getirdiğine ilişkin bazı bulgular mevcuttur.126 Söz konusu bulgular göstermektedir ki üç yaşın altındaki 

çocuklarda kuruma yerleştirmenin, beyin gelişiminin en kritik döneminde beyin işlevlerini olumsuz 

etkileyerek çocuğun toplumsal ve duygusal davranışı üzerinde kalıcı etkiler bırakması 

muhtemeldir.127  

 

Ancak bu etkilerin tümü, geri dönüşü bulunmayan etkiler değildir. Çocukların, kuruma yerleştirmenin 

zararlı etkilerinden çıkabilme yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, kurumsuzlaştırma argümanı 

daha da ikna edici olmaktadır. Birtakım araştırmalar göstermektedir ki öz, evlat edinen ya da 

koruyucu ailelerde büyüyen çocuklar, kurumlarda büyüyen akranlarına kıyasla yalnızca fiziksel ve 

bilişsel gelişim açısından değil, aynı zamanda eğitim başarısı yönünden ve bağımsız yetişkinler olarak 

topluma entegrasyon bakımından da çok daha iyi gelişim göstermektedirler.128 

 

Böylece bulgular beş yaşın altındaki çocuklara (engelliler dahil) hitap eden tüm kurumların129 yerine, 

ayrılığı önleyen ve kendi çocuklarına bakmaları için aileleri destekleyen başka hizmetlerin getirilmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Ailelerin değerlendirilmesi, durumlarının iyileştirilmesi ve eğitimleri 

tamamlanır tamamlanmaz, ayrıca gereken toplum temelli hizmetler elverişli hale gelir gelmez, beş 

yaşın altındaki tüm çocukların aile temelli bakıma geçişlerinin sağlanması gerekir.130 Tıbbi müdahale 

gereksinimi, (engelli olsun veya olmasın) çocukların 24 saat boyunca kurumsal bakıma 

yerleştirilmelerini haklı çıkarmak için kullanılmamalıdır.131 
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  UNICEF (2011) Early Childhood Development, What Parliamentarians need to Know. Cenevre: UNICEF 
Regional Office for Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, s.41. 
123

  Browne, K. a.g.e, s.11. 
124

  Tablodaki bilgiler Browne’a ait özettir. 
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  Browne, K. a.g.e, s.16. 
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  a.g.e., s.17. 
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  a.g.e., s.15. 
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  Rutter et al., a.g.e; Hodges and Tizard, 1989. Aktaran; Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e 
129

  Bir tanım için, bkz. Kılavuz İlkeler s.26. 
130

  Browne, K. a.g.e, s.18. 
131

  a.g.e., s.19. 



50 

 

Tablo 5: Kuruma yerleştirmenin çocuklar üzerindeki etkileri 

 

Kurumsal bakımın 

çocuğun gelişimini 

etkilediği alan 

 

Kuruma yerleştirmenin çocuğun 

sağlığında yol açtığı sonuçlar 

Kurumsal bakımın özellikleri 

Fiziksel gelişim ve 

motor beceriler 

Fiziksel az-gelişmişlik; kilo, boy ve 

baş çevresinin normun altında 

olması, 

 

Yetersiz beslenme ve/veya yetersiz 

uyarılmadan kaynaklanabilen işitme 

ve görme sorunları,  

 

Motor becerilerin gecikmesi ve 

gelişimsel dönüm noktalarının 

kaçırılması; ciddi durumlarda, 

vücudu sallama veya kafa sallama 

gibi sterotipik davranışlar, 

 

Yetersiz sağlık durumu ve hastalık; 

 

Kurumsal bakımın sonucu olan 

fiziksel ve zihinsel engellilik 

durumları. 

 

Kurumların sağladığı klinik ortam 

genellikle güdümlü rutinlere, 

elverişsiz ‘bakıcı-çocuk’ oranlarına ve 

kendi rollerini psikolojik bakım 

sağlamaktan çok hemşirelik ve fiziksel 

bakım olarak gören kayıtsız 

çalışanlara sahiptir. 

 

Çocuklar günün önemli bir kısmını 

genellikle karyolarında geçirir. 

 

Enfeksiyon kontrolü, üzerinde 

durulan bir mesele olduğu için 

çocuklar dış dünyayı ancak nadir 

vesilelerle, katı bir denetim altında ve 

sınırlı bir oyun deneyimiyle 

deneyimleyebilmektedir. 

Psikolojik sonuçlar Anti-sosyal davranış, sosyal 

yeterlilik, oyun ve akran/kardeş 

etkileşimleriyle ilgili sorunlar gibi 

olumsuz sosyal ya da davranışsal 

sonuçlar; 

 

‘Yarı otistik’ davranışlar; yüzünü 

koruma ve/veya vücudunu sallama 

ya da kafa sallama gibi sterotipik öz-

uyarım/teselli davranışları gibi; kimi 

düşük kaliteli kurumlarda küçük 

çocuklar altı aydan sonra içe kapanık 

hale gelir, 

 

İlgi arayan davranış; agresif davranış 

ya da kendine zarar verme gibi (bu, 

çocukların sosyal olarak tecrit 

olmasına ya da fiziksel kısıtllamaların 

kullanılmasına neden olabilir). 

Kurumsal bakımda, normal çocuk 

gelişimi açısından önemli olan bir esas 

bakıcının (bir anne figürünün) 

olmayışı, 

 

Yetersiz koşullar, başkalarıyla 

etkileşimde bulunma yoksunluğu, 

 

Kayıtsız bakıcılar, 

 

Yetersiz bakıcı-çocuk oranları. 
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Duygusal bağlılığın 

oluşması 

Bilhassa iki yaşından önce kurumlara 

kabul edilmiş çocuklarda, seçici 

olmayan arkadaşlık tutumu, aşırı 

arkadaş canlısı olma ve/veya ket 

vurulmayan davranış,  

 

Çocukların ilişki kurma yeteneği 

üzerinde hayat boyu süren olumsuz 

etki, 

 

Yetişkinlerin ilgi ve şefkatine dair 

umudunu kaybetmiş çocuklar. 

 

Duyarlı bir bakıcıyla sıcak ve sürekli 

bir ilişkinin olmayışı; görünüşte ‘iyi 

kaliteli’ kurumsal bakımda bile durum 

böyledir, 

 

Seçici bağlılıklar kurmak için sınırlı 

imkanlar; özellikle çocuk sayısının 

yüksek, çalışan sayısının az, vardiyalı 

çalışma ve personel rotasyonu 

vasıtasıyla bir bakım sürekliliğinin 

olmadığı yerlerde. 

 

Zihin ve dil Bilişsel performans yetersizliği ve IQ 

puanı düşüklüğü; 

 

Dil ediniminde gecikme; 

 

Dil becerilerinde eksiklik; örneğin, 

zayıf kelime bilgisi, spontane dil ve 

erken okuma performansında 

düşüklük. 

 

Yetersiz uyarılma 

Beyin gelişimi Küçük çocuklarda beyin gelişiminin 

engellenmesi ve bunun sonucunda 

özellikle sosyal etkileşimler, 

duygular ve dil ile ilgili sinirsel ve 

davranışsal yetersizlikler. 

 

 

Çok küçük çocukların gelişim 

aşamalarına uygun olarak her 

seferinde yeni uyaranlar getirerek, 

çocuklarla duyarlı ve sürekli bir 

biçimde ilgilenecek, konuşacak ve 

onlara tepki verecek bir bakıcıyla 

etkileşimin olmayışı, 

 

Bir ana-baba figürüne yönelik özel bir 

bağlılık geliştirme fırsatının olmayışı; 

 

Çocukların fiziksel bakımına ve 

rutinlerin yerleşik hale getirilmesine 

önem verilmesi; oyun, sosyal 

etkileşim ve bireysel bakımın daha az 

önemsenmesi. 
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4.2 Engelliler 

 

Örnek olay incelemesi 4:    Kadınların cinsel istismarı 

 

Yakın tarihli bir rapor AB Üye Ülkelerinden birinde zihinsel engelli kadınların %6’sının kurumsal 

bakımda cinsel istismara maruz kaldığını ve istismarın diğer sakinler tarafından olduğu kadar, çalışan 

personel tarafından da işlendiğini göstermiştir. Rapor -birkaç bin kadının cinsel istismarı anlamına 

gelen- bu yüksek oranı, suçun gerçekleşmesini önleyecek tedbirler olmayışına ve söz konusu 

kadınların yardım ve desteğe erişemiyor olmasına bağlamaktadır.132 

 

Bu bölümde daha önce de belirtildiği üzere, kurumlarda kalan kişiler fiziksel, cinsel ve diğer 

biçimlerdeki istismarlara133 daha açıktırlar ve bunların uzun süreli psikolojik ve fiziksel etkileri olabilir.  

 

Bizatihi kurumsal ortamın, kişinin yaşamının geri kalanında kalıcı olabilen ilave engeller yarattığı 

ortaya konmuştur. Özel yaşamın olmayışı, özerkliğin olmayışı ve kişinin bireysel onuruna karşı 

saygının olmayışı bireyin duygusal ve toplumsal gelişimini engelleyebilir. ‘Sosyal yoksunluk’ ve 

‘öğrenilmiş çaresizlik’ gibi terimler bir kurumda yaşamanın yol açtığı psikolojik etkileri tarif etmek için 

yaratılmıştır.134 Dil gelişimi ve ruhsal gelişimin de etkilendiği gösterilmiştir ve kurumlara yerleştirilme 

çeşitli ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.135 

 

Bu durum, tersinden de gösterilebilir. Araştırmalar toplum içinde yaşamanın bağımsızlık ve kişisel 

gelişim düzeyinde artışa yol açtığını göstermektedir.136 Birtakım araştırmalar kurumsal bakımdan 

toplum temelli bakıma geçişle ilintili olarak adaptif ya da direnç gösteren davranıştaki değişimi 

incelemiştir. Toplam bulgular uyumlu davranışın neredeyse her zaman toplum ortamlarında geliştiği 

ve isyankar davranışta bir azalma olduğunu göstermektedir. Toplumsal bakıma geçişle birlikte öz 

bakım becerilerinde, daha düşük düzeylerde de iletişim becerilerinde, okul becerilerinde, sosyal 

becerilerde, topluluk becerilerinde ve fiziksel gelişimde önemli ölçüde iyileşme olduğu 

görülmüştür.137 

 

Örnek olay incelemesi 5: Uzun süre kalınan kurumda duygusal, sosyal ve fiziksel yoksunluk 

 

Uzun süre kalınan bir kurumda kilitli bir koğuşta yaşayan yirmi adamın hayatlarını takip eden bir 

araştırma, bu adamların hayatlarının duygusal, toplumsal ve fiziksel olarak yoksunluk içinde 

olduğunu bulgulamıştır. Bireysel, cinsiyet ve toplumsal kimlikleri karşılığını bulmamış ve genel sağlık 

ile ruh sağlığı ihtiyaçları yetersiz bir biçimde karşılanmıştır. Araştırmacılar şunu belirtmişlerdir: “Yıllar 
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  Inclusion Europe e-include, “Women with Disabilities Abused in German Institutions” Şu adresten 
ulaşılabilir: http://www.e-include.eu/en/news/1052-women-with-disabilities-abused-in-german-institutions 
133

  World Health Organisation & World Bank, World Report on Disability 2011, s.59. 
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  Grunewald, K. (2003) Close the Institutions for the Intellectually Disabled. Everyone can live in the 
open society. 
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   a.g.e. 
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  a.g.e. 
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  AAMR and other (2004), Community for All Toolkit, Resources for Supporting Community Living. 
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içinde bu adamların toplumsal görünmezliği yalnızca toplumsallaşma yitimine uğramalarına değil, 

aynı zamanda bir ölçüde insanlık yitimine uğramalarına da katkıda bulunmuştur.”138 

 

5. KAYNAKLARIN DAHA İYİ KULLANIMI 

 

Kurumsal bakıma yapılan yatırımın yetersiz kamu politikasına işaret ettiği yaygın olarak kabul 

edilmektedir. Çünkü kamu fonları, hizmet edilen kişiler açısından yetersiz sonuçlar ürettiği 

kanıtlanmış hizmetlere gitmektedir.139 Toplum temelli, bağımsız ve desteklenmiş yaşam sistemleri, 

gereğince kurulup yönetildiğinde, bu sistemleri kullanan insanlar için daha iyi sonuçlar 

sağlamaktadır: yaşam kalitesinin iyileşmesi, daha sağlıklı olmak ve topluma katkıda bulunabilme 

yeteneği. Dolayısıyla bu tür hizmetlere yapılan yatırım, vergi mükelleflerinin parasını  daha iyi 

kullanmak anlamına gelmektedir. 

 

Çocuklar söz konusu olduğunda, erken müdahale, aile desteği, yeniden entegrasyon ve yüksek 

kaliteli alternatif bakım gibi hizmetlere yapılan yatırım erken yaşlarda okulu bırakma, işsizlik, evsizlik, 

bağımlılık, anti-sosyal davranış ve suça bulaşma da dahil olmak üzere yetersiz sonuçların 

önlenmesine yardımcı olabilir. Çocuklar üzerinde uzun süreli olumlu etkisi olmasının yanında, ki asıl 

gözetilmesi gereken husus bu olmalıdır, bu tür hizmetler uzun vadede kamu fonlarında tasarrufa 

katkıda bulunacaktır.140 

 

Toplum temelli bakım modellerinin, özü itibariyle kurumlardan daha maliyetli olmadığını gösteren 

bulgulara karşın, sakinlerin kıyaslanabilir ihtiyaçları ve kıyaslanabilir bakım kalitesi bazında bir 

karşılaştırmadan sonra,141 kurumsal bakım bilhassa kompleks destek ihtiyaçları olan ve 24 saatlik 

bakım gerektirebilen insanlar söz konusu olduğunda yaygın olarak hâlâ ülkeler tarafından daha ucuz 

bir seçenek olarak algılanmaktadır.142 

 

AB’de toplum içinde yaşama doğru ilerlemeye dair önemli bir karşılaştırmalı rapor, dokuz ülkede 

kurumsal bakıma yapılan harcamaların artan düzeylerde olduğu ortaya konmuştur.143 Bu rapor aynı 

zamanda bazı ülkelerin varolan yatılı kurumları yenileme veya genişletmeye önemli fonlar tahsis 

etmekte olduğunu saptamıştır. Bu yenileme projelerinden bazıları varolan kurumların erişim kolaylığı 

ve bakım standartlarını iyileştirmeye odaklandıkları gibi, kurumların kapasitesini arttırarak bekleme 

listelerini silmeye de odaklanmaktadır.144 Kurumsuzlaştırma ve toplum yaşamı sonuçlarına ve 

maliyetlerine yönelik bir Avrupa araştırması145 hakkında verilerin mevcut olduğu 25 ülkenin 16’sında 

devlet fonlarının hiç değilse kısmen 100’den fazla yerdeki kurumu desteklemek üzere kullanıldığını 

kanıtlamıştır. 21 ülkede, devlet fonları146 30’dan fazla yerdeki kurumu desteklemek üzere 
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  Hubert, J Hollins, S, Men with severe learning disabilities and challenging behaviour in long-stay 
hospital care, British Journal of Psychiatry (2006), 188, s.70-74. 
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  AAMR and other a.g.e, s.91. 
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  Eurochild (2012), DI Myth Buster. 
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  DECLOC Raporu, s.97. 
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  Townsley, R. ve diğerleri a.g.e, s.25. 
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  a.g.e., s.22. 
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  a.g.e. 
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  DECLOC Raporu, s.22. 
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  State funding includes local or regional government funding. 
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kullanılmaktaydı. Ayrıca, Avrupa Birliği fonlarının aynı şekilde kurumların yenilenmesinde veya yeni 

kurumlar kurulmasında kullanıldığına ilişkin yeterli bulgular mevcuttur.147 

 

Toplum temelli ruh sağlığı bakımı ile kurumsal bakımı maliyet itibariyle karşılaştıran araştırmalar, 

maliyetlerin genel olarak aynı kaldığını fakat hizmet kullanıcılarının yaşam kaliteleri ve hizmet 

memnuniyetlerinin arttığını göstermiştir.148 Bir yerde kurumsal bakımın daha ucuz olduğu 

görülmüşse, bu ucuzluğun sebebi yeterince kaynak ayrılmamış olması, dolayısıyla önemli ölçüde 

yetersiz sonuçlara katkıda bulunuyor olmasıdır.149 Ülkelerin, kurumsal bakımın maliyetini hesaplamak 

için ve hangi kaynakların toplum temelli hizmetlere aktarılabileceğini saptamak için benzer 

araştırmalar yapması gerekmektedir. 

 

Örnek olay incelemesi 6: Kurumları kapatmanın maliyet verimliliği 

 

‘Komşulardan biri – Toplum temelli konut hizmetinde maliyet verimliliğinin değerlendirilmesi’ başlıklı 

araştırma150 Finlandiya’da kurumları kapatmanın maliyet verimliliğini incelemiştir. Araştırma, hem 

kurumsal ortamlardaki hem de toplum temelli ortamlardaki zihinsel engellilerin yaşam ve hizmet 

maliyetlerini karşılaştırmıştır. Ayrıca, nakledilmenin sakinler ve aile üyeleri üzerindeki niceliksel 

etkilerini ortaya koydu. Araştırma toplum temelli bakımın kurumsal bakımdan yaklaşık %7 daha 

pahalı olduğu sonucuna ulaştı. Toplum temelli ortamlarda konut ve temel bakım maliyetlerinin 

kurumsal bakıma nazaran daha düşük olduğu görülürken, konut hizmet birimi dışındaki hizmetlerin 

kullanılmasıyla toplum temelli bakımın toplam maliyetleri artış göstermekteydi. Kurumlarda bu 

maliyetler günlük ücrete dahil edilmişti. 

 

Niteliksel verilere bakılacak olursa, neredeyse tüm aile üyeleri sakinlerin kurumlardan ayrıldıktan 

sonraki yaşam kalitesinde ciddi bir iyileşme olduğunu belirtmişlerdir. Bazı sakinler sağlıklarında bir 

iyileşme yaşamış, örneğin, hastane bakımı sıklığında azalma olmuş, davranışları sakinleşmiş ya da 

aldıkları ilaç miktarı azalmıştı. En önemli değişimlerden biri sosyal ilişkilerle ilgiliydi: sakinler ile 

aileleri arasındaki etkileşimin yanısıra, aile üyeleri ile konut hizmeti birim personeli arasındaki 

etkileşim de çok daha etkin bir hale gelmişti.  

 

Araştırma toplum temelli bakımın yol açtığı faydalı sonuçların, maliyetindeki marjinal artışı aştığı 

sonucuna ulaşmıştır. Bu da toplamda toplum temelli bakımın maliyet verimliliğinin kurumsal 

bakımınkinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Bölüm 2: Durum Değerlendirmesi  

 

Durumun değerlendirilmesi kapsamlı ve etkili bir kurumsuzlaştırma stratejisi ve eylem planı 

geliştirmek açısından temel öneme sahiptir. Değerlendirme, gerçek ihtiyaçların ve zorlukların ele 

alınmasını ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlar. 

 

Değerlendirmenin, uzun süreli yatılı kurumlar sistemine odaklanmanın yanısıra, daha geniş açıdan, 

mevcut kaynakları (finansal, maddi ve insani) ayrıntılı olarak ele alarak yerel bağlamlara ve var olan 

toplum temelli hizmetlere de bakması gerekir. Çocukların, engellilerin ve yaşlıların tam olarak 

katılımını sağlamak üzere, yaygın toplum hizmetlerine erişimin önündeki engellerin de incelenmesi 

gerekir. 

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin getirdiği Yükümlülükler 

 

Madde 31, Devletlerin “[...] Sözleşme’ye yürürlük kazandıracak politikalar formüle etmelerini ve 

uygulamalarını sağlayacak istatistiksel ve araştırmaya dayalı veriler dahil olmak üzere elverişli 

bilgiler” toplamasını öngörmektedir. Bu bilgiler “çözümlenmiş” olmalı, ayrıca “Taraf Devletler’in 

yükümlülüklerinin gereği olan uygulamalarını değerlendirmek” ve “engellilerin kendi haklarını 

kullanırken karşılaştıkları engelleri saptamak ve ele almak” üzere kullanılmalıdır. 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülükler 

 

Madde 23 önleyici sağlık hizmeti alanında bilgi derlemeyi ve bilgi alışverişinde bulunmayı teşvik 

etmektedir. “Taraf Devletler uluslararası işbirliği ruhu içinde, engelli çocukların koruyucu sıhhi 

bakımı, tıbbi, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, 

rehabilitasyon, eğitim ve mesleki eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde 

ve Taraf Devletlerin bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini 

zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler.”  

 

1. SİSTEM ANALİZİ 

 

Bu kısım, mevcut sistemin farklı yönlerinin nasıl analiz edileceğine ilişkin tavsiyelerde bulunmaktadır. 

Tavsiyeler şunları içerir:  

 

 sosyal ve sağlık hizmeti sisteminin analizi,  

 yaygın hizmetlerdeki engellerin analizi,  

 sosyo-ekonomik ve demografik verilerin derlenmesi ve 

 kuruma yerleştirmenin nedenlerine ilişkin niteliksel bilgilerin yanısıra, kurumsal bakım 
sistemine ilişkin niceliksel bilgilerin derlenmesi.  
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Analiz iki kısma ayrılmaktadır:  

 

 Kısım 1.1 ulusal veya bölgesel bir strateji ve eylem plan(lar)ı geliştirmek üzere, genellikle 
ulusal düzeyde yapılan, ihtiyaç analizini ele almaktadır. 

 

 Kısım 1.2 strateji ve eylem plan(lar)ının faklı parçalarını uygulamak üzere, yerel düzeyli 
ihtiyaç ve fizibilite analizini ele almaktadır. 

 

 

1.1 Ulusal düzey: ulusal veya bölgesel strateji ve eylem plan(lar)ı geliştirmeye yönelik ihtiyaç 

analizi 

 

 

1.1.1 Sosyal hizmet, sağlık hizmeti ve eğitim sistemleri 

 

Sosyal hizmet (çocukların korunması dahil), sağlık hizmeti ve eğitim sistemleri çocukların ailelerinden 

ayrılması ve kuruma yerleştirmeyi önlemekte önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, var olan 

sorunların ve ihtiyaçların tespit edilebilmesi açısından bu sistemlerin herbirini incelemek 

gerekmektedir. 

 

Bazı ülkelerde veya bölgelerde, hizmetlerin yetersizliği aileleri birarada tutmanın önünde doğrudan 

bir engeldir. Örneğin, kapsayıcı eğitim hizmeti sınırlıysa, engelli bir çocuğun eğitim alabilmek için 

sahip olabileceği tek olanak yatılı özel okul olmaktadır. Diğer sorunlar, alınan hizmetlerdeki 

personelin tavır ve önyargılarıyla ilgili olabilen meselelerdir. Örneğin, bazı durumlarda ana-babaların 

çocuklarını yatılı bir kurumda bırakma kararı oldukça doğrudan bir biçimde tıp hekimleri, hemşireler, 

bakıcılar veya sosyal hizmet çalışanları tarafından etkilenmektedir. Birçok ana-baba, çocuklarını 

bakıma bırakıp yeni ve ‘sağlıklı’ bir çocuk sahibi olmalarının önerildiğini söylemektedir.  

 

Tanıklık 2: Uzmanların engelliliğe ilişkin tutum ve önyargıları 

 

“Çocuğunuzun ‘lahanadan farksız’ olduğu ve onu kurumsal bakıma yerleştirmediğiniz takdirde tüm 

arkadaşlarınızı kaybedeceğinizin söylenmesi insanlık dışı bir şey. Durumunuzla empati kurulmaksızın 

bunların söylenmiş olması hasarı pekiştiriyor ve bu gibi durumlar hâlâ oluyor. Şükürler olsun ki 

uzmanları dikkate almamayı öğrendik.”151  

 

Başka çocuklar ise yoksulluk nedeniyle ya da bir azınlık grubuna mensup olmak gibi diğer nedenlerle 

bakıma yerleştirilmiş olabilir. Bunun sosyal hizmet, sağlık hizmeti ve eğitim sistemlerinin işleyişiyle ne 

ölçüde katlandığı da göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Zihinsel engelliler veya konuşma engellilerle iletişim kurma becerisi yetersiz olan tıbbi ve sosyal 

hizmet uzmanları da vakanın tıbbi yönlerinin üzerinde fazla durmaya veya kurumsal bakıma sevk 

etmeye neden olabilir. Aile bakıcılarının ihtiyaçları da uzmanların gereğince yardımcı olmaması ve 

gereken yönlendirmeleri yapmaması sebebiyle çoğunlukla ihmal edilmektedir. 
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Personelin tutum ve becerilerine ilave olarak, önleyici hizmetlerin organize olmayışı veya mevcut 

olmayışı, personel yetersizliği, personele verilen desteğin yetersizliği veya aşırı iş yükü gibi, 

sistemlerin genel işleyişiyle ilgili bir dizi başka sorun da söz konusu olabilir. 

 

Örnek olay incelemesi 7: Hizmetlerle ilgili bilgilerin paylaşılması ve ailelerin destek almak için 

yönlendirilmesi 

 

Lüksemburg’da bir uzun süreli bakım sigortası organizasyonuna ait Değerlendirme ve Sevk birimi 

pratisyen hekimler (yani, aile doktorları), çocuk doktorları ve diğer sağlık uzmanlarının mevcut destek 

hizmetlerinden ve tedbirlerden daha çok haberdar olması için onlara yönelik bilgilendirme akşamları 

düzenler. Ayrıca broşürler dağıtır. Çocuk doktorları ya da uzman doktorlar çocuğun bir engeli 

olduğuna dair ana-babayı bilgilendirip, aileyi uzman servislere yönlendirme ve uzun süreli bakım 

sigortası olanaklarından faydalanmaları için onları bilgilendirme işini yürütürler; pratisyen hekimler 

ise çocuğun ilk yıllarında düzenli check-up’lar yapmakla sorumludurlar. Dolayısıyla bu sağlık  

görevlilerinin, aile bakıcılarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları ve onları ilgili hizmetlere 

yönlendirmeleri gereklidir.152 

 

1.1.2 Yaygın hizmetlerde kapsayıcılığın önündeki engeller 

 

Bir çocuk veya yetişkin yatılı bir kurumun duvarları arkasında olmadığı zaman da tecrit edilmiş olabilir 

çünkü erişilmez bir fiziksel çevre, eğitim sistemi, ulaşım, yoksulluk, damgalama ya da önyargılar 

tarafından sınırlanıyor olabilir. Yapılacak analiz, toplumsal yaşama tam katılımın önündeki tüm 

engelleri tespit etmeye yönelmelidir. Söz konusu analiz eğitim, ulaşım, konut, adalet ve yönetim, 

kültür, eğlenme ve dinlenme dahil olmak üzere, toplumun genelinin erişimine açık olan hizmet ve 

olanakları ele almalıdır. Bu analiz yaygın hizmetleri EHİS doğrultusunda herkes için erişilebilir kılmaya 

yönelik tedbirlerin planlanması ve uygulanmasının temelini oluşturmalıdır. 

 

Örneğin, eğitim sisteminin analizi çocukların okula erişiminin önüne geçen ya da tam katılımlarına 

mani olan ‘öğrenmenin ve katılımın önündeki engeller’153 hakkında bilgi sağlayacaktır. Bu tür engeller 

yalnızca erişimi imkansız binalar biçiminde fiziksel çevrede değil, aynı zamanda müfredatta, öğrenme 

ve öğretme yaklaşımlarında veya mevcut kültürlerde de olabilir. Örneğin, tüm öğrenme materyalleri 

yazılı ise görme engelli bir çocuk bir engelle karşılaşabilir; okumayı mümkün kılan bir program ya da 

Braille alfabesiyle yazılmış materyallerin olması bu engeli kaldıracaktır. Azınlık gruplarına mensup 

veya göçmen geçmişi bulunan çocukların diğer öğrencilerden farklı bir anadili olabilir ve derslere 

erişimlerinin olması için ilave bir desteğe ihtiyaç duyabilirler. Görevli personelin, engellerin bizatihi 

noksanlıkta veya öğrencinin engelliliğinde yattığı yolundaki tutumları da kapsayıcı eğitimin önündeki 

büyük zorluklardan biridir.  

 

Tüm kullanıcı grupları açısından, kırsal ve uzak alanlardaki sağlık, sosyal destek, konut, eğitim, kültür, 

boş zaman etkinlikleri ve ulaşım gibi hizmetlerin sağlanması çoğunlukla şehir ve kasabalara kıyasla 
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  Grundtvig Learning Partnership (2012) Self-assessment of their needs by family carers: The pathway 
to support. Ayrıntılı Rapor. Şu adresten ulaşılabilir: http://www.coface-eu.org/en/Projects/Carers-Project/ 
153

  Booth, T. and Ainscow, M. (2002) Index for Inclusion: developing learning and participation in schools, 
London: Centre for Studies on Inclusive Education. 

http://www.coface-eu.org/en/Projects/Carers-Project/


59 

 

tatmin edici olmaktan çok daha uzaktır. Kırsal alanlarda yaşayan yaşlılar, aksi takdirde kendilerini 

destekleyebilecek olan gençlerin köy ve çiftlikleri giderek boşaltmasına yol açan şehirleşme ve emek 

göçünün sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu ise yalnızlığın artmasına ve yaşlıların sosyal 

ayrışmaya uğramasına yol açabilmektedir. 

 

Örnek olay incelemesi 8: WHO ‘Yaşlı dostu Şehirler’ inisiyatifi  

 

WHO ‘Yaşlı Dostu Şehirler’ inisiyatifi 2006 yılında WHO ‘Yaşlı Dostu Şehirler Küresel Ağı’nın 

kurulmasıyla birlikte başladı. Bu program yaşlıların sağlık ve esenliğini etkileyen çevresel, sosyal ve 

ekonomik faktörleri amaçlamakta ve şehir ortamının aktif ve sağlıklı yaşlanmayı destekleyen önemli 

ögelerini tespit etmeye çalışmaktadır. Programın ürettiği kılavuz, şehir yaşamının yaşlıların sağlık ve 

yaşam kalitesini etkileyebilen sekiz yönünü tespit eder. Bu yönler şunlardır:  

 

 dış mekanlar ve binalar, 

 ulaşım, 

 konut, 

 sosyal katılım, 

 saygı ve sosyal kapsayıcılık, 

 şehir yaşamına katılım ve istihdam, 

 iletişim ve bilgi, 

 toplum desteği ve sağlık hizmetleri.154  
 

 

1.1.3 Kuruma yerleştirmenin nedenlerine ilişkin niteliksel bilgi 

 

Araştırmalar, kurumsal bakımdaki çocukların yalnızca %6’sı155 ila %11’inin156 öksüzlerden oluştuğunu 

göstermektedir Çocukların çoğu bir aileye sahip olup, aileden ayrılmanın nedenleri yoksullukla veya 

destek hizmetlerinin yetersizliğiyle ilgilidir.157 Bu da aileler için gereken destek sağlanmış olsa, 

ayrılığın önlenmiş olabileceği anlamına gelmektedir.158 Benzer şekilde, konut yetersizliği, çevrenin 

erişime kapalı olması ve uygun evde bakım hizmetlerinin olmayışı (fakat bunların yanısıra aile içi 

şiddet, istismar ve ihmal de) birçok engelliyi ve yaşlıyı evlerinden ayrılmaya ve yatılı bir kuruma 

taşınmaya zorlamaktadır. Çoğunlukla, kuruma yerleştirilmekten kurtulmaları için gereken destek cüzi 

ölçülerdedir. Örneğin, İngiltere’de yaşlıların %23’ü ilaçlarını almakta güçlük çektikleri için bir 

                                            
154

  World Health Organization, Ageing and Life Course, Family and Community Health, Cenevre; 
www.who.int/ageing/en 
155

  Browne, K. & Hamilton-Giachritsis, C., Mapping the number and characteristics of children under 
three in institutions across Europe at risk of harm, University Centre for Forensic and Family Psychology 
(Avrupa Birliği Daphne Programı, Nihai Proje Raporu No. 2002/017/C). 
156

  Mulheir (2012) Deinstitutionalisation – A Human Rights Priority for Children with Disabilities Equal 
Rights Review. 
157

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e  
158

  SOS Uluslararası Çocuk Köyleri Birleşmiş Milletler Alternatif Çocuk Bakımı Kılavuz İlkeleri’nin 
uygulanması için bir değerlendirme aracı geliştirmiştir. Ulusal veya bölgesel düzeyde alternatif bakım gören 
çocukların durumlarını değerlendirme amacı taşıyan bu araç kurumsuzlaştırma için ulusal veya bölegesel 
stratejiler ve eylem planları geliştirmek için kullanılabilmektedir. Şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.crin.org/docs/120412-assessment-tool-SOS-CV%20.pdf 

http://www.who.int/ageing/en
http://www.crin.org/docs/120412-assessment-tool-SOS-CV%20.pdf#_blank
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huzurevine yerleşmektedir.159 O halde, yapılacak analizin insanların toplumdaki günlük yaşamlarında 

karşı karşıya kaldıkları ve evlerini terk etmelerine ve/veya kuruma yerleştirilmelerine yol açabilecek 

sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışması gerekir.  

 

Örnek olay incelemesi 9: Kuruma yerleştirme nedenlerini ortaya koymak 

 

Ana-babaları ve hizmetleri kullanan insanları dinlemenin önemi şu ulusal örnekte kanıtlanmıştır: 

Ailelerinden ayrılmış üç yaşın altındaki çocukların çoğunluğu genç bekar annelerin çocukları olarak 

kaydedilmişti. Sonuç olarak, planlanan çözüm genç anneler ve bebekleri için evler geliştirmek 

olmuştu. Ülkenin yerel idarelerinden birinde, bakım almaya yeni başlamış yaklaşık 200 kişilik bir 

grubun analizi yapılmış ve elde edilen resmi rakamların ulusal düzeydeki eğilimle aynı eğilimi 

gösterdiği, yani ilk kez çocuk sahibi olan genç annelerin çocuklarını terk ettiği ortaya çıkmıştı. Bakıma 

alınan çocukların çoğu Roman kökenliydi ve araştırmaya dahil edilmeleri de araştırmacı olarak 

eğitilmiş başka Roman annelerin onlarla mülakatlar yapmasıyla gerçekleşti. Burada bulgular resmi 

rakamlardan çok farklı çıktı: Bulgulara göre çok az sayıda çocuk genç bekar anneler tarafından 

terkedilmişti; çoğu çocuk aslında maddi olarak zorluk çeken ana-babaların dördüncü ya da beşinci 

çocuğuydu. Bu koşullarda ihtiyaç duyulan destek, resmi istatistiklerce belirtilen türdeki destekten çok 

farklıdır ve farklı hizmetler gerektirir.160 

 

Kuruma yerleştirmelerin nedenlerine ilişkin niteliksel bilgiler, kurumsal bakım sistemleri analizinin bir 

kısmını oluşturur. Ancak, bu bir bireyin ve/veya ailenin karşı karşıya kaldığı problemlerin bir analizini 

sunmaz. Örneğin, kuruma yerleştirilmesinin nedenleri olarak sunulan ‘engellilik’ veya ‘hastalık’ gibi 

kategoriler, çocuk ve ailenin ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve ailenin ayrılmasını önlemek 

için ne tür bir desteğin gerekli olduğunu ayrıntılı olarak göstermez.  

 

Ayrıntılı bir bilgi kümesi kurumlara yerleştirilen ailelerle, çocuklarla, yetişkinlerle veya yaşlılarla 

yapılan anket ve/veya mülakatlarla elde edilebilir. Araştırma araçlarının aileleri damgalamayacak 

biçimde uygun olarak dizayn edildiğinden emin olmak önemlidir. Formların, bireysel bir sorun olarak 

engellilik anlayışını değil, sosyal engellilik modelini (tanım için bkz. sayfa 126) esas alması vazgeçilmez 

önemdedir. Bu amaçla, hizmetleri kullanan aileler ve/veya bireylerin, araçların geliştirilmesine 

katılmaları fayda sağlar.  

 

Örnek olay incelemesi 10: Ailelerin ihtiyaçları için bir öz-değerlendirme kılavuzu 

 

Bir Fransız STK’sı olan Association des Paralysés de France (APF) engelli bir çocuk veya yetişkinin 

olduğu bir ailenin ihtiyaçlarını saptamayı amaçlayan bir öz-değerlendirme aracı olan ‘Ailelerin 

ihtiyaçları için Kılavuz’u yayımladı.  

 

                                            
159

   Department of Health (2006) Supporting People with Long Term Conditions to … Self Care, A Guide to 
Developing Local Strategies and Good Practice, şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_413
0868.pdf 
160

  Extract from Bilson, A. & Harwin, J. (2003) Changing minds, policies and lives: Improving Protection of 
Children in Eastern Europe and Central Asia. Gatekeeping Services for Vulnerable Children and Families. UNICEF 
& World Bank, s.46. 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4130868.pdf
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4130868.pdf
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Aile bakıcılarının ihtiyaçlarının bir öz-değerlendirmesini mümkün kılan araçların geliştirilmesi, aile 

bakıcılarını bakımın ortağı olarak tanımaya doğru atılan bir adımdır. Bu araçlar aile bakıcılarının 

kendilerini böyle tanımlamaları ve ihtiyaçlarını ifade etmeleri için onları güçlendirmektedir. Bakım 

sunmak istemiyor veya buna güçleri yetmiyorsa, bilgi ve tavsiyelere ulaşmaları ve alternatif planlar 

ya da öngörülmeyen durum planları yapmaları onlar için daha kolaydır. Öz-değerlendirme aynı 

zamanda hizmet sunucuları ile aile bakıcıları arasındaki işbirliğini büyütmeyi teşvik eder ve aile 

bakıcısı eğitim programları geliştirilmesini destekler.161 

 

1.2  Yerel düzeyli ihtiyaçlar ve fizibilite analizi: Kurumsal bakım sistemine ilişkin niceliksel ve 

niteliksel bilgiler 

 

1.2.1 ‘Kurum’un tanımı 

 

Bilgi toplamadan önce, ‘kurum’un açık bir tanımını formüle etmek ve üzerinde uzlaşmak önemlidir. 

Bu Kılavuz İlkeler büyüklükle ilgili bir tanım yapmaktan kaçınarak, büyüklüğün kurumların en önemli 

özelliği olmadığını kabul etmektedir; önemli olan şey kurumların, kullanıcıların yaşam kalitesini ve 

onurlarını nasıl etkilediğidir. Bununla birlikte, durum analizi amacı açısından, her ülke kendi 

bağlamına uygun olarak mekanın büyüklüğünü belirleyen bir tanım geliştirebilir. Önemli olan tüm 

başlıca paydaşların (kullanıcıların yönettiği organizasyonlar, ana-baba grupları, bakıcılar ve hizmet 

sağlayıcılar dahil) yapılan tanımla ilgili tartışmalara katılmasını sağlamaktır.  

 

1.2.2 Bakımevleri ve kurumlara ilişkin bilgiler 

 

‘Kurum’un tanımının uygulanmasıyla, yatılı mekanlar sisteminin analizi söz konusu kurumların 

büyüklüğüne ve halihazırda orada yaşayan insanlara ilişkin niceliksel bilgiler sağlamalıdır.  

 

 Her bir sakine dair örnek bilgiler 

 

- Yaş 

- Cinsiyet 

- Etnisite 

- Din 

- Eğitim 

- Kişinin kuruma yerleştirilmeden önce nerede olduğu: örneğin, öz ailesi, doğum hastanesi, 

uzun süreli yatılı kurum, v.b.  

- Aile bağlantıları: kişinin aile bireylerinin ve/veya başka akrabalarının olup olmadığı ve 

bunlarla irtibatının olup olmadığı 

- Kurumsal bakımda kalma süresi 

- Yerleştirilme nedenleri 

- Engellilik/hastalık/zaafiyet derecesi 

- Finansal bağımlılık (yoksulluk) 

 

 Kurumlara dair örnek bilgiler 

                                            
161

  Grundvig Learning Partnership, a.g.e 
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- Tiplerine göre kurumların sayısı: örneğin, belli bir yaşta ve ana-baba bakımından yoksun 

çocuklara yönelik kurumlar, zihinsel engelli yetişkinlere yönelik kurumlar, v.b. 

- Kurumun yeri: örneğin, köyde/şehirde, şehrin nüfus açısından büyüklüğü v.b. 

- Kurumun büyüklüğü: mekan sayısı ve sakin sayısı dahil olmak üzere. 

- Fiziksel koşullar: örneğin, binanın genel durumu, sağlık tesislerinin durumu, ısıtma sisteminin 

durumu v.b. 

- Kabul ve taburcu sayısı 

- Kurumlarda ortalama kalma süresi 

- Personel bilgileri: örneğin, kullanıcı başına düşen personel sayısı, meslekler, kurum 

müdürünün adı 

- Bağlı olunan otorite (bakanlık, belediye, bölge yönetimi, STK, v.b.) 

- Bütçe ve fon kaynakları 

- Verilen hizmetler 

 

Yukarıdaki bilgiler halihazırda kurumsal bakımda olan insanların kurumsuzlaştırılmalarını 

desteklemeye yönelik strateji ve eylem planının geliştirilmesinde kullanılacaktır. Bu bilgiler aynı 

zamanda önleyici tedbir ve hizmetlerin geliştirilmesi bakımından da yararlıdır. Örneğin, eğer kabul 

kaynağının analizi çocukların büyük çoğunluğunun yerel bir doğum hastanesinden geldiğini 

gösteriyorsa, bu durum orada bir hizmetin başlatılmasına duyulan ihtiyaca işaret eder ve o bölgeye 

bir sosyal hizmet çalışanı tayin etme yönünde bir karar alınabilir. 

 

1.2.3 Sosyo-ekonomik ve demografik veriler 

 

Toplum temelli bakım ve desteğe geçişi planlayan politika yapıcılar reform hangi aşamada 

gerçekleşirse gerçekleşsin, aynı zamanda nüfusa ait genel sosyo-ekonomik ve demografik 

trendlerden de haberdar olmalıdırlar. Şu hususlara ilişkin niceliksel veriler toplamak mümkündür: 

 

 yoksulluk ve sosyal dışlanma: AB Üye Ülkeleri için Avrupa 2020 süreci doğrultusunda, 

 çeşitli sosyal yardımlar alanların sayısı: örneğin, engelliliğe ilişkin olanlar, ödenekler, konut 

maliyeti v.b. 

 çocuk yoksulluğu, 

 eğitim başarısı: AB Üye Ülkeleri için Avrupa 2020 süreci doğrultusunda, 

 uzun süreli işsizlik, 

 nüfusun yaş yapısı, 

 nüfusun etnik yapısı. 

 

Bu veriler nüfusun ihtiyaçlarını tespit etmek açısından çok önemli olabilir. Örneğin, eğer bir bölgede 

büyük bir yaşlı nüfus bulunuyorsa, veriler sayesinde, bu ihtiyaca cevap vermek için gereken bakım 

düzeyini öngörmek ve buna uygun olarak toplum temelli hizmetler geliştirmek mümkündür.  
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Bunun yanında, nüfustaki psiko-sosyal engellilik162 ve ruh sağlığı şartları ile fiziksel engellilik ve 

zihinsel engellilik gibi kuruma yerleştirmelere yol açması en muhtemel meselelerle ilgili daha spesifik 

veriler toplanabilir. Bu tür veriler kapanması planlanan kurumların yanısıra eğitim, sağlık ve refahla 

ilgili katkı sistemlerinden toplanabilir. Ayrıca, insanların almak istediği bakım ve destek türüne ilişkin 

saha araştırmaları yoluyla da niteliksel veriler toplanmalıdır. Sonra da bu bilgiler toplum temelli 

hizmetlerin geliştirilmesi konusunda yetkin otoritelerce alınan kararların temelini oluşturmalıdır. 

 

Burada sözü edilen veri türleri örneklerden ibarettir, listeler ise kesinlikle kuşatıcı değildir. Temel ilke 

şudur: Nüfusun ihtiyaçları, onları karşılayacak doğru bakım ve destek sistemleri geliştirmek üzere 

tespit edilmelidir.163 

  

2. KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İhtiyaç analizi, mevcut kaynaklara ilişkin değerlendirmeyle bütünlenmelidir. Halihazırda mevcut olan 

kaynakları ya da kurumsuzlaştırma süreci tamamlandığında mevcut olacak olan kaynakları bilmek, bu 

kaynakların toplum temelli bakımda kullanılmasına ve gerekli ilave kaynaklara ilişkin kararların 

şekillenmesine yardımcı olacaktır. 

 

Kaynakların değerlendirilmesi şunları içermelidir: 

 

2.1 İnsan kaynaklarının değerlendirilmesi 

 

Bu değerlendirme yatılı kurumlar sistemi içindeki, ayrıca çocuk koruma, sosyal hizmet, sağlık ve 

eğitim sistemleri içindeki insan kaynakları hakkında bilgi sağlar; örneğin, çalışanların sayısı, vasıfları, 

bilgi ve becerileri hakkında. Yatılı kurumlarda çalışan birçok insan yeni hizmetlerde çalışabilir ya da 

reforma uğrayan sistemde başka biçimlerde yer alabilir. Sosyal hizmet çalışanları toplumdaki 

ihtiyaçlarla ilgili bilgi toplama işine veya bir farkındalık yaratma kampanyasına katılabilirler. Yaygın 

hizmetlerde çalışan insanlar da, örneğin engelli çocuklarla çalışma deneyimi olan öğretmenler, 

sonraki bir aşamada değerli bir kaynak olabilirler. Resmi bakım sistemlerinin dışında kalabilen başka 

insanlar da şayet gereken bilgi ve becerilere sahiplerse ve toplum temelli hizmetlerin ve toplumda 

kapsayıcılığın gelişimini destekliyorlarsa sürecin parçası olabilirler. Bu insanlar arasında STK’lardan 

veya yerel gruplardan olan aktivistler ve uzmanlar, toplum liderleri, gönüllüler ve başka kimseler 

olabilir.164 

 

 

 

                                            
162

  Kabul etmek gerekir ki küresel toplumca kullanılan bu terim genişçe tanımlanmıştır (örneğin, the 
World Network of Users, Ex-Users and Survivors of Psychiatry bu terimi Birleşmiş Milletler Engellilere İlişkin 
Haklar Sözleşmesi’nin müzakereleri boyunca kullanmıştır). Bu terim akıl hastası olarak teşhis edilen, 
etiketlenen veya algılanan insanları içerecek biçimde kurgulanmış olup, kişilik bozukluğu olanları da 
kapsayabilmektedir. Psiko-sosyal engeli olanlar kimi zaman ‘ruhsal hastalığı‘ ya da ‘ruhsal bozukluğu’ olan ruh 
sağlığı hizmetleri kullanıcıları olarak da anılır. Kaynak: Mental Disability Advocacy Centre, www.mdac.info 
163

  Aynı zamanda bkz. European Social Network (2011) Developing Community Care, Kısım III.1 ‘Stratejik 
alan ihtiyaç değerlendirme ve planlama’. Brighton: ESN. Şu adresten de ulaşılabilir: http://www.esn-eu.org/e-
news12-march29-dcc-report 
164

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e 

http://www.mdac.info/
http://www.esn-eu.org/e-news12-march29-dcc-report
http://www.esn-eu.org/e-news12-march29-dcc-report
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2.2 Finansal kaynakların değerlendirilmesi  

 

Yeni hizmetlerin planlanmasında kaynakların en etkili biçimde kullanılmasını sağlamak için, yatılı 

kurumları sürdürmeye dönük maliyetlerin kapsamlı bir değerlendirmesine ihtiyaç vardır. Kurumsal 

bakımdaki kişi sayısı azaldıkça, aktarılan paranın toplum temelli bakımın gelişimi için kullanılacağına 

dair teminat verilmelidir. (Finansal kaynakların planlama ve transferine ilişkin daha fazla bilgi için bkz. 

Bölüm 5). 

 

 

 

2.3 Maddi kaynakların değerlendirilmesi 

 

Bu değerlendirme, içinde kurumların barındığı devlet mülkiyetindeki165 toprak ve binaların 

değerlendirilmesine işaret eder. Konum, durum ve büyüklüğe bağlı olarak, binalar toplum temelli 

hizmetler için gelir sağlamak üzere kiralanabilir veya satılabilir. Binalar başka bir grup için uzun süreli 

yatılı kurum olarak ya da tecrit, dışlanma veya düşük kaliteli bakıma neden olabilecek başka herhangi 

bir şekilde kullanılmamalıdır. 

 

Bunun yanısıra, toplumda mevcut olan fiziksel kaynakların değerlendirilmesi, bu kaynakların 

insanların topluma dahil edilmesini nasıl destekleyebileceklerini belirlemek üzere yapılan fizibilite 

çalışmasının (bkz. bu bölümün başlarındaki kısım 1.2) parçası olarak, yerel otoritelerle ortaklaşa 

gerçekleştirilmelidir.  

 

3. MEVCUT TOPLUM TEMELLİ HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Yeni toplum temelli hizmetler geliştirmeden önce, halihazırda toplumda bulunan hizmetlere ilişkin 

kapsamlı bir bilgi edinmek önemlidir. Bu, gerçekte ihtiyaç olmadığı halde paralel iki hizmet yürütme 

riskinden kaçınmaya yardımcı olur ve mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanımına katkıda 

bulunur. Örneğin, yatılı bakımı bırakan kişileri desteklemek üzere halihazırda bazı toplum temelli 

hizmetler sunan organizasyonlar veya gruplar olabilir. Eğitim materyalleri, kolay okunan yayınlar, 

eğitim planları ya da kişi merkezli planlama araçları gibi değerli deneyim ve materyallere sahip 

olabilirler ve bunlar çabaları tekrar etmekten kaçınmak üzere paylaşılabilir. Bu aşamada yararlı bir 

araç da ülkede veya bölgede hizmetlerin dağılımını gösteren bir harita hazırlamak olabilir. Bu türden 

bir harita çıkarmaya daima bir kalite, erişim kolaylığı ve ilgili diğer hizmet özelliklerinin 

değerlendirilmesi eşlik etmelidir. Hizmetlerin analizi yalnızca sosyal hizmetlere ve sağlık hizmetlerine 

odaklanmamalı, aynı zamanda eğitim, istihdam, dinlence v.b. alanlardaki mevcut hizmetleri de 

dikkate almalıdır. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde tüm ilgili kurumların bu analize dahil edilmesi 

önemlidir. 

 

 Mevcut toplum temelli hizmetlere ilişkin örnek bilgiler 
 

                                            
165

  Bazı ülkelerde pazarın büyük bir bölümü, özellikle de yaşlılar için olan bakımevleri, özel sektörün 
mülküdür (örneğin, İngiltere ve Hollanda). 
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- Hizmet tipi: örneğin, danışma merkezi, eğitim merkezi, aile tipi ortam 

- Kullanıcı profili: örneğin, 3-7 yaş arası öğrenme güçlüğü olan çocuklar, zayıf düşmüş kişiler 

veya yaşlılar 

- Konum ve erişim kolaylığı 

- Kapasite: yani, kaç kişiye yer sağlanabileceği (yatılı bir kurumda) veya hizmet sunulabileceği 

- Kaynaklar 

- Mülkiyet: örneğin, özel veya devlet 

- Fon kaynağı: örneğin, geçici proje fonu, devlet fonu 

 

Örnek olay incelemesi 11: Çocuklara yönelik sağlık, eğitim ve sosyal koruma sistemlerinin stratejik 

değerlendirmesi için araç takımı 

 

Uluslararası bir STK olan Lumos çocuklara yönelik sağlık, eğitim ve sosyal koruma sistemlerinin 

stratejik değerlendirmesine yönelik bir araç takımı düzenlemiştir. Araç takımı şunları içermektedir: 

 

 Kurumlardan kapsamlı kabul ve taburcu bilgileri toplamaya yarayan bir ‘stok ve akım’ analiz 

aracı. Buna, kurumsal kültür hakkında bir gözlem anketi eşlik etmektedir. 

 Öncelikli çocuk vakaları ile sosyal hizmetlerden yardım talebinde bulunan aileler hakkında 

niceliksel ve niteliksel bilgi toplayan bir sosyal hizmet vaka inceleme aracı. Bu araca, sosyal 

hizmet dairelerinin müdürlerine yönelik bir anket eşlik eder. 

 Şu konulara ilişkin ulusal yasaları ve yerel uygulamaları değerlendiren bir dizi anket: çocuk 

istismarı ve ihmal/acil durum önlemleri, koruyucu aile bakımı, bakımevi bakımı, önleyici 

hizmetler, çocuk adalet sistemi, toplum sağlığı hizmetleri ve erken müdahale, kapsayıcı 

eğitim, standartlar ve denetim v.d. 

 İlgili tüm personele yönelik bir eğitim ve nitelikler aracı. 

 Kurumun kendisine ilişkin bir bina ve arazi anketi. 

 Yeni hizmetlerin işletme giderlerinin yanısıra, kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma 

geçişteki tüm sürecin toplam maliyetine ilişkin projeksiyonlar üreten bir finansal analiz aracı. 

 

Bu araç takımı dört ülkede uygulanmış ve stratejik değerlendirmeler tam kurumsuzlaştırmayı (ya 

ulusal ya da bölgesel olarak) planlamak üzere kullanılmıştır. Bu planlar kurumsuzlaştırmanın 

fizibilitesi ve sürdürülebilirliği konusunda ulusal, bölgesel ve yerel otoriteleri ikna etmeye 

yardımcı olmuştur. Ayrıca, fon başvurularına yardımcı olması için de kullanılmıştır. 

 

 

Ek okumalar: 
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Eastern Europe and Central Asia. Gatekeeping Services for Vulnerable Children and Families. UNICEF 
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Glasby, J., Robinson, S. & Allen, K. (2011) An evaluation of the modernisation of older people’s 

services in Birmingham – final report. Birmingham, Health Services Management Centre.  
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Araçlar: 

 

Better Care Network and UNICEF (2009) Manual for the measurement of Indicators for children in 
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Bölüm 3: Strateji ve eylem planı geliştirilmesi 

 

Kurumsuzlaştırma ve toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine yönelik bir strateji ve eylem planı, 

durum değerlendirmesi boyunca toplanan bilgilerden yararlanmalıdır (bkz. Bölüm 2).  

 

Bu bilgiler reformların ulusal ve bölgesel ölçekte eşgüdümlü ve sistematik bir biçimde 

gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.  

 

BM Engellilere İlişkin Haklar Sözleşme’nin getirdiği yükümlülükler 

 

EHİS Madde 4(1) gereğince, tüm Taraf Devletler “tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin 

eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmekle 

yükümlüdür.” Söz konusu devletler bu taahhüdü yerine getirmek üzere, kurumsal bakımın 

alternatiflerini kurmak için somut adımlar atmalıdırlar. Bu adımlar açık, ölçülebilir ve zaman 

kısıtlamasına tâbi, ayrıca başarı elde etmeye yönelik belli hedefleri olan eylem planları hazırlamayı da 

içerir. Ulusal stratejilerin diğer hususlar yanında şunları da içermesi önerilmektedir: kurum veya 

kurumların kapanışı için hedeflenen bir tarih, nicelik olarak gösterilebilen ilerlemeyi içeren ölçülebilir 

bir zaman çizelgesi, uzun süre kalınan kurumlara kabulün yasaklanması, tüm toplum temelli 

hizmetler için kesin standartlar geliştirme ihtiyacının kabulü ile bu tür standartların engellilerin 

temsilci örgütleri ve engelli aileleriyle yakın işbirliği içinde geliştirileceğinin kabulü v.b.166 Bu 

taahhütler, kurumların uygun hizmetler hazır hale gelmeden kapanmamasını sağlamak açısından, 

aile ve toplum temelli bakım ve/veya desteğin kapasitesini artıracak tedbirlerle aynı doğrultuda 

olmalıdır. Stratejiler ve eylem planlarına, aynı zamanda, yeni hizmetlere nasıl fon sağlanacağına 

açıklık getirecek bir bütçe eşlik etmelidir. 

 

1. KATILIMCILAR VE SÜREÇ 

 

İlgili kişilerin ihtiyaç ve arzularını dikkate alan ve farklı kesimlere karşı eşgüdümlü bir yanıt sunan iyi 

bir strateji ve eylem planı ancak tüm paydaşların geniş katılımıyla geliştirilebilir. Çocukların 

korunması, sağlık, eğitim, kültür, dinlence, istihdam, engellilik, ulaşım ve finans dahil olmak üzere 

ilgili tüm kesimlerden karar alıcılar strateji ve eylem planına dahil edilmelidir. ‘Devlet-dışı’ aktörler 

(hizmetleri kullanacak olan ya da kullanması muhtemel kişiler) baştan itibaren örgütleriyle, aileleriyle 

ve hizmet sağlayıcılarıyla birlikte sürece dahil edilmelidir. Hizmet sağlayıcıların dahil edilmesi mevcut 

iyi uygulamaları teşvik etmek bakımından yararlı olacaktır. Aynı zamanda, bu paydaşlar politika 

belgelerinin, en çok etkilenenlerin gerçek ihtiyaç ve çıkarlarını yansıtmasını sağlayacaktır. Bununla 

birlikte, birçok durumda hizmet kullanıcılarının çıkarı ile ailelerinin çıkarları farklı olabilmektedir. 

Dolayısıyla her iki tarafın da sürece anlamlı katılımını sağlamak önem arz etmektedir.  

 

Reforma yaklaşım bağlam ülkeye göre değişecek ve paydaşların reformun nasıl olması gerektiğine 

ilişkin vizyonlarını yansıtacaktır. Kurumsuzlaştırma stratejisinin aynı anda çocuklar, engelliler, zihinsel 

engelliler ve yaşlılar gibi tüm kullanıcı gruplarının ihtiyaç ve şartlarını karşılamasını beklemek gerçekçi 

                                            
166

  Parker, C. (2011), A Community for All: Implementing Article 19, A Guide for Monitoring Progress on 
the Implementation of Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Open Society 
Public Health Program, Open Society Foundations, s. 17-18. 
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olmayabilir. Her ülkenin, kapsamlı bir değerlendirme temelinde en iyi başlangıç noktasını tespit 

etmesi gerekecektir.   

 

Çoğunlukla mantıklı olan, reformu gerçekleştirmeye yönelik bir siyasi ve/veya toplumsal iradenin 

halihazırda oluştuğu noktadan başlamaktır. Örneğin, bir ülkede engelli yetişkinlere yönelik bir 

kurumda ortaya çıkan kriz bir kurumsuzlaştırma programı için katalizör olmuştur. Çocuklara yönelik 

planlar ancak bundan sonra gelişmiştir. Oysa başka ülkelerdeki yaygın uygulama çocuk hizmetleriyle 

başlamak olmuştur. 

 

Örnek olay incelemesi 12: Bulgaristan’da bölgesel sosyal hizmetler planlaması 

 

Geçtiğimiz on yılda, Bulgaristan’ın bakım ve/veya desteğe muhtaç çocuklar ve yetişkinler için 

geliştirdiği aile ve toplum temelli bakım ve hizmetler, çoğunlukla, kesin bir ulusal strateji veya plan 

olmaksızın geliştirildi. Bu durum hizmetlerin ülke genelinde eşitsiz bir biçimde dağılmasına yol açtı ve 

hizmetler temel olarak yalnızca her belediyenin yerel planlama kapasitesine, mevcut finansal 

kaynaklara ve onların etkinlik gerçekleştirme kapasitelerine bağlı kaldı. Söz konusu durum, 

hizmetlere eşit bir biçimde erişimi olmayan potansiyel hizmet kullanıcıları şeklinde sonuç verdi.  

 

Bulgaristan’da bölgesel hizmet planlaması 2009 yılında öncelikle üç bölgede bir pilot proje olarak 

başladı, 2010’dan itibaren ise ülkenin 28 bölgesinin tamamını kapsadı. Konuyla ilgili yasal çerçeve 

tarafından desteklenen bu planlama yaklaşımının amacı, bölgesel düzeyde sosyal hizmetler 

arasındaki eşgüdümü geliştirmek, hizmetlerin daha eşit biçimde dağılmasına katkıda bulunmak ve 

paydaşlar arasındaki eşgüdümü geliştirmektir. Toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesi için beş yıllık 

stratejiler (2011-2016) bölgesel düzeydeki başlıca Devlet ve Devlet-dışı aktörlerin katılımıyla 

oluşturuldu. Stratejiler hükümetin kurumsuzlaştırma politikasıyla aynı doğrultuda olup, ihtiyaç ve 

kaynak değerlendirmesine uyan spesifik yerel bağlamı esas almaktadır. İlgili tüm Devlet ve Devlet-dışı 

aktörler bu süreçte yer aldılar. 

 

Her ne kadar sonuçları henüz değerlendirilmemiş olsa da, yerel düzeydeki tüm paydaşlar bu bölgesel 

planlama yaklaşımını desteklemektedir.  

 

2. STRATEJİ 

 

2.1 Genel Bakış 

 

Strateji sosyal hizmet ve diğer sistemlerde yapılacak reformu belli hedeflere doğru yönlendirmek 

üzere genel bir çerçeve sağlayan siyasi belgedir. Söz konusu hedefler; 

 

 kurumların kapatılması, 

 toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesi ve 

 kapsayıcı yaygın hizmetlerdir.  
 

Ülke bağlamına bağlı olarak, strateji ulusal ya da bölgesel düzeyde geliştirilebilir. Strateji, reformun 

eşgüdümlü, bütüncül ve sistematik bir biçimde uygulanmasını sağlayacaktır.  
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Kuşkusuz, stratejinin en önemli görevi, hizmet kullanan ya da hizmete ihtiyaç duyan kişiyi kesin 

olarak reformların merkezinde tutmaktır. Birçok reformun sorunu münhasıran hizmetlerin 

dönüştürülmesine ve fonların yeniden tahsisine odaklanmış olmalarında yatmaktadır. Bu şekilde 

makro düzeye odaklanmak başlıbaşına bireyin ihtiyaçlarını gözden kaçırma riski taşımaktadır.167  

 

Anahtar Kılavuz 4: Kurumsuzlaştırma stratejisinin bileşenleri 

 

 Değerler ve ilkeler 

 Kuruma yerleştirmeyi ve aile bölünmesini önlemeye yönelik tedbirlerle birlikte, kurumsal 

bakımdan aile ve/veya toplum yaşamına geçişin desteklenmesine yönelik tedbirler 

 Çocuk koruma, sosyal hizmet, sağlık ve eğitim sistemlerinin işleyişini iyileştirmeye yönelik 

tedbirler 

 İş gücü kapasitesini artırmaya yönelik tedbirler 

 Sağlık, eğitim, konut ve ulaşım dahil olmak üzere evrensel hizmetlere eşit erişimin sağlanmasına 

yönelik tedbirler 

 Sosyal kapsayıcılığa yönelik ve yoksulluk karşıtı tedbirler   

 Ulusal düzeyde kalite standartlarının belirlenmesi ve hizmet ödenekleri için çalışan bir teftiş 

sistemi kurulması 

 Farkındalık yaratma etkinlikleri 

 Stratejinin hayata geçirilmesini desteklemek üzere yasal çerçevede yapılması gereken 

değişiklikler 

 Stratejinin hayata geçirilmesini desteklemek üzere yapılması gereken finansal düzenlemeler 

 

 

Örnek olay incelemesi 13: Slovakya’da Sosyal Hizmet Sisteminin Kurumsuzlaştırılması ve Alternatif 

Çocuk Bakımı Stratejisi (‘Strateji’)168 

 

Strateji kısa ve öz bir belge olarak tasarlanmıştır. Prensipte, kurumsuzlaştırmanın nedenlerini ortaya 

koyan, AB’deki ve uluslararası alandaki en son gelişmeler ile Slovakya’nın taahhütlerini ve bunların 

yanısıra sosyal hizmetler ve çocuk bakımında gelinen son noktayı bildiren bir politika belgesidir. 

Strateji iyi uygulama örnekleri sunar fakat çoğunlukla kurumsuzlaştırmanın temel ilkeleri üzerine 

odaklanır ve uygulamaya dönük başlıca tedbir ve belgeleri, benimsenmeleri için gerekli olan zaman 

dilimiyle birlikte ortaya koyar.  

 

Stratejiyi daha da geliştiren ve (hayata geçirmesi gereken) iki ulusal eylem planı (UEP’ler) vardır: 

 

1. Sosyal hizmetler sisteminde kurumsal bakımdan toplum temelli bakıma geçiş için 2012–2015 

yıllarına ait UEP.169 

  

                                            
167

  Goering, P. ve diğerleri. (1996) Review of Best Practices in Mental Health Reform, Minister of Public 
Works and Government Services Canada. 
168

  Hükümet tarafından onaylanan karar no. 761/2011, 30 Kasım 2011. 
169

  Slovakya Cumhuriyeti Çalışma, Sosyal işler ve Aile Bakanlığı (MoLSAF) tarafından 14
 
Aralık 2011 

tarihinde onaylanmıştır. 
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2. Yargı Kararlarının Çocuk Yurtlarında Uygulanmasına ilişkin 2012–2015 yıllarına ait ve 2020 

hedefi taşıyan UEP/Konsept Belgesi.170  

 

 

2.2 İlkeler 

 

Strateji geleceğin bakım sistemi için net bir vizyon formüle etmelidir ve bu bakım sistemi ÇHS, BM 

Alternatif Çocuk Bakımı Kılavuz İlkeleri, EHİS, Yaşlanmaya ilişkin Madrid Deklarasyonu ve Eylem Planı, 

AİHS ve diğer tüm ilgili enstrümanlar gibi uluslararası insan hakları belgelerinde mahfuz bulunan ilke 

ve değerleri temel almalıdır. Örneğin, çocuklar söz konusu olduğunda bu vizyon, zorunluluk ve 

uygunluk ilkelerini tanımayı kapsar; bu ise çocukların zorunlu olmadıkça alternatif bakıma 

yerleştirilmediklerini ve ev-dışı bakımın sağlandığı durumlarda bu bakımın uygun koşullarda 

sağlandığını ve bakımın çocuğun haklarına, ihtiyaçlarına ve üstün yararına karşılık geldiğini garanti 

altına alma gereğine işaret etmektedir.171  

 

Strateji aynı zamanda örneğin, engelliler dahil tüm çocukların bir aile ortamında büyüyüp gelişmesi 

gerektiğini, tüm çocukların eşit haklara sahip olduğunu, dolayısıyla engelli çocukların da engelli 

olmayan çocuklarla aynı aile hayatı, eğitim ve sağlık haklarına sahip olduğunu tanımalıdır.172 Strateji 

genel olarak engellilerin algılanmasına ilişkin bir dönüşüm gerektirecektir: Hasta ve edilgen bakım 

nesnelerinden eşit haklara sahip yurttaşlara doğru olan bu dönüşüm, topluma tam katılım ve dahil 

olma ilkesi ile tercih, kontrol ve bağımsızlık ilkesinin desteklenmesidir. Strateji aynı zamanda 

yaşlıların onurlu ve bağımsız bir hayat sürdürme ve sosyal ve kültürel hayata katılma haklarının, 

yaşlılara sağlanan bakımın öncü ilkesi olması gerektiğine işaret eder. 

 

2.3 Kurumsuzlaştırma stratejisinin bileşenleri 

 
 

2.3.1 Önleyicilik ile toplum yaşamına ve bağımsız yaşama geçiş 

 

Kapsamlı bir kurumsuzlaştırma stratejisinin aynı anda iki alana birden odaklanması gerekir: 

 

i.  Kuruma yerleştirmeyi ve alternatif bakım ihtiyacını önlemeye yönelik tedbirler  
 
 Çocuklar söz konusu olduğunda, bu tedbir ayrılığı önlemek amacıyla ailelere ve ana-babalara 

destek sağlamayı kapsamaktadır. Yaşlılar için ise mümkün olduğu sürece kendi evlerinde 

yaşamalarını ve kendi bağımsızlıklarına sahip olmalarını sağlayacak politikalar oluşturmayı 

kapsar.  

 

ii. Halihazırda kurumsal bakımda olan kişileri yeniden toplum yaşamına döndürmeyi 

ve bu kişilerin bağımsız yaşamalarını desteklemeyi amaçlayan tedbirler 

 

                                            
170

  Alternatif çocuk bakımının dönüşümü ve kurumsuzlaştırma planı: Slovakya Cumhuriyeti Çalışma, 

Sosyal işler ve Aile Bakanlığı tarafından 14
 
Aralık 2011 tarihinde onaylanmıştır. 

171
  Birleşmiş Milletler Alternatif Çocuk Bakımı Kılavuz İlkeleri, paragraf 21. 

172
  Daha fazla bilgi için bkz. Mulheir, a.g.e 



71 

 

Çocuklar bakımından, bu tedbir, önceliğin öz veya geniş aileyle yeniden birleşmeye verilmesi, 

bunun yanısıra yeniden bir araya gelmesi uygun olmayan çocuklar için aile temelli ve aile 

benzeri bakım seçeneklerinin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. Zihinsel engelliler ve 

yaşlılar dahil olmak üzere, engelliler söz konusu olduğunda ise öncelik bu kişilerin toplumda 

ve kendi evlerinde bağımsız yaşamasını destekleyen çözümlere verilmelidir. Konut ile bakımı 

bir araya getiren grup evleri ve benzeri diğer yatılı hizmetler geleneksel kurumların olağan 

alternatifleri olarak görülmemelidir (bkz. Bölüm 5).  

 

2.3.2. Fon sağlama 

 

Stratejinin gerçekleştirilmesini destekleyecek finansal düzenlemeler belirtilmelidir: Hangi fonlar 

halihazırda mevcuttur, kurumların kapanmasından sonra hangi fonlar mevcut olacak, hangi ilave 

fonlar sağlanacak ve kaynakları neler olacak (bkz. Bölüm 6)? Reformun başarısı açısından önemli bir 

faktör de halihazırda yatılı kurumları ayakta tutmak üzere kullanılan fonların korunmasını ve yeni 

toplum temelli hizmetlere aktarılmasını sağlamaktır (fonların ‘korumaya alınması’). Ayrıca, stratejinin 

uygulanmasından ve eylem planının tamamlanmasından sonra finansman sürdürülebilirliğini 

sağlamak da önemlidir. Bir çok ülke için, AB Yapısal Fonları önemli bir fon kaynağı olacaktır.  

 

2.3.3 Sosyal kapsayıcılık 

 

Strateji sosyal kapsayıcılığa ilişkin açık bir taahhüt ifade etmelidir. Kurumların kapatılması ve bir dizi 

toplum temelli hizmetin geliştirilmesi bu sürecin yalnızca bir yönünü oluşturur. Sağlık hizmetleri, 

eğitim, yaşam ve iş koçluğu, konut, ulaşım ve kültür gibi kamu hizmetlerini kapsayıcı hale getirmek ve 

yaş ve engele bakılmaksızın herkesin erişimine açmak üzere tedbirler getirilmelidir. Hâlâ birçok 

ülkede kuruma yerleştirmelerin başlıca sebeplerinden olan yoksulluğu azaltmayı amaçlayan eylemler 

de söz konusu tedbirlere eşlik etmelidir. Yoksulluk karşıtı ve sosyal kapsayıcılığı destekleyen 

politikalar, Avrupa 2020 stratejisinin yoksulluk içinde ve sosyal dışlanma yaşayan insan sayısını 

azaltma hedefi ile aynı doğrultudadır. 

 

2.3.4 Hizmet ödenekleri için kalite standartları173 

 

Strateji ulusal düzeyde başlatılan ve teftişe tâbi olan hizmet ödeneklerine ilişkin kesin standartlar 

belirlenmesini öngörmelidir. Her ne kadar hizmetler yerel ve/veya bölgesel düzeyde planlanacak ve 

sunulacak olsa da, ortak standartları belirlemek ulusal hükümetin sorumluluğu olmalıdır. Bu 

standartlar teknik meselelere odaklanmak yerine, kullanıcıların insan hakları ve yaşam kaliteleriyle 

ilgili olmalıdır (bkz. Bölüm 9). İster STK’lar veya kâr amacı gütmeyen sağlayıcılar ya da yerel otorite 

tarafından sağlanan hizmetler, ister Devlet tarafından yönetilen hizmetler söz konusu olsun, tüm 

hizmetler için aynı standartlar geçerli olmalıdır. Standartların, hizmet kalitesine ilişkin ulusal bir teftiş 

sisteminin parçası olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Standartlar denetim araçlarıdır; standartların 

karşılanmadığı noktada denetleyen ve müdahale eden sistemler olmaksızın, hizmetler genelinde 

kalitenin iyileşmesinin istikrarsız olması muhtemeldir. 

 

                                            
173

  Bakanlar Komitesi’nin kurumsuzlaştırma ve engelli çocukların toplum yaşamı konusunda üye ülkelere 
yönelik Tavsiye Kararı CM/Rec(2010)2. 



72 

 

Hizmet sağlayıcıların ev içi kalite yönetim sistemlerinin yanısıra, bağımsız hizmet inceleme ve kalite 

değerlendirme işlevi üstlenecek bir kamu sisteminin getirilmesi gereklidir. Etkili değerlendirme 

sistemleri yalnızca hizmet sağlayıcıların ne yaptığına bakmamalı, hizmetleri kullanan kişilere dönük 

sonuçları da tespit etmeye çalışmalıdır. 

 

2.3.5 Yasal çerçeve 

 

Mevcut yasal çerçeve gözden geçirilmeli ve reformların uygulanmasının önündeki tüm engellerin 

kaldırılmasını sağlamak üzere değiştirilmelidir. Yasalar, temel uluslararası ve Avrupa insan hakları 

belgeleri doğrultusunda, farklı grupların topluma tam olarak dahil edilmesini ve katılmasını 

desteklemelidir. Bunun yanında, sürdürülebilir hizmet desteği sağlamak üzere ödenekler, fonlar ve 

hizmetlere kolay erişim için gereken yasal çerçeve hazırlanmalıdır (bkz. Bölüm 4). Gereken tüm 

toplum hizmetlerinin geliştirilebilmesini garanti altına almak için, çoğunlukla, yeni tür hizmetler ya da 

yeni mesleklere yer açacak yasalarda ve mevzuatta reform yapmak gereklidir. 

 

2.3.6 İş gücü kapasitesi 

 

Yasal sistemlerde çalışan uygulayıcıların oynadığı rol, reform vizyonunun ulaştırılması açısından 

vazgeçilmezdir. Personelin mesleki bilgi ve becerisini artırmak ve eğitim ve denetim gibi yeterli 

destekleri almasını sağlamak için çeşitli tedbirler düşünülebilir. Ancak, en büyük zorluk hizmet 

kullanıcılarına karşı yerleşik önyargılı tutumların üzerine gidip onları dönüştürmek için sistemin 

kültürünü değiştirmektir. Birçok personelin düşük ücretli ve eğitilmemiş olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Kurumlarda bakım hizmeti vermek, ki buralar çalışan-kullanıcı oranının yetersiz 

olduğu yerlerdir, çoğunlukla personelin sakinler için yalnızca fiziksel bakımın en azını icra etmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Yaptıkları işten az ödül almakta ve sakinlerin kendileri kadar kuruma 

yerleşmiş hale gelmektedirler. Personelin, direnç faktörü olmak yerine, değişimin pozitif taşıyıcısı 

olması için personeli güçlendirmek üzere spesifik adımlar atmak gerekmektedir.174 

 

2.3.7 Çocuk koruma ve sosyal hizmet sistemlerinin kapasitesi 

 

Çocuk koruma ve sosyal hizmet sistemlerinin etkili işleyişi reformların başarılı bir biçimde 

gerçekleştirilmesi açısından vazgeçilmezdir. Karşılaşılan güçlükler analiz edilmeli ve yeterli sayıda 

personel ve iyi bir eşgüdüm olmasını sağlayacak uygun tedbirler getirilmelidir. Ailelerin uygun 

hizmetlere yönlendirilebilmesi, gerekmeksizin çocukların alternatif bakıma ve kurumlara girişinin 

yapılmasına meydan vermemek üzere, çocukların ayrılığını önleyecek etkili mekanizmaların da 

oluşturulması gereklidir.175 

 

Anahtar kılavuz 5: Çocuk ve yetişkin koruma politikaları 

 

Reformu yürütürken, reform stratejisinin bir parçası olarak, çocuk koruma sorunlarına müdahaleye 

yönelik ödenekleri de içeren bir çocuk koruma politikası geliştirilmelidir. Bu politika şu hususları 

kapsamalıdır: 

                                            
174

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e., s.100-103, 107. 
175

  UNICEF a.g.e (2010). 
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 doğrudan zarar görme riski altındaki çocuklar, 

 personel aleyhine yapılan suçlamalar, 

 risk altındaki çocukları yerleştirme ihtiyacı ve 

 acil müdahale (örneğin, ağır ihmal ve istismarı önlemek üzere yapılan müdahaleler). 

 

Bununla birlikte, istismar veya istismar riski durumlarında doğrudan ve etkili müdahale sağlamak 

üzere, istismar riski altındaki savunmasız yetişkinleri korumaya yönelik bir politika yürürlüğe 

girmelidir.176  

 

Bu bağlamda ‘çocuk koruma’ teriminin, dar anlamıyla, çocukların çocuk istismarı ve ihmalinden (ÇİVİ) 

korunmasına işaret ettiğine dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerde savunmasız çocukların bakımını yürüten 

sistemleri ifade eden, daha geniş anlamdaki ‘çocuk koruma’ terimiyle karıştırılmamalıdır. 

 

 

 

2.3.8 Farkındalık yaratma 

 

Farkındalık yaratma etkinlikleri tüm alanlarda reformlara eşlik etmelidir. Çoğu zaman belli gruplarla 

ilgili olumsuz tavırlar ve mitler toplum merkezli seçeneklerin gelişimini aksatabilmektedir. Bununla 

birlikte, hizmetlerin kullanıcıları (ya da potansiyel kullanıcıları) olan kişiler ve aileleri arasında, 

toplumda mevcut olan destek hakkında farkındalık yaratmaya dönük etkinlikler düzenlemek 

önemlidir. Bu bilhassa aileler açısından önemlidir çünkü aile bakıcılarının kendileri kendi ihtiyaçlarının 

her zaman farkında değildirler (‘gizli bakıcılar’177). Son olarak, aile doktorları, sosyal hizmetler ve 

refah hizmetleri, yerel otoriteler ve dinî organizasyonlar da dahil olmak üzere, toplumda insanların 

ihtiyaç anlarında temasa geçtiği hizmet ve otoritelerle sistematik olarak ilişki kurmak ve onları 

bilgilendirmek de önemlidir. Bu konuda STK’lar da önemli bir rol oynayabilir. 

 

2.3.9 Moratoryum 

 

Yeni kurumlar kurulmasını durdurma taahhüdü kurumsuzlaştırma stratejisinin başarıya ulaşması için 

vazgeçilmez bir önkoşul olarak görülmektedir.178 Kapanma sürecinde olan kurumlara yeni kabuller 

almayı durdurmak da aynı derecede gereklidir. Çocuk başına düşen yüksek maliyetlerin büyük ölçekli 

kurumlardaki çocuklara dağıtıldığı tesislerde, kurum müdürlerinin boş yatakları doldurması ya da 

yerel otoritelerin çocuk sayısını yüksek tutması finansal nedenlere dayanabilmektedir ve bunun 

üzerinde durmak gerekir. Kurumun kapatılması kararlaştırılmış olmasına karşın, toplumdaki destek 

hizmetlerinin eksikliği de müdürler üzerinde baskı oluşturup sakin kabulüne devam etmelerine 

neden olabilmektedir. Bu ise süreci süresiz olarak erteleme riski taşımaktadır. 

                                            
176

  Department of Health and Home Office (2000) No Secrets: Guidance on developing and implementing 

multi-agency policies and procedures to protect vulnerable adults from abuse. Şu adresten ulaşılabilir: 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_407

4540.pdf 
177

  Grundvig Learning Partnership, a.g.e  
178

  DECLOC Raporu. 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4074540.pdf
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4074540.pdf
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Çocuklar açısından bakıldığında, kurumsal bakıma giriş yapan çocuk sayısını düşürmeye yönelik 

tedbirlerin bir parçası olarak moratoryumlar uygulanabilir ve bunlara, yerel otoritelerin önleyici 

hizmetlerin gelişimine yatırım yapması için teşvik oluşturacak eylemler eşlik edebilir.179  

 

Bununla birlikte, bir alternatif bakım biçimine ihtiyacı olan çocukların yerleştirileceği yeterli hizmetler 

tesis edilinceye kadar, kurumlara kabullerle ilgili tam bir moratoryum uygulanmamasını sağlamak 

önemlidir. Bunun yerine, moratoryum tedricen ve toplum temelli hizmetlerin gelişimine paralel 

olarak uygulanmalıdır. Bebeklerin kurumlara kabulüne moratoryum uygulaması başlatılan bir ülkede, 

bu moratoryum, daha çok sayıda bebeğin koşulların çoğunlukla kurumlardakinden daha kötü olduğu 

doğum veya çocuk hastanelerinin koğuşlarında uzun süreler geçirmesine yol açmıştır. Bu durum, bu 

çocukların sağlık ve gelişimleri üzerinde olumsuz etkide bulunmuştur.180 

 

2.3.10 Kullanıcıların yönettiği örgütler 

 

Hizmet kullanıcılarının dahil edilmesini destekleme konusunda, kullanıcıların yönettiği örgütlerin 

oynadığı rolün önemi mevzuatta ve fon sağlama aşamasında takdir edilmelidir. Kullanıcıların 

yönettiği birçok örgüt tarafından sunulan akran desteği, destekçi eğitimi, bilgi ve tavsiye gibi bağımsız 

yaşam hizmetleri, Devletin fon sağladığı toplum temelli hizmetler karışımının bir parçası olarak 

görülmelidir. Bunun yanısıra, kullanıcı örgütleri ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde karar alma 

süreçlerine dahil edilmelidir. Psikiyatri/ruh sağlığı hizmetleri kullanıcılarını temsil eden örgütler, diğer 

engelli örgütleriyle istişarede bulunulan tüm platformlara eşit bir zeminde katılmalıdır.  

 

Kimi zaman kullanıcıların ve onlara ait örgütlerin katılımı, sırf onların da dahil edildiğini kamuya 

göstermek maksadıyla ‘yapmacık’ bir tarzda yapılmaktadır; oysa gerçekte kararları etkilemek için ya 

hiç güçleri yoktur ya da çok az güçleri vardır. Kullanıcının anlamlı katılımı yurttaşlık ve demokratik 

katılım ilkelerinden kaynaklanmaktadır ve hizmetlerin geliştirilme ve uygulanma tarzı konusunda 

kullanıcılara daha fazla kontrol vermelidir. Küçük çocuklar ve zihinsel engelliler gibi, anlama ve 

iletişim kurmada özel güçlükleri olanlar için ilave zaman ve kaynak ayrılarak onların anlamlı 

katılımları da sağlanmalıdır. 

 

2.3.11 Öğrenme alanları ve pilot projeler 

 

Yeni politika ya da programlara tanıtım projelerinin eşlik etmesi yaygın bir uygulamadır. Bu projeler 

politikaların pratikte nasıl işlediğini göstermeye yarar ve öğrenme alanları olarak iş görür. 

Kurumsuzlaştırma bağlamında, öğrenme alanları yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına 

dair deneyim kazanmak181 ve daha geniş ölçekli reform programlarını yönetme kapasitesini 

geliştirmek için kullanılabilmektedir. Aşağıda, Moldova Cumhuriyeti’nde yapılmış bir tanıtım projesi 

örneği bulunmaktadır. 

 

                                            
179

  Eurochild (2012a) De-institutionalisation and quality alternative care for children in Europe: Lessons 
learned the way forward, Bitmemiş çalışma. 
180

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e. 
181

  DECLOC Raporu, s.103. 
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Örnek olay incelemesi 14: Herkes için Toplum Moldova İnisiyatifi182 

 

27 yaşındaki Ion hayatının çoğunu Moldova’da yatılı bir kurumda geçirdikten sonra, yeniden 

Oxentea’daki evine taşındı. Ion yerel toplumun desteğiyle ailesinin arazisi üzerinde kendi evini yapıyor 

ve bahçesinde sebze yetiştiriyor. “Buraya bir kuyu kazmak istiyorum, böylece suyumu uzaktan 

getirmek zorunda kalmayacağım; kuş ve hayvan da beslemek istiyorum. Evin etrafında ve bahçemde 

çalışmak için ihtiyacım olan aletleri satın almam gerekiyor. Evin etrafında insanın her tür alete 

ihtiyacı oluyor. Bunların hepsini satın almak için paraya ihtiyacım var, bu yüzden köyde 

çalışabileceğim iş arıyorum; mısır toplamak, üzüm toplamak…” 

 

Kapsam 

Herkes için Toplum Moldova inisiyatifi (C4A MD) Moldova’da zihinsel engellilerin183 

kurumsuzlaştırılmasına yönelik bir tanıtım projesidir.184 T Proje, Orhei zihinsel engelli erkekler ve 

erkek çocuklar kurumunun kapatılmasında pilot rol oynayıp onun yerine bir dizi toplum temelli 

hizmet ve destek ikame ederek, Moldova’da engelliler için yatılı bakım sistemini dönüştürmeyi 

amaçlamaktadır. Kurumlardan toplum yaşamına doğru sürdürülebilir bir geçiş sağlamak amacıyla, 

aynı zamanda politika geliştirmeye, yasamaya, ayrıca kurumsuzlaştırma projeleri ve kaliteli toplum 

temelli bakım desteğini yönetmeye yönelik yerel kapasiteyi artırmaya da önem verilmektedir. 

 

Arkaplan 

Moldova’nın engelliler için bakım ve destek sistemi ağırlıklı olarak kurumsal bakıma dayanmaktadır. 

Başta zihinsel engelliler olmak üzere, birçok engelli büyük yatılı kurumlarda veya destek almaksızın 

evde tecrit edilmişlerdir. Eğitime veya istihdama hiçbir erişimlerinin olmadığı bir halde, toplum 

yaşamından dışlanmış bulunmaktadırlar. Geçen yıllarda Moldova engelliler için sosyal kapsayıcılığa 

doğru bir geçiş başlatmış, bunun sonucunda Engelliler için Sosyal Kapsayıcılık Stratejisi’ni benimsemiş 

ve EHİS’i onaylamıştır. Moldova aynı zamanda çocuklar için yatılı bakım sisteminin reform sürecini de 

başlatmış, ancak, C4A MD’nin başlamasına dek zihinsel engelli çocukları bu sürece dahil etmemiştir.  

 

Moldova’nın politika değişikliği doğruca pratik uygulama tedbirleri getirilmesiyle tamamlanmadı. 

2008’in sonunda C4A MD inisiyatifi kurulduğunda, refah ve eğitim hizmetlerine ilişkin yasalar ve 

finans mekanizmaları yalnızca kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikti. Ülkede yürümekte olan 

az sayıdaki toplum temelli hizmet de STK’lar tarafından kurulmuştu ve büyük ölçüde bağışlarla 

yürütülmekteydi. Orta ve ileri derecede engelli çocukları desteklemek için STK’ların bile çok sınırlı bir 

kapasitesi vardı; zihinsel engelli yetişkinlerle toplum içinde çalışmak için ise neredeyse hiçbir imkan 

yoktu. 

 

 

 

                                            
182

  Bu örnek olay incelemesi Raluca Bunea tarafından Açık Toplum Ruh Sağlığı İnisiyatifi’nde 
sunulmuştur, Budapeşte, Macaristan.. 
183

  Herkes İçin Toplum Moldova, ‘zihinsel engelliler’ terimini zihinsel engeli olanlar ve/veya ruh sağlığı 

problemi olanlara işaret etmek üzere kullanmaktadır. 
184

  Bu inisiyatif şu kuruluşlar arasında bir ortaklık oluşturulmasıyla kuruldu: Açık Toplum Ruh Sağlığı 
inisiyatifi (MHI)/ Soros Vakfı - Moldova (SFM), Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı ile Keystone 
Uluslararası İnsani Hizmetler ABD (KHSI) / Keystone Uluslararası İnsani Hizmetler Moldova Derneği (KHSIMA).   
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Sonuçlar 

C4A MD inisiyatifinin gerçekleştirdiği uygulama, kurumlardan toplum temelli hizmetlere doğru 

geçişte ve doğru destek ve hizmetler mevcut olduğunda tüm zihinsel engellilerin toplum içinde 

yaşayabileceğini göstermekte başarılı olmuştur. Uygulama aynı zamanda toplum temelli sistemi 

politikalara ve yasaya dahil etmek ve fonları kurumlardan toplum temelli hizmetlere doğru 

kaydırmak bakımından da başarıya ulaşmıştır. Kurumun kapatılması için henüz yürünecek uzun bir 

yol olsa da, şimdiye kadar elde edilen başarılar reformun hızını artırmış, toplum içinde yaşamak ve 

politika ve yasalarda tanınan bir toplum temelli bakım sistemi kurmak için zemin hazırlamıştır. 

 

Önemli sonuçlar 

 70’ten fazla kişi aile birleşmesiyle veya koruyucu ailelere, ortak/aile yaşama düzenlerine ve 

toplum temelli konutlara yerleştirilerek kurumsuzlaştırılmıştır. 

 40’tan fazla kişinin kuruma girişi önlenmiş ve bu kişiler toplum içindeki hizmetlere dahil 

edilmiştir. 

 Politika çerçevesi güçlendirilmiştir: Engelliler için Sosyal Kapsayıcılık Stratejisi Parlamento 

tarafından kabul edilmiş, EHİS onaylanmıştır. 

 Toplum temelli hizmetlere ilişkin ikincil mevzuat kabul edilmiştir: C4A MD’nin yürüttüğü tüm 

pilot hizmetler ikincil mevzuatta düzenlenmiş ve fonları yatılı kurumlardan toplum temelli 

hizmetlere doğru yönlendirmek için bir ulusal mekanizmanın kurulması kabul edilmiştir. 

 Geliştirilen hizmetlerin birçoğu için yerel otoriteler aracılığıyla Devlet bütçesinden fon 

sağlanmıştır. 

 Ülkenin çeşitli bölgelerinde engelli çocuklara yer açmak üzere, örgün eğitim veren okulların 

kapasiteleri ve kaynakları geliştirilmiştir.  

 Mobil ekiplerin faaliyet göstermesiyle belli başlı toplum temelli destekler ülke genelinde mevcut 

hale gelmiştir. 

 Ulusal yayın organları engellilerin ve ailelerinin başarı öykülerini düzenli olarak yayınlamakta, 

engelliliğe ilişkin damgalamaların sorgulanmasına ve toplum düzeyinde tutum değişikliği 

yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

Zorluklar 

Kurumsuzlaştırma süreci karmaşık bir süreç olmuştur. C4A MD projesi 2008 yılında başlamış ve son 

dört yılda 110 kişinin ya Orhei’den çıkarılıp toplum yaşamına geçmesi sağlanmış ya da bu kişilerin 

kuruma yerleştirilmeleri önlenmiştir. Hâlâ 250’nin üzerinde kişi Orhei’de ve binlercesi Moldova 

genelinde çeşitli benzer kurumlarda bulunmaktadır. Toplum yaşamını Moldova’daki tüm engelliler 

için gerçeğe dönüştürmek için, güçlü ve sürekli bir siyasi irade ve kurumlardan toplum temelli bakım 

sistemine tam geçişi desteklemek üzere kaynak taahhüdüne ihtiyaç vardır. Yetenek, bilgi ve 

hizmetlere, ayrıca zihinsel engellilerin eşit yurttaşlar olarak toplum içinde yaşayıp topluma 

katılmalarını mümkün kılan altyapının inşasına sürekli yatırım yapılması gerekmektedir.   

 

Önemli zorluklar: 

 Yaklaşımın karmaşıklığı: topluma yerleştirilme, yaygın hizmetlere erişim, (oluşturulması 

gereken) özel hizmetlere erişim, eğitim ve istihdama erişim sağlama zarureti. 

 Kurumdan gelen direnç. 
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 Hizmet sağlayıcıların (kamu ve STK’lar), zihinsel engellilere hizmet sağlama kapasitesinin sınırlı 

olması. 

 Yetki alanlarında toplum temelli hizmetlere yer vermeleri için teşvikler az sorumluluklar çok 

olduğu halde, yerel hükümetlerin siyasi iradeyi sürdürmesi. 

 Maliye Bakanlığı’nın toplum temelli hizmetlere fon sağlamaya geçiş konusunda esnekliğinin 

olmayışı; maliyet verimliliği karşısında sosyal değişime fon sağlama yaklaşımı. 

 Kurumsuzlaştırmayı sürdürmek için geçiş fonu sağlamak amacıyla Avrupa Birliği dahil olmak 

üzere diğer bağışçılarla temasa geçmek.185 

 

 

3. EYLEM PLANI GELİŞTİRMEK 

 

Kurumsuzlaştırma politikaları ve toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesi çoğunlukla pratik 

uygulamalar olmaksızın deklarasyonlar düzeyinde kalmaktadır. Uygulamanın başarılı olduğu 

ülkelerde, kısa vadeli ve uzun vadeli kapsamlı planların varlığı önemli bir faktör olmuştur.186 Stratejiye 

eşlik eden gerçekçi eylem planları tüm paydaşların katılımıyla geliştirilmelidir.  

 

Hiçbir hükümetin tecrit edilmiş ortamlarda yaşayan tüm kişiler için aynı anda kurumsuzlaştırma 

uygulamasına geçmek için gereken kaynağa sahip olması mümkün olmadığından, söz konusu plan 

acil önceliğe sahip grupların hangileri olduğunu (üç yaşın altındaki çocuklar veya yaşlılar gibi) açıklığa 

kavuşturmalıdır. Buna, durum değerlendirmesi temelinde ve tüm paydaşlarla istişare edilerek karar 

verilmelidir.  

 

Bunun yanısıra, eylem planının en azından aşağıdaki ögeleri barındırması tavsiye edilmektedir: 

 

 yönetimin ve lider ekibin terkibi ve rolü, 

 stratejide yer alan hedef ve tedbirlere karşılık gelen etkinlikler, 

 zaman çizelgesi, 

 sorumlu kurum ve kişiler, 

 geliştirilecek hizmetler, 

 maliyetler, mevcut kaynaklar ve gerekli fonlar ve 

 izleme ve değerlendirme çerçevesi. 

 

Bir izleme ve değerlendirme çerçevesinin, eylem planına dahil edilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Bu, reformun ilerleyişi hakkında sürekli bilgiler sağlayacak ve karşılaşılan problemlere işaret 

edecektir; bunlar, büyüyüp kriz haline gelmeden vakitlice müdahale edilmesi gereken problemlerdir. 

İzleme ve değerlendirme çerçevesi şunları içermelidir: izleme ve denetleme göstergeleri, süreç ve 

zaman çizelgesinin eşgüdümüne ilişkin sorumluluklar (örneğin, planın hangi aralıklarla gözden 

geçirileceği). 

 

                                            
185

  Daha fazla bilgi için bkz.: Başarı öykülerinin videoları http://www.inclusion.md/ro/videogallery/9 ve 

http://www.youtube.com/watch?v=sCsZviOCxSE politika ve yasaların Rusça ve Romenceleri 

 http://www.mpsfc.gov.md/md/hotariri/ and http://www.mpsfc.gov.md/md/legi/ 
186

  Freyhoff, G. ve diğerleri, a.g.e 

http://www.inclusion.md/ro/videogallery/9
http://www.youtube.com/watch?v=sCsZviOCxSE
http://www.mpsfc.gov.md/md/hotariri/
http://www.mpsfc.gov.md/md/legi/
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Anahtar kılavuz 6: Kurumların kapatılmasına yönelik planlar 

 

Kapatılmasına karar verilmiş her kurum için aşağıdaki planlar da geliştirilmelidir.187 Bu planlar ulusal 

eylem planını yerel düzeyde yürütmeye yardımcı olacaktır.  

 

 Bireysel ihtiyaç ve tercihlerine bağlı olarak, kullanıcıların toplum yaşamına için 

hazırlanması/desteklenmesi ve geçişine yönelik planlar (Bölüm 7 ve 8). 

 Kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerini dikkate alan toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine 

yönelik planlar (Bölüm 5). 

 Bireysel tercihleri ve yeni hizmetlerin koşullarını göz önünde bulunduran, personelin yeniden 

görevlendirilmesi ve eğitimine ilişkin planlar (Bölüm 10 ve 9). 

 Kuruma ait arazi ve/veya binaların alternatif kullanımına ilişkin plan (Bölüm 6). 

 Fonlar ve fon kaynakları (Bölüm 6). 

 Yerel toplumun hazırlanması – örneğin, farkındalık yaratma ve eğitim etkinlikleri (Bölüm 8). 

 

Kurumsuzlaştırma planları çoğunlukla “maksimum bilgisizlik ve minimum deneyim koşulları altında” 

geliştirilmektedir188 ve bu yüzden uygulama ilerledikçe planlarda değişiklik yapılmasına ihtiyaç 

duyulması muhtemeldir. Bu bir problem olarak görülmemeli, etkinliklerin uygulanma sürecinin 

olağan bir parçası olarak düşünülmelidir: Alınan derslere bağlı olarak etkinliklerin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi.  

Bununla birlikte, planların değerlendirilme ve gözden geçirilmesinin süresiz ertelemelere yol 

açmaması, ayrıca, önerilen değişikliklerin insan hakları değer ve ilkelerine dayalı ve tüm temel 

paydaşlarla istişare içinde yapılması hayati önem taşımaktadır. 

 

Örnek olay incelemesi 15: Psikiyatri alanında kurumsuzlaştırma: Finlandiya iç bölgesinde 

yetişkinlere yönelik psikiyatri hizmetleri geliştirme projesi (2005-2010)  

 

2005 yılında Finlandiya iç bölgesinde ruh ve sinir hastalıkları hastanelerindeki hasta sayısı ülkenin geri 

kalanındaki benzer hastaların sayısını ciddi ölçüde aştı. Evde tedavi ekipleri veya ‘mobil ekipler’in 

olmadığı bu bölgede, hastanede tedaviden yararlanma ve ayakta tedaviye ayrılan mevcut kaynaklar 

açısından belediyeler arasında önemli farklar vardı. Açık bakım hizmetlerinin yetersizliği, yatılı hasta 

hizmetinin uygunsuz bir biçimde ve iyi bir uygulamadan uzak kullanılmasına yol açmıştı. 

 

Projenin amacı Finlandiya iç bölgesinde psikiyatri hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin kapsamlı bir 

plan oluşturmaktı. Bu, iyi uygulama ilkeleri, başlıca hizmet tipleri ve bakım modelleri, sorumluluk 

dağılımı ve hizmetlerin derecelenmesi (temel bakım ya da uzman bakımı), bakım sisteminin yapısı ve 

kaynakları, takip, değerlendirme ve maliyetleri kapsayan bir plan olacaktı. Plan belediyeler, sağlık 

hizmet merkezleri, toplum ruh sağlığı ekipleri, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve sosyal hizmetler 

ile işbirliği içinde geliştirilecekti.  

 

2005 yılında belirlenen spesifik hedefler şunları kapsıyordu:  

                                            
187

  DECLOC Raporu, s.55. 
188

  DECLOC Raporu, s.57. 
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 yetkinleşmiş bir ayakta tedavi sisteminin geliştirilmesi, 

 bölgedeki ayakta tedavi hizmetleri için ortak standartların belirlenmesi, 

 çok yönlü bir açık bakım sistemi (psikiyatrik acil görev ekipleri, mobil ekipler, ev temelli 

bakım ve kademeli yatılı rehabilitasyonu içeren), 

 eskiye göre daha az birimler halinde organize edilen hastanede tedavi, 

 genel hizmetler ile uzman bakımı arasında açık bir sorumluluk dağılımı ve işbirliği, 

 değerlendirme, geliştirme ve eğitim ile, 

 maliyet verimliliği yüksek bir bakım sisteminin oluşturulması. 

 

Projeden kaynaklanan en değerli değişimler şunlar oldu:  

 

 evde akut tedavi ekipleri, depresyon hemşireleri, ev temelli rehabilitasyon ve bir 

psikogeriatrik danışma ekibini (psikiyatri hemşireleri tarafından verilen danışma hizmetleri) 

içeren bir dizi toplum temelli hizmetin geliştirilmesi, 

 uzmanlaşmış açık bakım hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Merkezleri ile bağlantılı olarak 

Toplum Ruh Sağlığı Ekipleri kurulması, 

 psikiyatrik tedavi alanında yer alan farklı birimler ve organizasyonlar arasında işbirliği. 

 

Sonuç olarak, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin sağladığı bakım düşüş göstermiş; 2005 yılında üç 

hastane ve her 1000 bölge sakini için 0.95 hasta-yatak iken, 2011 yılında iki hastane ve her 1000 

bölge sakini için 0.43 hasta-yatak olarak gerilemiştir. 

 

 

Ek Okumalar: 

 

Zihinsel engellilerin dahil edilebilmesinde yerel hükümetin rolü hakkında bilgiler (online kaynağa şu 

adresten ulaşılabilir: http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=6066096). 

 

Towell, D. & Beardshaw, V. (1991) Enabling Community Integration: The Role of Public Authorities in 

Promoting an Ordinary Life for People with Learning Disabilities in the 1990s. Londra: The King's 

Fund. 

 

Araçlar:  

 

Parker, C. (2011), A Community for All Checklist: Implementing Article 19, A Guide for Monitoring 

Progress on the Implementation of Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities, Open Society Public Health Program, Open Society Foundations, şu adresten ulaşılabilir: 

http://www.soros.org/sites/default/files/community-for-all-checklist-20111202_0.pdf 

http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=6066096
http://www.soros.org/sites/default/files/community-for-all-checklist-20111202_0.pdf
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Bölüm 4: Toplum temelli hizmetlere ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması 

 

Kurumların yerine aile temelli ve toplum temelli alternatifler ikame etme kararı alınmasını 

müteakiben, çocuklar, engelliler, zihinsel engelliler ve yaşlıların toplumca kapsanması için yasa 

desteği oluşturmak önemlidir.  

 

Bu süreç boyunca, mevcut mevzuat ve politikalar gözden geçirilmelidir. Toplumda kaliteli aile temelli 

bakım ve hizmetlerin sunulmasının önündeki tüm engeller, ayrıca, yaygın hizmetlere erişim, topluma 

katılım ve kullanıcının dahil edilmesi önündeki tüm engeller bertaraf edilmelidir. Bunların yerine, aile 

ve toplum kapsayıcılığı ve katılımını destekleyen yasa ve politikalar kabul edilmelidir.  

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin getirdiği yükümlülükler 

 

Hükümetler yasa ve uygulamalarının EHİS ile tutarlı olmasını sağlamalıdır. Hükümetler “yürürlükte 

mevcut, engelliler aleyhinde ayrımcılık teşkil eden yasalar, düzenlemeler, gelenekler ve uygulamaları 

değiştirmek veya ortadan kaldırmak için gerekli olan, yasama faaliyetleri dahil uygun tüm tedbirleri 

almalıdırlar,” (Madde 4 (1) (b)). Bu süreçteki ilk adımlardan biri engelli mevzuatının ötesine geçilerek 

“ulusal mevzuat ve politikaların kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesi” olmalıdır.189 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği Yükümlülükler 

 

ÇHS engelli çocukların haklarına riayet edilmesini sağlamak üzere çocuklara ilişkin özel düzenlemeler 

yapılması gerektiğini kabul etmektedir. Yapılan yardım, “özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi 

bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları 

ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve 

çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel 

gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.”190 Ülkeler aynı zamanda, ayrılığın çocuğun yüksek 

yararına olduğu yolunda karar vermedikçe, çocuğun, ana-babasından, onların rızası dışında 

ayrılmamasını güvence altına alırlar (Madde 9). Ayrıca, geçici ve sürekli olarak aile çevresinden 

yoksun kalan her çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahiptir (Madde 20) ve 

yerleştirme tedbiri uygulanan çocuğun gördüğü tedavi belli aralıklarla gözden geçirilmelidir (Madde 

25). Tüm bu hükümler önleyicilik ve kaliteli alternatif bakım hizmetleri sağlamak üzere ulusal hukuka 

aktarılmalıdır. 

 

1. TOPLUM İÇİNDE YAŞAMA HAKKI 

 

ÇHS, EHİS ve ilgili diğer anlaşmalar doğrultusunda (bkz. Bölüm 1), mevzuatın, çocukların bir aile 

ortamında büyümesi gerektiği ilkesini desteklemesi gerekmektedir. Mevzuatın aynı zamanda 

engellilerin ve zihinsel engellilerin bağımsız yaşama ve topluma dahil olma hakkını da desteklemesi 

gerekmektedir. 

                                            
189

  Parker, C., a.g.e, s.11. 
190

  Madde 23. 
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Çocuğun haklarını korumak için mevzuatın şunları sağlaması gerekir: Çocuğun mümkün olan her 

durumda bir aile ortamında kalma hakkı, yerleştirme ve alternatif bakım planlamasıyla ilgili, gerek 

duyulduğunda rehberlik ve engelli çocuklar için ilave destek. Bu destek çocukların kendi aileleriyle 

kalarak ve kendi toplumuyla bütünleşmiş oldukları halde yeterli sağlık hizmeti ve eğitim almalarını 

mümkün kılan toplum temelli sağlık hizmeti ve kapsayıcı eğitimi içermektedir. 

 

Açık bir şekilde ifade edildiğinde, bağımsız yaşama hakkı engellilerin ve zihinsel engellilerin toplumda 

almaları gereken desteği kazanılmış bir hak olarak almalarını sağlar. Bu da böyle bir desteğin verilip 

verilmeyeceğine dair kararın ulusal, bölgesel veya yerel otoritelerin takdirine bırakılmadığı anlamına 

gelmektedir. Bu hak aynı zamanda, ekonomik kriz dönemlerinde bireylerin ihtiyaç duydukları desteği 

kemer sıkma tedbirlerinin bir parçası olarak kaybetmemelerini garanti altına almaktadır. 

 

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin EHİS doğrultusundaki tavsiyesi şudur: “Yasal çerçeveler bağımsız 

yaşama ve toplum yaşamına dahil edilmeyi mümkün kılan, gerekli destek hizmetlerine erişim hakkını 

tanımayı ve bağımsız yaşama desteğinin bireyin kendi tercih ve isteği temelinde sağlama ve 

düzenleme teminatını içermelidir...”191 

 

Örnek olay incelemesi 16: Yaşam düzenlemelerine ilişkin yasal hükümler 

 

İsveç, yaşam düzenlemeleri ve destek ile ilgili yasal hükümlere sahip az sayıdaki Avrupa ülkesinden 

biridir.  

 

Engelliler için Özel Destek ve Hizmetler Yasası (LSS)192 gereğince, engelliler aşağıdaki hizmetlerin 

birinden veya birden fazlasından yararlanabilirler: kişisel yardım, refakatçi hizmetleri, irtibat kişisi 

(destek kişisi), evde ağrı giderme hizmetleri, 12 yaşından büyük okul çocuklarına yönelik kısa süreli 

çocuk bakıcılığı, kısa süre evden uzak kalma (süreli bakım), çocuklar ve yetişkinler için grup evleri, 

günlük etkinlikler, danışmanlık ve diğer kişisel destekler.  

 

Aynı yasa, bir grup evinde, özel hizmetler verilen bir dairede ya da günlük yaşamı yürütmekte büyük 

ve sürekli zorluklar çektiği düşünülen bireyler için özel olarak uyarlanmış başka bir dairede kalma 

hakkını da öngörmektedir.193 

 

2.  YAYGIN HİZMET VE TESİSLERE ERİŞİM 

 

Kurumsuzlaştırmanın başarılı olması için, toplum içinde yaşayan veya bir kurumdan ayrılıp toplum 

yaşamına geçen, bakım ve desteğe muhtaç çocukların ve yetişkinlerin yaygın hizmet ve tesislere 

erişimleri olmalıdır. 

 

                                            
191

  a.g.e., s.17. 
192

  Yasa (1993):387. 
193

  European Union Agency for Fundamental Rights (2012a) Choice and control: The right to independent 
living, Experiences of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems in nine EU 
Member States, Viyana: AB FRA. 
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Bunlar örneğin, sosyal konut, eğitim, istihdam, sağlık hizmeti, ulaşım, spor ve kültürel tesisler, çocuk 

bakımı tesisleri ve toplumun faydalandığı diğer tüm hizmetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla farklı 

grupların (alternatif bakıma yerleştirilen çocuklar, engelli çocuk ve yetişkinler ve yaşlılar gibi), yaygın 

hizmet ve tesislere erişim sağlayabilme güçleri açısından ayrımcılığa uğramamasını sağlamak için 

konuyla ilgili ayrımcılık-karşıtı mevzuat gerekli hale gelmektedir.  

 

Bazı gruplar örneğin, etnisite veya cinsel yönelim nedeniyle çok yönlü ayrımcılıkla da karşı karşıya 

kalabilir. Ayrımcılık-karşıtı uygun mevzuat herkesin yaygın hizmetlerden eşit biçimde yararlanması 

için gerekli desteğin sağlanacağına dair teminat getirmelidir. Bu, örneğin, ders asistanlarının engelli 

çocukların veya etnik ya da göçmen arkaplanı olan çocukların normal eğitime katılmasını sağlamasını 

içerdiği gibi, engelli yetişkinlerin normal işyerinin bir parçası olması için teknik yardımların 

sağlanmasını da içermektedir. Tedbirler hizmet kullanıcılarının ailelerini de kapsamına almalıdır. 

Örneğin, evli olmadıkları gerekçesiyle ya da bekar veya hemcins hane halkıyla yaşamalarına binaen, 

ana-babalar aile ödeneklerinden ve destek hizmetlerinden mahrum bırakılmamalıdır. 

 

Yukarıda sözü edilen gruplara hizmet sağlayan yerel otoriteler ve STK’lar herkesçe erişilebilir yaygın 

hizmetlere ayrılan ödenekleri yükseltmelidirler. Bu yaklaşım söz konusu gruplar arasında karşılıklı 

anlayış ve kabulün gelişmesine katkıda bulunacaktır çünkü örneğin engellilerin erişimine uygun hale 

getirilen tesisler aynı zamanda yaşlılar ve küçük çocuğu olan ana-babaların da işine yarayacaktır.  

 

Kişilerin engellilik ya da yaş nedeniyle, oy kullanma hakkı, evlenme veya çocuk sahibi olma hakkı gibi 

medeni ve siyasi haklardan mahrum bırakılmaması da aynı derecede önemlidir. Herkes için toplum 

inşasında, ülkeler her yönden katılımın önündeki engelleri bertaraf etmeye çaba göstermelidir. 

 

3.  HUKUKİ EHLİYET VE VASİLİK 

 

Avrupa’da bir milyon civarında yetişkinin – çoğunlukla zihinsel engelliler ve/veya ruh sağlığı sorunları 

yaşayanlar – ya kısmi ya da tam olmak üzere vasiliğin bir biçimine bağlı olduğu tahmin 

edilmektedir.194 Bu kişilerin vasileri ya aile üyeleri ya da Devletin temsilcileridir (örneğin, kurumların 

idarecileri, diğer sosyal bakım personeli veya belediye başkanları). Tam vasilik altında olanlar 

neredeyse tüm medeni haklarını yitirirler ve hayatın çoğu alanında onlar için yasal geçerliliği olan 

kararlar alacak bir vasilerinin olması şarttır.195 

 

Vasilik ile kuruma yerleştirme arasında yakın bir bağlantı vardır; nitekim birçok yetişkin uzun süreli 

kurum veya hastanelere kendi istekleri dışında ya da bilgilendirilmiş onayları alınmadan yasal vasileri 

tarafından yerleştirilmektedir. Araştırmalar vasiliğin aynı zamanda aileler tarafından, istenmeyen 

zihinsel engelli aile üyelerini ‘uzaklaştırıp’ kurumlara ‘yerleştirmek’ için kullanılabildiğini de 

göstermektedir.196  

                                            
194

  Eğer mahkeme bir kişinin tam ehliyetsizliğine hükmederse o kişiye bir tam vasi tayin edilebilir. Vasi, 
mevzubahis kişi adına tüm yasal hak ve ödevleri ifa etme yetkisine sahiptir. 
195

  Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Who Gets to Decide? Right to Legal Capacity for 
Persons with Intellectual and Psychosocial Disabilities, CommDH/IssuePaper(2012a)2, paragraf 2.1 
196

  MDAC-Shine (2011) Out of Sight – Human Rights in Psychiatric Institutions and Social Care Homes in 
Croatia, Budapeşte-Zagreb, online olarak bkz.: 
http://www.mdac.info/sites/mdac.info/files/croatiareport2011_en.pdf 

http://www.mdac.info/sites/mdac.info/files/croatiareport2011_en.pdf
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Vasiliğe bağlı olanların, nerede, nasıl ve kimlerle yaşamak istedkleri gibi hayattaki önemli kararlardan 

hiçbirini almaya muktedir olmaması bu sistemi toplum içinde yaşama hakkı ile bağdaşmaz hale 

getirmektedir. Kişilerin vasileri tarafından kurumsal bakıma yerleştirilmeleri, yakın zamanlardaki bir 

davada, sistemlerin kişinin kendi kararlarına daha çok ağırlık vermesi gerektiğine hükmeden Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da kınanmıştır. 197 

 

Vasilik kurumlardaki çocuklar için de önemli bir zorluk arz etmektedir. Bazı ülkelerde, yerel otorite 

hem çocuğun vasisi olarak hareket etmekte hem de bakım hizmetlerine yönelik yerel fon tahsislere 

ilişkin kararları vermektedir. Bu bir çıkar çatışmasına neden olabilmektedir ve sonuç olarak, çocuklar 

yerel otorite bütçesi yerine merkezî hükümetin fon sağladığı, yerel otoritenin dışındaki kurumlara 

yerleştirilmektedir. Birtakım ülkelerde, yasal vasilik görevine yeterince kaynak ayrılmamakta, böylece 

vasilerin, çocukların gerçek yüksek çıkarları adına hareket etmeleri sağlanmamaktadır.198 

 

Hukuki ehliyet mevzuatının gözden geçirilmesi tam vasiliğin kaldırılmasını içermeli, dolayısıyla toplum 

merkezli hizmetlere geçişin bir parçasını oluşturmalıdır. Ülkeler vasilik yerine, EHİS Madde 12 ve AİHS 

doğrultusunda, kişilerin karar vermelerinin desteklenmesini sağlayan mevzuatı kabul etmelidir. 

 

 

4.  RIZA HİLAFINA KURUMA YERLEŞTİRME VE RIZA HİLAFINA TEDAVİ 

 

Rıza hilafına kuruma yerleştirme ve rıza hilafına tedavi özellikle zihinsel engellileri ilgilendirmektedir 

çünkü rızaları hilafına ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılabilmekte, kısıtlanabilmekte, ilaç 

almaya zorlanabilmekte veya başka tıbbi işlemlere maruz bırakılabilmektedirler. Avrupa Ruh Sağlığı 

Örgütü tarafından toplanan bilgiler, kurumlarda yaşayan engellilerin büyük bölümünün, psikiyatrik 

teşhise bakılmaksızın ve çoğu zaman rızaları olmaksızın antipsikotik ilaçlar aldığını göstermektedir.199 

 

Engelli çocuklara ve yetişkinlere yönelik başka kurumların da, herhangi bir psikiyatrik teşhis olmadığı 

ve ilaçlar düzenli olarak değerlendirilmediği halde, davranışları kontrol etmek için keyfî bir biçimde 

psikiyatrik ilaçlardan yararlandıklarını gösteren bulgular mevcuttur.200 

 

Avrupa Komisyonu’nun 2005’te yayımladığı Yeşil Kitap zorla yerleştirme ve zorla tedavinin hasta 

haklarını ‘ağır bir biçimde etkilediğini’ ve yalnızca son çare olarak, daha az kısıtlayıcı alternatiflerin 

başarısız olduğu durumlarda uygulanması gerektiğini bildirmiştir. Buna göre, ülkeler bu alandaki 

yasal çerçevelerinin, zihinsel engellilerin toplum içinde yaşama seçenekleri önünde engel teşkil 

etmemesini sağlamalıdırlar.201 

 

 

                                            
197

  Stanev v Bulgaria 36760/06 (2012) AİHM 46, (2012) MHLO 1. 
198

  Lumos’a ait yayınlanmamış araştırma. 
199

  2011 yılında Macaristan’a yapılmış bir araştırma ziyareti sırasında Avrupa Ruh Sağlığı Örgütü 
tarafından elde edilen bilgi. 
200

  Lumos’a ait yayınlanmamış araştırma. 
201

  European Union Agency for Fundamental Rights, a.g.e (2012). 
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BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari Protokolüne İlişkin Parlamenterlere Yönelik El 

Kitabı ve EHİS Komitesi’nin nihai gözlemleri 

 

“Devlet, zihinsel engellileri de içermek üzere engelli kişilerin, özgürlüklerinden mahrum bırakılması 

gibi konulardaki yasalarını ve bu yasaların uygulanmasını dikkatlice gözden geçirmelidir. Örneğin, 

devletler Sözleşme’nin zorunlu olarak kuruma yerleştirilme veya zorunlu tıbbi müdahale yerine, 

toplumda bağımsız olarak yaşamaya ilişkin şartını dikkate almalıdır. Devletler, aynı zamanda, zorunlu 

ya da zorla tıbbi müdahale ile ilgili güvenceleri gözden geçirmenin yanı sıra, bu bağlamdaki 

mevzuatın uygulanmasını izleyecek, istismar vakalarını araştıracak ve gerektiğinde cezalandırıcı 

müeyyideler uygulayacak yasaların ve usullerin olmasını da sağlamalıdır (Madde 16 (4)).”202 

 

Buna ek olarak, Engelli Hakları Komitesi de nihai gözlemlerinde Devletlere, “ruhsal, psikososyal veya 

zihinsel engellilik dahil olmak üzere engellilik temelinde özgürlükten mahrum bırakmaya fırsat 

tanıyan yasaları gözden geçirmesini; belirgin veya tanısı konmuş bir engelliliğe bağlı olarak rıza 

hilafına kuruma alma yetkisi tanıyan hükümleri yürürlükten kaldırmasını; tüm ruh sağlığı hizmetleri 

de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin ilgili kişinin bilgilendirilmiş rızasına bağlı olmasını sağlayan 

tedbirleri kabul etmesini”203 tavsiye etmektedir. 

 

5. TOPLUM TEMELLİ HİZMETLERE DESTEK SAĞLANMASI 

 

Ülkeler toplum temelli hizmetler geliştirmenin yanısıra, hizmetlerin sunumu, hizmetlere erişim ve 

hizmetlere fon sağlanmasını yöneten, yasal ve mevzuata ilişkin bir çerçeve oluşturmalıdır. Bu husus 

hizmetlerin, kurumsuzlaştırma planı veya stratejisinin sonuçlandırılmasının ötesinde sürdürülebilir 

olmasını sağlamak bakımından önemlidir.  

 

5.1 Hizmetlere fon sağlanması 

 

Yeni kurumlar inşa edilmesine karşı uygulanan -ve ulusal bir kurumsuzlaştırma stratejisinin parçası 

olabilen- moratoryum uygulaması, bu amaçla tüm kamu fonlarının kullanımını durdurmayı da 

içermelidir. Bu, mevcut kurumların büyük tadilat projelerini de kapsamalıdır; aksi halde bu projeler 

kısa vadede kurumun kapanmasını savunmayı zorlaştırır. 

 

Yeni kurumların inşası için kamu fonlarının kullanımının engellenmesi, Avrupa fonlarını, özellikle de 

Yapısal Fonlar ve Katılım Öncesi Araç’ı (IPA) içermelidir. Halihazırda, 2014 – 2020 Yapısal Fon 

Tüzükleri taslağı kurumsal bakıma getirilen toplum temelli alternatiflere yönelik yatırımları 

desteklemektedir. Bu husus, Kılavuz İlkeler’e eşlik eden Araç Takımı’nda daha ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

 

5.2 Yerel nüfus için yerel sorumluluk 

 

                                            
202

  United Nations (2007) From exclusion to equality: Realizing the rights of persons with disabilities – 
Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional 
Protocol, Cenevre, http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=242. s.70. 
203

  EHİS Komitesi'nin İspanya’ya ilişkin nihai gözlemleri, paragraf 36, şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/EHİS/Pages/Session6.aspx 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=242
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Session6.aspx
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Yerel bir bölgedeki ilgili kuruluşların ihtiyaç duyan tüm yerel sakinlere hizmet sağlamakla yükümlü 

tutulması önemlidir.204 Kişilerin bir alandan diğerine taşındığı durumlarda (örneğin, kurumdan ayrılıp 

memleketlerine döndüklerinde), yerel otoriteler arasında işbirliği elzemdir. Bu, bir yerel otorite 

sorumluluğu devralmadan diğerinin sorumluluğu bırakmasını ve bu sebeple kişilerin hizmet 

sunumundaki boşluklardan düşmesini önlemeyi sağlar.205 

 

5.3 STK’ların hizmet sunmasının desteklenmesi 

 

Toplum temelli hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine sunulmasının Devlete ait bir sorumluluk olduğu kabul 

edilirken, diğer yandan STK’ların yüksek kalitede hizmetler sunmasının teşvik edilmesi 

gerekmektedir. Devlet, STK’ların hizmet sağlayıcılarla sözleşmeler yapabilmesini sağlayacak 

düzenlemeler yapmalıdır. Yüksek kalitede toplum temelli hizmetlerin ciddi anlamda az gelişmiş 

olduğu ülkelerde, bu tür kuruluşlar çoğunlukla yenilikçi uygulamaların kaynağı olmakta ve yerel 

ihtiyaçlara çok iyi bir biçimde cevap vermektedir. 

 

Toplum temelli hizmet sunan STK’lar uzun vadeli ödenek elde etmeyi zorlaştıran türde fonlara 

yaslanmamalıdır, çünkü bu, hizmetlerin aniden askıya alınmasına yol açıp hizmet kullanıcılarını çok 

savunmasız bir konumda bırakabilir. Bunun, hizmet kullanıcıların kuruma yerleştirilmesine veya 

yeniden yerleştirilmesine yol açması muhtemeldir.  

 

Aynı zamanda, bunu dengelemek için Devletin, -bir hizmetin sağlayıcısı olarak belgelendirme ile bunu 

takip eden raporlama ve denetleme gibi- kalite güvencesiyle ilgili STK mevzuatı oluşturması gerekir. 

STK öncülüğündeki hizmetlere fon sağlanırken, bunun, hangi hizmetin ne kadar maliyetle 

sunulacağını ortaya koyan açık seçik sözleşmeler veya hibe sözleşmeleri ile yapılması tavsiye 

edilmektedir. Bu ise STK’nın ve kamu otoritesinin birlikte tespit ettiği ihtiyaçların öncülük ettiği bir 

temelde, kişi odaklı ve toplum temelli hizmet vizyonuyla tutarlılık içinde gerçekleştirilmelidir. Bunun, 

kurumsal bakım sunanların bağış almak ve denetimden veya izlemeden kaçmak için kendilerini STK 

olarak tescil ettirdikleri durumları önlemesi gerekir. 

 

Tanıklık 3: STK’lar için hizmet ödeneklerinin desteklenmesi 

 

“Kısa vadeli fon yalnızca STK’nın savunmasız bireyler için sürdürmekte olduğu toplum desteğini 

garantiye almasını zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda, büyük miktarda zaman ve enerjinin bağış 

toplama ve bağışçılara hesap vermeye akıtıldığı bir ortam yaratır ve hizmet sunmak için var olan 

zamanı azaltır. Birçok sektörde en başarılı uygulamaların bazıları, belli bir alana yoğunlaşarak bir 

mükemmelliyet merkezi haline gelebilen STK’lardan gelmektedir. Hükümetlerin bundan yararlanması 

gerekir ve buna göre, destekleri ve uzun vadeli fonları kalite ve sonuçları kanıtlayabilen 

organizasyonlara tahsis etmesi gerekir; çünkü en sonunda bu, hizmet kullanıcılarına fayda sağlayacak 

ve daha hızlı bir kurumsuzlaştırma stratejisini destekleyecektir. Aynı zamanda, hem Devlet hem STK 

sağlayıcıları tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirecek sistemlerin yürürlükte olması 

şarttır”.206 

 

                                            
204

  DECLOC Raporu , s.101. 
205

  Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e, s.133. 
206

  Aktaran, Eurochild üyesi bir örgüt. 
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5.4 Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri 

 

Çoğunlukla kurumlarda uygulanan Sağlık ve Güvenlik Yönetmelikleri toplum içinde hizmet sunmanın 

önünde engel oluşturabilir. Bu tür yönetmelikler en kötü durum senaryosundan hareketle riskleri 

bertaraf etmeye odaklanmakta ve bireylerin yeteneklerini ve destek ihtiyaçlarını dikkate almadan 

genelgeçer bir biçimde uygulanmaktadır. Bazı ülkelerde kullanılan, daha tercihe değer bir yaklaşım 

kişi odaklı planlama içinde risk yönetimi kurmaktır. Bu ise kişilerin ve gerektiğinde ailelerinin riskleri 

tespit etmesi ve kendilerini potansiyel risklerden korumak üzere risk yönetimi yaklaşımları ve yedek 

planlar geliştirmesinden ibarettir.207 

 

Ek okumalar: 

 

Council of Europe, Commissioner for Human Rights, Who Gets to Decide? Right to Legal Capacity for 

Persons with Intellectual and Psychosocial Disabilities, CommDH/IssuePaper(2012)2. 

 

Parker, C. (2011), A Community for All: Implementing Article 19, A Guide for Monitoring Progress on 

the Implementation of Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Open 

Society Public Health Program, Open Society Foundations. 

 

United Nations, From exclusion to equality: Realizing the rights of persons with disabilities – 

Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its 

Optional Protocol, Cenevre 2007. 
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5. Bölüm: Toplumda kapsamlı hizmetlerin geliştirilmesi 

 

Bu bölümde, hem yetişkin ve yaşlı kişilere, hem de aileler ve çocuklara yönelik farklı tipteki toplum 

temelli hizmetler incelenecektir. Ailelerin dağılmasını önlemeye, ailelerin yeniden bir araya 

getirilmesine ve aile temelli, kaliteli alternatif bakım seçeneklerinin geliştirilmesine yarayacak 

stratejilere duyulan ihtiyaç vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu hizmetlerden yararlanacakların, kendi 

hayatlarıyla ilgili seçim yapabilmesini ve kendi hayatları üzerinde daha fazla kontrol sahibi 

olabilmelerini sağlayacak bağımsız yaşamaya ve yaşamını düzenlemeye yönelik toplum temelli 

hizmetlerin önemine dikkat çekilmektedir. Bu hizmetlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında 

kullanıcıların ve ailelerin katılımı öncelik olarak görülmelidir.  

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin Getirdiği Yükümlülükler 

 

BM EHİS Madde 19’da, Taraf Devletlerin, engelli bireylerin, “diğer kişilerle eşit seçeneklerle toplum 

için yaşayabilmelerini” sağlamak için almakla yükümlü olduğu önlemler açıkça belirtilmiştir. Bu 

önlemler arasında; engelli bireylere, diğer kişilerle eşit temelde, nerede ve kiminle birlikte yaşamak 

istiyorlarsa seçme fırsatı tanınması ve engelli bireylere belirli bir yaşam düzeninin dayatılmaması yer 

alır. Ayrıca, engelli bireylere “kişisel asistan dâhil, evde olsun, kurumda olsun çeşitli diğer toplum 

temelli destek hizmetleri seçeneklerine erişimin sağlanması da bu önlemler arasındadır. Kurum 

bakımının bunların dışında tutulduğu açıkça belirtilmektedir, çünkü sağlanan hizmetler, “toplum için 

yaşamayı ve içerilmeyi” desteklemeli ve “toplumdan yalıtımı ve ayrımcılığı” önlemelidir. Son olarak, 

Devletler, engelli bireylerin ortak kamu hizmetlerine erişimini ve bu hizmetlerin engelli bireylerin 

“ihtiyaçlarını karşılayacak” şekilde sunulmasını sağlamalıdır. Dönüştürülmesi gereken hizmetler 

açısından, Madde 19’un, BM EHİS’nin Madde 26 (Habilitasyon ve rehabilitasyon), Madde 27 

(diğerleriyle işit temelde çalışma hakkı), Madde 24 (Eğitim), Madde 25 (Sağlık) v.b. gibi diğer 

maddeleriyle birlikte yorumlanması önemlidir. 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Getirdiği Yükümlülükler 
 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuklar, mümkün olduğu ölçüde, anne-babasını bilme ve onlar 

tarafından bakılma hakkına sahip olacaktır (Madde 7) ve çocuğun yüksek yararına olduğu yolunda 

karar verilmedikçe, çocuk, anne-babasından, onların rızası dışında ayrılmayacaktır (Madde 9). Taraf 

Devletler, anne-babaya, ebeveyn sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olacak desteği 

sağlamakla yükümlüdür (Madde 18) ve eğer anne-baba, çocuğun bakımını üstlenemeyecek 

durumdaysa, çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacaktır (Madde 20). 

Engelli çocuklar, ayrıca, “eğitim, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir 

işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programı olanaklarından etkin olarak yararlanma haklarına 

sahip olacaktır” (Madde 23). 

 

1. İLKELER 

 

Hizmetlerin dönüştürülmesinden önce, hizmetten yararlanacak herkesin haklarına saygılı bir anlayış 

temeline dayanacak kapsamlı bir hizmet modeli ve ilkeleri vizyonu oluşturulması önemlidir. Son 
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zamanlarda aşağıdaki sosyal hizmet ilkeleri üzerinde uluslararası bir uzlaşıya varılmıştır; bu ilkeler, 

hizmet türü ne olursa olsun (konut hizmetleri de dâhil olmak üzere) uygulanmalıdır. 

 

1.1 Topluma tam katılım 

 

Hizmetler, yararlanıcı bireylerin ve ailelerin topluma katılımının, diğerleriyle eşit temelde 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Toplum içinde yaşam ilkesi, bazen, toplum içinde ikamet etmek 

şeklinde yanlış anlaşılır. Bu da, kullanıcıların toplumdan yalıtılmasını devam ettiren, örneğin, 

kurumsal bakım sistemine en önemli alternatif olarak konut hizmetlerinin (grup evleri gibi) 

geliştirilmesine odaklanan bir hizmet modeli anlayışının sürdürülmesine yol açabilir. Oysa katılımın 

önündeki engelleri kaldıracak ve yaygın kamu hizmetlerinin erişilebilirliğini sağlayacak, dolayısıyla 

toplumsal içermeyi destekleyecek çok çeşitli hizmetler geliştirilmelidir. Bu, çocuklar için, örgün 

anaokullarına ve okullara gidebiliyor olmak, sportif etkinliklere katılabiliyor olmak demektir; 

yetişkinler içinse, kalan eğitimlerinin ve makul iş olanaklarının erişilebilir olması demektir.  

 

1.2 Seçim ve kontrol  

 

Bu ilke, hizmetlerden yararlanan kişilerin birer “bakım nesnesi” ve çalışanların da bu bakımda 

“uzman kişiler” olarak görüldüğü anlayışından uzaklaşıldığını gösterir. Bireylerin ve ailelerinin, kendi 

yaşamları hakkında karar alma hakkını ve alacakları desteğin kontrolünü ellerinde tutma hakkını 

tanır. Çocuklar da, kendi görüş ve tercihlerini ifade etmeye teşvik edilecek ve bunun için 

desteklenecek, kendileri hakkında kararlar alınırken görüşlerine saygı duyulacak ve görüşleri dikkate 

alınacaktır. Bireylerin, kendilerine sunulacak destek ve gerektiğinde istedikleri muamele hakkında 

bilinçli seçimler yapabilmesi için bilgiye, danışma ve savunuya erişimleri sağlanacaktır.  

 

1.3 Birey merkezli ve çocuk merkezli destek 

 

Aşılageldiği üzere, destek, hizmet merkezli, yani, kişiyi mevcut hizmet seçeneklerine uydurmaya 

çalışan bir şekilde sunulmaktadır. Oysa, bireyin ve çocuğun ihtiyaçları ve tercihleri merkeze alınmalı 

ve destek, bireyin veya çocuğun kendi durumuna uygun hale getirilmeli ve özel seçenekler 

sunulmalıdır. Demek ki, hizmetten yararlanan kişiler ve aileleri, hizmetlerin tasarlanmasında ve 

değerlendirilmesinde etkin bir yer alacaktır.  

 

1.4 Hizmet sunumunun sürekliliği 

 

Destek, ihtiyaç devam ettiği sürece sağlanacak ve kullanıcının değişen ihtiyaçlarına ve tercihlerine 

göre değişiklik yapılacaktır. Bu, özellikle, bağımsız yaşama geçiş için hazırlık sürecinde olan çocuklar 

ve gençler için önemlidir; bu süreçte ihtiyaç duydukları sürece hizmet alacaklardır.208 

 

 

 

 

                                            
208

  Bakımdan ayrılanlarla ilgili olarak bkz. the United Nations Guidelines on Alternative Care of Children, 
131–136. 
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1.5 Barınma ve hizmetin birbirinden ayrılması 

 

Bireylere sunulan desteğin türü ve düzeyi, nerede yaşadıklarına göre değil, ihtiyaçlarına ve 

taleplerine göre belirlenecektir. Destek, kişi nerede yaşıyorsa oraya ulaştırılacaktır, sıradan bir 

konutta bile yüksek düzeylerde destek sağlanabilecektir. Bu ilkeyle, hangi nedenle olursa olsun, 

bireylerin, ikametlerini değiştirmeye karar verecek olduklarında da sunulan desteği 

kaybetmeyecekleri güvence altına alınır. 

 

1.6 Kampus/toplu tip barınma değil dağınık barınma 

 

‘Dağınık barınma’, “diğer insanlarla bir arada bütün mahallelere dağılmış halde, nüfusun 

çoğunluğunun yaşadığıyla aynı tip ve büyüklükteki apartmanlarda ve evlerde yaşamak” 

demektir.209Kampus/toplu tip barınma, engelli kişilere (veya yaşlılara), belirli bir toplu konut 

bölgesinde veya mahallesinde yoğunlaşacak şekilde belirli bir kampuste sitelerin ya da konutların 

ayrılmasıdır. Bu iki tipten, dağınık barınmanın, bu şekilde ikamet eden kişiler açısından daha iyi 

standartlar sağladığı gösterilmiştir. Kampus/toplu tip barınmanın saptanan dezavantajları şunlardır: 

 kişiye ayrılan müstakil yaşam alanının dar olması, 

 düzen ve döşeniş bakımından eve benzememesi, 

 çalışan personel oranlarının düşük olması, 

 antipsikotik ve antidepresan ilaç kullanımının daha yüksek olması, 

 seçenek yetersizliği ve  

 sosyal çevrenin daralması. 
 

İnsanların, müstakil mahallelerde toplu yaşamı seçtikleri bazı durumlar, bunun dışındadır; bu 

durumlarda, bu mahalleler, engelli ve engelli olmayan bireylerden oluşan karma bir topluluğun 

yararına hizmet eder.  

 

2. KURUMA YERLEŞTİRMENİN ÖNLENMESİ 

 

2.1. Önleyici tedbirin gerekliliği ve ailelerin önemi 

 

Kurum ve konutlarda bakımdan aile ve toplum temelli hizmetlere doğru kapsamlı bir dönüşüm, etkin 

önleyici tedbirlerin uygulanmasına öncelik vermelidir. Eğer kuruma yerleştirmenin kökeninde yatan 

nedenler tam anlamıyla ele alınmazsa ve kuruma yatışın önlenmesine yönelik mekanizmalar etkili 

değilse, kurumsal bakımın sonlandırılmasına yönelik çabalar başarısızlığa mahkum olur, çünkü 

kurumdan ayrılan kişilerle boşalan yerler hemen yeni gelenlerle doldurulacaktır.  

 

Çocuklara yönelik hizmetler bağlamında dikkat edilmesi gereken, önleyici tedbirlerin, sadece 

çocukların bakımevlerine sevkinin azaltılmasını amaçlamakla sınırlı olmaması, aynı zamanda 

çocukların kendi ailelerinden ayrılmasının, dolayısıyla da, genel resmi bakım sistemine girişin de 

azaltılmasını sağlamaktır. Bu yaklaşımın altında yatan ilke, ailenin çocuğun yaşamı, korunması ve 

gelişimi için en uygun ortam olması ve anne-babaların, çocuklarını yetiştirmede birincil sorumluluğu 

                                            
209

  Health Service Executive, op. cit., p.72. 
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taşımalarıdır.210Engelli çocuklar da tüm çocuklar gibi, ailelerine ebeveyn sorumluluklarını yerine 

getirmeleri için yeterli destek sağlandığı sürece, esasen, en iyi, kendi ailelerince bakılır ve 

büyütülürler.  

 

Önleyici tedbirlerde (bkz. aşağıdaki bölüm) amaç, bireyi ve aileyi desteklemek, yoksul, yetersiz 

olmakla suçlamamak ya da kökeni, geleneksel olmayan aile yapıları, gelenek, görenek ve yaşam 

tarzları nedeniyle damgalamamak olmalıdır.  

 

BM Standartlarında açıkça buna karşı tavsiye belirtilmesine karşın, çocukların, halen yoksulluk 

gerekçesiyle, anne-babanın bakımından alınması ciddi bir meseledir.211Sırf maddi koşullara ya da 

anne-babanın etnik kökenine bakılarak çocuğu, anne-baba bakımından alma kararı, çocukların, kendi 

ailelerinden uzakta büyütülerek (“yani ailelerinden kurtarılarak”) daha iyi bakılacağı ve yaşam 

şanslarının daha iyi olacağı inancını yansıtan “kurtarma anlayışı”na dayanır212 ve bu anlayış, aslında, 

toplumun büyük çoğunluğundan farklı kişilere ve gruplara karşı toplumun sahip olduğu toplumsal 

stereotipleri ve önyargıları yansıtır. 

 

2.2 Aile içinde suiistimal/ihmal 

 

Bir çocuk için ailenin en uygun ortam olduğu ilkesinin bir istisnası, bir ailenin suistimali/ihmalinin 

çocuk üzerinde ağır sonuçlar doğurma riskinin bulunduğu durumlardır.  Bu durumlarda, alternatif bir 

bakım seçeneği çocuk açısından en iyi sonucu doğurabilecektir. Gerçekten de, bazı durumlarda 

alternatif bakım çocuğu korumak için mutlak bir zorunluluk olmaktadır. Bu durumlarda, en uygun 

seçenek hakkında karar, (yaş ve idrakın izin verdiği hallerde) çocuğa danışılarak alınmalıdır; bir ailenin 

yanına verilerek bakımının sağlanması son çare olarak görülmeli ve bir bireysel bakım planı 

hazırlanmalıdır. Mümkünse, yeniden birleşme bakış açısıyla ebeveynlerin rehabilitasyonuna yardımcı 

olmak için çaba sarf edilmelidir. Bu şekilde, çocukların ebeveynlerinden ayrılmasını engelleme çabası, 

hem ailelere desteği hem de savunmasız çocuklara uygun bakım ve korumanın sağlanmasını 

kapsamalıdır.213 

 

2.3 Yaşlılar  

 

Yaşlılar için, huzur evlerinde yaşama konusu, normal şartlarda ömürlerinin son evrelerinde huzur 

evlerinde yaşadıklarından dolayı birçok durumda son derece özeldir. İleri bakım planlaması ve ömür 

sonu bakımı, bu nedenle yaşam ve bakım şartlarında kalıcı değişikliklerden ziyade huzur evinde 

yaşamanın engellenmesiyle ilişkilidir.   

 

Önleme ve rehabilitasyonun yaşlılar için ulusal, sistemik seviyede uzun süreli bakıma dahil edilmesi 

son derece önemli olup, AB ülkelerinde daha geniş kabul görmeye başlamıştır.  "Yaşlıların, daha 

sağlıklı ve daha bağımsız kalmaları ve daha uzun süre topluma katılmalarına ve hastane tedavisine 

ihtiyaç duyduklarında olabildiğince eksiksiz bir şekilde bu kabiliyetlerini geri kazandırmaya yardımcı 

                                            
210

  United Nations Convention on the Rights of the Child. 
211

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 15. 
212

  Fox-Harding (1997) quoted in Bilson, A. & Cox, P. (2007) “Caring about Poverty”, Journal of Children 
and Poverty, 13 (1): 37-55. 
213

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 9. 
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olmayı" ifade etmektedir.214 İlk adımlar, ulusal farkındalık artırma etkinlikleri ve topluluk 

ortamlarında çok-disiplinli önleyici ve rehabilitasyon hizmetleri gibi girişimler olarak kabul edilebilir.    

 

 

3 ÖNLEYİCİ STRATEJİ TEDBİRLERİ 

 

Genellikle, etkili bir önleme stratejisi, farklı alanlarda çok çeşitli tedbirleri birleştirmelidir. Örneğin:  

 

 Evrensel erişim: Daha genel bir önleyici tedbir (ana önleme) olarak, kaliteli sağlık bakım, 

istihdam, eğitim, barınma, bilgi ve iletişime evrensel erişim sağlanmalıdır215;  

 

 İlgili sistemlerde reformlar:  Kapsamlı bir strateji ayrıca sağlık, sosyal bakım ve çocuk koruma 

sistemlerinde reform içermelidir. Bunun nedeni, kurumlara kabulü engellemeyerek veya 

aktif bir seçenek olarak kuruma yerleştirmeyi teşvik ederek, kuruma yerleştirmeye katkıda 

bulunabilmeleridir (bkz. Bölüm 3). Bu türden reformlar şunları içerebilir:  

 

- modern sosyal çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesi,   

- damgalama ve olumsuz davranışlara karşı, personele yönelik eğitim ve kapasite 

oluşturma faaliyetleri,  

- Belirli uygulama alanlarında becerilerin oluşturulmasına yönelik eğitim ve  

- çocuklar, yetişkinler ve bakıcıları uygun hizmetler veya bakım düzenlemelerine 

yönlendirirken, kuruma yerleştirme sayısını sınırlamak amacıyla kabulleri216 engelleyen 

mekanizmaları güçlendirmek217.  

 

 Toplum temelli hizmetler: Ek olarak, en çok risk altında bulunan çocuklar, yetişkinler, yaşlılar 

ve aileleri desteklemek için bir dizi toplum temelli hizmet geliştirilmelidir.  

 

 Gelir desteği: Sağlık ve maddi yardımların sağlanması, kuruma yerleştirme ve ailenin 

bölünmesinin ana nedenlerinden biri olan yoksulluğu hedeflemenin bir yolu olarak da dahil 

edilmelidir.   

 

 Farkındalık arttırma faaliyetleri: Farkındalık arttırma faaliyetleri, genel reformun bir parçası 

olarak belirlenen ilkeleri ve yapılan faaliyetleri daha geniş çapta bilinir kılacaktır.  

 

                                            
214

  Kümpers, S., Allen, K., Campbell, L., Dieterich, A., Glasby, J., Kagialaris, G., Mastroyiannakis, T., 
Pokrajac, T., Ruppe, G., Turk, E., van der Veen, R. & Wagner, L. (2010) Prevention and rehabilitation within 
long-term care across Europe - European Overview Paper. Berlin/Vienna: Social Science Research 
Centre/European Centre for Social Welfare. Policy and Research, p.21. Available at 
http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP3_Overview_FINAL_04_11.pdf 
215

  UNICEF op. cit. (2010). 
216

  Etkili bir kapı tutma, bireysel değerlendirmeler, karar alma ve uygun hizmetlere yönlendirme, 
hizmetlerin sağlanması veya satın alınması, kayıtların tutulması ve çocuklar için planların gözden 
geçirilmesinden sorumlu olacak bir kuruluş gerektirmektedir.   Kararları ve sonuçlarını izlemek ve gözden 
geçirmek için bilgi sistemlerinin kullanılması da gerekmektedir.  
217

  Kapı tutma hakkında daha fazla bilgi için bkz.: UNICEF op.cit.  (2010) and  Bilson & Hardwin (2003) 
Gatekeeping services for vulnerable children and adults. A concept paper. 

http://interlinks.euro.centre.org/sites/default/files/WP3_Overview_FINAL_04_11.pdf
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Anahtar kılavuz 7: Ailenin bölünmesini engelleyen hizmetlere örnekler:  

 

 Aile planlaması: Aile planlaması yöntemlerinde eğitim, istenmeyen hamileliklerin 
engellenmesine yardımcı olabilir.  
 

 Doğum öncesi bakım: Hamilelikle ilgili konularda danışmanlık ve tavsiye (örn: sağlık bakımı, 
beslenme, fiziksel faaliyet), bebek bakımı için temel beceriler, doğumdan önce bir kusur veya 
doğum anormalliği durumunda destek.  
 

 Yenidoğan servisinde destek: Çocuk doğduktan sonraki ilk günlerde anneye sosyal bakım 
veya sağlık uzmanı tarafından destek (örneğin, emzirme, anne ve bebeği arasında bağ 
oluşturma, ailede destekleyici ortamın oluşturulmasını hızlandırma, takip destek yardımları). 
Engelli doğan bir bebek durumunda, uygun tavsiye ve diğer ilgili hizmetler ve destek 
gruplarına yönlendirme dahil ebeveyn desteği.   
 

 Anne ve Bebek Üniteleri: Çocuk bekleyen annelere ve çocuğundan ayrılma riski taşıyan 
bebekli annelere geçici konaklama sağlar. Kalış sırasında, anneler, çocuk bakımı desteği alır, 
annelik ve ev temizlik becerileri kazanır.   
 

 Ebeveyn ve çocukların koruyucu aile yanına yerleştirilmesi: Ebeveyn ve bebekleri veya 
çocuklarının bir koyucu aile yanına yerleştirilmesi. Koruyucu aile, ebeveynlik görevlerinde 
tavsiye ve destek sunar. Annenin çok genç olduğu durumlarda, koruyucu ebeveyn, kendi 
ihtiyaçları olan bir çocuk olduğunu unutmadan anneye ebeveynlik sağlar.   

 

4. TOPLUM TEMELLİ HIZMETLERİ GELİŞTİRMEK  

 

Ailenin bölünmesi ve kuruma yerleştirmenin önlenmesi için kapsamlı bir stratejinin bir parçası olarak 

geliştirilebilecek toplum temelli hizmetlerin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir.  Toplumla yeniden 

entegrasyon ve geçiş süreçlerini de destekleyebilirler. Her ülke yerel ihtiyacı karşılayan hizmetler 

listesini hazırlamalıdır.   

 

Yeni hizmetlerin geliştirilmesi, durum analizine (Bölüm 2) dayanmalıdır ve bireysel değerlendirme ve 

öz değerlendirme (Bölüm 7) ile ilişkilendirilmelidir. Kullanıcılar, destek aileleri, aileler ve bakıcılar, 

hizmetlerin geliştirilmesi, sağlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine aktif bir şekilde katılmalıdır.   

 

4.1. Ana akımlaştırmanın önemi   

 

Çocuklar ve aileler, engelli bireyler, ruh sağlığı sorunları yaşayan bireyler ve yaşlıların öncelikleri ve 

ihtiyaçları tüm politikalar ve tedbirlere entegre edilmelidir (ana akımlaştırma).  
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Anahtar kılavuz 8: Makul düzenleme kavramı  

 

EHİS ve AB İstihdam Eşitliği Direktifi218 'makul düzenleme kavramını' hayata geçirmektedir.  EHİS 

Madde 5'e (Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama) göre "eşitliği teşvik etmek ve ayrımcılığı ortadan 

kaldırmak için, Devlet Tarafları makul düzenlemenin sağlanmasını temin etmek amacıyla tüm uygun 

tedbirleri alacaktır".  "Makul düzenleme", EHİS Madde 2'de "engelli bireylerin" tüm diğer kişilerle eşit 

bir şekilde tüm insan hakları ve temel özgürlüklere sahip olmaları ve bunları kullanmalarını sağlamak 

amacıyla [...] orantısız veya gereksiz külfet yüklemeyen gerekli ve uygun değişiklikler ve ayarlamalar" 

olarak tanımlamaktadır. "AB'deki engelli bireylerin ana akım istihdama erişebilmelerini sağlamak için, 

işverenlerin, "işyerleri, donanımları, çalışma süreleri, görev dağılımı ve eğitim veya entegrasyon 

kaynaklarının sağlanmasında uyarlamalar yapmak" gibi işlemleri yapmaları gerekmektedir. Bu 

yükümlülük sınırsız değildir ve düzenlemenin işveren üzerinde 'orantısız külfet' ile sonuçlanmaması 

gereğine tabidir.  

 

4.2 Hizmetlerin Entegrasyonu 

 

Hizmetlerin farklı sağlayıcılar (kamu, özel veya ihtiyari) tarafından, farklı seviyelerde (yerel veya 

ulusal) ve farklı sektörlerde (örneğin barınma, sağlık, istihdam, eğitim) sağlandığı yerlerde, iyi bir 

koordinasyon kritik bir öneme sahiptir. 'Hizmet entegrasyonu', “hizmet kullanıcıları için daha iyi 

sonuçlar elde etmek amacıyla farklı hizmetler arasında daha fazla koordinasyon ve etkililik elde 

etmek için bir dizi yaklaşım veya yöntemi" ifade eden bir şemsiye terimdir.219 Yaklaşım örnekleri: 

hizmet koordinasyonu, işbirliği, ortaklık, yardımlaşma ve ortak çalışma. Özellikle, sıklıkla çeşitli 

kurumlardan karşılanması gereken birden fazla veya karmaşık ihtiyaçlara sahip kişiler için daha iyi 

sonuçlar elde edildiğinden ve sosyal dışlanma konusunda sonuçları iyileştirmesi beklendiğinden 

entegre hizmetlerin kullanıcılara fayda sunduğu savunulmaktadır. Ayrıca, hizmet entegrasyonunun 

etkin maliyetli olabildiği öne sürülmektedir.  

 

4.3 Toplumda hizmet örnekleri  

 

4.3.1. Bireysel yardım  

 

Bu, engelli çocuklar ve yetişkinlerin başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmeleri için en önemli 

hizmetlerden birisidir. Kullanıcıların, aldıkları yardım üzerinde tam bir kontrole sahip olabilmeleri için 

(yani, asistanları kendileri işe almaları ve eğitmeleri ve yardımın ne zaman, nasıl ve nasıl türde 

olacağını seçmek), hizmetin aşağıdaki üç kilit unsuru içermesi gerekmektedir:220 

 

 öz yönlendirmeli ihtiyaç değerlendirmesi,  

                                            
218

  2000/78/AT Sayılı Direktif 
219

 Munday, B. (2007) Integrated social services in Europe. Council of Europe, p.11. Available at 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialrights/source/Publication_Integrated%20social%20services%20i
n%20Europe%20E%20(2).pdf 
220

  Kaynak: Ratzka, A. (2004) Model Personal Assistance Policy, Sweden: Independent Living Institute. 
Available at:  http://www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a.pdf 

http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialrights/source/Publication_Integrated%20social%20services%20in%20Europe%20E%20(2).pdf
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialrights/source/Publication_Integrated%20social%20services%20in%20Europe%20E%20(2).pdf
http://www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a.pdf


94 

 

 nakdi yardımlar: hizmeti bir sağlayıcıdan almak için veya hizmeti kendi başına 
düzenleyebilmesi için doğrudan kullanıcıya yapılan ödeme ve  

 akran desteği.   
 

Kullanıcının aldığı parasal yardım, hizmetlerle ilgili tüm maliyetleri karşılamalı ve merkezi bir fon 

kaynağından sağlanmalıdır. Tüm kullanıcı grupları hizmete erişebilmelidir. Zihinsel engelli bireyler ve 

çocuklar, asistanları işe alma ve işlerini yönetme sorumluluğuna sahip bir üçüncü kişi veya kuruluştan 

destek alabilir.  

 

Bireysel yardım, hizmet kullanıcısına verilen kontrol seviyesi açısından farklılık gösteren evde yardım 

veya ev bakım hizmetleri (aşağıya bakınız) ile karıştırılmamalıdır.  [Tüm kullanıcı grupları]  

 

Örnek olay incelemesi 17:  JAG modeli - kendi kendini yönetme hakkıyla birlikte bireysel yardım  

 

İsveç'te, bireyler Ulusal Sigorta Kurumu tarafından bir yılda belirli bir bireysel yardım saati için fon 

aldıktan sonra, bu hizmetleri devlet, kooperatif veya bağımsız bir kuruluştan almayı veya kendileri 

organize etmeyi tercih edebilirler.   

 

JAG Derneği, bireysel yardım talep eden dernek üyelerine bireysel yardım sağlamak için bir kullanıcı 

kooperatifi kurmuş olan ve zihinsel engelli insanlar için oluşturulan, kar amacı gütmeyen bir İsveç 

kuruluşudur. Kullanıcının yardım üzerinden seçim ve kontrol hakkı, destekli bir karar verme sistemi 

üzerinden garanti edilmektedir.   

 

Her kullanıcı, kullanıcıyı aşağıdaki konularda destekleyen bir bireysel temsilciye sahiptir:   

 

 bir bireysel yardıma başvurma ve hizmet sağlayıcı seçme,   

 bir hizmet kefili seçme ve  

 bireysel yardımın, kişisel bütünlüğünü tanıma ve engelli birey ile kararlaştırılan standartları 

karşılamasını sağlamak için hizmeti izleme dahil, engelli bireye saygı gösteren bir şekilde 

sunulmasını temin etme.   

 

Ek olarak, her kullanıcı, asistanların işe alınması ve denetiminde destek sağlayan ve koruma 

standartları, alınan hizmetin kalitesi ve sürekliliğini temin eden bir hizmet kefiline sahiptir.   Hizmet 

kefili, personelin her zaman müsait olmasını sağlamaktan sorumlu olup acil durumlarda kendileri 

bireysel yardım sağlayabilmelidir.221 

 

4.3.2 Barınma uyarlamaları 

 

Barınmanın sağlanamaması, engelli çocuklar ve yetişkinler ve yaşlı kişilerle birlikte aileler ile 

bakıcıların yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Birçok engelli birey ve yaşlılar, 

evlerinin erişilebilir olmaması, tehlikeli olması ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

uyarlanmamasından dolayı evlerinden ayrılmaya ve diğer bazı barınma ortamlarına gitmeye 

                                            
221

  Daha fazla bilgi için, bkz.:  JAG, ENIL (2011) The “JAG model”: Personal assistance with self-

determination, JAG Association. 
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zorlanmaktadır. Araştırma, örneğin, yaşlıların büyük bir kısmının huzurevi veya diğer barınma 

ortamları yerine kendi evlerinde kalmayı tercih ettiğini göstermektedir.222 Ev veya dairenin 

erişilebilirliği, konforu ve güvenliğini arttırmak için uyarlamalar ve onarımların sağlanması, bireylerin 

kendi evlerinde kalması ve bir kuruma yerleştirilmelerinin önüne geçilmesini sağlamada önemli bir 

rol oynamaktadır.  [Tüm kullanıcı grupları] 

 

4.3.3 Teknik destekler ve yardımcı teknolojiler  

 

'Yardımcı teknolojiler' terimi, kullanıcı tarafından belirli görevlerin uygulanmasına imkan tanıyan 

veya kolaylaştıran veya güvenliğini arttıran bir dizi ürün ve hizmet anlamına gelmektedir.223 Bazı 

örnekler: iletişim kolaylaştırıcı cihazlar, hatırlatma sistemleri, konuşma tanıma yazılımı ve bireysel 

acil durum müdahale sistemleri. Bu teknolojilerin etkinliği, kullanıcıların tercihlerine uygun 

olduklarında ve kullanıldıkları veya kuruldukları ortam dikkate alındığında en yüksek seviyede 

olmaktadır. Tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi yardımcı teknolojiler ve teknik destekler, 

engelli çocuklar ve yaşlılar dahil engelli bireylerin toplum içinde yaşamalarında merkezidir. Elektronik 

cihazlar ve bilgi sistemlerindeki (akıllı evler) çok büyük ilerlemeler, düşmeleri ve ihmali engelleyerek, 

yaşlı vatandaşlara maksimum otonomi, güvenlik, emniyet ve haysiyet ile yaşama ve sosyal hayata 

katılma gücü vererek, sağlığı kötüleşen veya zaafları artan kişilerin bağımsız yaşamasına etkili destek 

sunmaktadır.    [Tüm kullanıcı grupları] 

 

4.3.4 Akran desteği/danışmanlık 

 

Bu, engelli bireyler, bakımdan ayrılan veya bağımsız bir şekilde yaşamaya başlayan gençler, risk 

altındaki aileler veya çocuklarıyla yeniden birleşen ailelerin, kültürel veya kurumsal ortamda kendi 

yollarını bulmalarında daha fazla güç ve öz güven sahibi olmalarına yardımcı olur. Böyle bir destek, 

otonomi ve bağımsızlık elde etmede deneyim paylaşımı ve yardım üzerinden danışman ve danışan 

(akranlar) arasında eşit esasta profesyonel olmayan bireyler tarafından sağlanmalıdır. Akran desteği, 

ana akım ortamlarda iletişim konusunda bilgi ve beceriye sahip olmayan, kurumsal ortamlarda 

yaşamaya alışmış bireyler için son derece önemlidir.  [Tüm kullanıcı grupları] 

 

4.3.5. Bireysel seviyede danışmanlık  

 

Danışmanlık, eğitimli bir kişi (gönüllü veya ücretli) veya kullanıcı grubunu temsil eden veya 

destekleyen bir kuruluş tarafından sağlanabilir ancak sıklıkla bir arkadaş, akraba veya benzeri bir 

deneyime sahip başka bir kişi veya kullanıcıların kendileri tarafından yapılabilmektedir (öz 

danışmanlık, bkz. Bölüm 8). Uzman danışmanlığı "danışanın ihtiyaçları ve isteklerinin anlaşılması 

esasında, danışanın alacağı bir kararda veya bir hak talebinde danışmanlık, yardım ve destek sunacak 

                                            
222

  Moriarty, J. (2005) Update for SCIE best practice guide on assessing the mental health needs of older 
people. London: King’s College London. Available at 
http://www.scie.org.uk/publications/guides/guide03/files/research.pdf 
223

  Cowan, D. and Turner-Smith, A. (1999)”The role of assistive technology in alternative models of care 
for older people. In Royal Commission on Long Term Care, Research Volume 2, Appendix 4, Stationery Office, 
London, 325–46. 

http://www.scie.org.uk/publications/guides/guide03/files/research.pdf
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olan ve gerekiyorsa bu amaçla görüşmeleri yapacak ve onları savunacak eğitimli bir kişi sağlamak" 

anlamına gelmektedir.224 [Tüm kullanıcı grupları] 

 

4.3.6 Kriz engelleme ve acil durum hizmetleri 

 

Çeşitli faaliyetler bir birey veya bir aileyi, refahları üzerinde zarar verici bir etkiye sahip, zor bir 

durumun üstesinden gelebilmeleri için desteklemeyi amaçlamaktadır. Bazı örnekler: bireysel ve aile 

danışmanlığı, (zihinsel sağlık krizi yaşayan, toplum içindeki bireylere yoğun ve hızlı destek sağlayan) 

kriz çözüm ekipleri ve kısa bir süre içinde ihmal veya istismar edilebilecek çocuklarla ilgili olarak acil 

koruyucu aile bakımı.   [Tüm kullanıcı grupları] 

 

Örnek olay incelemesi 18:  Kriz önleme hizmeti örneği225 

 

Yunanistan'daki Çocuklar ve Yetişkinlerde Zihinsel Sağlık Enstitüsü, mobil psikiyatrik birimlerin 

ilkelerine dayanan Hasta Evinde Psikiyatrik Tedavi ünitesi kurmuştur.   

 

Uygun bireyler:   

 Akut psikiyatrik krizlerden geçen zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireyler  

 Uzun veya kısa süreli hastane kalışından sonra eve dönen ancak zihinsel sağlık sorunlarına sahip 

bireyler  

 Daha önce hiç hastaneye yatmamış olan, ayakta tedavi gören hastalar  

 Zihinsel sağlık sorunları ve hareket sorunları stabilize olmuş bireyler  

 

Kriterler arasında terapi ekibi ve hizmet kullanıcısının işbirliğinde, zihinsel sağlık sorunlarına sahip 

bireyi evde güvenli tutma sorumluluğunu paylaşmak amacıyla yeterli seviyede stabil bir ortama 

duyulan ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

Bu Birim aşağıdaki modele göre çalışmaktadır:  

 

 Psikiyatrik krizin ilk günlerinde, bir ekip neredeyse tüm gün boyunca bireyin evinde kalır, 

kullanıcıyla güçlü ve güvene dayalı bir ilişki kurmaya çalışır ve bu sırada gerekli ilaçları verir.   

 En başından itibaren, ekip hizmet kullanıcısına sorumluluklar vermeye çalışır ve bir hasta rolünü 

benimsemelerini engellemeye çalışır.   

 Ekip kişinin olabildiğince erken bir zamanda işine ve sosyal yaşamına dönmesi konusunda kişiyi 

destekler.  

 Kademeli olarak ve kişinin ihtiyaçlarına göre, ekip mevcudiyetini azaltır ancak sabit ve sürekli bir 

takip desteği sunar.  

 Enstitü ayrıca ailelere düzenli destek ve zihinsel sağlık eğitimi sunmaktadır.   

 Ekip, bireyi işyerinde ve genellikle sosyal ortamında desteklemektedir ve bu şekilde destek ağını 

güçlendirmektedir.  

 Enstitü, hizmet kullanıcısının rehabilitasyonu ve sosyal yaşama katılımı için yerel toplumun 

desteğini sağlamak amacıyla psikiyatrik rahatsızlıkla ilgili olarak, Toplum Hassasiyetleştirme 

                                            
224

  Citizen Information Board (2007) Advocacy guidelines. 
225

  Daha fazla bilgi için, bkz.: http://www.ekpse.gr/about_eng.html# 

http://www.ekpse.gr/about_eng.html
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Programlarını (zihinsel sağlık eğitimi) uygulamakta ve önemli kamu görevlerinde bulunan 

bireylere eğitim vermektedir.   

 

4.3.7 Kısa aralar  

 

Engelli çocuklar, yetişkinler ve yaşlılara ve bakıcılarına normal rutin veya bakım rollerine bir ara 

vermek için tasarlanmıştır. Hizmet, ailenin kendi evi, kısa ara bakıcının evi, toplum ortamı veya konut 

ortamları gibi şekilde yerlerde sağlanabilmektedir. Aralar, birkaç saat ile birkaç gün arasında 

değişebilir.  [Tüm kullanıcı grupları] 

 

4.3.8 Arkadaşlık  

 

Kararlaştırılmış bir süre veya sürekli olarak eğitimli gönüllüler tarafından çocuklar, yetişkinler, yaşlılar 

ve ailelere sağlanan destek. Hizmet, yalıtılmışlıklarının üstesinden gelmek ve sosyal yaşama daha 

fazla katılmaları için bireyler ve ailelere bir fırsat sunmaktadır. Gönüllüler ve kullanıcılar arasındaki 

uyum, hizmet başarısında kilit kabul edilmektedir. Gönüllülere eğitim ve sürekli destek sağlanmalı ve 

çocuk veya yetişkinlerin savunmasız olması halinde, uygun polis kontrolleri yapılmalıdır. [Tüm 

kullanıcı grupları] 

 

4.3.9 Evde yardım ve evde bakım hizmetleri 

 

Evde yardım, alışveriş, temizlik, yemek pişirme, çamaşır yıkama ve ufak bakımlar gibi ev işlerinde 

yardım sunmak için ev ziyaretlerinden oluşmaktadır. Evde bakım hizmetleri, uyanma, giyinme, banyo 

yapma ve yıkanma ve ilaç alma gibi günlük rutin görevlerde yardımı kapsamaktadır.  [Tüm kullanıcı 

grupları] 

 

4.3.10 Erken çocukluk hizmetleri 

 

Örneğin, ana akım günlük çocuk bakım merkezleri, çocuk için erken çocukluk eğitimi ve bakımı 

sağlamakta, sosyalleşme ve erken öğrenmeye yardımcı olmakla birlikte ebeveynlere ücretli iş veya 

diğer faaliyetlere katılma fırsatı sunmaktadır. [Çocuklar]  

 

4.3.11 Çocukların ana akım günlük bakım, çocuk yuvaları ve anaokullarına katılımı için 

düzenlemeler  

 

Bireysel yardım veya kaynak öğretmenler gibi çeşitli hizmetleri kapsayabilir. Bu, okul ortamına uyum 

ve özel ekipmanların sağlanmasını gerektirebilir. Ayrıca, özel uyarlanmış bir eğitim programına 

ihtiyaç duyulabilir.   [Çocuklar] 

 

4.3.12 Okul dışı bakım ve okul sonrası faaliyetler  

 

Farklı hizmetler, okuldan önce ve sonra veya tatiller sırasında genellikle çocukların eğitim başarılarını 

artırmaya yardımcı olmakta, çocuklar için bakım sunmakta ve ebeveynlerin çalışma ve eğitim 

fırsatlarından faydalanmasını sağlamaktadır.  [Çocuklar] 
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4.3.13 Çalışmayla ilgili danışmanlıklar  

 

İş arama ve iş başvurularına hazırlanma desteği ve yardımı. [Bakımdan ayrılan gençler/engelli 

bireyler/zihinsel sağlık sorunlarına sahip bireyler] 

 

4.3.14 Pınar Evleri  

 

Pınar Evleri, üyelerin uzmanlarla yakından çalıştığı bir öz yardım programı/modelidir. Bu modelde, bir 

Evin üyeleri, tedavinin pasif alıcılarından ziyade kendi iyileşmelerinin ortaklarıdır. Her programı 

düzenlemek ve yönetmek için personel ile yan yana çalışırlar. Bu çalışma fırsatı ve kurulan ilişkiler, 

iyileşmelerinin bir parçası olmaktadır. Ev, bireysel veya grup terapisi sunmamakta veya ilaç 

vermemektedir.  [Zihinsel sağlık sorunlarına sahip bireyler] 

 

4.3.15 Kaçış Evi 

 

Kaçış evi (Almanca'da Weglaufhaus), 'döner kapı' psikiyatriden kaçmak isteyen ve psikiyatrik teşhisler 

ve psikiyatrik ilaçlar olmaksızın yaşamaya karar vermiş olan kişiler için bir yerdir.  İnsanları bağımlı 

tutan (sosyal) psikiyatrik ağın dışında veya ötesinde bir alan açar ve bu alanda konuklar kendi 

yaşamlarının kontrolünü yeniden kazanmaya çalışabilirler. Hislerine ve kişisel ve sosyal güçlüklerine 

erişimi engelleyen psikiyatrik hastalık görüşleri olmaksızın, burada iyileşebilirler, güçlerini yeniden 

kazanabilir, deneyimlerini paylaşabilir ve  geleceklerini planlayabilirler.226  [Zihinsel sağlık sorunlarına 

sahip bireyler] 

 

4.3.16 'Arkadaş' hizmeti 

 

Eğitimli gönüllüler, zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireylerin topluma yeniden entegrasyonunu 

destekleyebilir. Zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireyler, bir 'arkadaş' desteğine ihtiyaç duyup 

duymadıklarına karar verir. Destek faaliyetleri: alışveriş, temizlik, sinemaya veya bara gitmek gibi 

eğlence faaliyetleri veya aile ziyaretleri. Tüm faaliyetler, zihinsel sağlık sorununa sahip bireyin karar 

verdiği gibi yapılır. Hizmet ücretsiz olmalıdır. [Zihinsel sağlık sorunlarına sahip bireyler] 

 

4.3.17 Yetişkinler ve yaşlılar için günlük bakım merkezleri 

 

Tavsiye, destek, yemek ve kişisel bakımın bazı boyutları yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler sağlar. 

Yaşlı ve özellikle kırılgan bireyler için, yalnızlık ve yalıtılmışlıkla mücadelede etkili olabileceklerinden, 

önemli bir avantaj olabilirler. Günlük bakım merkezlerinin nasıl faydalı olabileceğini belirleyen 

faktörler arasında, erişim kolaylığı, uygun maliyet, kullanılacak hizmetler yelpazesi ve şüphesiz ki, 

bireylerin sunulacak hizmetleri planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alması 

bulunmaktadır.  [Engelli bireyler ve yaşlılar] 

 

 

 

 

                                            
226

  Daha fazla bigli için bkz. http://www.peter-lehmann-publishing.com/articles/others/iris_eng.htm. 

http://www.peter-lehmann-publishing.com/articles/others/iris_eng.htm


99 

 

4.3.18 Yemek dağıtımı 

 

Yaşlıların evlerine yemek dağıtımı.  [Yaşlılar]  

 

4.3.19 Evde Bakım  

 

Yaraların sarılması, ilaç verme ve çeşitli terapiler gibi sağlık bakım hizmetlerinde yardımcı olmak 

üzere Hemşireler veya diğer sağlık personelinin ev ziyaretleri.   [Yaşlılar] 

 

Anahtar kılavuz 9: Uzmanlaşmış hizmetlerin sosyal dışlamaya yol açmamasını sağlamak  

 

Toplum temelli hizmetlerin, toplumda kurumsal bakım biçimlerine dönüşmemesini sağlamak için 

özel bir dikkat gösterilmelidir. Bu, bazı ülkelerde özellikle engelli çocuklar için uzmanlaşmış günlük 

bakım merkezleriyle ilgili bir sorundur. Çeşitli aile destek hizmetleri ve erişilebilir ana akım hizmetler 

bulunmadığında, bu yerler, çocukların toplumdan ve engelli olmayan akranlarından izole olmasına 

yol açabilir. Çocuklar, toplumdaki bireyler veya aktiviteler ile çok az temasa sahiptir ve okula gitmek 

yerine, bakımın sıklıkla sağlık ve fiziksel rehabilitasyon ile sınırlı olduğu merkezde günlerini 

geçirmektedir. Zihinsel sağlık sorunlarına sahip bireyler için toplum hizmetlerinde bazı zorluklara 

dikkat çekilmiştir.  

 

 

5. TOPLUM IÇINDE YAŞAMA DÜZENLEMELERI 
 

Kurumda bakımdan toplum içinde yaşama geçişte temel husus, kullanıcılara nerede, nasıl ve kiminle 

birlikte yaşayacaklarına dair maksimum seçenek ve kontrol sağlayan, uygun toplum içinde yaşam 

düzenlemelerinin sağlanmasıdır. Kurumlardan ayrılan kullanıcılara çeşitli seçenekler ve nerede 

yaşayacakları ve yaşamlarını nasıl düzenleyeceklerine karar verme konusunda aile üyeleri, uzmanlar 

veya akranlar tarafından gerekli destek sağlanmalıdır (bkz. Bölüm 7, Bireysel planların geliştirilmesi).  

 

İdeal şartlarda, çocuğun bağımsız yaşama geçişi uzman bir yetkili tarafından kolaylaştırılmalıdır. 

Bağımsız yaşama geçtiklerinde desteğe son verilmemeli ve ihtiyaç duyulduğu sürece devam 

etmelidir. Yetişkinlerde olduğu üzere, akran desteği ve danışmanlığına erişim sağlanmalıdır. 18 

yaşından büyük çocukların yeniden kuruma yerleştirilmesi ne olursa olsun engellenmelidir227.    

 

5.1 Erişilebilir Barınma  

 

Birçok engelli birey veya yaşlı için, uygun ücretli, erişilebilir, yalıtılmamış ve güvenli bir barınmanın 

mevcut olması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, sosyal barınmaya erişimi sağlamak ve toplumda 

evrensel olarak tasarlanmış daireler ve evlerin sayısını arttırmak için politikalar hayata geçirilmelidir. 

'Evrensel tasarım' ifadesi, "uyarlama veya özel bir tasarıma ihtiyaç duyulmadan, mümkün olan en 

geniş ölçüde herkes tarafından kullanılabilecek ürün, ortam, program ve hizmetlerin tasarlanması" 

anlamına gelmektedir.228 

                                            
227

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 132. 
228

  Engelli Bireylerin Haklarına dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, Madde 2 (Tanımlar.  
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5.2 Destekli yaşam 

 

Destekli yaşam, grup evlerine bir alternatif olarak geliştirilmiştir. Grup evlerinde, bireyler birlikte 

yaşayacakları kişileri seçemezler ve aldıkları destek barınma paketinin bir parçası olarak 

sağlanmaktadır. Buna karşın, destekli yaşamda, bireyler sahip oldukları veya kiraladıkları evlerde 

birlikte yaşayacakları kişileri seçebilirler. Ayrıca, barınmayı kontrol etmeyen kurumlardan personel 

desteği alabilirler. Bu nedenle, aldıkları hizmetler üzerinde daha fazla kontrol ve diğer vatandaşlarla 

aynı barınma haklarına sahip olmaktadırlar.   

 

Destekli yaşamın organize edilebileceği farklı yollar bulunmaktadır; örneğin, gün boyunca, 7/24 

personel ile birlikte veya kalıcı personel olmaksızın. Zihinsel engelli ve zihinsel sağlık sorunları 

alanında yapılan araştırma229 bakım/destek ile barınma sağlanmasındaki en iyi uygulama unsurlarının 

aşağıdakiler olduğunu ileri sürmektedir:  

 

 Dağınık barınma: "toplumun içinde, mahallelerde dağıtılmış, nüfusun büyük bir kısmının 

yaşadığı tipte ve boyutlarda daireler ve evler"230.  

 

 Ana akım sağlık ve sosyal hizmetlere erişim: barınma, bir tedavi yeri değil bir yaşam yeri 

olarak görülmelidir.  

 

 Esnek, kişiye özel destek sağlanması: bireyin kendi evinde bağımsız bir şekilde 

yaşamasını ve topluma dahil edilmesine izin verecek destek.  

 

 Bireysel seçim: örneğin, tek başına yaşamayı veya evini paylaşmayı ve katılacağı 

toplum faaliyetlerini seçebilir.   

 

Sosyal bakımın sağlanmasının barınma sunumuna bağlanmaması da tavsiye edilmektedir.  Bu 

nedenle, kullanıcılar aldıkları destek üzerinde daha fazla seçeneğe sahip olacak ve barınmadaki 

değişiklik hizmet sağlayıcısında bir değişikliği veya hizmet sağlayıcısındaki bir değişiklik barınmada bir 

değişikliği gerektirmeyecektir.  

 

Örnek olay incelemesi 19:  Zihinsel engelli bireyler için destekli yaşam  

 

Birleşik Krallık'ta, KeyRing, zihinsel engelli bireylerin toplumda yaşamasını desteklemek için bir dizi ağ 

kurmuştur.  

 

Her ağ, birbirlerine yakın yaşayan on kişiden oluşmaktadır: Dokuzu kendi evlerinde yaşayan ancak 

desteğe ihtiyaç duyan bireyler ve birisi de Toplum İçinde Yaşama Gönüllüsüdür. Ağın amacı, gündelik 

yaşama becerileri ve faaliyetleriyle birbirlerini desteklemek ve yardımcı olmaktır. Gönüllü düzenli 

                                            
229

  Goering, P. et al., op. cit.; Mansell, J. & Beadle-Brown, J., op. cit.; Ericsson, K. (2005) A home for 
participation in community life: on a key task for disability services, Uppsala University, Department of 
Education; Health Service Executive, op. cit. 
230

  Time to Move on from Congregated Settings: A Strategy for Community Inclusion, Report of the 
Working Group on Congregated Settings, p.71. 
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olarak üyeleri görmekte ve gruba birlikte çalışmaları için yardımcı olmaktadır. Gönüllü ayrıca, 

çevredeki etkinlikleri keşfetmekte ve bunlara katılmalarını sağlamakta ağın diğer üyelerini 

desteklemektedir. Maaşlı Toplum Destek Çalışanları ve Destekli Yaşam Müdürleri gerektiğinde ek 

destek hizmetleri sağlayabilmektedir.231 

 

5.3 Çocuklar için alternatif aile temelli seçenekler 

 

Bir çocuğun kalması (önleme) veya ebeveynleriyle birlikte yaşamak üzere dönüş yapması (yeniden 

birleşme) mümkün olmadığında, alternatif bakım şekilleri değerlendirilmelidir. Bir dizi farklı bakım 

seçenekleri geliştirilerek, her bireyin en iyi menfaati ve ihtiyacına karşılık gelen en uygun bakım şekli 

sağlanmalıdır.232 Örnekler: 

 

5.3.1 Akraba veya tanıdık tarafından bakım  

 

Bu, "ailenin geniş ailesinde çocuğun tanıdığı ailenin yakın arkadaşlarıyla aile temelli bakım" olarak 

tanımlanır.233 Akraba bakımı, resmi (ilgili idari kuruluşun emriyle) veya özel (aile içinde özel 

düzenlemeler) olabilir. Bu türden bakımın çocuk için faydaları, çocukların tanıdık bir ortamda kalması 

ve kültür ve gelenekleriyle temas halinde kalmasıdır. Ayrıca, özel düzenlemelerin ilgili kurumlar 

tarafından incelemeye tabi olması gerektiği de belirtilmelidir.   

 

 

5.3.2 Koruyucu aile bakımı  

 

"Çocukların, yetkili bir kurum tarafından çocuğun kendi ailesi dışında, seçilen, yetkin, onaylı ve 

gözetimli bir ailenin ev ortamında alternatif bakım amacıyla yerleştirildiği durumlar olarak ifade 

edilmektedir."234 Farklı türde koruyucu aile bakımı bulunmaktadır. Örneğin:  

 

 Acil durum koruyucu aile bakımı: Bu, çocuğun zarar veya zarar riskinden dolayı 

belirli bir durumdan uzaklaştırılması için kullanılır. Bu sırada, mümkün ve çocuğun en 

iyi menfaatine ise çocuğun ailesine yeniden entegre edilmesi veya alternatif tedbirler 

düşünülerek, uzun süreli bir çözüm bulmak için çaba gösterilmelidir.   

 Uzun süreli koruyucu aile bakımı: Genellikle, ailesine yeniden entegre edilemeyen 

çocuklar için tercih edilen uzun süreli bakım tedbiri ise evlatlık edinmektir. Ancak, 

uzun süreli koruyucu aile bakımı bazı çocuklarda uygun olabilir. En uygun seçenek, 

çocuğun en iyi menfaatine dayanmalıdır.   

 Kısa süreli ve orta süreli koruyucu aile bakımı: Ebeveynleri tarafından bakılamayan 

ancak aileleriyle yeniden birleşmeleri daha sonraki bir zamanda mümkün olan 

çocuklar için belirli bir süre uygun olabilir.  

                                            
231

  Extract from the European Union Agency for Fundamental Rights op. cit. (2012a), p.33. Daha fazla 
bilgi için, bkz.: http://www.keyring.org/home 
232

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 54. 
233

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 28. 
234

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 28, c, ii. 

http://www.keyring.org/home
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 Uzman koruyucu aile bakımı: Ağır, birden fazla engele ve ölümcül hastalık gibi 

karmaşık ihtiyaçlara sahip çocuklara bakım sağlamak için ek desteğin sağlandığı 

uzman eğitimli koruyucu aile bakıcıları.  

 Tutuklu koruyucu aile bakımı: Mahkemeler tarafından kamu bakımı kararı verilmiş 

gençlere destekleyici aile ortamı sağlamak.  

 Geçici süreli koruyucu aile bakımı: Bir çocuğa evinden ve ailesinden kısa süreli bir 

uzaklaşma veya bakıcılara bakım sorumluluklarından kısa süreli bir uzaklaşma sunan 

düzenli kısa süreli koyucu aile bakımı.  

 Ebeveyn ve çocuk koruyucu aile bakımı: Ebeveynlere ve çocuklarına birlikte kalma 

ve bir koruyucu aileden destek alma fırsatı sunar.  

 

5.3.3 Evlatlık Edinme 

 

Koruyucu aile bakımının aksine kalıcı bir tedbir olup, genellikle çocuğun belirli bir süre sonra 

taşınacağı varsayılmaktadır. Evlatlık edinme son aşamada başvurulacak bir tedbir olarak görülmelidir, 

çünkü çocuğun bir aileye evlatlık verilmesi, çocuğun çocukluğunun geri kalanında kendi aileleriyle 

yeniden belirleşmesini imkansız kılacaktır. Bu nedenle, evlatlık edinme ancak tüm yeniden birleşme 

imkanları araştırıldıktan sonra yeniden birleşmenin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumunda 

uygulanmalıdır.   

 

Bu durumlardaki çocuklar için, kalıcı ailenin güvenliği sıklıkla önemli olmaktadır. Ancak, geleneksel 

evlat edinmede, doğum ailesiyle olan tüm bağlar kalıcı olarak zedelenmektedir.  Bu nedenle, çocuğun 

yaşı arttıkça, evlatlık edinme krizi riski daha yüksek olmaktadır.   Sonuç olarak, bazı ülkeler, yeni 

ailenin çocuğun kalıcı ailesi olduğu ancak doğum ailesiyle bazı temasların d korunduğu, "açık evlatlık 

edinme" sistemini geliştirmiştir.235 

 

Bazı ülkeler, çocuğun evlatlık verildiği bilgisinin verrilmediği, 'gizli' evlat edinmeyi uygulamaya devam 

etmektedir. Bu, daha sonra kimlik sorunlarına neden olabilir ve bir evlatlık edinme krizini 

destekleyebilir. Tüm evlat edindirme sağlayıcıları, çocuklara evlatlık alındıklarını ve geçmişlerini 

anlatmanın önemini kavramalarını sağlamak için potansiyel evlat edinecek ebeveynleri hazırlamakla 

yükümlüdür.  

 

Bazı ülkelerde ülkeler arası evlat edinmelerin artmasıyla ilgili endişeler gündeme getirilmiştir.236 

Kurumdan çıkarma sürecini desteklemek için bu türden bakıma dayanmak yerine, ülkeler önleme ve 

yeniden birleşmenin yanı sıra aile temelli alternatif bakım seçeneklerini geliştirmeye odaklanmalıdır. 

Bu, koruyucu aile ve akraba ailelerine erişilebilir desteğin sağlanması ve bir izleme sisteminden 

oluşmakta olup, şiddet ve ayrılmaların tekrar etme riskinin önüne geçilmesinde yardımcı olacaktır. 

Küçük ölçekli evde bakım seçenekleri, böyle bir yerleştirmenin çocuğun en iyi menfaatine olduğu 

durumlarda uygulanmalıdır.  Ülkeler arası evlatlık edinmeler, bir seçenek olarak düşünülebilir, ancak 
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"çocuğun bir koruyucu aileye verilmemesi veya bir aileye evlatlık verilememesi veya çocuğun 

doğduğu ülkede uygun şartlarda bakılamayacağı hallerde" düşünülmelidir.237 

 

5.3.4 Grup evleri 

 

Grup evleri veya benzeri evde bakım (birey, çocuk veya yetişkin gruplarının uzman desteğiyle bir ev 

veya dairede birlikte yaşadıkları), kurumdan çıkarma sürecinde giderek artan bir oranda 

kullanılmaktadır. Ancak, grup evleri, kurumların ana alternatifleri haline gelmemelidir ve gelişimleri 

dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.  

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, grup evlerine karşı bir dizi eleştiriyi gündeme getirmiştir.238 

Grup evlerinin, fiziksel olarak bir konut bölgesinde bulunmalarına rağmen, insanların yaşamları 

üzerindeki kontrolünü sınırlandırdıklarından ve toplumdan izole ettiklerinden dolayı kurumlardan 

sıklıkla çok farklı olmadığına dikkatleri çekmektedir.   Çocukları veya yetişkinleri bir toplumda 

kümeleştirmek, bu kişilere bir birey olarak değil bir grup olarak dikkatleri çekmektedir ve bu da onları 

mahallenin geri kalanından ayırmaktadır.  Ek olarak, destek hizmetlerini grup evlerinde barınmayla 

ilişkilendirmek, insanların yaşayabilecekleri yer seçeneklerini sınırlandırmaktadır.  

 

Önleme, yeniden birleşme veya aile temelli bakıma eşit erişim temin etmeden engelli çocukların grup 

evlerine sistematik bir şekilde yerleştirilmesinden ne olursa olsun kaçınılmalıdır.   

 

Aynı zamanda, aile benzeri ortamlarda küçük grup evleri şeklinde küçük ölçekli evde bakım, çocuğun 

en iyi menfaatine olması halinde (örneğin, sürekli yerleştirme krizi durumunda) veya çocuk veya 

gencin kendi bilgiye dayanan kararına dayanması halinde, bazen geçici veya son çare olarak 

kullanılabilir.239 Böyle ortamların kullanılması her zaman uygun bir şekilde yapılmış profesyonel bir 

değerlendirmenin ilgili çocuk için uygun, gerekli, yapıcı ve en iyi menfaatine olduğunu varsaydığı 

durumlarla sınırlı olmalıdır. Herhangi bir evde bakımın amacı, "geçici bakım sağlamak ve çocuğun aile 

ile yeniden entegrasyonuna aktif bir şekilde katkıda bulunmak ve bu mümkün değil ise, alternatif aile 

ortamında istikrarlı bakımlarını garanti altına almak" olmalıdır.240 

 

Yaşlılar için, grup evleri gibi barınma düzenlemeleri, bazen tercih edilen seçenek olarak 

düşünülmektedir. Bireyler, kendi eşyalarıyla kendi dairelerinde yaşarken, ortak hizmetlerden 

(restoran ve diğer imkanlar gibi) faydalanmakta ve akranların eşliğinden yararlanmaktadır.    Ancak, 

bireylerin nerede ve nasıl yaşayacaklarına dair gerçek bir seçeneğe sahip olmalarını sağlamak 

amacıyla bir dizi alternatif toplum temelli seçeneğin sağlanması gerekmektedir.  Ayrıca, bir yaşlının 

bir grup tesisine taşınması ve toplumun kalanından kendilerini uzaklaştırma 'seçeneğinin' toplumun 

yaşlıları bir yük olarak görmelerinden etkilenebileceği belirtilmelidir.  

 

Özet olarak, grup evleri, kurumdan çıkarma stratejisinin bir parçası olarak geliştirilebilir ancak bu açık 

bir şekilde bir değerlendirmenin olumlu bir bakım/destek seçeneği olduğunu gösterdiği kullanıcıların 

küçük bir azınlığı için olması gerekmektedir. "Toplum içinde yaşama hakkı ilkelerini yerine getirdiği 
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varsayılan zorunlu çözüm" olarak görülmemelidirler.241 Ortamdaki engellerin kaldırılması, erişilebilir 

barınma sağlanması, destekli yaşam düzenlemelerinin geliştirilmesi ve çocuklar için alternatif aile 

temelli bakım seçeneklerinde daha fazla çaba gösterilmelidir.   

 

Örnek olay incelemesi 20:  İngiltere ve Moldova Cumhuriyeti’nde toplum temelli bakım  

 

İngiltere'nin bir bölgesinde, engelli 2,400 çocuk bulunmaktadır. Evrensel sağlık ve eğitim 

hizmetlerinin erişilebilir olmasından dolayı, bu çocuklardan sadece 1,600'ü ek bakım ve destek 

hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bu çocukların çok büyük bir kısmı, evde destekten kısa aralara kadar 

bir dizi destek hizmeti sağlanan aileleri ile birlikte yaşamaktadır. Sadece 17 çocuk evde bakım 

almaktadır ve bu engelli çocukların toplam nüfusunun %0.7'ine karşılık gelmektedir. Bu durumda, 

sağlanan bakım yüksek kalite ve son derece pahalıdır ancak çok karmaşık ihtiyaçlara sahip küçük bir 

çocuk grubunun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böyle çok az sayıda çocuğun evde bakıma ihtiyaç 

duymasından dolayı, bölge her bir bakım yerleştirmesine daha fazla harcama yapabilmekte ve bu da 

yüksek kalitede bakımın sağlanmasını mümkün kılmaktadır.  

 

Moldova Cumhuriyeti'nde, iki bölge, engelli çocuklar için iki kurumun kapatılması dahil, tam bir 

topluma kazandırma planı geliştirmiştir. O sırada, iki kurum 270'den fazla çocuğa bakım sunmaktaydı 

ve ilk başta yerel kurumlar beş küçük grup evinin gerekli olacağını öngörmüştü. Ancak, aileleri 

desteklemek ve uzman koruyucu aileleri görevlendirmek için yoğun bir çalışma sonrasında, sadece iki 

küçük grup evine ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar, uzun yıllar kurumlarda yaşamış ve aileleriyle tüm 

temaslarını kaybetmiş daha büyük gençler için olmuştur.  

 

 

Daha fazla bilgi için: 

 

JAG (2011) The “JAG model”: Personal assistance with self-determination.Sweden: The JAG 

Association. 

 

Mulheir, G. & Browne, K. (2007) De-Institutionalising and Transforming Children”s Services: A Guide 

to Good Practice. Birmingham: University of Birmingham Press. 

 

United Nations (2009) Guidelines for the Alternative Care of Children. New York: United Nations. 

 

Araçlar: 

 

Grundtvig Learning Partnership, Self-assessment of their needs by family carers: The pathway to 

support, available online at: http://www.coface-eu.org/en/Projects/Carers-Project/ 

 

Ratzka, A. (2004) Model Personal Assistance Policy, Sweden: Independent Living Institute. Available 

at: http://www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a.pdf 

 

                                            
241

  Commissioner for Human Rights, op. cit. (2012a), p.27. 

http://www.coface-eu.org/en/Projects/Carers-Project/
http://www.independentliving.org/docs6/ratzka200410a.pdf


105 

 

Sofović, J., Selimović, J., Halilović, E. & Hodžić, J. (2012) A step to the future: How to help young 

people leaving care find their way. Manual for professionals. SOS Children’s Villages, Bosnia and 

Herzegovina. 

 

Sofović, J., Selimović, J., Halilović, E. & Hodžić, J. (2012) Now what: challenges ahead of you. A guide 

for young people leaving care.SOS Children’s Villages, Bosnia and Herzegovina. 

 

SOS-Kinderdorf International (2007) Quality4Children standards for out-of-home child care in Europe, 

an initiative by FICE, IFCO and SOS Children's Villages. Innsbruck: SOS-Kinderdorf International. 

Available at http://www.quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_language,en.html 

 

Bölüm 6:  Mali, Malzeme ve İnsan Kaynakları Tahsis Etmek  

 

Bu bölüm kurum merkezli bakımdan toplum merkezli bakıma geçişin  -mali, malzeme ve insan- gibi 

kaynak sonuçlarını ele almaktadır. Karmaşık olmasından dolayı, bu süreç, dikkatli planlama, 

koordinasyon ve kontrol gerektirmektedir. Reformun hayata geçirilmesi için, fonlama taahhütlerinin 

politikalarda yer alması ve topluma kazandırmanın mevcut ve gerekli kaynakları dikkate alması son 

derece önemlidir.   

 

Bu bölüm büyük ölçüde bugüne kadar bu alanda yapılan en kapsamlı araştırma olan, 

'Deinstitutionalisation and community living: Outcomes and costs’,242 başlıklı Avrupa çalışmasına 

dayanmaktadır. 

 

Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülükler  

 

Madde 19'un bazı kısımları dahil Sözleşmenin bazı maddeleri, hakların ileriye dönük kullanılmasına 

dayanmaktadır. Bu, sosyal, ekonomik ve kültürel hakların (sadece EHİS çerçevesinde değil, aynı 

zamanda diğer insan hakları antlaşmaları çerçevesinde), kaynak kısıtlamalarına tabi olabilecek belirli 

tedbirlerin alınmasına bağlı olduğu olgusunun bir kabulüdür. Örneğin, Madde 19 ile gerekli olduğu 

üzere toplum destek hizmetlerinin tümüne erişimi sağlamak çok az toplum merkezli hizmetin 

sunulduğu ülkelerde büyük miktarlarda kaynak gerektirecektir.243 Aynı zamanda, her Devlet, 

"uluslararası hukuka göre derhal geçerli olan [...] yükümlülüklere halel getirmeksizin, bu hakların 

ileriye dönük olarak tam bir şekilde kullanılmasını sağlama amacıyla [...] tüm mevcut kaynaklarının 

maksimum düzeyine kadar" tedbirler almakla yükümlüdür.    (Madde 4 (2)) 

 

Çocuk Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülükler 

 

EHİS’te olduğu üzere, ekonomik, sosyal ve kültür hakları kapsayan ÇHS maddelerinin (sağlık, eğitim 

ve yeterli bir yaşam standardı hakları gibi) ileriye dönük kullanımına tabidir. Madde 4'e göre, 

Devletler "mevcut kaynaklarının azami ölçüsünde ve ihtiyaç halinde uluslararası işbirliği çerçevesinde 

böyle tedbirleri almalıdır".  
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1. PLANLAMA AŞAMASI  

 

Maliyetler, ihtiyaçlar ve sonuçlar arasındaki bağlantılar, ister çocuklar, engelli bireyler isterse de 

yaşlılar için olsun gelecekteki hizmet sistemine dair her türlü görüşme ve kararda merkezi rol 

oynamalıdır. Belirli bir sistemin, sağlık ve yaşam kalitesini artırmadaki başarısı, personel, aile katkıları, 

binalar ve diğer sermaye, ilaç ve sundukları hizmetler dahil kaynak girdilerinin karması, hacmi ve 

uygulanmasına bağlıdır. Bunlar karşılığında çeşitli fonlama yolları üzerinden mevcut finansmanlara 

bağlıdır. Sonuçlar, farklı kullanıcı gruplarına ayrı ayrı tanımlanmalı ancak hepsindeki ortak nokta 

yaşam kalitesini değerlendirme ihtiyacıdır.244 

 

1.1 Kurumsal bakım ve toplum merkezli hizmetlerin maliyetinin karşılaştırılması 

 

Toplum merkezli hizmetlerin kurumsal bakım ile karşılaştırmalı olarak ekonomik sonuçlarına 

bakarken, maliyet ve kalitenin dikkate alınması hayati derecede önemlidir. Farklı hizmetler arasındaki 

karşılaştırma, hizmetleri kullanan kişilerin karakteristikleri, maliyetler ve kalite açısından birebir 

benzeri esasta yapılmalıdır.245 Geçişi planlarken, ister kurumda isterse de toplumda yaşıyor olsun 

hizmete ihtiyaç duyan herkesin dikkate alınması önemlidir. Karar vericiler, evrensel önleyici 

yaklaşımlar dahil herkesin ihtiyacını karşılayacak toplumda bir hizmet sistemi planlamalıdır.  

 

Ayrıca, bir dizi hizmetin, aileler, arkadaşlar, komşular ve gönüllüler gibi özel bakım sektörü tarafından 

sağlandığı da belirtilmelidir. Bu, "ücretsiz" bakım gibi algılanmakla birlikte, gerçekte aileler üzerine, 

isterse çalışma kaybı isterse stresle ilgili hastalıklar olsun yüksek külfet ve maliyetler binmektedir.246 

Bu, planlama ve uygulama aşamalarında ele alınmalıdır.  Özel bakımın maliyet sonuçları da dikkate 

alınmalıdır.   

 

Bazı kurumlarda, sakinlerin kendileri bazı işleri yapabilmekte olup kurumsal bakım maliyetini 

azaltabilecek ücretsiz veya ucuz işgücü sağlamaktadır. Bireylerin ücretsiz işgücü sağlamaya veya 

sadece yaptıkları ücretsiz işten dolayı, başkalarından daha uzun süre kurumda kalmaya (belki de 

daha fazla destek ihtiyaçlarıyla) zorlanmaması son derece önemlidir.    

 

Ayrıca, kurumsal bakım ile toplum merkezli bakımın maliyetini karşılaştırırken, topluma 

kazandırmanın daha geniş ekonomik sonuçlarınnı dikkate alınması önemlidir. 1. Bölümde açıklandığı 

üzere, çocuklar için, örneğin, erken müdahale, aile desteği, yeniden birleşme ve yüksek kalitede 

alternatif bakım gibi hizmetlere yapılacak yatırım, okuldan erken bir aşamada ayrılma, işsizlik, 

evsizlik, bağımlılık, anti-sosyal davranış veya suça yatkınlık dahil -tümü kaynakla ilgili yansımalara 

sahip- kötü sonuçları engellemeye yardımcı olabilmektedir.247 Benzeri bir şekilde, zihinsel sağlıkta, 

ekonomik deliller, toplum merkezli hizmetlere daha fazla yatırımın, sağlık bakımı ötesinde, örneğin 

"daha fazla üretkenlik, ceza adalet sistemiyle daha az temas ve daha yüksek sosyal katılım seviyeleri 
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gibi" faydalar sunduğunu göstermektedir. Ek olarak, zihinsel sağlık sorunlarının genel hastalık 

külfetine olan katkısı, etkili ve maliyet etkin önleme ve tedavi imkanlarıyla birlikte, toplum merkezli 

zihinsel sağlık hizmetlerindeki yatırım artışını kanıtlamaktadır.248 

 

Aynı zamanda, ulusal politika ve eylem planlarının geliştirilmesi, farkındalık artırma faaliyetleriyle 

birlikte yapılmalıdır. Bunlar, reform için desteği seferber etme amacıyla, genel nüfustaki zihinsel 

sağlık sorunları ve kurumsal bakımla ilgili rahatsızlığı azaltmayı hedeflemelidir.  

 

1.2 Hizmet sağlama yapısı  

 

Planlama sürecinin önemli bir kısmı, hizmet sağlama yapısını anlamaktır. Tüm ihtiyaçlar aynı sektör 

tarafından karşılanamaz. Örneğin, engelli bir birey, sosyal bakım, sağlık bakımı, barınma veya eğitim 

sağlayıcılarının yanı sıra diğerleri tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlara sahip olabilir. Bu 

nedenle, finansmanın verimsiz bir kullanımını tesis eden servis sağlamadaki boşluklar veya 

örtüşmelerin önüne geçmek amacıyla iyi bir koordinasyon elzemdir. Bu ayrıca hizmetlerin Devlet, 

sivil toplum kuruluşları ve özel sağlayıcılar tarafından sağlanmasından dolayı daha da karmaşık hale 

gelebilir.249 

 

Örnek olay incelemesi 21: İngiltere'de hizmet sağlamanın çeşitlendirilmesi  

 

İngiltere'de, hizmet sağlayıcı ve alternatif bakımın çeşitlendirilmesi, 1990'ların başından beri Choice 

Protects ve Quality Protects gibi girişimlerle birlikte bir devlet politikası olmuştur.  Bunun amacı, 

mahalli idarelerin, sadece kendi hizmetlerini geliştirmelerini değil, aynı zamanda STK'ların, 

sağladıkları koruyucu aile yerleştirmeleri gibi hizmetlerin hayata geçirilmesinde beceriler 

geliştirmeleri için desteklemek olmuştur. Halihazırda, İngiltere'de alternatif bakımdaki çocukların 

%74'ü koruyucu aile bakımında olup, bunlardan %35'i STK sağlayıcılarındadır. İngiltere'de bağımsız 

sektörün gelişmesi çocuklar için yerleştirme seçeneklerini arttırmak ve daha fazla koruyucu ailenin 

mesleğe başlamasını sağlamakla birlikte, tüm sektörde koruyucu aile bakımı için standartların 

yükseltilmesinde aracı olmuştur.250 

 

1.3 Finansman düzenlemeleri 

 

Servis sağlama yapısına ek olarak, gelecek hizmetler için planlama, mevcut finansman 

düzenlemelerini, başka bir ifadeyle finansmanın nasıl sağlandığını dikkate almalıdır.  Örneğin, sosyal 

ve sağlık bakım hizmetleri, vergiler, hizmet kullanıcıları veya aileleri tarafından ödemeler ('kullanıcı 

ücretleri'), özel sigorta veya çalışmayla ilgili sosyal sigorta üzerinden finanse edilebilir. Hizmetleri 

fonlama şeklinin, topluma kazandırmanın önünde bir bariyer olup olmadığı dikkate alınmalıdır; 

örneğin, sağlık bakım, sosyal bakım ve barınma farklı şekillerde finanse edilebilir. Bazı ülkelerde, 

sağlık bakımı ihtiyaç duyan herkese sunulmakta ancak sosyal bakım imkan testine tabi olup, kullanıcı 

                                            
248

  McDaid, David et. al. (2005) Policy brief, Mental Health III, Funding mental health in Europe. Brussels: 
European Observatory on Health Systems and Policies, p.9-10. 
249

  DECLOC Report, p.46. 
250

  UK Department for Education, Statistical First Release, SFR 21/2011, 28 September 2011, 
http://www.education.gov.uk/researchandstatistics/statistics/a00196857/childrenlooked-after-by-
localauthorities-in-engl 

http://www.education.gov.uk/researchandstatistics/statistics/a00196857/childrenlooked-after-by-localauthorities-in-engl
http://www.education.gov.uk/researchandstatistics/statistics/a00196857/childrenlooked-after-by-localauthorities-in-engl


108 

 

ücretleriyle finanse edilmekte ve bu da hizmetlerin yeterince kullanılmamasına yol açabilmektedir. 

Hizmetleri fonlama şeklinin reform sürecini hızlandırması da mümkündür.251 

 

Kaynakların en adaletli ve maliyet etkin kullanımını temin etmek için, "uygunluk kriterleri ve doğru ve 

adil değerlendirme prosedürleri" dahil 'düzenleyici mekanizmalar' geliştirilmelidir.252 

 

Engelliler hakkında WHO/Dünya Bankası Raporu, tamamen kullanıcı ücretlerine dayanan 

mekanizmaların en az adil olduğunu vurgulamaktadır.253 Toplum merkezli hizmetlerin sağlıktan 

sosyal bakım sektörüne kaymasının hizmete hak kazanma ve erişim üzerinde sonuçları olabileceği, 

zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireyler için özellikle önemlidir.  Sosyal bakım sektöründe hizmetlere 

erişimin imkan testine tabi tutulması veya engellilik değerlendirmesine bağlı olmasından dolayı 

kısıtlanmış veya etkilenmiş olması, hizmetlere erişim veya sağlanmasında eşitsizliğe yol 

açabilmektedir.254 

 

Hizmetlere adil erişimi temin etmek için bir sistemde mevcut olması gereken üç unsur şunlardır:  

 

 İhtiyacı olan herkese hizmetleri sağlamak için yeterli kaynaklar,   

 adil değerlendirme süreçleri ve  

 uygunluk ile ilgili kararlara itiraz edebilme fırsatı.   

 

1.4 Fonlama yolları 

 

Fonun hizmetlere nasıl ulaştığı da planlama aşamasında dikkate alınmalıdır:   

 

 Bazı ülkelerde, finansmanlar merkezi olarak toplanır ve sonra doğrudan sağlayıcılara tahsis 

edilir.   

 Diğer bir seçenek ise, merkezi olarak toplanan fonların, genel ve bireysel ihtiyaç 

değerlendirilmesi, potansiyel hizmet sağlayıcıların belirlenmesi ve sonra bunlarla sözleşme 

ilişkisine girilmesinden sorumlu olan bir komisyonere tahsis edilmesidir. Bu durumda, 

sözleşme süresinin sağlayıcılara yeterli teminat sağlaması önemlidir.  Diğer bir husus ise, 

örneğin, sağlık, sosyal bakım veya barınma kurumları arasında ortak hizmetlere ihtiyaç 

duyulup duyulmadığıdır.   

 Olası üçüncü bir fonlama yolu ise, bireysel hizmet kullanıcıları veya bakıcılarına, kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetleri satın alma sorumluluğunun verildiği tüketici yönetimli 

bakımdır.255 Bu durumda, hizmet kullanıcılarının, seçim yapabilecekleri bir dizi hizmete sahip 

olmaları ve bütçelerini yönetmeye yardımcı olmak için hizmet kullanıcılarına yeterli desteğin 

sağlanması önemlidir.    
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STK'lar ayrıca hizmet sağlamak üzere görevlendirilebilir: Değişen yerel durumlara devlet 

sağlayıcılarına göre daha esnek yanıt verebildiklerine dair delil bulunmaktadır.256 Bu seçeneklerden 

hiçbirisi birbirini dışlamamaktadır ancak hizmet kullanıcılarının hizmetlere erişmesi veya satın alması 

için mevcut fonlar, ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamalıdır.   

 

Engelli bireyler, engelli çocuk bakıcıları veya ebeveynlerine ödenen çeşitli refah hakları veya 

ödenekleri de değerlendirmeye alınmalıdır.257 Kaçınılması gereken şey ise, bireylerin çeşitli haklar ve 

ödenekler ile ücretli istihdam arasında seçim yapmak zorunda kalmalarıdır.  Örneğin, engelli bir 

bireyin bir işte çalışmaya karar vermeleri halinde bir değer düşüklüğü ile daha yüksek geçinme 

maliyetini kapsayan ödeneğini (ve gerekli yardımcı cihazları) kaybetmemesi gerekmektedir. Benzeri 

bir şekilde, bakıcıların, bakım sorumlulukları (ve ilgili sosyal haklar/ödenekler) diğer ücretli çalışma ile 

birleştirebilmeleri gerekmektedir.   

 

1.5 'Kambur' ve çifte işletme maliyetleri  

 

Herhangi bir topluma kazandırma stratejisiyle ilgili bütçe, 'kambur' ve çifte işletme maliyetlerini 

dikkate almalıdır ('paralel' veya 'geçiş' maliyetleri olarak anılır). Kambur maliyetler, özellikle 

toplumdaki hizmetler gelişmemiş veya noksan olduğunda yüksek olma ihtimali yüksek yeni toplum 

merkezli hizmetlerde başlangıç yatırımını ifade etmektedir.258 Kambur maliyetler ayrıca 'sermaye 

yatırımı' olarak ifade edilir ve örneğin, toplumda yeni ev, mobilya ve elbise alımı yanı sıra personel 

eğitimini kapsayacaktır. Geçiş sürecinin başarısı için sermaye yatırım harcamasının doğru bir tahmini 

gerekmektedir.259 

 

Yeni toplum merkezli hizmetler uygulanıncaya kadar kurumların kapatılamayacağı açıktır.  Bu, belirli 

bir süre için, geçiş tamamlanıncaya kadar, kurumsal ve toplum merkezli hizmetlerin, eş zamanlı 

olarak çalışmak zorunda olacak ve çifte veya paralel işletme maliyetlerine yol açacaktır.260 Hiç kimse 

aynı anda kurumdan ayrılmayacaktır; sonuç olarak, son birey ayrılıncaya kadar bir takım personel ve 

bakım maliyetleri olacaktır. Bireylerin, yetersiz ortamlara taşınmak zorunda kalmasına veya yeterli 

bakım alamamasına yol açabileceğinden dolayı, bu sürecin maliyetleri azaltma açısından acele 

getirilmemesi önemlidir. Kurumda olan bireylerin güvenliği de sağlanmalıdır.261 

 

Çifte işletme maliyetleri, geçiş fonlaması belirlenerek ve eski hizmetlerin kapanışını ve yeni topluluk 

hizmetlerinin kurulmasını dikkatli bir şekilde yöneterek karşılanabilir.262 Geçiş süresinin uzunluğunu 

azaltmak ve maliyetleri minimize etmek için ileriye doğru planlama ihtiyacı -maliyet tahmini ve 

fonlamanın belirlenmesi- da vurgulanmaktadır.263 
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Anahtar kılavuz 10: Geçiş maliyetlerini desteklemek için AB fon potansiyeli  

 

AB fonu -Yapısal Fonlar ve Katılım öncesi Yardım Enstrümanı- kurumsaldan topluluk merkezli bakıma 

geçiş sürecinde çifte işletme maliyetlerinden bazılarını karşılamak için Üye Ülkeler, katılım ve aday 

ülkeler tarafından kullanılabilir. Bu amaçla, farklı grupların topluma kazandırılmasının, Ortaklık 

Sözleşmeleri ve sonraki programlama dönemi için Operasyonel Programlarındaki öncelikli 

eylemlerden biri olarak tanımlanmıştır.  

 

Yapısal Fonlar, aşağıdakiler dahil, bir dizi reform alanındaki yatırımları destekleyebilir:   

 

 altyapı - barınma yanı sıra ev uyarlamaları,   

 yeni hizmetlerde çalışacak personel eğitimi,   

 toplumda iş fırsatlarının yaratılması ve  

 ihtiyaçların değerlendirilmesi ve tüm değişim sürecinin koordinasyonu veya yönetimi dahil 

teknik yardım.    

 

Örnek eylemler listesi, Yapısal Fon kullanımı programlaması için kontrol listeleri, örnek çıktı ve sonuç 

göstergeleri ve projelerin seçimi için göstergeler, kurum merkezli bakımdan toplum merkezli bakıma 

geçiş için Avrupa Birliği fonlarının kullanımıyla ilgili Araç kitinde bulunabilir.   

 

 

2. İŞ GÜCÜ HUSUSLARI  

 

2.1. Yetenekli bir iş gücü sağlamak  

 

Toplumda yeni hizmetler kurmak ve çalıştırmak için bir şart, yetenekli personelin bulunmasıdır. 

Hizmetleri yönetmek ve bunları muhafaza etmek dahil doğru becerilere sahip yeterli insan 

bulamamak, yüksek kaliteli toplum merkezli hizmetlerin geliştirilmesi ve sağlanmasında ciddi bir 

bariyer olabilir. Kurumda halihazırda çalışan personelin büyük bir kısmı, uygun eğitim verildiğinde, 

toplum merkezli hizmetlerde çalışma becerisi ve isteğine sahip olacaktır. Ancak, bazıları için, yeniden 

eğitilemeyeceklerinden veya yeni hizmetlerde çalışmak için ilgili veya beceriye sahip 

olmayacaklarından dolayı bu bir seçenek olmayacaktır.264 

 

Kurumsal kapanış sürecinin bir parçası olarak işgücünü motive etmek ve işgücü sorunlarını ele almak, 

kurumdan toplum merkezli hizmetlere geçiş sürecinde kritik bir öneme sahiptir.   Sendikaları 

planlama aşamalarında görevlendirmeyi kapsayabilir. Ayrıca, deneyim, toplumda hizmetlerin 

geliştirilmesinde bakım personeliyle yakından çalışmanın, herkesin bu süreci kabul etmesine ve 

direnişi engellemeye yardımcı olmak açısından süreç için faydalı olduğunu göstermiştir.265 

 

Personeli yeni hizmetlerde çalışmaya çekmek ve hızlı personel değişimini önlemek amacıyla, 

personel ücreti, sosyal hakları ve çalışma şartları ciddi bir şekilde değerlendirilmelidir. Personele 
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yeterli ücretin ödenmesi, bakım kalitesinin arttırılmasına da yardımcı olabilir.266 Bazı ülkelerde, 

kurumsal bakım personelinin hemşirelik veya sağlık eğitimi alma eğilimi yüksek olduğundan, toplum 

hizmetlerinde çalışan personelden daha fazla ücret ve daha iyi şartlara sahiptir. Bu, geçiş sürecinde 

kurumlarda ve toplumda çalışanların maaşlarını eşitleyerek ve toplumda çalışmak için daha iyi 

fırsatlar sunarak ele alınabilir.267 Avrupa'da günümüzdeki eğilimin, kötüleşen hizmet şartıyla birlikte 

bunun aksine olduğu belirtilmelidir.268 

 

Bazı ülkelerde, mesleki terapistler ve toplum bakım çalışanları gibi toplumda hizmetleri sunmada 

önemli olan uzmanlar mevcut değildir. Mesleki uzmanlıkta bu boşluğu doldurmak amacıyla, topluma 

kazandırma planlama sürecinin bir parçası olarak, eğitim programları ve üniversite derslerinin yanı 

sıra uluslararası uzman değişim programları düşünülebilir.  

 

2.2 Gayriresmi bakım269 

 

Aile ve diğer ücretsiz bakıcıların rolünü tanımak ve desteği arttırmak, desteğin bir kısmını (tamamı 

olmasa da) sağlayabileceklerinden dolayı önemlidir. Bakıcılar için destek, vergi indirimleri, sosyal 

güvenlik, ödenekler, sosyal bakım bütçelerinden hibeler, emeklilik kredileri, tüketici tarafından 

yönlendirilen ödemeler (bireysel bütçeler gibi) veya gönüllü sektör kuruluşlarından ödemeler 

üzerinden sağlanabilir.    

 

Çalışma dostu politikalar, ayrıca çalışırken çocuk, ebeveyn veya akrabasını desteklemek isteyen aile 

üyeleri için de uygulanmalıdır. Bu, esnek çalışma düzenlemeleri veya yaşlı bir hasta akrabaya bakmak 

için ücretli veya ücretsiz izin alma imkanı şeklinde olabilecektir.  Destek, danışmanlık ve geçici süreli 

hizmetler, destek sağlama stresinin üstesinden gelmelerinde bakıcılara yardım sunmak için de 

önemlidir.270 

 

Ancak, aile üyelerinin hizmetlerdeki boşluklardan dolayı destek sağlamak dışında alternatifsiz 

bırakılmamaları belirtilmelidir. Kişisel asistanlar veya diğer ücretli personel gibi diğer destek şekilleri 

de sunulmalıdır.  

 

Örnek olay incelemesi 22:   Birleşik Krallık'ta gayriresmi bakıcıların katkısı   

 

Cares UK, Circle ve Leeds Üniversitesi tarafından 'Valuing Carers 2011' raporu, BK’ta gayriresmi 

bakıcıların yıllık katkısını 119 milyar GBP olarak tahmin etmiştir (Ulusal Sağlık Servisinin tüm açılardan 

genel maliyeti 98.8 milyar GBP olmuştur). Gayriresmi bakıcıların sayısı, 2011 yılında ilk defa aşağıdaki 

soru dahil edilmiş olan ulusal nüfus sayımı üzerinden elde edilmiştir: "Uzun süreli fiziksel veya 

zihinsel sağlık sorunları veya engellilik veya yaşlılıkla ilgili sorunlardan dolayı aile üyeleri, arkadaşlar 

veya komşular veya diğerlerine bakım, yardım veya destek sundunuz mu?" BK’ta nüfusun %12'sinin 
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ücretsiz bakım sağladığını göstermiştir. Rapor, bir yetişkine ev bakımı sağlamanın saat başına fiili 

maliyetinin resmi bir tahmini olan saatlik bakım maliyeti olarak 18 GBP'yi kullanmıştır.271 

 

3. YENI HIZMETLERI FONLAMAK  

 

Bu bölüm, fonun hizmetlere nasıl ulaştığına bakmaktadır. Her ülke, farklı grupların ihtiyaçlarına, 

maliyet etkinlik ve sürdürülebilirliğe karşılık gelen kaliteli hizmetler sağlama bakış açısıyla hizmetlerin 

nasıl fonlandığına dair bir karar vermek zorunda olacaktır.  

 

Örnek olay incelemesi 23: Moldova Cumhuriyeti'nde kaynakların kurumlardan toplum merkezli 

bakıma yönlendirilmesi   

 

Moldova Cumhuriyeti'nde, bir STK, kaynakları kurumlardan toplum merkezli bakıma yönlendirmek 

için yöntemler geliştirmek amacıyla dört yıl Maliye Bakanlığı’yla yakın bir işbirliği kurmuştur.   

 

Bir ülkede, mahalli idareler, üç kurumun kapatılması dahil, çocuk hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde 

topluma kazandırılması için bir plan geliştirmiştir. Tüm üç kurum, Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi 

olarak fonlanmıştır. Gerekli olan toplum hizmetleri (sosyal hizmetler ve kapsayıcı eğitim dahil), ülke 

konseyi tarafından fonlanacaktır. STK, finansmanın yönlendirilmesi için üç kademeli bir süreç 

geliştirmek amacıyla Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve bölge konseyleriyle birlikte çalışmıştır. İlk 

olarak, kurumlar için bütçeler korunmuş ve kurumlardaki çocuk sayısının azalmasından dolayı 

azalmaya tabi olmayacakları kararlaştırılmıştır. İkinci olarak, bütçeler, kurumlar hala açık tutulurken, 

Bölge Konseyinin sorumluluğuna verilerek adem-i merkezileştirilmiştir. Bu adem-i merkezileştirme, 

mahalli idarenin bütçeyi azaltmayacağı veya finansları çocuk hizmetleri dışında başka bir şeye 

yönlendirmeyeceği şartına dayanmıştır. Üçüncü olarak, kurumlar kademeli olarak kapatılırken, 

bütçeler ve personel görevleri, yeni toplum merkezli hizmetlere aktarılmış olup, Bölge Konseyinin 

gelecekte yeni hizmetler sunmasını mümkün kılmıştır.  

 

Moldova'nın açık ara Avrupa'daki en fakir ülke olduğu ve dünyadaki herhangi bir diğer ülkeden daha 

fazla küresel finansal krizden etkilendiğine dikkat çekilmelidir.272 Buna rağmen, kurumları kapatmak 

ve kaynakları toplum merkezli hizmetlere transfer etmek mümkün olmuştur.  

 

 

3.1 Fonu koruma altına almak 

 

Bir kurumu kapatırken, kurumsal bütçenin, aynı insan grubuna hizmet edecek toplum merkezli 

hizmetler için 'koruma altına alınması' (ayrılması) gerekmektedir. Örneğin, bir psikiyatri hastanesi 

kapatılırken, bütçe, birey merkezli toplum ruh sağlığı hizmetleri için koruma altına alınmalıdır. Bunun 

amacı, fonun diğer politika alanlarına gitmesini engellemektir. Bu bakımdan, hizmetleri aldıkları yere 

bakılmaksızın bireyi takip eden 'korunmuş bütçeler'i kullanma olanağı bulunmaktadır. Böyle 
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durumlarda, ihtiyaç seviyesiyle tutarlı olmasını sağlamak için korunan bütçe seviyesinin düzenli 

olarak izlenmesi gerekmektedir.273 

 

Ayrıca, örneğin hizmetleri engelli bireyler için koruma altına almaya karşıt olarak, fonu, sağlık veya 

sosyal bakım hizmetleri gibi ana akım hizmetlere entegre etme argümanı da bulunmaktadır. Bu, 

paranın, örneğin, önleyici hizmetler için veya aynı zamanda zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarının 

tedavisi için inovatif bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. Ancak, entegre bir sistemde, fonun diğer 

önceliklere kaybedilmesi gibi bir tehlike bulunmaktadır.274 

 

Karar ne olursa olsun, fonun tahsis edilme şekliyle herhangi bir olumsuz teşviğin kasıtsız olarak 

yaratılmaması önemlidir. Diğer taraftan, çapraz sektör çalışması için doğru teşviklerin oluşturulması 

ve hizmetlere ihtiyaç duyanların ihtiyaçlarını dikkate alması gerekmektedir.  

 

3.2 Riskler: "fonlama paradoksu' 

 

Önleme ve aile veya toplum merkezli bakımın geliştirilmesi için önemli bir teşvik kırıcısı, fonlama 

sisteminde ve kaynakların merkezi ve yerel idareler arasında paylaşılmasında yatabilir. Bazı Avrupa 

ülkelerinde, Devlet, sık sık sakinlerinin sayısıyla orantılı olarak kurumları doğrudan finanse 

etmektedir. Teşvik kırıcılar ve yeni yerleştirmeler için bir moratoryum bulunmadığında, kurumlar, 

fonların devam etmesini sağlamak için çocuklar ve yetişkinleri hizmetlerine çekmeye devam 

edecektir.   

 

Ayrıca, aile ve sosyal hizmetler için masraf külfeti, yerel bütçeleri korumak amacıyla çocukları ve 

yetişkinleri merkezden fonlanan kurumlara transfer edilmesinde bir menfaate sahip olan mahalli 

idareler tarafından sıklıkla desteklenmektedir. Paradoks, kurumların genel olarak önleme veya 

çocukların veya yetişkinlerin öz ailelerine veya topluma yeniden entegrasyonundan daha pahalı 

olduğunun kanıtlanmış olmasına rağmen, para tasarrufu için bireylerin kuruma yerleştirilmesinde 

yatmaktadır.    

 

Bu nedenle, topluma kazandırma sürecinin uygulandığı her zaman, fonların koruma altına alınması ve 

kaliteli alternatif bakım, sosyal hizmetler ve toplumda aile desteğine yeniden yatırılması son derece 

önemlidir. Asgari olarak, bu fonlar, kurumda yaşayan her bir çocuğa tahsis edilmiş olan tutara karşılık 

gelmelidir.275 

 

 

3.3 Merkezi veya devredilmiş fon  

 

Bütçeleme sorumluluklarının merkezi veya bir bölge veya yerel seviyeye devredilmesi (adem-i 

merkezileştirme) bir ülkeden diğerine farklılık gösterecektir. Devredilen bütçeler ve hizmetlerin satın 

alınmasının, hizmetlerin bireylerin değerlendirilen ihtiyaçları ve ifade edilen tercihlerine karşılık 

gelme ihtimalini arttırmaktadır. Hizmet uzmanları, kullanıcıya daha yakın olma eğilimindedir ve yerel 
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toplumlarının ihtiyaçlarını tanımak için daha iyi bir konumdadır.  Devredilmiş bütçeler, bakım 

dengesini kurumlardan uzaklaştırma ihtimalini artırmaktadır.  

 

Devredilmiş bütçelerin dezavantajları, daha az bilgiye ve bilgiyi işlemek için daha az teknik kaynaklara 

sahip olmasıdır. Ek olarak, mali hataların yapılması halinde, bir geriye düşme pozisyonu 

içermemektedir. Yerelleştirilmiş karar verme süreci bu nedenle iyi planlanmış bütçe tahsisat 

mekanizması ve güçlü muhasebe prosedürleri gerektirmektedir. Mali risklerin daha büyük 

olmasından dolayı, fonların daha ihtiyatlı veya 'emniyetli' kullanımı teşvik edilerek, inovasyonu 

engelleyebilir.   

 

Merkezden kontrol edilen bütçeler, risklerin yayılmasını sağlar ve daha fazla satın alma gücü sunar. 

Ülke çapındaki ihtiyaçlara veya belirli alanın ihtiyaçlarına stratejik olarak yanıt vermeyi daha da 

kolaylaştırabilirler. Merkezi olarak kontrol edilen bütçeler, ülke çapında daha dengeli yayılabilir ve 

böylece hizmetler ve kaliteli hizmet alımına daha eşit bir erişim sağlar. Ancak, merkezi bir bütçede, 

mahalli idareler veya uzmanlar için, hizmetleri daha maliyet etkin kılmada daha az teşvik bulunmakta 

olup, bu, gelecekte bunlara daha az fon tahsis edilebileceği anlamına gelmektedir.   

 

Fonun merkezi veya devredilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, yerel idarelere veya bireysel 

sağlayıcılara ne kadar fonun gitmesi gerektiğini çalışmak için formülün uygulanması gerekmektedir. 

Bu formül, ihtiyaçların dağılımını ve kabul edilen politika önceliklerini yansıtmalıdır. İdeal olarak, 

yerel nüfusun sosyo-demografik özellikleri, yerel nüfus, sosyal mahrumiyet, ölüm oranı ve maliyet 

varyasyonlarını dikkate alan bağımsız bir ihtiyaç ölçümüne dayanmalıdır.276 

 

3.4 'Tüketici tarafından yönlendirilen' bakım 

 

Hizmetlerin başlatılması, sağlanmaları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir ve başarı için basit bir 

şablon bulunmamaktadır. Yerel şartlara ve ihtiyaçlara yanıt verme ilkesi, bu durumda da 

uygulanacaktır.277 

 

Birlikte 'öz belirleme programları olarak anılan "Öz yönetimli" (veya 'tüketici yönetimli') bakım, bir 

servisin sağlanmasında en yeni ve giderek popüler olan bir gelişmedir. Amaç, hizmet kullanıcılarına 

daha fazla bağımsızlık ve seçenek sunmak olup yaşamları üzerinde daha fazla kontrol vermektedir. 

Kilit ilke, fonu, doğrudan ödemeler veya şahsi/bireysel bütçeler şeklinde isteyen bireylere 

devretmektir; daha sonra kendi bakımlarını satın almaktadırlar. Bu düzenleme bağımsızlık ve 

yetkilendirmeyi vurgulamaktadır  

ve bakım kalitesini artırabilirken maliyet etkin olabilmektedir. Tüketici yönetimli bakım 

düzenlemeleri, hizmetler, sektörler ve bütçeler arasındaki bariyerleri yıkmaya yardımcı olabilir, 

çünkü fon sağlık, sosyal bakım, barınma ve eğitim gibi sektörlerin yanı sıra kültür ve eğlencede de 

kullanılabilmektedir.  

 

Aynı zamanda, tüketici yönetimli bakım bireysel kullanıcılar veya ailelerine daha fazla sorumluluk 

yüklemektedir. Fonun bütçe sahiplerine ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşabilmelerini sağlamada çok 
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yetersiz olması halinde veya gerekli hizmetlerin mevcut olmaması halinde (örneğin, fonun sınırlı 

seçeneklerle bağlantılı olması halinde) sorunlar doğabilmektedir.278 Potansiyel bütçe sahiplerine 

uzman desteği sağlanarak çözümlenecek olabilmesine rağmen, bazı suistimal riskleri de 

bulunmaktadır.   

 

Tüketici yönetimli bakıma geçiş karmaşık bir süreç olup, "bireysel bir bütçe tahsisat modeli tasarımı 

ve bireyleri yeni sisteme taşımak için kısa ve orta vadeli seçeneklerin uygulanmasını 

kapsamaktadır."279 Ana güçlüklerden birisi, mevcut blok sözleşmelerden bireyselleştirilmiş satın 

almaya geçiştir. Deneyim, bunun acele ile yapılmayacağını göstermektedir. Hükümetlerin, 

bireyselleştirilmiş fonlama seçeneklerinde iyi uygulamanın sürekli olarak geliştirilmesini teşvik etmek, 

tercihen hibeleri veya sözleşmeleri sadece belirli bir hizmet veya hizmet grubuna ayırmak için 

'inovasyon hibelerini' kullanmak isteyebileceğini ileri sürmektedir. Bu, hizmet sağlamanın blok 

fonlama yerine yaratıcı seçenekler arayan bir model temel alınarak oluşturulmasının örnek projeleri 

sağladığı ve desteği farklı gruplara uygun hale getirmeye çalıştığı tezine dayanmaktadır.280 

 

Örnek olay incelemesi 24:   Birleşik Krallık’ta bireysel bir bütçe kullanan engelli genç bireylerin 

bireysel deneyimi (InControl®'den alıntı281) 

 

Jonathan engelli bir gençtir. Bireysel bir bütçe ile 2008 Temmuz ayında okuldan ayrıldıktan beri 

yaşam kalitesi değişmiştir. Şimdi annesi ve kendisi ne yapması, bunu ne zaman yapması ve kimin 

kendisini desteklemesi gerektiğine karar vermektedir. Jonathan'ın karmaşık sağlık durumu, sürekli 

sağlık bakım üzerinden fon aldığı anlamına gelmektedir.  Bireysel eğitim desteği fonları veren Eğitim 

ve Beceriler Konseyinin pilot projesine katılmaya yetecek kadar şanslı olmuştur. Farklı fonların bir 

araya getirilmesi, Jonathan'ın bir tam zamanlı kişisel asistan (KA) ve akşamları ve hafta sonları iki yarı 

zamanlı asistanı işe almasını sağlamıştır.  

 

Jonathan'ın annesi, "yaşam kalitesinde inanılmaz bir artış oldu... Yaşamı keşfetmek için çok daha 

fazla özgürlük verildi kendisine. Bireysel bütçesi olmadan, şimdi yaptığı şeyleri asla yapıyor 

olamayacaktı. Bunları yapmasını sağlamak için çok büyük zorluklar yaşayacaktım.  Jonathan'ın biraz 

bağımsız bir yaşam tarzına sahip olmasına teşvik ediyor. Asistanları olan Jonathan ile birlikte, eğitim 

güçlükleri yaşayan diğer iki çocuğumla daha fazla zaman geçirebiliyorum. Ve Jonathan 

gülümsemeden duramıyor!" demiştir.  

 

Keyif ve mutluluğa ek olarak, Jonathan'ın eğitim ihtiyaçları tamamen karşılanmaktadır.  Kendisine 

özel haftası, bağımsız yaşam becerilerini, bilgisayarlara, multimedyaya ve bireysel eğitime olan özel 

ilgisini geliştirmek için birçok fırsat sunmaktadır.   
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3.5 Çoklu fonlama kaynakları  

 

Bakım dengesini kurumlardan toplum merkezli hizmetlere kaydırmak ayrıca fonlama dengesini de 

etkilemektedir -sadece sosyal bakım veya sağlık sistemlerine olan bağlılıktan (sıklıkla tek konsolide 

bir kurum bütçesinin bir parçası olarak) farklı bütçelerden fonlanan bir dizi hizmete. Engelli bireyler, 

örneğin, sağlık ihtiyaçlarına sahip olmakla birlikte, evde ve günlük yaşamda desteğe ihtiyaç 

duymaktadır. Evlerin kendilerine uyarlanmasına veya sosyal konutlara erişim ve/veya ücretli iş bulma 

ve muhafaza etmede desteğe ihtiyaç duyabilirler. Benzeri bir şekilde, aile bakıcıları, bakım sağlama 

külfetiyle ilişkili ihtiyaçlara sahip olabilir. Bu durum, tamamı dikkate alınması gerekecek olan diğer 

kullanıcı grupları ve çeşitli ortamlarında da geçerli olacaktır.  

 

Çoklu fonlama kaynaklarına sahip olmanın güçlüğü, koordinasyon ve potansiyel hizmet 

kullanıcılarının haklarının nasıl değerlendirileceği ve yönetileceğini bilmemektir. Haklar ve erişimdeki 

farklardan ve performans hedeflerinden dolayı bazı sistemlerde oluşan istenmeyen negatif teşvik 

potansiyelinden dolayı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 'Silo' bütçeler ile yaratılan bariyerler ve karar 

vermenin parçalanması (birinin kullanımına ayrılmış ve başka bir kişiye transfer edilemeyen fonlar 

ile) sorunun nedeni olarak tespit edilmiştir.  Yetersiz koordinasyon, hizmetler arasında israfa yol açan 

örtüşmeler veya destek yelpazesinde boşluklarla sonuçlanabilir.  

 

Gerçekte, koordinasyon, toplum merkezli hizmetler sağlamadaki en büyük güçlük olarak tespit 

edilmiştir. Koordinasyonun nasıl geliştirilebileceğine dair çeşitli fırsatlar ileri sürülmüştür. Bunlar:  

 

 Paylaşımlı bir eylem planını kabul etmek,   

 Bir kuruluşu sektörlerde stratejik koordinasyon için sorumluluğa sahip lider kuruluş olarak 

görevlendirmek, 

 İhtiyaçları değerlendirmek ve hizmet yanıtlarını koordine etmek için 'bakım aracılarının' 

görevlendirilmesi,  

 Farklı ulusal veya yerel bütçeler arasında para dolaşımını kolaylaştırmak için sözleşmeler 

yapmak,   

 Sağlık, sosyal bakım, barınma veya diğer kuruluşları kapsayan ortak bütçeler oluşturmak ve   

 Tüketici yönetimli bakım düzenlemelerini yürürlüğe koymak.282 

 

Örnek olay incelemesi 25: Finlandiya'da yaşlılar için hizmetlerde iyi koordinasyon örneği283 

 

Finlandiya, sakinleri için sağlık ve sosyal bakım sağlamaktan sorumlu olan yüzlerce belediyeye 

ayrılmıştır (2011'de 336). Bir belediye, hizmetleri kendisi veya diğer belediyelerle birlikte 

sağlayabilmektedir. Güney Karelia'da, entegre bir organizasyon -Güney Karelia Sosyal ve Sağlık 

Hizmetleri (Eksote)- 2010 yılında kurulmuştur. Eksote, sekiz belediyenin birincil ve ikincil sağlık ve 

sosyal bakım hizmetlerinin tek bir çatı altında birleştirildiği bir sağlık ve sosyal bölgesidir.  
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Entegre organizasyon, tek bir kuruluş olarak daha büyük bir alanda sosyal ve sağlık bakım hizmetleri 

geliştirmek için mükemmel imkanlar yaratmaktadır. Eksote'nin organizasyon yapısı, farklı bakım ve 

hizmetlerin (ev hizmetleri, evde bakım, huzurevleri, yurtlar, rehabilitasyon, akut hastane bakımı ve 

uzun süreli bakım) yanı sıra farklı uzmanlar arasında anlaşma, koordinasyon ve işbirliğini 

kolaylaştırmaktadır. Eksote'nin amacı ayrıca bakım kalitesini düşürmeden çalışma üretkenliğini 

artıran süreçler geliştirmektir. Eksote'nin hizmetleri düzenleme şekli, sosyal ve sağlık bakım 

hizmetlerinin düzenlenmesinde iyi uygulamanın ulusal bir örneği olarak benimsenmiştir. Ana mesajı, 

daha büyük, entegre bir organizasyonunun, daha düşük nüfuslu alanlardaki bireylere yakın birey 

merkezli hizmetler sağlayabildiği şeklindedir.   

 

Bu entegre hizmet modelinin ana faydası, bireylerin ihtiyaçlarına dayanarak doğru zamanda yeterli 

hizmetler ve bakım sağlayarak yaşlıların yaşam kalitesini arttırmasıdır. Ek olarak, entegre hizmet 

süreçleri, daha fonksiyonel, maliyet etkin ve birey odaklıdır.  

 

4. ENGELLERI FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK  

 

Kurumları kapatmak ve toplumda hizmetleri geliştirmek, orada yaşayan insanlar için yaşam 

değiştiren bir deneyimdir ve kurumlarda ve yerel toplumda çalışanları da etkilemektedir.  Topluma 

kazandırmanın önündeki potansiyel engelleri fırsatlara dönüştürmek önemlidir.284 

 

4.1 Yerel ekonomi üzerindeki etkisi  

 

Kurumlar, özellikle büyük olan ve istihdam fırsatlarının az olabileceği taşrada bulunan yerel bir 

bölgede ana işveren olabilir. Kurumu kapatmak bu nedenle yerel ekonomi üzerinde büyük bir etkiye 

sahip olabilir ve ağır iş kayıplarına yol açabilir. Toplum merkezli hizmetler, ülkede dağılmış vaziyette 

bulunarak (bu nedenle insanları takip edecekler) ve personel taşınmak için isteksiz olabilir veya bu 

imkana sahip olmayabilir. Aynı zamanda, alanda geliştirilecek ve yerel kalkınma için fırsatlar sunacak 

olan yeni hizmetler bulunabilir. Binanın kendisi farklı bir amaçla kullanılabilir; bu da yeni istihdam 

fırsatları sunabilir.  

 

Benzeri bir şekilde, aktif yaşlanma politikasına uygun bir şekilde yaşlıların yerel topluma iyi entegre 

edilmesi halinde, çok farklı bir niteliğe sahip mal ve hizmetlerin önemli tüketicileri haline gelebilir. Bu 

yerel ekonomi ve çalışma piyasasını önemli bir şekilde canlandırabilir ve kamu bütçeleri üzerinde 

ikincil etkilere sahip olabilir.   

 

4.2 Mevcut binalardan faydalanmak 

 

Kurumlara ev sahipliği yapan binaların ve bulundukları arazilerin değeri, kurum merkezli bakım ile 

toplum merkezli bakımın maliyetini karşılaştırırken dikkate alınmalıdır.285 Bu değer, binaların durumu 

ve yerine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Çok düşük olması veya bina için uygun alternatif 

kullanımların bulunmaması mümkündür.  
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Binanın gelecekteki kullanımı için planlar, kapatma sürecinin bir parçası kılınmalıdır.  Kapatmaya karşı 

direnişi azaltmak için personel ve yerel toplumu kapsamalıdır. Yaratıcı olmak ve yeni olanaklara açık 

görüşlü olmak önemliyken, binanın hiçbir kısmının herhangi bir insan grubu için kullanılmamasını 

sağlamak da önemlidir. Uygun bir konumda olması halinde, bina, örneğin, toplum merkezli sosyal 

çalışmacılar, mobil terapistler veya terapi ekipleri gibi entegre toplum hizmetler için ofis olarak 

kullanılabilir. Eski kurumlar, okullar, hastaneler veya sosyal konutlara (apartmanlara) da 

dönüştürülebilir.286 İdeal olarak, sermaye, sosyal bakım, sağlık veya eğitim sektöründe kalacaktır ve 

diğer sektörlere kaybedilmeyecektir. Bu ayrıca, mevcut fonun korunmasını ele alan 6. Bölümde 

detaylı olarak ele alınmaktadır.  
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Bölüm 7: Bireysel planlar geliştirmek   
 

Bir bireysel planın amacı, bireyin ihtiyaçları, yaşamını nasıl yaşamak istediği ve aldığı destek arasında 

tutarlılık sağlamaktır.  

 

Bu bölüm, planlama sürecinin farklı unsurlarını ele almaktadır: Değerlendirme ve öz değerlendirme, 

bireysel bakım ve destek planlarının geliştirilmesi, uygulama ve planların gözden geçirilmesi. 

Kullanıcıların ve gerektiğinde destek sağlayanları, aileleri ve bakıcıların planlama sürecinin tüm 

aşamalarına anlamlı katılımlarını sağlamanın önemini vurgulamaktadır.   

 

Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülükler 

 

Devlet Tarafları, EHİS Madde 26 çerçevesinde, "engelli bireylerin maksimum bağımsızlık kazanmaları 

ve sağlamalarını ve yaşamın tüm boyutlarına tam ve etkili katılımlarını temin etmek için akran 

desteği dahil etkili ve uygun tedbirleri" almakla yükümlüdür. Sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal 

hizmetler alanlarında geliştirilen hizmetler, "bireysel ihtiyaçlar ve güçlerin disiplinler arası 

değerlendirmesine" dayanmalıdır. Ayrıca, engelli bireylere taşra dahil kendi toplumlarına 

olabildiğince yakın bir yerde sunulmalıdır. Engelli çocuklarla ilgili olarak, "en iyi menfaatleri" ana 

husus olmalıdır (Madde 7).  

 

1. KULLANICILARI DAHIL ETMEK  

 

Planlama, kullanıcıların yaşamları hakkında önemli kararlar vermekle ilgilidir. Bu, örneğin bir yetişkin 

veya gencin kurum veya bakımdan ayrıldıktan sonra nerede yaşayacağını kapsayabilir: ailesi veya 

arkadaşlarıyla, kendi evi veya dairesinde, destekli konut veya başka bir toplum merkezli bir konut 

alternatifinde. Çocuklarla ilgili olarak, kararlar çocuğa kimin bakacağını içermektedir: çocuğun aileye 

dönüp dönmeyeceği veya aile merkezli bakım, koruyucu aile, evde bakım veya evlatlık edinme gibi 

alternatif bakım seçeneklerinin değerlendirilmek zorunda olup olmayacağı. Bu kararların, yaşamları 

ve aldıkları destek üzerinde kontrole sahip olmalarını sağlayan kullanıcıların ve gerektiğinde 

danışmanlarının aktif katılımıyla alınması son derece önemlidir.   

 

1.1 Çocuklar 

 

Bir bütün olarak, çocuğun karar verme sürecine katılımı, çocuğun en iyi menfaatine dayanmalıdır ve 

olgunluk seviyelerine uygun olmalıdır. Çocukların, gelecekleri hakkında otonom kararlar alamayacağı 

durumlarda, fikirlerini özgürce ifade etme ve bu fikrin kendilerini etkileyen her türlü konuda dikkate 

alınmasını sağlama haklarına saygı gösterilmeli287 ve anlamlı bir şekilde katılımları sağlanmalıdır. 

Alternatif Çocuk Bakımına ilişkin BM Genel Kuralları en uygun bakım şekliyle ilgili olarak karar verme 

sürecinin tüm aşamalarında çocukla, evrimleşen becerilerine göre, tam bir danışmanlığa olan ihtiyacı 

açık bir şekilde vurgulamaktadır.288 
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Yetişkinler, etkili bir şekilde katılım sağlama yetkinliği ve kapasitesine sahip olmadıkları şeklinde 

algılandıklarından dolayı çocuklara danışma konusunda isteksizdir. Yine de, yaşı küçük olan 

çocukların da sevdiği veya sevmediği şeyler bulunmaktadır ve "uygun destek, yeterli bilgi 

sağlandığında ve kendileri için anlamlı olan şekillerde -örneğin, resimler, şiirler, drama, fotoğraflar 

yanı sıra geleneksel görüşmeler, tartışmalar ve grup çalışması ile- kendilerini ifade etmelerine izin 

verildiğinde" kendileri için önemli olan konulara katılım sağlayabilirler.289 Yakın bir geçmişte, Avrupa 

Birliği 18 yaş altı gençler ve çocukların katılımına dair tavsiyeyi benimsemiş olup, açık bir şekilde 

"çocuk veya gencin kendi fikirlerini özgür bir şekilde ifade etme hakkında bir yaş sınırı 

bulunmamaktadır," ifadesine yer vermiştir.290 Yaşamlarındaki önemli değişiklikler hakkında çok genç 

çocuklarla iletişim kurma konusunda yararlı pratik tavsiyeler sağlayan bir literatür bulunmaktadır. 

Örneğin, Vera Fahlberg’'in ‘A Child’s Journey Through Placement’.291 

 

Bakımdan ayrılan gençler için, bağımsız yaşama geçişlerine hazırlamak için destek bulunmalıdır. Bu 

süreç, genç bireyleri kapsamalı ve dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Çocuk önceki bakım ortamından 

ayrılmaya hazır olmadan çok önce başlamalıdır.292 

 

Örnek olay incelemesi 26:  Değişim sürecine çocukları ve gençleri dahil etmek  

 

‘Children and young people in care - Discover your rights!' Avrupa Konseyi ve Uluslararası SOS Çocuk 

Köyü tarafından hazırlanan bir kitapçıktır. Gençlere, alternatif bakımın nasıl çalıştığına, bakımda bir 

genç olarak haklarının ne olduğuna ve bu haklara saygı gösterilip gösterilmediğine dair daha iyi bir 

kavrayış sağlamayı amaçlamaktadır. Kitapçık ayrıca gençlere karar vermelerine ve bakım sağlayıcıları 

ve sosyal çalışanlarla iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.293 

 

Lumos, farklı yaşlarda ve anlama seviyelerinde çocuklar için bir dizi interaktif kitap hazırlamak 

amacıyla Çek Cumhuriyeti ve Moldova'da kurumlardan çıkmış olan çocuklar (zihinsel engelli çocuklar 

dahil) ve gençlerle çalışmıştır. Kitaplar, topluma kazandırma sürecini anlamalarında, gelmekte olan 

değişikliklere hazırlamada, endişeleri, istekleri, umutları ve anılarını kaydetmelerini ve hoşça kal 

demenin yollarını bulmada çocuklara yardımcı olmaktadır.294 

 

 

 

 

 

                                            
289

  Lansdown, G (2001) Promoting children’s participation in democratic decision-making, Florence, Italy: 
UNICEF, Innocent research centre, p.8. 
290

  Recommendation CM/Rec(2012)2 of the Committee of Ministers to member States on the 
participation of children and young people under the age of 18 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB0
21BackColorLogged=F5D383 
291

  Fahlberg, Vera (1991) A child’s journey through placement. Perspectives Press. 
292

  Eurochild op. cit. (2012a), p.17. 
293

  Kitapçığa şuradan ulaşabilirsiniz:  
http://www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/C&YP%20IN%20CARE-ANGLAIS(web).pdf 
294

  Çocuklar için bu interaktif kitaplar hakkında daha fazla bilgi için info@lumos.org.uk adresine 
başvurunuz  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229&amp;Site=CM&amp;BackColorInternet=C3C3C3&amp;BackColorIntranet=EDB021BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1927229&amp;Site=CM&amp;BackColorInternet=C3C3C3&amp;BackColorIntranet=EDB021BackColorLogged=F5D383
http://www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/C&YP%20IN%20CARE-ANGLAIS(web).pdf
mailto:info@lumos.org.uk


122 

 

1.2 Çocukların ailelerini dahil etmek 

 

Çocuklarla ilgili olarak yerleştirme kararlarının verildiği yerlerde, ailelerin dahil edilmesi çok 

önemlidir. Sıklıkla, kurumlardaki çocukların ebeveynleri güçsüz hissetmekte ve uzmanlara bel 

bağlamaktadır. Bazı ülkelerde, aile-grup konferansı, ebeveynler ve diğer aile üyelerinin çocuklarla 

ilgili karar verme sürecinde aktif ve eşit bir rol alabilmelerini sağlamak için uygulanmaktadır. Sıklıkla, 

özellikle temasın nadir olduğu veya mevcut olmadığı durumlarda çocuklarını kurumlara yerleştirmiş 

olan ailelerin çocuklarını istemediği varsayılmaktadır.  Ancak, birçok ülkede, otoriteler ailelerin 

çocuklarından ayrılma gerekçelerini kesinleştirmesini aktif bir şekilde sağlamamaktadır.  

 

Örnek olay incelemesi 27: Bulgaristan'da ailelerin değerlendirilmesi  

 

Bulgaristan'da büyük topluma kazandırma programının bir parçası olarak, devlet, kurumlarda 

yaşayan 1,800 engelli çocuk ve ailelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmıştır.  Değerlendirme, 

ailelerin %53'ünün, çocuklarıyla, nihai yeniden birleşme bakış açısıyla, iletişimi yeniden kurmak 

istediklerini tespit etmiştir.  

 

 

1.3 Yetişkinler 

 

Yetişkinlere planlama, uygulama ve izleme süreçlerinde danışılmanın yanı sıra, yaşamları, ihtiyaç 

duydukları destek ve bunun nasıl sağlanacağı konusunda karar vermeleri sağlanmalıdır. EHİS’in temel 

ilkelerinden biri "bireyin kendi tercihlerini yapma özgürlüğü ve diğer insanlardan bağımsızlığı dahil 

haysiyet, bireysel otonomiye saygı duyulmasıdır".295 

 

Ancak, yaşlılar ve engelli yetişkinlerin, zihinsel düşünme ve konuşma becerilerini etkileyebilecek 

yaşlarından veya sorunun niteliğinden dolayı katılım sağlama kapasitesine sahip olmadığı sıklıkla 

kabul edilmektedir. Çocuklarda olduğu üzere, ilgili destek (başta akranları ve ihtiyaç duyulduğunda 

uzman danışmanlar tarafından), bilgi ve yardımın sağlanması etkili katılımlarının sağlanmasında kilit 

öneme sahiptir. Bu nedenle, konuşma sorunu yaşayan bir bireyin, iletişim teknolojilerine veya 

alternatif ve artırıcı iletişimde eğitimli bir destek yetkilisine erişim sağlamış olmaları halinde katılım 

sağlayabileceklerdir.296 Zihinsel engelli bir bireyin, destekli karar verme düzenlemelerinin 

uygulanmasıyla kendisi adına karar verebilmesi sağlanmalıdır. Bireyler doğrudan karar verme 

sürecine katılamadıkları durumlarda, güvenilir bir kişi tarafından temsil edilebilmelidirler. Bu 

durumda, birey adına verilen tüm kararlar bireyin en iyi menfaatine olmalıdır.  

 

Örnek olay incelemesi 28:   Destekli karar verme - 'bireysel ombudsman' örneği  

 

EHİS Madde 12, engelli bireylerin, diğerleriyle eşit bir esasta hukuki ehliyete sahip olduğunu 

tanımaktadır. Ayrıca, bazı bireylerin, hukuki ehliyetlerini uygulamada ek desteğe ihtiyaç 

duyabileceğini kabul etmekte ve bu desteği temin etmek için Üye Devletlerin gerekli tedbirleri 

almasını gerekli kılmaktadır.   

                                            
295

  Engelli Bireylerin Haklarına dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, Madde 3 (a). 
296

  Inclusion International (2008) Key elements of a system for supported decision-making. Position 
paper.  
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Destekli karar verme ile, engelli bir birey, karar vericidir.297 Destekleyicinin rolü, bilgileri erişilebilir bir 

şekilde bireye açıklamak ve mevcut seçenekleri anlamalarında onlara yardımcı olmak veya bireyin 

tercihleri ve fikrini başkalarına iletmek olabilir. Destekleyici, bireyi dikkatli bir şekilde dinlemeli ve 

isteklerine uygun bir şekilde hareket etmelidir. Bireyin fikirlerine ve tercihlerine saygı göstermeli ve 

bunları kendi tercihleriyle değiştirmemelidir. Ailenin diğer üyeleri veya destek yetkilisinin görüşüyle 

ters düştüklerinde bile her zaman bireyin görüşlerini temsil etmelidir.   

 

Psikiyatri kullanıcıları için destekli karar verme sunan bir hizmetin iyi bir örneği 1995'teki psikiyatri 

reformundan sonra İsveç'te geliştirilen 'bireysel ombudsman'dır. Bireysel ombudsman (BO), özellikle 

psikiyatri hastasının hizmetine sunulan uzman bir kişidir. BO, psikiyatri ve sosyal hizmetler veya 

herhangi bir diğer kurum ile herhangi bir ittifaka sahip değildir ve hastanın akrabaları veya 

çevrelerindeki diğerleriyle herhangi bir bağa sahip değildir. Bireylere, kendi durumlarını kontrol 

altına almalarında yardımcı olmakta, bakım ihtiyaçlarını tespit etmekte ve gerekli yardımı almalarını 

sağlamaktadır. BO'lar herhangi bir tıbbi sorumluluğa sahip değildir; ne de otoritatif ehliyette 

herhangi bir karar vermekte, sadece bireyi temsil etmektedirler.   

 

2010 yılında, 325 BO istihdam edilerek ülkede 6,000'den fazla bireye destek sağlamıştır.  BO'ların 

çalıştığı alanlarda, intihar ve uyuşturucu kullanımı sayısında önemli bir azalma görülmüştür. 

Bireylerin yalıtılma ve bir vasiye verilme ihtimalleri düşmüştür. Hesaplamalar, diğer hizmetlerin 

maliyetlerinin önemli bir seviyede azaldığını ileri sürmektedir.298 

 

2. BIREYSEL DEĞERLENDIRME  

 

Bireysel değerlendirme, uygulama ve gözden geçirme, planlama sürecinin ana unsurlarıdır.  

Değerlendirmenin amacı, bir bireysel destek/bakım planının hazırlanması için birey ve ihtiyaçları ve 

tercihleri hakkında detaylı bilgi sağlamaktır. Değerlendirme, hizmetlerin geliştirilmesi için stratejiyle 

ilişkilendirilmelidir; bu, destek hizmetlerinin bireyi mevcut seçeneklere uydurmaya çalışmaktan 

ziyade bireysel ihtiyaçlar ve tercihler esasında geliştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.  

 

2.1 Çerçeve ve metodoloji 

 

Metodolojinin geliştirilmesinde, belirli bir ülke bağlamı ve belirli bir kullanıcı grubunun dikkate 

alınması gerekmektedir. Aşağıdaki ilkelere riayet ettiği sürece, metodolojinin nasıl görünmesi 

gerektiğine dair doğru bir yanıt bulunmamaktadır.  

 

 Kullanıcıların ve gerektiğinde ailelerinin, bakıcıları veya danışmanlarının gelecekleri ve 

destek hizmetleri hakkında karar verme sürecine dahil edilmesi. Sadece dosyaya bakarak ve 

bakıcıları veya uzmanlarla konuşarak bir değerlendirmenin yapılması mümkün değildir.  

 İlgili desteğe erişim sağlamak dahil, aileler veya (gerektiğinde) danışmanlar tarafından tüm 

süreç boyunca anlamlı katılım sağlamak.   

                                            
297

  United Nations, op. Cit. (2007). 
298

  Bkz. http://www.po-skane.org/The_Swedish_Personal_ombudsmen_system(Maths_Comments).php 

http://www.po-skane.org/The_Swedish_Personal_ombudsmen_system(Maths_Comments).php
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 Bir bireyin sorununu değil tüm bireyi dikkate alan bütüncül yaklaşım.  

 İhtiyaçları ve karşılaştıkları zorluklara ek olarak, bireyin güçlü noktaları ve kaynaklarının 

dikkate alınması.  

 

Çocuklarla ilgili olarak, BM Genel Kuralları, değerlendirmenin kapsamlı olmasını ve çocuğun o andaki 

güvenliği ve sıhhatinin ve uzun süreli bakım ve gelişimlerinin dikkate alınmasını açık bir şekilde 

tavsiye etmektedir. Ayrıca, bir çocuğun "bireysel ve gelişim özellikleri, etnik, kültürel, dilsel ve dini 

ortamı, aile ve sosyal çevresi, sağlık geçmişi ve herhangi bir özel ihtiyacı dahil değerlendirmenin 

kapsaması gerektiği belirli alanları da ileri sürmektedir.299 Kuruma yerleştirilmiş olan çocuklarla ilgili 

olarak, değerlendirme potansiyelin yanı sıra mevcut işlevselliği değerlendirmelidir. Yarı-otistik 

davranışların, kuruma yerleştirmenin yaygın bir etkisi olduğundan ve genellikle çocuk aile merkezli 

veya aile tipi yerleştirmelere taşındığında kaybolduğundan dolayı kuruma yerleştirilmiş çocukları 

otistik olarak yanlış teşhis etmemeye özen gösterilmelidir.  

 

Çocuklarla ilgili olarak, ana referans noktası, çocuğun tam gelişimidir; bu, her biri kendi belirli 

özelliklerine sahip bir dizi aşamadan oluştuğundan çocuk gelişim teorilerine atıfta bulunmaktadır.   

 

Örnek olay incelemesi 29: Birleşik Krallık’ta çocuklar için bakım planlama, yerleştirme ve bakım 

gözden geçirmesinde kullanılan kapsamlı değerlendirme çerçevesi örneği300 

 

BK’ta bakım planlamada kullanılan değerlendirme, Muhtaç Çocuklar ve Ailelerini Değerlendirme 

Çerçevesine301 dayanmakta olup bu çerçeve birbiriyle ilişkili üç alan sistemini tanımlamaktadır: 

çocuğun gelişim ihtiyaçları, aile ve çevresel faktörler ve ebeveynlik ehliyeti ve her bir alandaki bir dizi 

kritik boyut. Bakım planlaması, özellikle gelişim ihtiyacının yedi boyutuna dayanmaktadır.  

 

 
 

 

                                            
299

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 57. 
300

  HM Government (2010) The children Act 1989 Guidance and regulations. Volume 2: Care planning, 
placement and case review. 
301

  Department of Health (2000) Framework for the assessment of children in need and their families, 
available at 
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_401
4430.pdf 

http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014430.pdf
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4014430.pdf


125 

 

Uluslararası düzeyde, engelliler ve yaşlılarla ilgili olarak bir değerlendirme odağı hakkında böyle 

belirli tavsiyeler bulunmamaktadır. Ancak, EHİS, Yaşlanmaya dair Madrid Uluslararası Eylem Planı ve 

UNECE Bölgesel Uygulama Stratejisi genel kurallar olarak kullanılabilir. Bu dokümanlar, yaşlıların ve 

engelli bireylerin, toplumun siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına dahil edilmesi ve tam 

katılımının sağlanması ilkelerini vurgulamaktadır. Bu ilkeler, değerlendirmede ana referans noktası 

olmalıdır ve evde, işte, sağlık konularında, eğitim ve kültürde, sosyal ilişkiler ve eğlencede destek 

ihtiyaçlarını vurgulayabilir.   

 

Örnek olay incelemesi 30: Destek Yoğunluk Ölçeği (SIS) değerlendirme aracı  

 

SIS, bireysel uygulama destek ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla zihinsel engelli bireyler için 

kullanılan bir değerlendirme aracıdır. Bir bireyin sahip olmadığı becerileri ölçen geleneksel araçlar ve 

yaklaşımların aksine, SIS, bir bireyin sahip olduğu becerilere odaklanmakta ve insanların bağımsız 

yaşamları sürdürmek için ihtiyaç duyulan desteği değerlendirmektedir.   

 

Araç, şu alanlarda destek ihtiyaçlarını ölçmektedir: evde yaşama, toplumda yaşama, ömür boyu 

eğitim, istihdam, sağlık ve güvenlik, sosyal faaliyetler, koruma ve danışmanlık. Her bir alanda belirli 

faaliyetler tanımlanmaktadır. Örneğin, 'evde yaşama faaliyetleri', yemek hazırlama, yemek yeme, ev 

temizliği, giyinme, kişisel hijyen ve temizliği kapsamaktadır.302 

 

Metodoloji, değerlendirme amaçları için özel olarak geliştirilmiş araçların yanı sıra halihazırda mevcut 

araçları kapsayabilir. Herhangi bir durumda, önemli olan yaklaşımın tutarlılığıdır; örneğin, aynı yaş 

grubu veya anlama seviyesine sahip tüm çocuklar için aynı araçları kullanmak.303 

 

Mevcut araçlar, yeni araçların geliştirilmesini yönlendirmek için kullanılabilir veya doğrudan 

uygulanabilir. Ancak, bazı alanlarda (örneğin, çocuk gelişimi), Denver ölçeği gibi erken çocukluk 

sosyal ve duygusal gelişimin değerlendirilmesinde kullanılan çok çeşitli araçlar bulunmaktadır.304 Bu, 

sadece belirli bir alanda bilgi sağlamakta olup, bireysel planların geliştirilmesinde yeterli 

olmayacakları ve ek bilgiler ile tamamlanması gerekeceği anlamına gelmektedir.305 Bireysel ihtiyaçlar 

konusunda çok detaylı olmasına rağmen, Destek Yoğunluk Ölçeği, planlama aşamasında önemli olan 

bireyin ailesi ve kişisel ilişkileri hakkında bilgi sağlamamaktadır.  

 

2.2 Öz değerlendirme 

 

Öz değerlendirme, bir bireye tahsis edilen desteğin gerçek ihtiyaçları ve gereksinimlerine karşılık 

gelmesini sağlamak için tercih edilen bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Bir bireyin kendi bakım ve 

destek ihtiyaçlarını değerlendirebileceği bir sürece atıfta bulunmaktadır.  Arzu etmeleri halinde, 

bakıcıları, bir aile üyesi, bir hizmet sağlayıcı, akran veya arkadaş tarafından desteklenebilirler. Öz 

değerlendirme, tipik olarak, hizmet kullanıcılarının katılmasıyla yerel (veya diğer) idareler tarafından 

                                            
302

  Daha fazla bilgi için, bkz.: http://www.siswebsite.org/cs/product_info 
303

  Mulheir, G. & Browne, K. op. cit. 
304

  0-5 yaş arası çocuklar için araçlara genel bakış için, bkz. 
http://www.nectac.org/~pdfs/pubs/screening.pdf 
305

  Sosna, T. & Mastergeorge, A. (2005) Compendium of screening tools for early childhood social-
emotional development. Sacramento: California Institute for Mental Health. 

http://www.siswebsite.org/cs/product_info
http://www.nectac.org/~pdfs/pubs/screening.pdf


126 

 

geliştirilen anketler üzerinden yapılmaktadır. Tek bir hizmet kullanıcısı grubunun olsa bile bir anket 

tipinin tümüne uygun olmadığının bilinmesi çok önemlidir. Yaklaşım, açıklamalar ve soruların 

farklılaştırılması ve her bir gruba ve özelliklerine uyarlanması gerekmektedir; örneğin göçmenlik arka 

planı, eğitim düzeyi veya din.  

 

Akran desteği/danışmanlığı, bir kişinin, öz değerlendirme sürecine yaklaşırken yetkilendirilmiş ve 

özgüven sahibi hissetmesinin önemli bir parçasıdır. Değerlendirilmekte olan bireyin farkındalığını 

arttırarak ve deneyimi paylaşarak gerçek ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olabilecek sadece 

akranlardır. İnsanlar sıklıkla gündelik yaşamlarını minimalist bir şekilde görmektedir -sadece kişisel 

hijyen, giyinme ve yemek yeme. Bir bireyin katılabileceği ek fırsatları görmelerine yardımcı olmak için 

bireyin böyle minimalist beklentilerine meydan okumak akranın görevidir. İlişkinin akranlar arasında 

olması, uzman-kullanıcı arasındaki ilişkiden daha ikna edici olabilmektedir.  

 

2.3 Değerlendirmeyi hazırlamak ve gerçekleştirmek 

 

Bireysel ihtiyaçlar değerlendirmesi, uzman/lar veya bireylerin kendileri tarafından yapılabilir.  

Değerlendirmenin bir uzman ve bir kullanıcı arasında etkileşimi içermesi halinde, dikkatli bir hazırlık 

gerekmektedir. Örneğin, değerlendirmeden önce, değerlendirmeyi yapan uzman veya ekip, mevcut 

bilgileri gözden geçirmelidir ve ihtiyaç durumunda, ilave tartışmalar için ilgili personel üyesiyle 

toplantı yapmalıdır.306 Bireyin, değerlendirme ve planlama sürecine anlamlı bir şekilde katılmasını 

sağlamak için tüm desteğin uygulanmasını sağlamaya özel bir önem verilmelidir.  

 

Bir dizi gerekçeden dolayı, değerlendirme, çocuklar ve yetişkinler için stresli bir deneyim olabilir; bu 

nedenle bireyin rahat hissetmesini sağlamak için bazı çabalar gerekmektedir.  Duruma bağlı olarak, 

bu, değerlendirme amacının dikkatli bir şekilde açıklanması ve/veya bireyin tanıdığı bir kişinin davet 

edilerek katılımının sağlanmasıyla elde edilebilir. Stres potansiyeli ayrıca, öz değerlendirmenin (bir 

bireyin kendi belirlediği zamanda ve ev ortamında değerlendirmeyi yapması) tavsiye edilen bir 

seçenek olmasının ardındaki nedendir. Genç çocukların değerlendirmeleri, belirli oyun faaliyetleri 

üzerinden yapılmalıdır.  

 

İletişim engellerinin üstesinden gelmeye özel bir dikkat gösterilmelidir. Bazı bireyler, sadece 

konuşarak iletişim kurmayı zor bulabilir. Ancak, farklı iletişim yöntemleri -yüz ifadeleri, jestler, 

semboller ve resimler veya yazı- kullanılarak isteklerini ve tercihlerini yine de ifade edebilmektedir.307 

Bu kullanıcıların değerlendirme ve planlama sürecine anlamlı katılımı için, bireyin belirli iletişim 

yöntemi bilinmeli ve anlaşılmalıdır.   

 

Örnek olay incelemesi 31: Planlamaya birey merkezli yaklaşımlar  

 

'Birey merkezli planlama' (BMP) ifadesi dahil etme ilkelerine dayanan bir dizi planlama yaklaşımını 

ifade etmektedir.308 BMP'deki en yaygın planlama tarzlarından bazıları: İlk başta kurumlar ve yatılı 

okullardan evlerine geri dönen bireyler için geliştirilmiş olan Temel Yaşam Tarzı Planlaması; PATHS 

                                            
306

  Mulheir, G. & Browne, K. op. cit. 
307

  Arttırıcı ve Alternatif İletişime bkz.:  http://www.asha.org/public/speech/disorders/aac.htm 
308

  Örneğin bkz. UK Department of Health, Personalisation through Person-Centred Planning, at: 

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_115175 

http://www.asha.org/public/speech/disorders/aac.htm
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_115175
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(Umutla Alternatif Geleceği Planlamak); MAPS (Eylem Planlarını Hazırlamak); ve Bireysel Gelecek 

Planlaması.   

 

Son yıllarda, BMP'nin gençler, yetişkinler ve yaşlılar için bakım ve destek planlanmasında kullanımı 

giderek artmaktadır. Bir bireyin kendine ait birey merkezli planı, resmi değerlendirmede, bireyleri ve 

aileleri kamu hizmetleriyle ilişkilendiren bireysel bakım ve desteğin geliştirilmesinde ve gözden 

geçirme sürecinde kullanılabilir.   

 

BMP’nin ayırt edici özelliklerinden birisi, kişinin arzularına odaklanmasıdır. Planlama süreci, bugün 

birey için önemli olan şeylerin araştırılmasıyla başlar ve noksanlıkları veya ihtiyaçlarından ziyade 

kapasiteleri ve kaynaklarına dayanan arzu edilen bir gelecek vizyonunun oluşturulmasıyla devam 

eder. Son adım, bir eylem planının hazırlanmasıdır. Bu, planlamaya katılan birey için başarı adımları 

ve belirli sorumluluklarının belirlenmesiyle gelecek vizyonunun net hedeflere dönüştürüldüğü 

aşamadır. Birey merkezli yaklaşımların diğer bir önemli özelliği: aile üyeleri ve daha geniş sosyal ağın 

planlama sürecine aktif bir şekilde katılarak bireyin 'destek çevresini' oluşturmasıdır. Planlama 

sürecine bizzat katılırlar, planın uygulanmasında belirli sorumluluklar üstlenebilirler ve genellikle 

planlama süreci tamamlandıktan sonra bireye destek vermeye devam ederler.   

 

 

3. BIREYSEL BAKIM VE DESTEK PLANI  

 

Plan yerleştirme ve yaşam düzenlemeleri yanı sıra birey ve (gerektiğinde) ailesi ve bakıcılarına 

sağlanacak ek destek hakkında bilgi sağlayacaktır. Net hedeflerin yanı sıra belirli ve ölçülebilir 

sonuçları formüle edecektir. Uygulanmasıyla ilgili zaman çizelgesi ve sorumlulukların da belirtilmesi 

gerekmektedir. Birey ve ailesinin görüşlerine yer vermeli, planlama sürecine nasıl dahil edildiklerini 

ve planda nasıl yansıtıldıklarını ortaya koymalıdır.    

 

3.1. Çocuklar 

 

Çocuğun en iyi menfaatleri, güvenliği ve emniyeti, en uygun bakım şekline karar verirken ana 

değerlendirme hususu olmalıdır (farklı alternatif bakım seçenekleri için, Bölüm 5'e bakınız). Ek olarak, 

aşağıdaki ilkeler dikkate alınmalıdır:309 

 

 Aileden uzaklaştırma son çaredir: Bir çocuğun ailesinin bakımından uzaklaştırılması, son çare 
olarak görülmelidir. Mümkünse, kısa süreli ve geçici olmalıdır.  
 

 Aile ile temas: Yerleştirme, aile ile teması teşvik etmek (bunun çocuğun en iyi menfaatine 
olmadığı haller hariç) ve eğitim, kültür ve sosyal yaşamının kesintiye uğramasını engellemek 
amacıyla çocuğun olabildiğince evine yakın bir yerde yaşaması sağlanmalıdır.  
 

 Yeniden birleşme ilk seçenektir: Çocuğun aileden ayrılarak alternatif bakıma yerleştirildiği 
durumlarda, yeniden birleşme olanakları tüm diğer tedbirlere göre öncelikli olarak 
aranmalıdır. Alternatif bakım ancak uygun destek sağlansa bile ailenin çocuğa yeterli bakımı 

                                            
309

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children.  
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sağlayamadığı veya çocuğun ailesine geri dönüşünün çocuk için güvensiz olduğu durumlarda 
sağlanmalıdır.  
 

 Üç yaş altı çocuklar için aile merkezli bakım: Başta üç yaş altı çocuklar olmak üzere, küçük 
çocuklar için alternatif bakım aile merkezli ortamlarda sağlanmalıdır.   
 

 Gerektiğinde ve uygun olduğunda yurt ortamı: Yurtta bakım, böyle bir ortamın ilgili bireysel 
çocuk için uygun, gerekli ve yapıcı olduğu ve en iyi menfaatine olduğu durumlarla 
sınırlandırılmalıdır.  
 

 Kardeşler birbirlerinden ayrılmamalı: Kardeşler alternatif bakıma yerleştirmelerle 
birbirlerinden ayrılmamalıdır ve birlikte yaşayabilmelidirler (bir değerlendirmenin ayırmanın 
açık bir şekilde en iyi menfaatlerine olduğunu tespit etmediği sürece).  Kurumlara 
yerleştirilen çocuklar sıklıkla kardeşlerinden ayrılmaktadır. Bu nedenle, geçiş aşamasında, 
hedeflerden biri, kardeşlerin birlikte yaşamalarını sağlamak olmalıdır.  
 

 Kalıcılık:  Bakım ortamındaki sık değişimler, çocuğun gelişimi ve bağ kurma becerisi için 
zararlıdır ve kaçınılmalıdır. Kısa süreli yerleştirmeler, uygun kalıcı bir çözümü sağlamayı 
amaçlamalıdır.  
 

3.2 Yetişkinler 

 

Yetişkinlerin yaşamak istedikleri yer ve desteklerinin nasıl organize edileceğine dair bilgiye dayalı bir 

karar vermek için ihtiyaç duydukları yardım yetişkinlere verilmelidir. EHİS’te belirtildiği üzere, engelli 

bireyler "diğer bireylerle eşit bir şekilde ikamet yerlerini ve nerede ve kiminle birlikte yaşayacaklarını 

seçme fırsatına sahip olmalıdır ve belirli bir yaşam düzeninde yaşamakla yükümlü olmaları 

[gerekmemelidir].”310 Bu, engelli bireylere ve yaşlılara gerçek bir seçenek verecek olan çeşitli barınma 

düzenlemeleri dahil, bir dizi destek hizmeti verme sorumluluğuna sahip olunduğu anlamına 

gelmektedir.   

 

 

 

Örnek olay incelemesi 32: Destek ve yaşama düzenlemeleri hakkında karar verme sürecinde 

Zihinsel Kapasite Kanununun (İngiltere ve Galler) Rolü   

 

BK’ta, Zihinsel Kapasite Kanunu belirli kararları verme kapasitesinden yoksun olan bireyleri korumak 

ve karar verme becerilerini maksimize etmek ve karar verme sürecine katılımlarını sağlamak 

amacıyla aşağıdaki yasal ilkeleri belirlemiştir.311 

 

Destek ve yaşam düzenlemeleri hakkında karar verme sürecinde, aşağıdaki ilkelerin gözetilmesi 

gerekmektedir:  

 

 Ehliyete sahip olmadıkları tesis edilmediği sürece, bir bireyin ehliyete sahip olduğu 

                                            
310

  Engelli Bireylerin Haklarına dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, Madde 19 (a). 
311

  Avrupa Zihinsel Sağlık'ın görüşüne göre, bu mevzuat, Avrupa'daki en gelişmiş zihinsel sağlık 

kanunlarından biri olarak kabul edilmektedir.  Ancak, İngiltere ve Galler Zihinsel Kapasite Kanununun ataerkil 

yaklaşımından dolayı psikiyatri (eski) kullanıcıları kuruluşlarından bazı eleştiriler aldığına da dikkat çekmişlerdir.   
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varsayılmalıdır.  

 Bir bireye karar verme konusunda yardımcı olacak tüm mümkün olan girişimler başarısız 

olmadığı sürece, bir bireyin karar verme kapasitesinin bulunmadığı sonucuna varılmamalıdır.   

 Salt yanlış bir karar almasından dolayı, bir kişinin karar verme kapasitesinin bulunmadığı 

sonucuna varılmamalıdır.  

 Kapasiteden yoksun olan bir kişi tarafından veya adına bu Kanun çerçevesinde yapılan bir 

işlem veya verilen bir karar en iyi menfaatine yapılmalı veya verilmelidir.  

 Bu işlem yapılmadan veya karar verilmeden önce, böyle bir işlem/kararın amacının bireyin 

hakları ve eylem hakkını daha az kısıtlayacak etkili bir şekilde gerçekleştirme imkanları 

değerlendirilmelidir.312 

 

 

 

3.3 Planı Gözden Geçirmek 

 

Bireysel bakım ve destek planının gözden geçirilmesi, planlama sürecinin önemli bir kısmıdır. Amacı, 

planda belirtilen sonuçlara doğru ilerlemeyi izlemek ve yeni bilgiler ve değişen durumlar ışığında 

gerekli değişiklikleri yapmaktır. Alternatif bakımda çocuklar için planın gözden geçirilmesi, çocuğun 

bireysel gelişimi ve aile ortamlarındaki gelişimleri ışığında yerleştirmenin yeterliliği ve gerekliliğini 

belirlemeye yardımcı olacaktır.313 

 

Bakım ve destek planı gözden geçirmelerinin yapılma sıklığı yasal olarak düzenlenmeli ve öncelikli 

olarak bireysel durumlara bağlı olmalıdır. Kullanıcılar, durumlarda bir değişikliğin olması halinde 

planlarının gözden geçirilmesini talep edebilmelidir.  

 

4. PLANLAMA SÜRECINDEKI GÜÇLÜKLER  

 

4.1 'Kurabiye kalıbı' yaklaşımı314 

 

Bazı kurumların kapatılması, grup evleri gibi servis modellerinin uygulanarak bireylerin bir grubun 

algılanan ihtiyaçlarına göre yerleştirildiği bir 'kurabiye kalıbı' yaklaşımıyla karakterize olmaktadır. Bu 

yaklaşım çekici ve kısa vadede verimli görünür iken, sağlanan yaşam düzenlemeleri genellikle 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılamamakta ve sorunlar (örneğin, kurumsal hizmet sağlama ve bireyler 

arası çatışmalar) ve verimsizliklere (birden fazla taşınma veya ek uzman müdahaleleri) yol 

açabilmektedir.  

 

Bu risk, planlamanın birey merkezli olması ve bireye uyarlanması sağlanarak önlenebilir.   Her birey, 

sağlanan düzenlemelerinin gerçek anlamda evleri olması için yaşamak istedikleri yer ve bireyler 

hakkında karar verme yetkisine sahip olmalıdır.  

 

                                            
312

  Department for Constitutional Affairs (2007) Mental Capacity Act 2005 Code of Practice, London: 

TSO, p. 19. http://www.justice.gov.uk/downloads/protecting-the-vulnerable/mca/mca-code-practice-0509.pdf 
313

  United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children, para. 67. 
314

  People First of Canada/Canadian Association for Community Living op. cit., p.10. 

http://www.justice.gov.uk/downloads/protecting-the-vulnerable/mca/mca-code-practice-0509.pdf
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4.2 Kuruma yerleştirmenin etkileri  

 

Karar verme, bir kurumda uzun bir zaman geçirmiş olan bireyler için zorlayıcı olabilir.  Ataerkil 

ilişkilerin baskın olduğu ve katı günlük rutinler ve kuralların geçerli olduğu bir ortamdan ayrıldıktan 

sonra315, birey tercihlerini belirleme ve ifade etmeyi ve otonom kararlar vermeyi zorlayıcı bulabilir. 

Aynı zamanda, toplumdan uzun süreli izolasyon (bazıları için doğumdan beri), bir bireyin kurum 

dışında bir yaşam hayal etmesini ve ihtiyaç duyabileceği desteği tespit etmesini çok zorlaştırabilir.   

 

Bu nedenle, planlama süreci boyunca bireylerin bağımsız yaşam hakkında bilgi, tavsiye ve desteğe 

erişime sahip olmaları son derece önemlidir. Daha önceden bağımsız olarak yaşamış olan (kurumsal 

bakım deneyimine sahip) ve rol modeli olabilecek diğer bireylerden destek bu süreçte önemlidir. 

Toplumda bağımsız bir şekilde yaşamanın neye benzediği, karşılaştıkları zorluklar ve buldukları 

çözümlerle ilgili deneyimlerini paylaşabilirler. Bu süreçte, birey yararlı bilgiler edinmekle birlikte, 

toplumda bağımsız yaşama becerilerinde daha kendinden emin olabilir ve bunu yapmak için kendini 

güçlü hissedebilir.   

 

Toplum desteği için çok az seçenek bulunmasına rağmen, bağımsız olarak yaşayan diğer bireylerle 

temas birey için güç verici olabilir. Eşit bir şekilde, kurumdan taşınmak üzere olan genç yetişkinlerin 

ebeveynleri, çocuklarıyla benzeri deneyimleri yaşamış olan bireylerin sözlerini güven verici bulabilir.   

 

Tanıklık 4: José'nin öyküsü316 

 

José, ailesine yük olmak istemediğinden dolayı liseyi bitirdiği 18 yaşında uzun süreli bir yurda 

taşınmıştır. Bu yerleştirme kendisine belediye tarafından sunulmuş olup kurumda 55 birey daha 

yaşamaktaydı.   

 

Bir süre sonra ayrılmak istediğini fark etmesine rağmen, José 12 yıl boyunca kurumda yaşamıştır. 

Taşınmanın yollarını bulmaya çalışırken, diğer engelli bireyler tarafından düzenlenen ve bölgesel 

kurumlar tarafından desteklenen farklı seminerlere katılmıştır.  Burada, Bağımsız Yaşama felsefesini 

kendisine tanıştırmış olan bağımsız yaşam aktivistleriyle tanışmıştır. José'yi ayrılmaya motive eden 

şey, bir engelli aktivitisin şu sözü olmuştur: Ben yapabiliyorsam, sen de yapabilirsin. Kurumdan 

ayrıldıktan sonra José'yi desteklemeye devam eden kişi olmuştur.   

 

José, yerel bir otelde bir iş bularak orada yaşamaya başladı. Hala, bireysel yardım ve diğer destekleri 

bulmanın farklı yollarını aramaktadır. Bu kolay bir iş değil, ancak kurum dışında olmaktan çok 

mutludur. Ailesi, bağımsız yaşamanın kendisi için doğru çözüm olduğu konusunda ikna olmamıştı, 

ama 'annesi kendisi gibi daha 'deli' insanlarla tanıştıkça, onun da bunu yapabileceğine inanmaya 

başladığını' söylemiştir.  

 

José, deneyiminde 12 yılını geçirdiği kurum gibi açık kurumlar bile iş aramadığına dikkat çekmiştir. 

Gün boyunca kurumdan ayrılabilmiş olmasına rağmen, çalışanlar tarafından küçük görüldüğünü 

hissetmiştir. Kendi başına herhangi bir şey yapamadığından işe yaramaz olduğunu kendisine söylemiş 

                                            
315

 Ad Hoc Expert Group Report.  
316

  Bağımsız Yaşam Avrupa Ağından (ENIL) José'nin izniyle alınmıştır.  
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ve José'ye bir çocuk gibi davranmışlardır.   

 

José'nin kelimeleriyle, "bir sistem insanları yetkilendirerek güçlendiremiyorsa, o sistem işe yaramaz".  

 

 

Çocuklara kurumdan taşınmaya hazırlamalarında yardımcı olmak, sıklıkla temel seçimleri yapmayı 

öğrenmelerinde yardımcı olmakla başlamaktadır, örneğin: yemekler, oyun faaliyetleri ve oyun 

arkadaşları. Kademeli olarak daha karmaşık seçenekler, ilerideki bakımlarıyla ilgili karmaşık karar 

verme süreciyle başa çıkabilme becerisine sahip oluncaya kadar sunulur.  

 

4.3 Tıbbileştirme 

 

Sıklıkla, engelli bireylerin veya kırılgan yaşlıların bireysel değerlendirmesi, baskın bir şekilde veya 

sadece sağlık ve tıbbi durumlarına odaklanmakta olup, sorunlarının kaynağı olarak görülmektedir 

(engelliliğin tıbbi modeli). Sonuç olarak, bu, temel olarak tıbbi ve düzeltici tedbirler içeren bir plana 

yol açmaktadır. Tıbbileştirmenin başka bir yönü, özel okullar gibi 'özel düzenlemelere' dair plana olan 

vurgudur.  

 

Ruh sağlığı sorunlarına sahip bireylerin ihtiyaçlarını anlamaya ve tanımlamaya salt tıbbi yaklaşım da 

son derece sorunlu olup insan hakları suistimallerine yol açabilmektedir. Ruh sağlığı hizmeti 

kullanıcılarına geçici veya uzun süreli destek sağlamaya ek olarak, tıbbileştirme, sadece gerçek destek 

ve yardımın yerine geçen 'kimyasal alıkoyma' için bir araç olabilir.   

 

Tıbbileştirmenin önüne geçmek için, değerlendirmeler, 'engelliliğin sosyal modeli' ve yaşlanma yanı 

sıra engellilik ve yaşa insan hakları yaklaşımına dayanan bir bütüncüllüğe sahip olmalıdır. Bu, 

ortamdaki engellerin, insanları engelli yapmada ana faktör olduğunun (engelliliğin sosyal modeli) ve 

engelli tüm bireyler ve yaşlıların, toplumun her boyutuna tam ve eşit bir katılım hakkına sahip olması 

gerektiğini kabul etmeyi içermektedir.   

 

Ruh sağlığı hizmetlerinin, sadece farmakoterapiye odaklanmasına rağmen, uluslararası standartlar, 

meslek ve grup terapisi, bireysel psikoterapi, sanat, drama, müzik ve spor dahil çok çeşitli terapilerin 

sunulmasını, rekreasyon odaları ve açık hava egzersizlerinin yanı sıra bağımsızlık ve işlevselliği 

arttırmak için eğitim ve çalışma fırsatlarına erişim sunulmasını talep etmektedir.317 

 

Örnek olay incelemesi 33: Açık Diyalog Tedavisi, Finlandiya  

 

Açık Diyalog Tedavisi318 psikoz teşhisi konulmuş bireylere yardım etmenin bir yöntemidir. Krizin 

erken aşamalarında kullanıldığında özellikle etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu tedavinin ana özelliği, 

psikoz ile teşhis edilmiş bireyler için raporlanmış en iyi iyileşme oranlarına sahip olduğudur. Birçok 

durumda, antipsikotik ilaç kullanımını içermemekte olup, tüm kilit kararlara hizmet kullanıcıları ve 

                                            
317

  8
th

 General Report of the Committee for the Prevention of Torture, para. 37,: 
http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-08.htm 
318

  Açık Diyalog Yönteminin sonuçları için, bkz.:  Jaako Seikkula et al., Five-year experience of first-
episode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes, 
 and two case studies. Published in Psychotherapy Research, March 2006; 16(2): 214-228. 

http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-08.htm
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ailelerini dahil etmektedir; anında, esnek ve bireyselleştirilmiş yardım sunmakta ve seslerin ve bakış 

açılarının çeşitliliğine değer vermektedir.  

 

Bir bireyin, psikotik rahatsızlık semptomları yaşamaya başladığında, bir uzmanlar ekibi bu bireyin 

yaşamından olabildiğince çok bireyi bir araya getirmektedir. Her gün veya iki veya üç hafta boyunca 

iki günde bir toplanırlar. Toplantılar sırasında, uzmanlar, herkesin kendisi, hasta ve aile hakkında 

öyküler anlatmaya teşvik ettiği güvenli bir ortam oluşturur.  

 

Bu yöntem, hastanede geçirilen gün sayısında ve verilen nöroleptiklerin miktarında yüksek bir 

azalmayla sonuçlanmıştır. Devam eden araştırmalar bu yöntem kullanılarak tedavi edilenlerinin 

%80'inden fazlasının ve %75'inden fazlasının herhangi bir kalıntı psikoz izi göstermediğini ortaya 

koymuştur.  

 

Tablo 6:  Tıbbi ve sosyal model arasındaki farklar  

 

 Tıbbi model  Sosyal model  

Ana varsayım Birey sağlık sorunu nedeniyle engelli 

hale gelmiştir.  

Birey ortamdaki engeller nedeniyle 

engelli hale gelmiştir.  

Değerlendirme  Tıbbi sorun, bireysel eksiklik ve 

yoksunluklara odaklanır.  

Ortamdaki engellere odaklanır ve 

destek ihtiyaçlarını tespit eder.  

Önerilen çözümler  Bireysel zayıflıkları düzeltme, kuruma 

yerleştirme, ayırma  

Ortamı düzeltme, dahil etme  

 

Örnekler319 

 Tıbbi model 

 

Sosyal model 

Sorun  Ellerini kullanamadığından dolayı ev 

işi yapamıyor. 

Teknik ve sosyal yardım 

bulunmadığından dolayı ev işi 

yapamıyor. 

Çözüm  Kurumsal bakım, rehabilitasyon, tıbbi 

müdahaleler  

Teknik yardımlar, bireysel yardım, 

evde destek hizmetleri   

Sorun Öğrenme güçlüklerinden dolayı 

karmaşık yazılı metni anlayamıyor  

Metinler, düz dil ve okunması kolay 

formatta bulunmamaktadır.  

Çözüm Özel okul, kurumda bakım  Okunması kolay formatta metin, 

kaynak öğretmenleri, bireysel yardım, 

dahil edici eğitim.  

 

Daha fazla bilgi için: 

 

Beresford, P. & Croft, S.(1993) Citizen involvement: a practical guide for change, London:Macmillan. 

 

Cullen, S. (2005) Involving users in supported housing: a good practice guide, London: Shelter.  

                                            
319

  Alıntı yapılan kaynak: European Coalition for Community Living (2008) Creating successful campaigns 
for community living – Advocacy manual for disability organisations and service providers. 



133 
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Goldbart, J. & Caton, S. (2010) Communication and people with the most complex needs: What works 
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Bölüm 8: Geçiş süresince bireylerin ve toplumların desteklenmesi  
 

Topluma geçiş sadece bireyleri bir kurumdan yeni yaşam yerine veya bakım yerleştirmesine fiziksel 

olarak taşımakla ilgili değildir. Yeniden kuruma yerleştirmenin önüne geçmek ve hizmetleri kullanarak 

bireyler için olası en iyi sonuçları temin etmek amacıyla, yeni yaşam düzenlemesine geçiş özenle 

planlanmalıdır.   

 

Bu bölüm, bu geçiş sürecinin nasıl hazırlanacağı ve desteklenebileceği hakkında fikirler sunmaktadır. 

Ayrıca, bakıcılar ve toplumlarla birlikte çalışmanın önemini vurgulamaktadır.  

 

Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülükler 

 

Engelli bireylere, alabilecekleri yardım, destek hizmetleri ve imkanlar hakkında erişilebilir bilgi 

sunulmalıdır (Madde 4). Ek olarak, Devlet Tarafları, engelli bireylerin hakları ve haysiyetine saygıyı 

desteklemek amacıyla farklı seviyelerde -toplum veya aile seviyesinde- farkındalığı arttırmakla 

yükümlüdür. Bu tedbirler, "stereotipler, önyargılar ve zararlı uygulamalarla mücadele etmeyi", 

"engelli bireylerin kabiliyetleri ve katkılarına dair farkındalığı arttırmayı" amaçlamalıdır ve okullar, 

medya, kamu farkındalık artırma kampanyaları ve eğitim programları üzerinden yapılmalıdır (Madde 

8). 

 

1. HIZMET KULLANICILARINI DESTEKLEMEK  

 

Kurumsal bakımdan toplumda yaşama geçiş, ister bir çocuk, bakımdan ayrılan bir genç, isterse bir 

yetişkin veya yaşlı bir birey olsun kurumdan ayrılan birey üzerinde son derece büyük bir değişimdir. 

Kişinin tüm yaşamı değişir: birlikte yaşayacakları kişiler ve yer, onlara bakacak veya destek sağlayacak 

bireyler, arkadaşları ve komşuları olacak bireyler ve hatta nasıl yemek yiyecekleri ve giyinecekleri 

değişir. Dikkatli bir şekilde planlanmadığı ve uygulanmadığı sürece, bu geçiş, bazı bireyler üzerinde 

zarar verici sonuçlara sahip olabilecek çok stresli ve travmatik bir deneyim olma potansiyeline 

sahiptir.  

 

Bağımsız ve toplumda yaşamaya geçiş sürecinin, bireysel plana uygun olması ve bireysel tercihleri 

dikkate alması önemlidir.  

 

1.1. Planlı ve kademeli geçiş  

 

Mümkün ise, bir kurumun kapatılması ve topluma geçiş, sakinler için olası en iyi sonuçları elde etmek 

amacıyla toplum merkezli alternatiflerin geliştirilmesine doğru planlı bir sürecin bir parçası olarak 

uygulanmalıdır. Ancak, kapatma ve sakinlerin taşınmasının, hazırlık için yetersiz bir sürenin 

bulunduğu acil bir durumda uygulanacağı durumlar olacaktır. Örneğin, bir sağlayıcının yaşadığı mali 

sorunlar, acil kapatmaya yol açabilir. Hizmetlerin kalitesi veya güvenliğiyle ilgili endişeler 

bulunduğunda acil tedbirler de gerekli olacaktır. İlgili çocuk koruma ve yetişkin koruma 
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politikalarının, bir çocuk veya kırılgan bir yetişkin üzerinde zarar riskinin bulunduğu durumlarda 

yardımcı olmak üzere uygulanması gerekmektedir.320 

 

1.1.1 Çocuklar  

 

Eli kulağında bir zarar tehlikesi yok ise, çocuğun kurumdan yeni ortama veya yine öz ailesine geçişi 

kademeli bir süreç olmalıdır.   

 

En uygun bakım seçeneği tespit edildiğinde, geçiş sürecindeki farklı adımları gösteren detaylı bir 

planın hazırlanması gerekmektedir. Şu konularda bilgi sağlamalıdır: faaliyetler, beklenen sonuçlar, 

faaliyet yeri, zamanı (ne zaman meydana gelecek ve ne kadar sürecek), sorumlu birey ve diğer ilgili 

bilgiler. Ancak plan katı olmamalıdır; geçiş sürecinde çocukla birlikte çalışan uzmanlar, çocuğun tam 

bilgisi ve katılımıyla gerekli değişikleri yapmak suretiyle planı sürekli olarak gözden geçirmelidir.   

 

Bir bütün olarak, geçiş döneminin amacı, çocuğu yeni ortamıyla tanıştırmak ve ana bakım 

sorumluluğunu üstlenmiş olan ebeveyn veya bakıcı ile bir bağ oluşturmalarında onları 

desteklemektir. Sağlıklı bir bağ, çocuğun gelişiminin ilk yıllarda özellikle önemli görülmektedir.321 

Farklı yaşlarda ve gelişim aşamalarında ve farklı ihtiyaçlara sahip çocuklar için denenmiş ve test 

edilmiş geçiş hazırlama programları örnekleri bulunmaktadır.322 

 

Hazırlık döneminin ilk aşamalarındaki faaliyetler, genellikle çocuğun tanıdığı (genellikle o günkü 

yerleştirme) ve ihtiyaç durumunda güvenilir bir bireyin bulunduğu bir ortamda düzenlenecektir. 

Çocuğun ebeveyni veya bakıcısıyla yeterince rahat hissetmesi halinde, evlerine ziyaretler 

düzenlenebilir. İlk başta, bunlar kısa olacak ve önceki bakım ortamından güvenilir bir birey, çocuğa 

eşlik edebilir; yavaş yavaş süre gecelik kalışlara arttırılabilir.  Çocuğun yeni yerine fiili fiziksel 

taşınması sadece bireysel plan ve tercihlerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Geçiş süreci 

tamamlandıktan sonra gerekli destek sağlanmalıdır.    

 

Hazırlık süreci sadece çocuğu değil, örnekleri aşağıda verilen yeni yerleştirmeyle ilgili tüm diğer 

kişileri kapsamaktadır:   

 

 ebeveynler (doğum, üvey veya koruyucu ebeveynler): Ebeveynler, çocuk ile iyi ilişkiler 

kurabilmek ve daha iyi bakım sağlayabilmek amacıyla geçiş öncesi, sırasında ve 

sonrasında bilginin yanı sıra danışmanlık, eğitim ve tavsiyeye ihtiyaç duyabilir (bkz.4 

aşağıdaki 'Bakıcıları desteklemek');  

 diğer çocuklar: Çocuğun diğer çocuklarla birlikte, örneğin bir grup evinde, yaşayacak 

olması halinde, diğer çocukların bilgilendirilmesi ve çocuğu karşılamak için olabildiğince 

                                            
320

  Daha fazla için, bkz.: Department for Children, Schools, and Families (2010) Working together to 
safeguard children, availableat https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/00305-
2010DOM-EN.pdf; and Department of Health and Home Office (2000), op. cit. 
321

  "Bağ kurma teorisine" göre, kurumlarda yetiştirilen çocuklar, bir bağ oluşturmak için sınırlı fırsatlara 
sahip olup, birçok duygusal, davranışsal ve bilişsel sorunların nedeni olarak görülmektedir.  Bkz. Fahlberg, Vera, 
op. cit. 
322

  Hazırlık programlarının örnekleri için, bkz. Mulheir, G. & Browne, K. op. cit., p.85. 

https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/00305-2010DOM-EN.pdf
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/00305-2010DOM-EN.pdf
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dahil edilmeleri gerekmektedir. Yeniden entegrasyon durumlarında, bir çocuğun kardeşi, 

özel bir dikkat ve hazırlık almalıdır ve  

 Yeni yerleştirmedeki personel: Çocuğun bir konut ortamında, örneğin grup evinde 

yaşayacak olması halinde, personelin, çocuğun geçmişi, bakım ihtiyaçları ve ilgi alanları 

vs. hakkında tüm gerekli bilgileri alması gerekecektir.  

 

1.1.2 Bakımdan ayrılan gençler 

 

'Bakımdan ayrılmak' ifadesi, bir çocuğun ailesine (biyolojik ve/veya geniş) entegre edildiği veya reşit 

olduklarında (tipik olarak 18 yaş) ve bağımsız olarak yaşamaya hazır oldukları kabul edildikleri 

durumları ifade etmektedir. Alternatif bakımdaki gençler için kritik olup, yeterli ve sürekli desteğin 

verilmemesi yıkıcı sonuçlara sahip olabilir. Yeniden kuruma yerleştirmeye ve psikiyatri hastaneleri 

veya hapishanelerin yanı sıra evsizlik, kriminalite ve fuhuş gibi diğer yetişkin yurt hizmetlerine ihtiyaç 

duyulmasına yol açabilir.  

 

Bu nedenle, bakımdan ayrılan gençler ve çocuklar için bağımsız yaşamaya geçişlerine hazırlamak için 

desteğin bulunması çok önemlidir. Sağlanan destek örneğin bir evin nasıl düzenleneceği ve 

yönetileceğinin yanı sıra bütçeleme ve para yönetimiyle ilgili becerileri kapsamalıdır. Ayrıca, kişisel 

belgeler, banka hesapları ve barınmayla ilgili pratik destek sağlanmalıdır. Özgüven ve kişisel ilişkiler 

oluşturma ve devamını sağlama becerisine odaklanan psikolojik destek de eşit derecede önemlidir. 

Mesleki eğitim fırsatları da sunulmalıdır. Deliller, böyle hazırlık programlarına erişimin ve hazırlık 

kalitesinin bir ülke içinde ve ülkeler arasında farklılık gösterdiğini göstermekte olup, tüm gençlerin 

yetişkinliğe yeterli seviyede hazırlanmadığını ileri sürmektedir.323 

 

Çocuklar ve bakımdan ayrılan gençlerin nasıl destekleneceğine dair tavsiyeler, Çocukların Alternatif 

Bakımına dair BM Genel Kuralları (paragraf 131-136) ve Kalite 4 Çocuk Standartlarında 

belirtilmektedir (15-18).  

 

1.1.3 Yetişkinler 

 

Engelli yetişkinler ve yaşlıların geçişinin, kademeli olması ve en savunmasız olanlara özel bir önem ve 

destek verilmek suretiyle dikkatli bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Örneğin, yaşlılar, normal 

şartlarda, yaşamlarında kalıcı değişikliklerin ve bakım şartlarının psikolojik olarak kabul edilemez ve 

yönetilemez hale geldiği yaşamlarının geç aşamalarında kurumlara taşınmaktadır. Bu nedenle tüm 

geçiş süreci boyunca stresi azaltmak ve bireyi desteklemek için her türlü çaba gösterilmelidir.  

 

Çocuklarda olduğu üzere, hazırlığın önemli bir kısmı, bireyi yeni ortamlarıyla ve bireylerle tanıştırmak 

ve ilişkiler kurmak olabilir. Örneğin, bir bireyin, çalışan gözetimindeki yaşam düzenine geçiş yapması 

halinde, bu süreç yeni ortamdan personelin kurumdaki bireyi ziyaret etmesini ve ilişkiler kurmasını 

içerebilir. Daha sonra, hizmet kullanıcısından yeni ortama, muhtemelen güvendikleri bir kişiyle 

ziyaretleri içerebilir. Değişiklik stresi, sakinin mobilyası ve kişisel eşyalarını mümkün olabildiğine yeni 

                                            
323

  Lerch, V. & Stein, M. (eds.) (2010) Ageing Out of Care: From care to adulthood in European and 
Central Asian societies, SOS Children's Villages International, Innsbruck, Austria, p.132. 



137 

 

yerine taşıyarak ve mümkün ise ve bireyin en iyi menfaatine ise, personel ve sakinleri (örneğin, yeni 

hizmete personeli görevlendirmek) bir arada tutarak azaltılabilir.     

 

Geçişi planlarken, arkadaş gruplarına birlikte kalma ve örneğin gerekli ulaşım düzenlemelerini 

yaparak temasta kalma fırsatı vermek de önemlidir.   

 

Tanıklık 5:  Kurumsal yaşamın ötesinde arkadaşlıkları korumak  

 

"Bireyleri kurumdan taşırken, arkadaşlıklarını da korumalıyız. Kurumdan ayrıldıklarında arkadaşlarını 

kaybeden birçok kişi gördüm. Farklı şehirler ve ilçelere gönderildiler. Farklı evlere ve diğer yerlere 

taşındılar. Bu insanların bir araba kullanmadıklarını unutmamalıyız; bir otobüs veya treni nasıl 

yakalayacaklarını bilmiyorlar. Genellikle yazamıyorlar ve e-posta diğer insanların kullandığı bir 

kelimedir. Ayrıca, bu arkadaşlıklardan bazılarının kilitli kaldığımız uzun yıllar boyunca yapıldığını da 

unutmamalıyız. Onlar bizim için son derece önemlidir. İhtiyacımız olan şey, bu arkadaşlıkların devam 

etmesini sağlamak için farkındalık ve iyi destektir.324” 

 

 

1.2 Bağımsız yaşama ve günlük yaşama becerileri  

 

Kurumlarda yaşayan bazı insanlar, günlük yaşamlarını idare etmek için gerekli olan temel becerilerini 

geliştirme fırsatına sahip olmamıştır veya kuruma yerleştirmenin bir sonucu olarak bunları 

kaybetmiştir. Bu nedenle, kurumdan ayrılmalarından önce, günlük yaşam becerilerini 

geliştirmelerinde onlara yardımcı olmak faydalı olacaktır. Bu örneğin pişirme, temizlik, çamaşır 

yıkama, ütü yapma, bulaşık yıkama vs. gibi ev yönetim becerilerinde eğitim, kişisel hijyenini koruma, 

para işleriyle ilgilenme ve alışveriş yapma, toplu taşımacılığı ve kamu hizmetlerini kullanma, güvenlik 

ve sosyal ilişkiler oluşturma olabilir. Ancak, böyle becerileri geliştirebilecekleri seviye, kişiden kişiye 

farklılık göstermektedir. Bu nedenle, ev yardımı ve bakımı gibi çok çeşitli toplum merkezli destek 

hizmetlerine erişim de sağlanmalıdır.   

 

Diğer bireyler, bağımsızlıklarının bir anahtarı olarak kişisel yardımla ilgili eğitim ve tavsiyeden 

faydalanabilir. Bu, bir hizmeti düzenlenmenin hangi yolun en iyi olduğuna karar vermelerine yardımcı 

olacak bilgi ve destek (örneğin bir hizmet sağlayıcı, kullanıcı kooperatif veya kendileri tarafından) 

veya ihtiyaçlarının nasıl değerlendireceklerine veya yardımcılarını nasıl işe alacakları ve 

yöneteceklerine dair eğitimi kapsayabilir. Birçok kişi, yardımcı veya hizmet sağlayıcılarıyla ilişkilerinde 

aktif bir rol üstlenmeyi zor bulacaktır ve bunun için ek destek gerekmektedir. Destek, engellilik sosyal 

modelini temel alan ve akranlar tarafından sağlanan bağımsız yaşama ilkesine dayanmalıdır.  

 

 

 

 

                                            
324

  Martin, Robert (2006) “A Life Worth Living”,Self-advocacy Toolkit, Inclusion International'de 
yayınlanan 2006 Kasım Meksika'da Uluslararası Dünya Dahil Etme Kongresinde yaptığı konuşma.  Web adresi: 
 http://www.inclusion-international.org/wp-content/uploads/Annex_B-Working_with_Self_Advocates-
Toolkit2.pdf 

http://www.inclusion-international.org/wp-content/uploads/Annex_B-Working_with_Self_Advocates-Toolkit2.pdf&amp;quot;%20/l%20&amp;quot;_blank
http://www.inclusion-international.org/wp-content/uploads/Annex_B-Working_with_Self_Advocates-Toolkit2.pdf&amp;quot;%20/l%20&amp;quot;_blank
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Tanıklık 6: Bağımsız yaşama hakkında Ciara'nın düşünceleri325 

 

Herkesinki gibi iyi bir yaşama sahip olmak istediğimden bağımsız olarak yaşamak benim için 

önemlidir.  

 

Birkaç yıl önce, ilk dairemde kendi başıma yaşadım. Kendi evime sahip olmaktan hoşlandım ancak 

zorluk yaşadım.  

 

Bugün, Surrey'de kiralık iki odalı bir evde nişanlım Mark ile birlikte yaşıyorum.   

 

2009 Haziran ayından beri birlikte yaşıyoruz. Yerel emlak danışmanlığı üzerinden bir ev aradık. Evimin 

anahtarları bana verildiğinde gerçekten mutlu oldum.   

 

Bağımsız yaşamanın önemli olduğunu düşünüyorum çünkü istediğim zaman ailem ve arkadaşlarım 

beni ziyaret gelebiliyor.   

 

Kendime yemekler hazırlamak ve pişirmekten zevk alıyorum. Evde bazı kolay yemek kitaplarım var, 

böylece sağlıklı yemekler yapmayı öğrenebiliyorum.   

 

Posta kutumda faturalarımızı aldığımızda, Mark ve ben bunlara bakıyor ve doğru bir şekilde 

okuduğumuzdan emin oluyoruz.   

 

Neyle ilgili olduklarını anlayamadığımda, Mark anlamama yardımcı oluyor.   

 

Paramı iyi kullanmayı öğrendim, böylece faturalarımızın ve kiranın kendime düşen payını 

ödeyebiliyor ve her ay cep telefonu faturamı ödüyorum.  

 

Evimi temizliyorum, hoş ve düzenli oluyor. Kendi çamaşırlarımı da yıkıyorum, böylece her gün 

giyebilecek temiz elbiselerim oluyor.  

 

Kitap ve DVD kiralamak için hemen sokağımızın başındaki yerel kütüphaneye gidiyorum.  Ayrıca, 

yüzmek için yerel spor merkezine gidiyorum.   

 

Pazartesi geceleri de yerel Zumba dans dersine gidiyorum. Evime yakın bir yerde yapılıyor ve böylece 

oraya yürüyerek gidip gelebiliyorum. Dersimin haftalık ücreti 5.00 £.  

 

Bağımsız yaşamayı seviyorum. Yaşamımı istediğim gibi yaşayabiliyor, kendi seçimlerimi yapıyor, 

akşam yemeği istediğimde akşam yemeği yiyor, istediğim zaman dışarı çıkıyor ve geri geliyorum.   

 

Bunu seviyorum!  

 

 

                                            
325

  Madde 19'de Inclusion International’in Küresel Kampanyasından Ciara'nın izniyle alınmıştır.  Daha 

fazla bilgi için, bkz.: http://www.ii-livinginthecommunity.org/page19.html 

http://www.ii-livinginthecommunity.org/page19.html
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Başkaları için, kriz durumlarının nasıl engelleneceğini bilmek ve bunlarla mücadele etmek için etkili 

başa çıkma stratejileri geliştirmek önemli olabilir.  

 

Bazen, bağımsız yaşama becerileri, kurumun zemin katlarında veya civarında kurulan "yarı evler"de 

geliştirilmektedir. Bu geçici bir yerleştirme anlamına gelirken, bu evler küçük kurumlara dönüşerek 

sakinlerinin belirsiz bir süre orada kalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, diğer destek biçimlerine 

kaynakları yatırmak tavsiye edilmektedir. Yarı evlerin mevcut olduğu yerlerde, geçici, kısa vadeli bir 

yerleştirme olmasını ve bağımsız yaşamaya bir basamak olmalarını sağlamak önemlidir.  

 

Örnek olay incelemesi 34: Esenlik İyileştirme Eylem Planı (WRAP®)326 

 

WRAP, bireylere kendi esenlik ve iyileşmelerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarında yardımcı olan 

zihinsel sağlık hizmet kullanıcıları tarafından geliştirilmiş bir kişisel gelişim aracıdır. İyileşmenin bir 

limiti olmadığı tezine dayanmaktadır: "Ruh sağlığı zorlukları yaşayan bireyler, iyi olmakta, iyi 

kalmakta ve yaşamlarının rüyaları ve hedeflerini gerçekleştirmeye çabalamaktadır." Bireylerin kendi 

deneyimlerinin uzmanları olduklarını vurgulamakta ve kendini savunma, eğitim ve desteğin önemini 

vurgulamaktadır. WRAP, ruh sağlığı bakımındaki odağı 'semptom kontrolü'nden önleme ve 

iyileşmeye kaydırmaktadır.  

 

WRAP, bir kişinin deneyiminin dikkatli bir şekilde gözlenmesi esasında geliştirilmiştir ve şunları 

kapsamaktadır:  

 

 Bireylerin her gün kendilerini iyi tutmak için yapmaları gereken şeyler; örneğin, üç sağlıklı 
öğün yemek ve yarım saat egzersiz yapmak,  
 

 Semptomları veya stresli bir deneyimi tetikleyebilecek dış olaylar, örneğin bir arkadaşla 
tartışma veya yüklü bir fatura almak,  
 

 Bu olayın bireyin kötü hissetmesini engelleyebilecek esenlik araçları, örneğin, iyi kalmalarına 
yardımcı olmak için geçmişte yapılmış (veya yapılmış olabilecek) olan şeylerin bir listesi, 
 

 Bir kişinin kötü hissetmeye başladığını gösteren, sinirlilik veya kızgınlık gibi erken uyarı 
işaretleri ve bir müdahale planı ve  
 

 durumun daha da kötüleştiğini gösteren işaretler, örneğin, isteksiz davranış veya izolasyon 
ve durumu stabilize etmek için bir eylem planı.  

 

Başkalarının bireyin bakımını üstlenmesi gerektiğinde kullanılacak bir bireysel kriz planının 

hazırlanmasını da içerebilir. Plan aşağıdakileri içerecektir: 

 

 destekleyicilerin bir listesi, bireyin yaşamındaki rolleri ve telefon numaraları,  

 bireyin kullandığı ilaçların bir listesi ve neden kullanıldıklarına dair bilgiler,  

 destekleyicilerin birey için karar vermeleri ve bakımlarını üstlenmelerinin gerekli olduğunu 

gösteren işaretler,  

                                            
326

  Kaynak http://www.mentalhealthrecovery.com. 

http://www.mentalhealthrecovery.com/
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 destekleyicilerin bireyin kendilerinden yapmalarını istediği şeyi söyleyen talimatlar.  

 

 

1.3 Kendini savunma 

 

Kurumsal bakımdan toplumda yaşamaya geçişin önemli bir kısmı, destek ve kendini savunmanın 

teşvik edilmesidir. Kendini savunma, engelli bireyler ve yaşlıların kendi haklarında söz sahibi ve 

yaşamları üzerinde kontrole sahip olmalarının sağlanması gerektiği anlamına gelmektedir. Çocuklar 

ve bakımdaki gençler de fikirlerini ifade etmek üzere teşvik edilmeli ve desteklenmelidir ve "sesleri 

ve deneyimleri duyulmalı, değer verilmeli ve politika ve eylemi bilgilendirmek için kullanılmalıdır.327” 

 

Kendini savunan bir birey haline gelmek, karar verme sürecinde desteği kapsayabilir. Zihinsel engelli 

birçok insan, örneğin, kendileri için karar almalarına hiç izin verilmemiş olmalarından dolayı karar 

verme becerileri ve yeteneklerinden yoksundur. Ancak, herkes, aile üyeleri, diğer engelli bireyler, 

bakıcılar ve arkadaşlardan destek ile kararların nasıl verileceğini öğrenebilmektedirler.  

 

Diğer bireyler için, kendini savunan bir birey olmak, daha kararlı olmak için koçluğa ihtiyaç duyabilir. 

Ek olarak, ilgili bilgilerin (örneğin yasal haklarla ilgili) sağlanması, kendini savunma için pratik 

beceriler geliştirme (örneğin, toplantılara katılmak veya topluluk içinde konuşmak) ve kendini 

savunma gruplarına katılım da önemli olabilir. Tüm bu faaliyetlerde, gençlik, engelli ve yaşlı 

kuruluşlarının rolü merkezi olmalıdır.   

 

1.4 Akran desteği 

 

Bakım sistemi deneyime sahip çocuklar, engelli bireyler ve yaşlı örgütleri, kullanıcıların topluma 

geçişini desteklemede aktif bir şekilde yer almalıdır. Kapasitelerine bağlı olarak, bağımsız yaşama 

becerileri üzerinde eğitim sağlayabilir, bireysel danışmanlık veya akran destek gruplarına katılım 

sunabilir veya bireyi bir kendini savunma grubuna dahil edebilir veya bilgi sağlayabilirler.   

 

'Akran desteği' ifadesi 'belirli bir durumda başkalarına tavsiye ve destek sunan belirli bir deneyime 

veya geçmişe sahip bireyleri' ifade etmektedir.328 Akran desteği, engelliler için bağımsız yaşama 

hareketinin öncüleri tarafından bağımsız yaşama için temel hizmetlerden biri olarak tanımlanmıştır329 

ve çocuklar ve yaşlılar için eşit derecede önemlidir. Değeri, eşit ilişkiler ve ilgili bireylerin benzersiz 

deneyimi ve bilgisinde yatmaktadır. Bu nedenle, savunma ve kendini savunmayla ilgilenen ruh sağlığı 

sorunlarına sahip kişiler için bir kuruluş şunu vurgulamaktadır: "Ruh sağlığı hizmetleri arayan 

bireylerin ihtiyaçlarını yakından tanıyoruz. Ruh sağlığı ve diğer kamu sistemlerinin bürokratik 

labirentinde dolaşmada kişisel deneyimlere sahibiz ve bireylere pratik bir bakış açısından yasal 

haklarını nasıl öğrenecekleri ve kullanacaklarını öğreten rol modelleri olarak hareket ediyoruz.330” 

 

                                            
327

  Eurochild op. cit. (2012a) p.18.  
328

  NCIL (2008) Peer support and personalisation, 
www.ncil.org.uk/imageuploads/Peer%20support%20Final%201.doc 
329

  Evans, J. (2001) Independent Living and Centres for Independent Living as an alternative to 
institutions. 
330

  Bkz. Disability Rights California,  http://www.disabilityrightsca.org/about/psa.htm 

http://www.ncil.org.uk/imageuploads/Peer%20support%20Final%201.doc
http://www.disabilityrightsca.org/about/psa.htm
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Akran desteği, kurumsal bakımdan toplumda yaşama geçiş sürecinde ve sonrasında önemli bir rol 

oynayabilmektedir. Farklı yerlerde ve bireysel veya grup gibi farklı şekillerde sunulabilmektedir. 

Ayrıca, farklı akran destek tipleri de bulunmaktadır; örneğin, akıl hocalığı (daha görev odaklı) veya 

arkadaşlık (destekleyici ilişkilere odaklı).  

 

2. BAKICILARI DESTEKLEMEK  

 

Kurumdan ayrılan çocuklarına, yaşlı ebeveynlerine ve diğer akrabalarına bakacak olan aileler daha iyi 

bakım sağlamak için bilgi ve ihtiyaç durumunda ek eğitim ve destek almalıdır.  

 

Örneğin, bir koruyucu ailenin başarısındaki anahtarı, koruyucu ailenin suistimal ve bağlanma 

sorunlarının çocuğun duyguları ve davranışı üzerindeki etkilerini anlamada eğitilmesi ve 

desteklenmesinin yanı sıra çocuğu desteklemek için stratejilerin sunulmasıdır. Kaliteli destek ve 

eğitim bulunmadığında, bakıcılar sıklıkla durumu kişiselleştirecek ve yeterli olmadıklarını düşünerek 

vazgeçecektir. Yerleştirme sorunları ayrıca çocuğu travmatize edecektir. Bu nedenle, bakıcıların 

fiziksel ve duygusal esenlik açısından kişinin anlık ihtiyaçlarını karşılamak için beceri ve bilgiye sahip 

olması son derece önemlidir. Ancak, bağımsız yaşama ve dahil etme ilkeleri ve uygulamalarını 

bilmeleri ve bir kişiyi tam bir yaşam için nasıl söz hakkı sahibi kılacaklarını bilmeleri önemlidir.   

 

Resmi olmayan bakıcıların ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Bakıcılar için desteğin bulunmaması, hem 

bakıcılar hem de baktıkları bireyin sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara sahip olabilecek331 ve bazen 

yeniden kuruma yerleştirilmelerine yol açabilecek stres ve bitkinlik ile sonuçlanabilir. Aileler, 

çocuklar, engelli yetişkinler332 ve yaşlılara doğru bir damgalamanın sonucu olarak sosyal yalıtılmışlık 

mağduru olabilirler. Bu nedenle, ihtiyaçlarını değerlendirmek için yardım almaya ihtiyaç duyarlar ve 

toplumda bakıcılar için mevcut destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgi sağlanmalıdır.   

 

Bakıcılara sorumluluklarından bir ara verebilecek olan hizmetler de önemlidir. Tam zamanlı bakım, 

bazen yaşlı bir kişi olabilecek bakıcı için genellikle fiziksel ve duygusal olarak çok yıkıcı ve zorlayıcı 

olmaktadır. Sonuç olarak, kendileri ninyanı sıra baktıkları kişiyi korumak amacıyla bakıcı için geniş 

rekreasyon zamanının sağlanması çok önemlidir. Güvenilir harici bakıcılar tarafından yerleştirme 

bakımı sağlayan tatiller sistematik olarak sağlanmalıdır.  

 

Örnek olay incelemesi 35: Bakıcılar için destek örnekleri  

 

2010 yılında, on iki bakıcı kuruluşu (başta aile bakıcıları), Grundtvig Eğitim Ortaklığı 'Aile bakıcılarının 

kendi ihtiyaçlarını kendileri değerlendirmesi: Destek yol haritası' çalışmasına katılmıştır. Ortaklığın 

amacı: 

 

 iyi uygulamayı tespit etmek ve   

 aile bakıcılarının kendi ihtiyaçlarını kendilerinin değerlendirmesini teşvik etmek için farkındalık 

arttırma ve eğitim için araçların geliştirilmesini desteklemek.  

 

                                            
331

  World Health Organisation & World Bank, op. cit., p.150. 
332

  Mencap (2001) No ordinary life, London: Mencap. 
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Proje, tüm aile bakıcılarının fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve finansal ihtiyaçlarını incelemek için 

kapsamlı bir çerçeve sağlaması gereken bir Aile Bakıcısı Öz-Değerlendirme Aracının geliştirilmesi için 

genel ve özel tavsiyeler üretmiştir. Böyle bir araç, aile bakıcılarına, ihtiyaçlarını tespit ve ifade 

etmelerine yardımcı olmalı ve onları desteklemek için her türlü çabanın gösterilmesini 

sağlamalıdır.333
 

 

Fransa'da zihinsel engelli bireyler ve aileleri için yerel bir dernek olan Adapei 44, zihinsel engelli 

çocuklara bakan ebeveynler ve diğer uzman olmayan kişiler için bir sosyal yardım amaçlı eğitim 

destek hizmetini sunmaktadır. SAFE, çocuklarda veya zorlayıcı davranışlarda iletişim güçlüklerinin 

bulunduğu durumlara müdahale eden psikolog yönetimli bir hizmettir. Çocuğun eğitimiyle ilgili 

ihtiyaçlarını değerlendirmek ve eğitim stratejilerini oluşturmak için aile ile birlikte çalışmaktadırlar. 

Bu erken müdahale hizmeti, aile bakıcılarının rolüne dair farkındalığı artırmaya katkıda 

bulunmaktadır. Aile bakıcılarının ihtiyaçlarını dile getirmeleri ve değerlendirmelerine yardımcı 

olmakta, bilgi kaynağı sunmakta ve diğer destek şekillerine bir geçiş noktası olarak hareket 

etmektedir.334
 

 

İrlanda'da, The Carers Association, gizli, kullanıcı dostu, destekleyici bir ulusal Bakım Hattı 

sunmaktadır: 1800 24 07 24. Bu ücretsiz dinleme hattı, izole olmuş bir bakıcı için hayati bir 

bağlantıdır. Personel, arayan kişileri en yakın Kaynak Merkezine yönlendirebilmekte, onlar için bilgi 

bulabilmekte, haklarıyla ilgili tavsiyelerde bulunmakta veya sadece bakıcılar ile destekleyici, anlayışlı 

ve önyargısız bir şekilde sohbet etmektedir. Personel, bakıcılara, Dernekten bilgi ve destek almaya 

devam etmeyi isteyip istemediklerini sorabilir ve böylece daha uzun süreli bir ilişkiyi başlatabilir. Kriz 

noktasında olan bakıcılar, sık sık, Bakım Hattını aramaktadır ve Bakım Hattı zor zamanlarda onları 

desteklemek için son derece faydalı olmaktadır.335 

 

Bir dizi ülke, resmi olmayan bakıcıları korumak ve çalışma durumları ve şartlarını düzenlemek için 

yasal değişiklikler yapmıştır. İspanya, Almanya ve Slovakya vaka analizlerine, INTERLINKS projesi 

üzerinden ulaşabilirsiniz.336 

 

3. TOPLUMLARLA BIRLIKTE ÇALIŞMAK  

 

Toplumlarla birlikte çalışmak337 topluma kazandırma sürecinin önemli bir parçasıdır.  Bakımda 

yaşamış olan çocuklar, ruh sağlığı sorunlarına sahip bireyler ve genel olarak engelli bireylerin yanı sıra 

yaşlılara karşı negatif tutumlar ve önyargı, toplum merkezli hizmetlerin gelişimini sekteye uğratabilir. 

Aşağıdaki örnek olay incelemesi bunun bir örneğidir.  Topluma kazandırma süreci devam ederken, 

damgalama, topluma tam katılım ve dahil olmayı engelleyebilir ve hatta ayrımcılık ve şiddete de yol 

açabilir.   

 

                                            
333

  Grundvig Learning Partnership, op. cit. 
334

 ibid. 
335

 ibid., p.12. 
336

  İspanya'daki durum hakkında daha fazla bilgi için, 
bkz.http://interlinks.euro.centre.org/model/example/SpecialCollectiveAgreementForInformalCarers; Almanya 
için, bkz.http://interlinks.euro.centre.org/model/example/CareLeaveAct; Slovakya için, bkz. 
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/SocialProtectionOfInformalCarers 
337

  "Toplum" ile, bireylerin yaşadığı, iletişim kurduğu, iş yaptığı vs normal mahalleler demek istiyoruz.  

http://interlinks.euro.centre.org/model/example/SpecialCollectiveAgreementForInformalCarers
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/CareLeaveAct
http://interlinks.euro.centre.org/model/example/SocialProtectionOfInformalCarers
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Örnek olay incelemesi 36: Kurumlardan ayrılan bireylere karşı olumsuz tutumlar   

 

Bir toplumda, bir kurumdan ayrılan zihinsel engelli çocuklar için grup evleri oluşturma kararı, evlerin 

planlandığı mahallede yaşayan insanlardan sert bir muhalefetle karşılaştı. Bir günde 400'den fazla 

imza toplandı ve yüzlerce insan kararı protesto etmek için sokaklara çıktı.   

 

Protestocuların argümanları, engelli bireylere karşı yaygın mitler ve negatif tutumları açık bir şekilde 

gözler önüne serdi. Bazı anneler, "sağlıklı" çocuklarının "hasta" olanlarla oynamasını istemediklerini 

ve salt engelli çocukları görmenin diğer çocuklar üzerinde strese neden olacağını belirtmiştir. Diğer 

kişiler, bu çocukların her zaman bağırdığı ve çığlık attıklarını duyduklarını ve bunların 30-40 metreden 

duyulabileceğini söylemiştir.338 

 

Kanada, başarılı bir topluma kazandırma için beş faktörü tanımladıkları başarılı bir topluma 

kazandırma çalışması gerçekleştirmiş olan ülkelerden birisidir. Birincisi, kazandırmanın temeli olarak 

'toplum oluşturma'dır. Bu amaçla, topluma kazandırma "Sadece engelli bireyler ve aileleri değil, daha 

genel toplum için de faydalara sahip olduğu şeklinde çerçevelenmiştir." "Toplumlar daha kabul edici 

hale geldiklerinde tüm ortaklar için karşılıklı faydaları tespit etme ve altını çizme" ihtiyacını 

vurgulamaktadır. (Örneğin, etkili, kapsayıcı okullar ve erken çocuk gelişim programları, çocuklar için 

daha iyi programlardır; kapsayıcı ticari işler daha geniş pazarlara erişim sağlıyor ve saygınlık faydaları 

kazandırıyor; kapsayıcı belediye hizmetleri, tüm yerel vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılıyor ve 

kapsayıcı toplum rekreasyon programları, daha geniş katılımcı tabanıyla ilgili programlar hazırlama 

yollarını bulacaktır.)"   

 

Topluma kazandırma çalışmaları, birçok toplumun kadınlar, göçmenler, genç aileler, yaşlılar, fakir 

bireyler ve aileler gibi belirli statülerinden dolayı ek engellerle karşılaşma biçimlerine bir çözüm 

bulmakla ilgilidir.339 

 

Bu nedenle topluma kazandırma sürecinin bir parçası olarak, toplum merkezli hizmetlere karşı 

direncin üstesinden gelmeyi ve kurumlardan ayrılan bireylerin tam bir şekilde dahil edilmesini 

sağlamayı amaçlayan farkındalık artırma faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasına özel bir dikkat 

verilmelidir. Dağıtılmış evleri teşvik etmek, engelli bireyler (çocuklar ve yetişkinler) veya yaşlıların 

toplumlar içinde gettolaşmasını engellediğinden dolayı da yardımcı olabilir. Toplumların insanları 

birey olarak görmelerini ve komşuları olarak kabul etmelerini kolaylaştırır.   

 

Korkularını yenmek için yerel toplumlarla doğrudan çalışmanın yanı sıra bağımsız yaşama ve topluma 

kazandırmanın değerlerini tanıtmak amacıyla yerel, bölgesel veya ulusal medya kampanyaları 

uygulamak önemlidir. Engelli bireyler ve ebeveynlerinin örgütleri, böyle kampanyaların hazırlanması 

ve uygulanmasında değerli bir kaynak olabilir.    

 

 

                                            
338

  Stadart, “Rousse Citizens Divide Over Mogilino ChildrenPlacement”, 7 Mart 2012, bkz.: 
http://paper.standartnews.com/en/article.php?d=2012-03-07&article=16971 
339

  “Factors that have led to successful inclusion in communities” (Kanada) politika dokümanından 
alınmıştır.  

http://paper.standartnews.com/en/article.php?d=2012-03-07&article=16971
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Anahtar kılavuz 11: Toplumlarla çalışmadan alınan dersler340 

 

 Birey merkezli düşünme ve planlama, ilgili toplumların erken aşamada tespit edilmesiyle 

sonuçlanmalıdır. Bu bilgiye dayanarak, devlet ve toplum, bu toplumlarda yeterli hazırlık ve 

kaynak tahsisatını sağlamaya odaklanabilir.   

 Bir kurumu kapatma kararı alındığında, kapsamlı bir kapatma planıyla birlikte kararı ve süreci 

kamuoyuna bildirme stratejisi de geliştirilmelidir.  

 Toplumdan gelecek direnişi öngörerek, devletler ve yerel/bölgesel idareler, yapılan planlamanın 

içeriği ve bu kararın başta sürecin parçası olan vatandaşların menfaatleri ve hakları olmak üzere 

herkesin neden en iyi menfaatine olduğu hakkında net ve anlaşılır bilgilerle iyi hazırlanmış olması 

gerekmektedir.   

 Arka plan bilgileri ve kurum kapatmayla ilgili sorulabilecek sorular ve dile getirilecek endişeleri 

alan bilgilendirme broşürleri hazırlanmalı ve yerel sorunlara adapte edilmelidir.  

 Planı tanıtmak ve muhalefeti ikna etmek için basın bültenleri ve stratejileri, farklı hizmet 

kullanıcıları gruplarının haklarına odaklanılmasını ve diğer menfaatlerin saygılı bir şekilde ele 

alınmasını sağlamak üzere hazırlanmalıdır.   

 

Örnek olay incelemesi 37:  TAPS Projesi   

 

"Tooting Bec Hastanesi’nin yeniden düzenlenmesi çerçevesinde güney Londra'da bir deney yaptık. İki 

komşu mahallede bulunan uzun süreli hastaların yerleştirildiği iki personel gözetimli evde çalışmalar 

yaptık. Sokaklardan birinde, komşular için bir eğitim kampanyası yaptık ve müdahaleden önce ve 

sonraki tutumlarını araştırdık. Diğer sokakta, aynı zaman zarfında, herhangi bir eğitimsel 

bilgilendirme yapmadan iki anket yaptık. Kontrol sokağı ile deney sokağının karşılaştırılması, 

kampanyanın komşuların anlayışını artırmada ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylere karşı olan 

korkularını azaltmada başarılı olduğunu göstermiştir. Bu tutum değişiklikleri, davranışa yansımış 

olup, deney sokağındaki komşulardan bazıları, hastaları ziyaret etmiş ve evlerine davet etmiş iken 

kontrol sokağında bu türden bir sosyal aktivite bulunmamıştır. Ayrıca, deneye katılan hastaların 

sosyal ağları büyürken kontrol hastalarında sabit kalmıştır. Yerelleştirilmiş eğitim kampanyalarının, 

hastaların komşularına sosyal entegrasyonunu artırmada etkili olduğu sonucuna vardık.341” 
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9. Bölüm: Hizmetlerin kalitesinin tanımlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi  

 

Kurumsal bakımdan toplum temelli hizmetlere geçiş sürecinde ve bir kez toplum temelli hizmetler 

yerleştiğinde, kurum pratiklerinin toplum içerinde tekrar edilmemesi çok önemlidir. Bu bölüm 

hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılabilecek kriterleri belirlemektedir. Hizmetlere ilişkin 

sürekli bir izleme ve değerlendirme sürecine duyulan ihtiyacın altını çizer ve hizmetlerin 

değerlendirilmesinde hizmetlerden faydalanan kişilerin nasıl dahil edil edilebileceğine dair yollar 

önerir.  

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye göre Yükümlülükler  

 

BM EHİS’in 33. maddesine göre, devletler BM EHİS’in uygulanmasını takip etmeye ilişkin ulusal 

düzeyde bir izleme mekanizması kurmak zorundadır. İzleme, uygulamaya ilişkin meselelerle 

ilgilenmek üzere, Hükümet içerisinde bir ya da daha fazla odak noktası içermek durumundadır. 

Bunun yanı sıra uygulamayı kolaylaştırıcı bir koordinasyon organı da içermek durumundadır. 

Devletler aynı zamanda BM EHİS’i teşvik etmek, korumak ve izlemek üzere ulusal bir insan hakları 

organı gibi bağımsız bir izleme organı kurmak ya da böyle bir organı güçlendirmek zorundadır.342 

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapsamındaki Yükümlülükler  

 

ÇHS’nin 3. maddesi çocukların bakımı ya da korunmasına ilişkin hizmetlerin, özellikle de güvenlik, 

sağlık, personel sayısı ve uygunluğunun yanı sıra yetkin süpervizyon konularında yetkili merciler 

tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerektiğini söyler.  

 

1. KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ  

 

Kurum bakımına dayalı bir sistemde, standartlar hizmetlerden faydalananların yaşam kalitesini nasıl 

etkilediğinden ziyade hizmet sağlanmasıyla ilgili olarak teknik konulara odaklanma eğilimindedir. 

Temel olarak yapı ve iç koşullar, sağlık koruma ve hijyen, giyim ve yiyecek, personel ve maaşları, 

başka kaynaklar ve kayıt tutma gibi yapısal kalite standartlarını içerirler. Bir UNICEF raporuna göre343, 

bu tür standartlar hastaneler ve askeri kışlaların bir karışımı olan kurumların işleyişini 

desteklemektedir. Aynı zamanda her türlü izleme ve değerlendirme sonuçlarını dışarıda 

bırakmaktadırlar.  

 

Pek çok ülkede kurum bakımına dayanan başka sorunlar mevcut sistemi sorgulamaktan ziyade 

destekleyen, katı ve aşırı bürokratik standartları içermektedir: Kalite standartlarının geliştirilmesine 

kullanıcıların, ailelerin ya da sivil toplumun çok az dahil ediliyor ya da hiç dahil edilmiyor oluşu, 

hizmetleri ve meslekleri düzenleyen sistemlerin az gelişmiş olması ya da hiç olmayışı, uygulamaları 

izleyecek ya da değerlendirecek sistemlerin az gelişmiş oluşu ya da hiç olmaması.344 

                                            
342

 Birleşmiş Milletler, a.g.e. (2007) 
343

 UNICEF & Dünya Bankası (2003) Değilen Zihinler, Politikalar ve Yaşamlar, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da 

Çocukların Korunmasını Geliştirmek, Çocuk Koruma Hizmetlerine İlişkin Standartların Geliştirilmesi, s.7. 
344

 a.g.e., s.8 
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Standartlar geliştirmek kurumsuzlaştırma politikasının tüm çerçevesi içerisinde görülmelidir. Kurum 

bakımına yeni kişilerin kabul edilmesinin sonlandırılmasına ve kaynakların toplum temelli hizmetlere 

kaydırılmasına paralel gitmelidir.345 

Bireysel destek ve kişi-merkezli planlama yönündeki paradigma değişikliği hizmetlerin nasıl 

değerlendirileceği ve standartların nasıl kullanılacağı konusunda da bir dönüşüm gerektirmektedir.346 

Kalite ilkelerinin, standartların ve göstergelerin seçilmesi ve tanımlanması topluluk içerisindeki 

hizmetler için verimli bir düzenleyici bir sistemin kurulması yönünde atılacak en önemli adımlardan 

biridir.347 Bu tür standartlar teknik konulara odaklanmaktan ziyade hizmetlerden faydalananların 

hakları ve yaşam kalitesi ile bağlantılı olmalıdır.348 Özellikle geçiş sürecinde hesap verebilirlik ve 

hizmet yelpazesi boyunca belirli bir kalite seviyesini tutturabilmek önemlidir. Bu hem bütçe izlemeyi 

hem de sağlanan her türlü destek ve hizmetleri değerlendirmek için bir sistemi içerir.349 

 

Kalite standartlarını tanımlamada, hizmetlerden faydalanan kişilerin belirlediği kişisel çıktıların 

kullanılması pek çok ülkede tercih edilen seçenek haline gelmiştir. Buna ek olarak, değerlendirme için 

sadece hizmet sağlayıcıların ne yaptıklarını takip etmek yeterli değildir. Etkin değerlendirme 

sistemleri hizmet kalitesini ve hizmetleri kullanan kişiler için çıktıları garanti edecek ve geliştirecek 

mekanizmaları içermek zorundadır.350 

 

Son olarak, aynı şeyin tekrar edilmesini önlemek için, standartlar ülkede ya da uluslararası alanda 

mevcut olan herhangi bir iyi pratiğe dayandırılmalıdır. 

 

Anahtar yönerge 12: Standartları belirleme ile ilgili riskler  

 

Standartlar geliştirme351 ile ilişkili riskler, kurum bakımı gibi kullanan kişiler için iyi bir yaşam kalitesi 

sağlama konusunda özünde yetersiz hizmetler için geliştirildikleri durumları içerir. Standartlar aynı 

zamanda çok detaylı ya da katı olmamalıdır. Aksi takdirde bireysel ihtiyaçlara cevap veremezler. 

İhtiyaçların tedarik edilmesi, dışarıdan gelen ziyaretçiler, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri gibi, 

toplum temelli hizmetlerin kurum bakımı düzenlemelerine daha uygun standartlarla uyumlu 

olmasının gerektiği durumlar vardır. 

 

Standartlar kimi durumlarda fazla soyut olabilir; kalite çerçeveleri kontrol listesi alıştırmalarına 

dönüştürülebilir. Asgari standartların tanımlanması da bir tehlike içerir, çünkü yalnızca o minimum 

standartların finanse edildiği ve hizmet sağlayıcıların bu standartların ötesinde bir hizmet sağlamak 

konusunda inisiyatif sahibi olmadığı bir duruma yol açabilir.  

 

                                            
345

 a.g.e., s.9 
346

 Power, a.g.e., s.37 
347

 Chiriacescu, Diana (2008) Shifting the Paradigm in Social Service Provision, Making Quality Services 

Accessible for People with Disabilities in South East Europe, Sarajevo: the Disability Monitor Initiative, s.36. 
348

 UNICEF & Dünya Bankası, a.g.e., s.7 
349

 Power, a.g.e., s.36 
350

 a.g.e., s.37 
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 UNICEF & Dünya Bankası, a.g.e., s.8 
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Pek çok ülkede standartlar mekanın boyutu, yiyeceklerin kalitesi ve miktarı gibi fiziksel ve 

dokunulabilir olana odaklanma eğilimindedir. Ancak, bakımın kalitesi ve yaşam kalitesi ile ilgili 

ölçülebilir standartların olması da aynı derecede önemlidir.  

 

Standartlar karşılanmadıklarında, müdahale etme imkanı yaratacak derecede yeterli güç ve kaynak 

içeren bir teftiş sisteminin bir parçası olmadığında etkisizdir.  

  

Örnek olay incelemesi 38: Kurum bakımına ilişkin standartlara uyma  

 

Avusturya’da demanslı yaşlı kişiler için küçük bir birim oluşturmak amacıyla, hizmet sağlayıcıları 

kurum bakımı için tanımlanan standartlara uymak zorundadır. Bu standartlar (personel standartları 

gibi diğer düzenlemeler) bir oluşumda beş kişi olduğu andan itibaren devreye girer. Bu, genelde 

70’den az sakini olan bir bakım evinin neden ekonomik bir biçimde yönetilemeyeceği yönünde bir 

argüman olarak kullanılmaktadır.352 

 

2. STANDARTLARI FARKLI SEVİYELERDE UYGULAMAK  

 

Kalite standartlarının belirlenme ve izlenme sistemi farklı seviyeleri içerir353: hizmetlerden faydalanan 

kişiler ve onları temsil eden örgütlerin yanı sıra merkezi hükümet, yerel ve bölgesel hükümet, hizmet 

sağlayıcıları ve üçüncü taraflar (örneğin sertifikasyon kurumları). 

 

UNICEF ve Dünya Bankası kurumsal bakımdan toplum içerisinde hizmetlere geçerken gerçekleşmesi 

gereken bazı eylemler önermektedir (Tablo 7). Çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin olarak önerilmiş 

olmalarına rağmen, diğer kullanıcı gruplarına da uygulanabilirler. Toplum temelli hizmetlere geçişte 

gereken değişimlere ilişkin faydalı bir genel bakış sağlar ve sürecin karmaşıklığına ilişkin bir fikir 

verirler.354 

 

Tablo 7: Standartları farklı seviyelerde uygulamak  

 

Merkezi hükümet seviyesi  Bütün bir kurumsuzlaşma 

politikası bünyesinde 

hizmetlerin stratejik yönünü 

belirlemek ve kaliteli 

hizmetlerin geliştirilmesi ve 

izlenmesi için sistemler 

kurmakla görevlidir.  

1. Mevcut standartları, 

düzenlemeleri ve izleme 

mekanizmalarını inceleyerek 

mevcut durumu 

değerlendirmek ve örnek bir 

pratik tanımlamak. 

2. Uygulanacak standart 

tiplerine, düzenleme 

mekanizması ve izleme 

sistemlerine karar vermek. 

3. Pilot uygulamaları, personel 

eğitimi ve oryantasyonunu 

                                            
352

 Avrupa Sosyal Ağı’ndan alınan bir örnek. 
353

 UNICEF & Dünya Bankası, a.g.e., s.8 
354

 a.g.e., s.8-9 
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içeren bir uygulama planı 

geliştirmek ve standartların 

uygulanması için teşvikler 

geliştirmek.  

4. Standartlar ve izleme için 

yasal bir çerçeve oluşturmak. 

5. Gerektiğinde Teftiş Kurulları, 

Akreditasyon Konseyleri, 

Mesleki Konseyler, Mesleki 

Eğitim Konseyleri, 

Ombudsmanlık gibi düzenleyici 

birimler kurmak.  

6. Hizmetlerin kalitesine ilişkin 

bilgi toplamak için veri 

sistemleri geliştirmek.  

7. Konuyu sahiplenerek ve 

konuya angaje olarak yaygın bir 

danışmanlık aracılığıyla 

standartlar, uygulama kodları 

(etik), uygulama yönergeleri, 

performans göstergeleri ve 

yönetmelikler geliştirmek ve 

bunları güncellemek ve hem 

hizmet alanları hem yakınlarını 

süreçlere dahil etmek.  

Yerel/bölgesel seviye Yerel ihtiyaçlara cevap veren 

hizmetlerin sağlanmasının 

koordine edilmesi ve 

planlanmasından sorumludur. 

1. Hizmet planlaması, 

hizmetlerin yönetim ve satın 

alınmasında kalite garanti 

mekanizmalarını uygulamak ya 

da geliştirmek, yerel 

hizmetlerin ve doğrudan 

sağlanan hizmetlerin 

koordinasyonu.  

2. Teftiş hizmetlerini uygulamak 

ve geliştirmek. Gerekirse teftiş 

birimi kurmak ve müfettişleri 

işe almak ve eğitmek.  

3. Göstergelerden, 

karşılaştırmadan ve kalite 

ekiplerinden faydalanarak bilgi 

sistemlerini, şikayet 

sistemlerini, sorun bildirme ve 

belirleme mekanizmalarını, 

anketleri, istatistiki izlemeleri, 

araştırmaları ve performans 
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ölçümünü içerek şekilde 

sorunları ve olanakları 

tanımlayacak sistemleri 

uygulamak ve geliştirmek.  

4. Personel, yerel topluluklar, 

faydalanıcılar ve bakım verenler 

tarafından standartların ve 

performans geliştirme 

mekanizmalarının anlaşılmasını 

ve kabul edilmesini teşvik 

etmek.  

Uygulama birimleri Birimin hizmetlerine ilişkin 

genel bir bakışın içerilmesi.  

1. Mevcut durumu 

değerlendirmek, örnek 

uygulama alanlarını ve değişim 

gerektiren zayıf uygulamaları 

tespit etmek. 

2. Bir kalite geliştirme yaklaşımı 

seçmek. Bu, istenen ya da karşıt 

çıktıları izlemeye ya da hizmet 

sağlamaya ve geliştirilmesi 

gereken süreçlerin belirlenmesi 

için gereken süreçlere 

odaklanabilir. 

3. İlk kalite garanti 

etkinliklerinden sorumlu bir 

ekip kurmak. 

4. Hizmetin misyonu net değilse 

ya da topluluğun ihtiyaçlarına 

cevap vermiyorsa, stratejik 

planlama gerekebilir. Bunu 

yapabilmek için, oluşumun 

misyonunu tanımlayın, dış 

çevredeki olanak ve kısıtlılıkları 

ve oluşumun güçlü ve zayıf 

yanlarını tanımlayın ve 

öncelikleri belirleyin.  

5. Tüm personel, bakım veren 

ve alan kişileri içerecek şekilde 

standartları belirlemek, 

yönergeler, standart operasyon 

süreçleri ve performans 

standartları geliştirmek. 

6. Bilgi sistemleri, şikayet 

sistemleri ve göstergeler gibi 

izleme sistemleri geliştirmek ve 
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bunları ilerletmek.  

7. Hedefleri ve kapsamı, 

sorumlulukları ve uygulama 

stratejilerini içeren bir kalite 

garanti planı geliştirmek.  

8. Başarıların üzerinden geçmek 

ve süregiden geliştirmeleri 

uygulama sürecini yeniden 

başlatmak.   

 

 

3. KALİTE STANDARTLARININ İÇERİĞİNİN TANIMLANMASI  

 

3.1 Avrupa kalite çerçeveleri  

 

AB seviyesinde herkese yönelik sosyal hizmetler Nisan 2006 tarihli Avrupa Komisyonu Bülteni’nde 

tanımlanmıştır.355 Sosyal destek, uzun süreli bakım, çocuk bakımı, istihdam ve eğitim hizmetlerini, 

kişisel asistanları ve sosyal barınmayı kapsamaktadır. Sosyal hizmetler kurumuna yol gösterecek 

hedefler ve ilkeler herkese yönelik hizmetler ve herkese yönelik sosyal hizmetlerle ilgili 2007 

Komisyon Bülteni’nde belirlenmiştir. Bunlar arasında sosyal hizmetlerin “kapsamlı ve 

bireyselleştirilmiş, entegre bir biçimde tasarlanmış ve sağlanıyor olması” yer almaktadır.  

 

3.1.1 İsteğe Bağlı Avrupa Sosyal Hizmetler Kalite Çerçevesi  

 

Avrupa Sosyal Hizmetler Kalite Çerçevesi (‘Çerçeve’)356 2010 yılında Sosyal Koruma Komitesi 

tarafından AB içerisinde sosyal hizmetlerin kalitesine ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek amacıyla 

kabul edilmiştir. Çerçeve kalite ilkelerini tanımlamakta ve bir dizi yöntemsel yönerge önermektedir. 

Bunlar Üye Ülkeler’deki kamu otoriteleri tarafından sosyal hizmetlerin kalitesine ilişkin kendi tanım, 

ölçüm ve değerlendirme araçlarını geliştirmede kullanılabilirler. Çerçeve’nin uygulanması isteğe 

bağlıdır ve ulusal, bölgesel ve yerel bağlamda uygulanabilir.357 

 

Avrupa Kalite Çerçevesi (aşağıdaki tabloda özetlenmiş durumda) hizmet sağlama konusunda hakim 

kalite ilkelerini belirler. Hizmet sağlamada üç boyutu içermektedir 

 

1. Hizmet sağlayıcılar ile kullanıcılar arasındaki ilişkiler, 

2. Hizmet sağlayıcılar, kamu otoriteleri ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkiler, 

3. İnsan gücü ve fiziksel sermaye. 

 

                                            
355

 Avrupa Komisyonu Bülteni “Toplum Lizbon programı’nı Uygulamak: Avrupa Birliği’nde Herkese Yönelik 

Sosyal Hizmetler” COM (2006) 177 final.  
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 Sosyal Koruma Komitesi, a.g.e. 
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 Daha fazla bilgi için bkz: http://cms.horus.be/files/99931/Newsletter/FINAL%20-%20SPC-VQF-SSGI-

10.08.10.pdf 
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Ülkelerin sosyal hizmetleri izleme ve değerlendirmede yararlanmaları için bunların her biri için 

operasyonel kriterler (yani göstergeler) listelenmiş durumdadır. Örneğin, kalite ilkelerinden biri 

“kullanıcıların haklarına saygı”dır. Kalite kriterleri şunları içermektedir: Hizmet sağlamada yer alan 

personel ve gönüllülere günlük bakım konusunda hak-temelli, birey-merkezli bir eğitim verme ve 

kullanıcıların toplum içerisindeki entegrasyonunu teşvik etme.  

 

Şekil: Sosyal Hizmetler Avrupa Kalite Çerçevesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel kalite 

ilkeleri 

Ulaşılabilir 

Erişilebilir 

Karşılanabilir 

Birey-merkezli 

Kapsamlı 

Sürekli 

Çıktı-odaklı  

Hizmet 

sağlayıcılar ile 

kullanıcılar 

arasındaki 

ilişkiler  

Kullanıcıların 

haklarına saygı 

Katılım ve 

güçlenme 

Hizmet 

sağlayıcılar, 

kamu 

otoriteleri, 

sosyal ortaklar 

ve diğer 

paydaşlar 

arasındaki 

ilişkiler, 

Ortaklık  

İyi yönetişim 

İnsan gücü 

ve fiziksel 

sermaye  

İyi çalışma 

koşulları ve 

çalışma 

ortamı  

İnsan 

sermayesine 

yatırım 

Yeterli fiziki 

altyapı 
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3.1.2 Diğer kalite ilkelerini tanımlama girişimleri  

 

Avrupa düzeyinde sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri için ortak kalite ilkelerini belirleme konusunda 

bazı girişimler gerçekleşmiştir. Sosyal platform her biri bir dizi gösterge ile tanımlanan dokuz ilke 

belirlemiştir. Sosyal platform’a göre, kaliteli bir sosyal hizmet ve sağlık hizmeti şöyle olmalıdır: 

 

1. İnsan onuruna ve temel haklarına saygılı olmalıdır. 

2. Beklenen sonuçlara ulaşmalıdır.  

3. Her bir bireye göre tasarlanmalıdır. 

4. En kırılgan olanları içerecek şekilde, tüm kullanıcıların güvenliğini garanti altına almalıdır.  

5. Katılımcı olmalı ve kullanıcıları kendi kararlarını alma konusunda güçlendirmelidir.  

6. Bütüncül ve sürekli olmalıdır.  

7. Topluluklarla ve diğer paydaşlarla ortaklıklar içerisinde sunulmalıdır.  

8. İyi istihdam ve çalışma koşullarında çalışan donanımlı profesyoneller tarafından sunulmalıdır.  

9. Şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde yönetilmelidir.  

 

Avrupa Rehabilitasyon Platformu Avrupa Sosyal Hizmetlerinde Mükemmeliyet İlkeleri’ni (EQUASS) 

belirlemiştir ve üç seviyede akreditasyon vermektedir. Bunlar sertifikasyon programlarını ulusal 

düzeyde tamamlamayı amaçlamaktadır.358 Akreditasyon on EQUASS kriteri üzerinde 

temellendirilmiştir: liderlik, personel/profesyoneller, haklar, etik, ortaklık, katılım, birey merkezlilik, 

kapsamlılık, sonuç odaklılık ve sürekli gelişme. Ayrıca değerlendirme için 100’den fazla gösterge 

tanımlanmıştır. Norveç gibi bazı ülkeler EQUASS sertifikasyon sistemini resmi olarak tanımıştır ve 

rehabilitasyon hizmetleri için kamusal fonların dağıtılmasında kullanmaktadır.  

 

Avrupa’da FICE International, SOS Çocuk Köyleri ve IFCO tarafından geliştirilen Ev Dışı Çocuk 

Bakımı’nda Çocuklar İçin Kalite Standartları ev dışı çocuk bakımıyla ilgili kişileri bilgilendirmek, onlara 

yol göstermek ve onlara etki etmek amacını taşımaktadır. Bunlar çocuklar ve genç insanları, biyolojik 

aileleri, bakım verenleri, bakım kuruluşlarının yöneticilerini, sosyal çalışmacıları, kamu otoritelerinin 

temsilcilerini ve başka kişileri kapsamaktadır. Standartlar ev dışı bakımı deneyimleyen çocuklara ve 

genç insanlara danışılarak geliştirilmiştir.359 

 

Yaşlı istismarına karşı bir Avrupa projesinin bir parçası olarak, bir grup kuruluş yaşlı kişiler için, uzun 

süreli bakım ve destek ihtiyacı duyan yaşlı kişiler için Avrupa Haklar ve Sorumluluklar Şartnamesi’ne 

dayanarak hizmet standartları geliştirmiştir. Rehber360 iyi pratik örnekleri ile zenginleştirilmiştir.  

 

 

 

                                            
358

 Daha fazla bilgi için bkz: http://www.epr.eu/index.php/equass 
359

 SOS-Kinderdorf International (2007) Quality4Children Standards for out-of-home child care in Europe - an 

initiative by FICE, IFCO and SOS Children's Villages. SOS-Kinderdorf International, Innsbruck, Austria. 
360

 European Charter of the Rights and Responsibilities of Older People in Need of Long-term Care and 

Assistance. Accompanying guide (2010). İyi örnekler için bkz: http://www.age-platform.eu/en/age-policy-

work/quality-care-standards-and-elder-abuse/1077-good-practices 
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3.2 Schalock Yaşam Kalitesi Çerçevesi  

 

Hizmetlerin kalitesini tanımlarken, izlerken ve değerlendirirken onlardan faydalanan kişilerin yaşam 

kalitesini nasıl etkilediğine odaklanılmalıdır. Yaşam Kalitesi, Prof. Robert Schalock’un tanımladığı 

biçimiyle kişisel özellikler ve çevresel faktörlerden etkilenen merkezi alanlardan oluşan çok boyutlu 

bir olgudur. Bu merkezi alanlar, değer ve önem açısından nispi olarak kişiden kişiye değişebilse de, 

herkes için aynıdır. Dolayısıyla yaşam kalitesinin değerlendirilmesi kültüre duyarlı göstergelere 

dayanılarak yapılmaktadır.361 Bu göstergeler Tablo 9’da sunulmaktadır.  

 

Tablo 9: Schalock Yaşam Kalitesi Çerçevesi362 

 

Alan  Göstergeler ve açıklayıcılar 

Duygusal iyilik hali  

 

 

 

 

 

Kişilerarası İlişkiler 

 

 

Maddi İyilik Hali  

 

 

Kişisel Gelişim  

 

 

Kendi Kaderini Tayin 

 

 

 

Fiziksel İyilik Hali  

 

 

 

 

 

Haklar 

1. Memnuniyet (tatmin, duygu durumları, keyif)  

2. Kendilik kavramı (kimlik, özdeğer, özgüven) 

3. Stresin yokluğu (tahmin edilebilirlik ve kontrol)  

4. Etkileşimler (sosyal ağlar, sosyal temaslar) 

5. İlişkiler (aile, arkadaşlar, akranlar) 

6. Destekler (duygusal, fiziksel, finansal) 

7. Mali durum (gelir, güvenceler) 

8. İstihdam (iş durumu, iş ortamı)  

9. Barınma (barınma tipi, mülkiyet)  

10. Eğitim (kazanımlar, eğitim durumu)  

11. Kişisel yeterlilik (bilişsel, sosyal, pratik) 

12. Performans (başarı, kazanım, üretkenlik)  

13. Özerklik/kişisel kontrol (bağımsızlık)  

14. Hedefler ve kişisel değerler (arzular, 

beklentiler)  

15. Tercihler (fırsatlar, seçenekler, tercihler) 

16. Sağlık (işlevsellik, semptomlar, formda olma, 

beslenme) 

17. Günlük yaşam aktiviteleri (özbakım, hareket 

kabiliyeti)  

18. Sağlık bakımı 

19. Boş zaman etkinlikleri (eğlence, hobiler) 

20. İnsan hakları (saygı, onur, eşitlik) 

21. Yasal haklar (yurttaşlık, erişim, yargı)  

22. Topluma entegrasyon ve katılım 

23. Toplumsal roller (katkı sunan, gönüllü) 

                                            
361

Prof. Schalock ile Expertise Centre Independent Living’in yaptığı röportaj için bkz: Newsletter of the 
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362
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Sosyal İçerme 

 

24. Sosyal destekler (destek ağları, hizmetler)   

 

Schalock Yaşam Kalitesi Çerçevesi, politika geliştirme de dahil olmak üzere birden çok uygulamaya 

sahiptir. Örneğin, ABD’de zihinsel engelli bireyleri ilgilendiren pek çok yasa Yaşam Kalitesi çerçevesi 

dahilinde geliştirilebilecek kişisel destek planlarını zorunlu kılmaktadır. Çerçeve destek ihtiyaçlarını 

yaşam kalitesi faktörleriyle ve alanlarıyla  ilişkilendirir ve yaşam kalitesi ile ilgili kişisel çıktıların 

değerlendirilmesini içerir.363 

 

Sekiz alan BM EHİS ile uyumlu olduğundan, çerçeve Sözleşme’nin uygulanmasının ölçümünde bir 

araç olarak kullanılabilir. Ayrıca kurumsal bakım verenlerin toplum temelli hizmet sağlayanlara 

dönüşme sürecini desteklemede raporlama, izleme, değerlendirme ve sürekli kalite artırma için de 

kullanılabilir.364 

 

 

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

 

Anahtar yönerge 13: İzleme mekanizmaları ve BM Çocuklar için Alternatif Bakım Yönergeleri  

 

BM Çocuklar için Alternatif Bakım Yönergeleri’ne göre “Bakım sağlamada yer alan aracılar, kuruluşlar 

ve profesyoneller, başka şeylerle birlikte sık yapılan ve hem önceden belirlenmiş hem habersiz, 

personel ve çocuklarla konuşma ve gözlemleri içeren teftiş ziyaretlerini garanti altına alan belirli bir 

kamusal otoriteye tabi olmalıdır”. Yönergeler aynı zamanda başka şeylerle birlikte “ebeveyn 

bakımından mahrum kalmış çocukların ele alınış biçimini geliştirme amacıyla otoritelere ilgili 

politikalar önerecek” izleme mekanizmasının işlevlerini belirlemektedir.365 

 

İzleme ve değerlendirme, hizmetlerin planlanması ve uygulanması süreçlerinin vazgeçilmez 

bileşenleridir. Hizmet sağlamada şeffaflığı, hesap verebilirliği ve kontrolü sağlayabilirler. İzleme ve 

değerlendirme konusundaki politikalar ve stratejiler kapama ve kişisel planlar için stratejilerin, eylem 

planlarının kurumsuzlaştırma sürecinin her aşamasına yedirilmelidir.  

 

İzleme ve değerlendirme hizmetlerin esas ve potansiyel kullanıcıları ve aileleri, onları temsil eden 

kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde uygulanmalıdır. Karşılaştırmalı prosedürlerin kullanılması yoluyla 

değerlendirme yenilikçi hizmetler ve iyi uygulamaların teşvikine katkıda bulunabilir. En önemlisi de, 

izleme ve değerlendirme kalite standartları ile uyumu sağlayabilir: Diğer bir deyişle, kullanıcıların 

kazanımlarına ve onların hizmet sağlamada aktif katılımlarına saygıyı sağlayabilir.366  
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 a.g.e., s.230 
364

 Prof. Schalock ile röportaj, a.g.e.  
365
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 Chiriacescu, Diana, a.g.e., s..42. 
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4.1. İzleme  

 

Etkili izleme bir dizi mekanizmanın kurulmasını gerektirir. Bunlar içerisinde aşağıdakiler yer alabilir367: 

 

 Lisans verme, akreditasyon ve sertifikasyon gibi düzenleyici mekanizmalar. 

 Takip: Standartları temel alarak, takipler iyi pratikleri, geliştirilecek alanlar ve önerileri öne 
çıkaracak bir rapor ile sonuçlanmalıdır. İyi uygulamalar, uyumlu bir biçimde raporlar kamuya 
açık olmalıdır. 

 Performans ölçümü ve göstergeler: Devlet tarafından finanse edilen hizmetlerin 
performansını ölçmede giderek daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır; hizmetin kalitesine 
dair gerçekçi bir ölçüm sağlayabilecek, ölçülebilir göstergelerin varlığına ihtiyaç duyar. 

 Şikayet sistemi: Şikayeti yapanları koruyabilmeli ve şikayetleri ele alacak bağımsız bir sistem 
olmalıdır.  

 Ombudsmanlar, çocuk (ve diğer grupların) savunucuları: Bunlar tek tek bireysel vakalara 
müdahil olmanın yanı sıra, genel olarak farklı grupların haklarıyla ilgilenebilir (ve politikaları 
etkileyebilir).  

 

Neyin izlendiği açısından odak noktası kişisel çıktılar ve her bir bireyin tatmini üzerine, yani her bir 

bireyin (ve uygun durumlarda ailelerinin) dileklerin, tercihlerin ve ihtiyaçların karşılanıp 

karşılanmadığı olmalıdır.368 Kurumsal bakımdan çıkan çocuklar için, izleme yeniden yerleştirilmeden 

doğan yıkımlara ilişkin göstergelerin tanınmasını zorunlu kılar, çünkü bu tür durumlar acil ve uygun 

müdahaleleri gerektirir.369  

 

4.2 Değerlendirme 

 

Hizmetlerin değerlendirilmesi dışsal ve içsel olabilir (öz-değerlendirme). Değerlendirmelere 

başlamadan önce talimatlar yazılı hale getirilmelidir. Talimatlar şunları özetlemelidir: 

 

 değerlendirmenin hedefleri ve kapsamı, 

 yöntem, 

 gerekli kaynaklar ve zaman çizelgesi ve 

 sonuçların nasıl paylaşılacağı. 
 

Değerlendirmeyi yürütenler yeterli bir biçimde kalifiye ya da eğitimli olmalıdır. Değerlendirmeler 

yapıyı, süreci ve söz konusu belirli bir hizmetin sonuçlarını hedeflemelidir. Değerlendirme 

sonuçlarının ardından gelişme için öneriler gelmelidir. Değerlendirme sonuçları ayrıca hizmetin ve 

finansmanın sürdürülmesi için çıkarımlar içermelidir.  

 

Hizmetleri değerlendirmede, karşılaştırmanın kullanılması önerilmektedir. Bu, bir hizmet 

sağlayıcısının vardığı sonuçların en iyi uygulama sayılan daha başarılı ya da etkili kuruluşlar ile 

karşılaştırılarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.370 Karşılaştırma hizmetlerde aynı hataların 

tekrar edilmesini önlemeye yardımcı olabilir ve en iyi uygulamanın tekrar edilmesini teşvik edebilir.  
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Kurumsuzlaştırma sürecinin kendisinin izlenmesi ve değerlendirilmesi de önemlidir. Anahtar 

göstergelere dayanan aylık raporların hazırlanması önerilmektedir. Süreçten etkilenen kişilerin 

detaylarını, personeli, yeni hizmetlerin geliştirilmesini ve mali durumu içermeleri gerekmektedir. 

Aylık raporlara dayanarak altı ayda bir daha detaylı bir rapor hazırlanabilir. Bu, hizmet kullanıcılarının 

(ve diğer paydaşların) sürece ilişkin memnuniyetlerinin gösteren kalitatif bilgiler içerebilir. Nihai 

rapor çıkarılan derslerin yanı sıra kurumsuzlaştırma programının hizmet kullanıcıları, aileler, 

personel, yerel aracılar ve topluluklar üzerindeki etkisi gibi daha geniş konulara bakabilir.371 

 

4.3 Hizmetleri değerlendirmeye kullanıcıları dahil etmek 

 

Ortaklık adına, hizmetleri kullanan kişiler, onları temsil eden kuruluşlar ve uygun olan durumlarda 

aileler yalnızca kalite standartlarını tanımlamaya değil, aynı zamanda hizmetlerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine dahil edilmelidir.  

 

Hizmet kullanıcısı açısından kalite değerlendirmesi barınma, yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili kişisel 

deneyimlerini içermektedir. Odak noktası kişinin tercihleri ve yaşam tarzından ortaya çıkan çıktıların 

erişilmesi olmalıdır. Farklı yönler değerlendirilebilir:  

 

 Hayatları ve aldıkları destekle ile ilgili belirli yönlere ilişkin memnuniyetleri, 

 Kişilerin bu yönlere atfettikleri değer ve önem, 

 Bireysel ihtiyaç, istek ve tercihlerinin ne derece karşılandığı, 

 Kişisel hedeflerine ne derece yönelebildikleri ve 

 Değişim ya da gelişimin mümkün olabileceğini ne derece hissettikleri.372 
 

Kullanıcıların dahil edilmesi ilkesi tüm gruplar için aynı olsa da, dahil ediliş biçimleri farklı olacaktır. 

Müdahil olan kişilere gerçekten bir ses verebilmek ve onları hizmetlerin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak üzere güçlendirebilmek için çocukları temsil eden kuruluşlara, engelli bireylere, ruh sağlığı 

sorunu yaşayan bireylere ve yaşlı bireylere danışılmalıdır. 

 

Örnek olay incelemesi 39: Nueva değerlendirme modeli, Avusturya373 

  

Nueva değerlendirme modeli Avusturya’daki Atempo Derneği tarafından geliştirilmiştir. Zihinsel 

engelli bireyler tarafından geliştirilen kalite kriterleri hizmet kullanıcıları ile yapılacak görüşmelerde 

sorulacak sorular şeklinde formüle edilmiştir. Bunlar farklı hizmet türleri için kurgulanmış farklı 

anketler şeklindedir; bazıları yatılı hizmetler, bazıları ise destekli yaşam hizmetleri içindir. Sorulara 

cevap veremeyen kişiler için gözlem kriterleri kullanılmıştır. Farklı hizmet türleri için beş ila altı kalite 

boyutu ile özetlenen 60-120 arası kriter bulunmaktadır. Bu kalite boyutları da kullanıcı grubu 

tarafından tanımlanmıştır ve kullanıcıların değerlendirmenin sonuçlarını kolayca anlamalarına 

yardımcı olmalıdır. Yaşam hizmetlerini değerlendirirken boyutlar kendi kaderini tayin etme, güvenlik, 
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özel alan, destek, bakım ve memnuniyettir. İşyerlerini değerlendirirken, kalite boyutları kendi 

kaderini tayin, normalleşme ve entegrasyon, güvenlik, destek ve memnuniyettir.  

 

Nueva değerlendiricileri ve onların asistanları kullanıcılarla, personel ve otorite temsilcileri ile düzenli 

olarak  bir araya gelerek eklemek ya da çıkarmak istedikleri kalite kriterlerini tartışırlar. Bu kalite 

toplantılarının ve çeşitli araştırma projelerinin bir sonucu olarak kalite tanımları iki yılda bir 

geliştirilmek üzere yeniden gözden geçirilir.  

 

Bilgi toplamak için kullanılan yöntemler hem niceliksel hem de nitelikseldir. Nueva değerlendiricileri 

yapılandırılmış görüşmeler yaparlar (hem sözel olarak hem de resimlerin yardımıyla), yapılandırılmış 

gözlemlerde bulunurlar, katılımcı gözlemler gerçekleştirirler. Bunların yanı sıra yapısal ve sürece 

ilişkin verileri değerlendirmek için yazılı anketleri analiz ederler. Niteliksel yaklaşım içerisinde 

hedeflerini ve kalite geliştirme fikirlerini tartışmak için kullanıcılar ve çalışanlarla atölyeler yaparlar. 

 

Veri topladıktan sonra Nueva değerlendiricileri istatistiki analiz için verileri bir veri tabanına işlerler. 

Bu sistem engelli bireylerin erişimine uygun bir biçimde özel bir biçimde geliştirilmiştir. Nueva 

değerlendiricileri akran gruplarına sunulan hizmetlerin kalitesi konusunda uzman olabilmek ve 

engelli bireylerle görüşmeler yapabilmek için iki yıllık bir eğitimden geçerler.  

 

Nueva modelinde değerlendiriciler zihinsel engelli kişilerdir. Kaliteyi yalnızca kendi açılarından 

tanımlamakla kalmazlar, aynı zamanda görüşmeleri gerçekleştirirler. Değerlendirilen hizmetler farklı 

kriterlere göre arama yapılabilen dijital bir katalogda sunulur. 

 

5. KURUM BAKIMINI TEFTİŞ ETME VE DEĞERLENDİRME  

 

Kurum bakımına alternatifler geliştirme süreci, özellikle kurum sayısının çok yüksek olduğu ülkelerde 

uzun bir zaman alabilir. Dolayısıyla, bu süreç sırasında, kurumlarda kalan kişilerin haklarına saygı 

duyulmasını garanti altına almak önemlidir.  

 

Bir Avrupa raporu374 ülkelerin tüm kurumlara kesin giriş yapabilecek ve habersiz ziyaretlerde 

bulunabilecek bağımsız teftiş organları kurmalarını tavsiye etmektedir. Kapsamlı raporların 

yayınlanmasını ve hizmetlerden faydalanan kişileri temsil eden belirli kuruluşlardan oluşan sivil 

toplumla işbirliği yapılmasını tavsiye etmektedirler. Yasal olarak yetkili olan teftiş organları bireysel 

şikayetlerle de ilgilenebilmelidir.  

 

Gözardı edilmemesi gereken bir diğer nokta da, geçiş ve kapanış sürecinde kurumlardaki bakımın 

kalitesidir. Özellikle kurum sakinlerinin sağlık ve güvenliğinin risk altında olduğu kurumlardaki 

bakımın kalitesini arttırmaya yönelik olarak her türlü çaba sarf edilmelidir. Özellikle personelin 

lüzumsuz hale getirildiği kurumlarda kalitenin sürdürülebilmesi daha da zordur. Kurum kapatılırken 

reformun tüm aşamalarında personeli dahil etmenin ve onların yeni beceriler (çocukların 
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değerlendirilmesi ve geçişe hazırlanması gibi) edinmelerine destek olmanın bakımın kalitesini 

sürdürmede işe yaradığı kanıtlanmıştır.375 

 

Örnek olay incelemesi 40: Yatılı hizmetlerde bakım kalitesini değerlendirmek için örnek araçlar 

 

DSÖ Kalite Hakları Araç Kiti ülkelere ruh sağlığı ve sosyal bakım tesislerindeki kaliteyi ve insan hakları 

standartlarını değerlendirmek ve geliştirmek için işe yarayabilecek pratik bilgiler sağlar. Araç Kiti BM 

EHİS’e dayanmaktadır.376 

 

E-Qalin bakım evleri, evde bakım tesisleri ve engelli bireylere sunulan hizmetler için geliştirilmiş bir 

kalite yönetim sistemidir. E-Qalin süreç yöneticilerinin eğitimine ve kuruluşta ‘yapılar ve süreçler’ 

alanında 66 kriterin ve ‘sonuçlar’ alanında 25 odak noktasının değerlendirildiği bir öz-değerlendirme 

sürecine dayanmaktadır. Öz-değerlendirmeye tüm paydaşların dahil edilmesi ve kalitenin sürekli 

geliştirilmesiyle, E-Qalin personelin bireysel sorumluluğunu ve profesyonel ve hiyerarşik sınırlar 

boyunca işbirliği yapma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlar.377 

 

www.Heimverzeichnis.de kullanıcıları koruma amacıyla kurulmuş bir girişimdir. Almanya’daki yatılı 

bakım hizmetlerinde daha fazla şeffaflık ve kullanıcılara daha fazla bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. 

Yerlerin sayısı, altyapı ve ücretlere ilişkin yapısal verileri yayınlamanın yanı sıra web sitesi yaşam 

kalitesine ilişkin yüksek standartların erişildiği bakım evlerini öne çıkarmaktadır. Yaşam kalitesini 

ölçen ve değerlendiren kriterler bakım evi dernekleri, sağlık sigortası fonları, kıdemlilerin çıkar 

grupları ve faydalanıcı koruma kurumları tarafından geliştirilmiştir.378 
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Bölüm 10: İnsan gücünü geliştirmek  

 

Toplum içerisinde hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi ve korunması ile personel arasında güçlü bir 

bağ vardır. Toplum içerisinde çalışabilecek eğitimli personelin varlığı yeni hizmetlerin ne kadar hızlı 

hayata geçirilebileceğini etkiler. En önemlisi, iyi eğitilmiş ve motive personel kurumsal pratiklerin 

toplum temelli ortamlarda yeniden üretilmesinin önüne geçer.  

 

Bu bölüm ülkelerin kurum-temelli hizmetlerden toplum temelli hizmetlere geçerken, toplum 

içerisinde kaliteli hizmetlerin sağlanmasını sürekli hale getirmek için izleyebilecekleri bir işgücü 

geliştirme sürecini özetlemektedir.  

 

BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye göre Yükümlülükler  

 

BM EHİS’in Madde 4 (1)’ine göre, Taraf Devletler “mevcut Sözleşme’de var olan haklar tarafından 

garanti altına alınan destek ve hizmetleri daha iyi bir şekilde sağlamak için engelli bireylerle çalışacak 

uzmanların ve personelin eğitimini teşvik etmelidir”. Ayrıca, habilitasyon ve rehabilitasyon 

hizmetlerinde çalışan uzmanlar ve personel için giriş eğitimlerini ve ileri eğitimleri sağlamakla da 

yükümlüdürler (Madde 26). 

 

BM EHİS’in genel yükümlülüklerine göre, uzmanlar ve personele sağlanacak eğitimleri geliştirirken ve 

yürütürken ülkeler onları temsil eden kuruluşlar aracılığıyla engelli çocuklar da dahil olmak üzere 

http://www.quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_language,en.html
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241548410_eng.pdf
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engelli bireylere “yakından danışmak ve onları aktif bir biçimde süreçlere dahil etmekle” yükümlüdür 

(Madde 4 (3)).  

 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne Göre Yükümlülükler  

 

Sözleşme’nin 3. Maddesi Taraf Devletler’in çocukların bakımı ve korunması için yeterli sayıda uygun 

personel olduğunu garanti altına almasını şart koşar.  

 

 

1. PLANLAMA AŞAMASI  
 

1.1. Paradigma değişikliği 
 

Toplum temelli hizmetlere geçişte söz konusu olan paradigma değişikliği (tıbbi modelden sosyal 

modele, hastadan yurttaşa, bakım nesnesinden hak sahibine) hizmetlerdeki istihdamı yakından 

etkiler. Kurum bakımında mevcut pozisyonlar idari ve teknik personele ek olarak doktor ve 

hemşirelerden oluşurken topluluk içerisinde hizmetlerde durum böyle olmayacaktır. Sosyal 

çalışmacılara, okullarda öğretici asistanlara, konuşma terapistlerine, meşguliyet terapistlerine, 

evde destek personeline ek olarak yeni rollere ihtiyaç olacaktır. Bunlar kişisel asistanları, 

bakıcıları ve savunucuları kapsayabilir. Gayri resmi bakıcıların (gönüllüler de dahil olmak üzere) 

rolleri, hakları ve sorumlulukları da göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Ayrıca, ana akım hizmetler herkes için erişilebilir olacaksa, sağlık, eğitim, istihdam ve ulaşım, 

kültür ve eğlence dahil olmak üzere tüm ilgili sektörlerdeki personelin eğitim ihtiyaçlarını 

planlamak önemlidir.  

 

1.2. İşgücü stratejisi  
 

“Amaç tüm ilgili paydaşları dahil ederek, kişileri ve kuruluşları bulundukları yerden almak, 

tanımlanmış amaç ve hedeflere giden bir kalite geliştirmek olmalıdır. Bu, kalite yönetimi ve buna 

mukabil eğitim ve rehberliği zorunlu kılar.”379 

 

Yeni hizmetler için personelle ilgili gereklilikleri tanımlamak planlama sürecindeki ilk adımlardan 

biri olacaktır. Buna bazen işgücü stratejisi ya da insan kaynağı planı denir. Strateji, geçiş sürecinin 

insan kaynağı yönetimiyle ilgili taraflarına ek olarak, toplum temelli hizmetler için gereken 

istihdam gereklilikleri, beceri geliştirme ve profesyonel gelişim gerekliliklerini kapsayacaktır.380 

İstihdamla ilgili ihtiyaçlar halihazırda mevcut olanla (mevcut personelin becerileri) ve toplum 

içerisinde geliştirilecek hizmetlerin kapsamı ile yakından ilişkili olacağından bu, durumun 

değerlendirilmesine paralel yürütülmelidir (Bkz. Bölüm 2).  

 

Stratejinin hem idari personeli hem destek personelini kapsaması ve ulusal ve yerel stratejiler 

arasında iyi bir koordinasyon olması önemlidir. Ulusal düzeydeki strateji daha aşağı 

                                            
379

 Danışma sonucu European Social Network’ten yapılan alıntı.  
380

 Health Service Executive, a.g.e, s.110. 
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seviyelerdekini desteklemelidir. Mevcut toplum temelli hizmetlerde geliştirilen iyi pratiklere 

ilişkin modeller bu süreçte kullanılabilir.381  

 

Paradigma değişikliğine ve personelin değişen rolüne ek olarak, aşağıdaki faktörlerin süreci 

etkilemesi olasıdır382: 

 

 Daha fazla sayıda profesyonel gerektiren çeşitlendirilmiş hizmetler 

 Ana akım hizmetlerde farklı ihtiyaçları olan kişileri destekleme ihtiyacı  

 İdari işe alım alımlarda azalma 

 Kurumsal bakımdan farklı olarak kullanıcıları takip edecek şekilde hizmetlerin coğrafi 
konumunda değişiklik 

 

Konumlarının yanı sıra yeni hizmetlerde gereken personel profili ve sayısı bir kez ortaya çıktıktan 

sonra, halihazırda kurum-temelli hizmetlerde mevcut olan pozisyonlar ile toplum içerisindeki 

hizmetlerin gereklilikleri arasında bir karşılaştırma yapılmalıdır. Böyle bir karşılaştırma nerede 

memnuniyetsizlik ve direnç olabileceğini tahmin etmeyi kolaylaştıracaktır ve bu da söz konusu 

hususlara cevap veren uygun bir stratejinin planlanmasını mümkün kılacaktır.  

 

2. PERSONEL SEÇİMİ  
 

Hizmetler başlamadan kısa bir süre önce personelin seçilmesi ve eğitilmesi (ya da yeniden eğitilmesi) 

önemlidir. Seçim sürecinin başvuru ve görüşmelere dayalı rekabet içeren bir süreç olması tavsiye 

edilmektedir. İyi bir pratik olarak, topluluktan hizmet kullanıcılarının seçim komitelerinin bir parçası 

olması gerekir.  

 

Eski hizmetlerde (kapanmakta olan bir kurum gibi) çalışmış başvurucular için, eski hizmetlerdeki 

işlerinin takdir edilmesi başvurularının bir parçası sayılmalıdır. Kurum bakımında uzun bir zaman 

geçirmiş olan ve kendileri ‘kurumlulaşmış olma’ ihtimali olan personel için değişebilme potansiyeli 

göz önünde bulundurulmalıdır.383 Yeni hizmetlerde kullanıcılara yönelik istismar edici davranışlarda 

bulunma ihtimali (kurumda yaptıkları gibi) olan kişilerin seçim sürecinde elenmesine özel bir dikkat 

gösterilmelidir.  

 

Eski hizmetlerdeki personelin yeni hizmetlerdeki potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilecek 

bazı yöntemler Romanya’da Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Kurumsuzlaşması’nda bulunabilir.384 

 

 

 

 

 

 

                                            
381

 A.g.e., s.110 
382

 Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e., s.116. 
383

 A.g.e., s.118 
384

 Bkz. Ekler: Mulheir, G. & Browne, K. a.g.e. 
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3. EĞİTİM VE YENİDEN EĞİTİM  
 

Örnek olay incelemesi 41: Engelli bireyler tarafından verilen eğitim 

 

Eğitime yönelik yenilikçi bir yaklaşımda engelli bireyler öğrencileri ve sağlık hizmeti sunanları ayrımcı 

tavır ve pratikler, iletişim becerileri, fiziksel erişilebilirlik, önleyici bakıma duyulan ihtiyaç ve zayıf 

bakım koordinasyonunun sonuçları da dahil olmak üzere engellilikle ilgili pek çok farklı konuda 

eğitmektedir. Fiziksel, duyumsal ve ruh sağlığı konusunda kısıtlılığı olan bireyler tarafından verilen 

eğitim, engelli bireylerin yaşadıkları deneyimlere ilişkin bilgiyi artırabilir.385 

 

Sistematik ve koordine bir eğitim müfredatı toplum içerisinde hizmetlerin kurulması için bir 

önkoşuldur ve personelin yeterince eğitilmesini garanti altına alır. Eğitim müfredatı giriş eğitimini, 

hizmet içi eğitimi ve ömür boyu eğitimi dikkate almak zorundadır.386 

 

Bir eğitim müfredatının çıkış noktası, işgücüne ilişkin arzulanan yeterlilikler olmalıdır. Her bir hizmet 

için temel bir eğitim müfredatı geliştirilmesi önerilir, daha sonra da farklı rollere özgü kısımlar bu 

müfredata eklemlenebilir. Örneğin, zihinsel engelli çocuklarla çalışan personel için geliştirilen temel 

müfredatın ‘zihinsel engelliliğin’ (ZE) ne olduğuna ilişkin bir anlayış ve ZE’li çocuklarla iletişim 

stratejileri içermesi gerekir. Aynı zamanda bir çocuğun eğitimsel ve mesleki anlamda yetişkinliğe 

geçişini destekleyecek beceri ve araçları da içermesi gerekir.387 

 

Koruyucu ailelerin de giriş eğitimleri ve desteği ile süreğen eğitim ve desteğe ihtiyacı vardır. Eğitimin 

koruyucu aile sisteminde yaşayan genç bireyler ile bu sistemden mezun olmuş bireylerin yanı sıra 

deneyimli koruyucu aileleri eğitimci olarak sürece dahil etmesi gerekir. Koruyucu ailelerin biyolojik 

çocuklarının rol ve ihtiyaçlarını tanımak ve uygun eğitim ve desteği vermek de önemlidir.  

 

Her türlü müfredat ya da eğitim programının merkezinde çocukların, engelli bireylerin, ruh sağlığı 

sorunu yaşayan bireylerin ve yaşlı kişilerin hakları olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nin işgücü 

kapasitesi geliştirme ve sorumlulukla ilgili bir arka plan metninde bunun haklara üstü kapalı 

değinmenin ötesinde bir vurguyu gerektirdiği belirtilmektedir: “İlkesel olarak var olan haklardan 

ziyade, ölçülebilir çıktılar ve pratikte gösterilebilir hakları gerektirmektedir.388” Kullanıcı gruplarının 

(ve ilgili durumlarda ailelerinin) eğitimin kurgulanması ve verilmesi süreçlerine dahil olmaları bu 

hedefe ulaşmaya yardımcı olabilir. Eğitim müfredatının tüm sorumluluğunu akademisyenlere, sosyal 

ya da sağlık bakımı uzmanlarına vermek riskli bir durumdur.  

 

Hizmet kullanıcıları ve sağlayıcılarını temsil eden kuruluşların geliştirdiği materyallere ek olarak BM 

Çocukların Alternatif Bakımına İlişkin Yönergeler gibi insan hakları standartları ve yönergeleri ilgili 

müfredatın bir kısmını oluşturmalıdır.  

 

                                            
385

 Dünya Sağlık Örgütü & Dünya Bankası, a.g.e.., s.79. 
386

 Dünya Sağlık Örgütü (2010b) Build workforce capacity and commitment (Better health, better lives: children 

and young people with intellectual disabilities and their families. Bükreş, Romanya, 26–27 Kasım 2010), s.5. 
387

 a.g.e., s.6 
388

 a.g.e., s.3 
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Örnek olay incelemesi 42: Ruh sağlığı bakım sektöründen bir hizmet-içi eğitim örneği389 

 

Hizmet-içi eğitim programı aşağıdaki ilkelere dayandırılmalıdır: 

 

Daha az deneyimli personelin çok farklı eğitim ve destek ihtiyaçları vardır; dolayısıyla eğitim 

onlara şu konularda yardımcı olmalıdır:  

 

 engelli bireylerle güçlü bir duygusal bağ kurabilme 

 bilgilerini pratiğe tercüme edebilme 

 yıllarca kurumda kalmış engelli bireylerin ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlayabilme 
 

Daha deneyimli personelin daha karmaşık konularda destek ve süpervizyona ihtiyacı vardır: 

 

 tükenmişlik sendromunu önleme 

 engelli bireylerle kalıcı bir duygusal bağ kurabilme ve rehabilitasyon sürecinde ortaya çıkan 
önemli ve beklenmedik olayları anlamlandırabilme 

 grup içerisindeki özelliklerin ve getirdikleri faydaların farklılıklarına dayanan bir grup çalışma 
metoduna uyum sağlayabilme  

 ekipteki diğer partnerlerle destekleyici bir ortamı geliştirme ve morali güçlendirme amacıyla 
iyi bir koordinasyon içerisinde olabilme  

 güncel yöntemler, yaklaşımlar ve pratikler konusunda kendini yenilemeye duyulan ihtiyaç 
 

 

4. MESLEKİ DEĞERLER VE SOSYAL ÇALIŞMACI ETİĞİ 

 

“Sosyal çalışmacılar, kendi değerlerinden ve hayattaki tercihlerinden bağımsız olarak  kişilerin kendi 

seçimlerini yapma ve kendi kararlarını alma hakkına saygı duymalı ve bunu teşvik etmelidir...”390 

 

Sosyal hizmetler toplum temelli bir bakım ve destek modeli için gereken temel mesleklerden biridir. 

Sosyal çalışmacılar sıklıkla kişi ve hak sahibi olabildiği hizmet ve olanaklar arasındaki bağı oluşturur. 

Kaynakların kontrolü, kişi adına savunuculuk ve yasaya saygı ve kanuni prosedür arasında denge 

kurmak için mesleki muhakemelerini kullanmak zorundadırlar. Sosyal hizmetler herkese içkin olan 

değer ve onura, saygıya dayalıdır. Bunu bağımsız ve doyurucu yaşamlar sürmeleri için farklı destek 

ihtiyaçlarına bireyleri güçlendiren bir yaklaşım izler. Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu’na 

(IFSW) göre “sosyal hizmetler insani ve demokratik ideallerden doğmuştur ve değerleri insanların 

eşitliği, değeri ve onuruna saygı üzerine kuruludur”.  

 

Sosyal hizmetler, seçim özgürlüğü gibi kurum-temelli bir bakım modeli içerisinde hayata geçirilmesi 

çok zor olan birtakım değerler içerir. Eğer bir kişi bir kurumda yaşıyorsa, tipik olarak rutinin katılığı 

yaşamsal kararları bir yana bırakın gündelik kararlar almayı bile imkansız kılar. Sosyal içerme ve insan 

ilişkilerinin merkezi önemi de profesyonel sosyal hizmetlerin değerleri arasındadır. Toplum temelli 

                                            
389

 Jones J., Lowe T. (2003) The education and training needs of qualified mental health nurses working in acute 

adult mental health services. Nurse Education Today, 23(8): 610-9. 
390

 Uluslararası Sosyal Hizmetler Federasyonu’nun Etik Kodu’ndan alıntı: http://ifsw.org/policies/statement-of-

ethical-principles/ 
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bakımda ise, bu tür bir angajman insanlar, aileleri ve daha geniş çevre arasında besleyici bağlantılara 

dönüşür. Bu, insanları toplumun geri kalanından yalıtan kurumlarda gerçekleşemez.  

 

Bunu mümkün kılabilmek için tüm sosyal ve sağlık mesleklerinin değerleri ve etiği dönüşümü 

yansıtacak şekilde yeniden düşünülmeli, uyarlanmalı, hatta tümden yeniden yazılmalıdır.391 21. 

yüzyılda sosyal hizmetlerin temel değerleri her bir kişiyi bir bütün olarak ele alarak ve güçlü yanlarını 

tanımlayarak, kullanıcıların bağımsızlığını ve katılımını güçlendirici ve içermeci toplum temelli 

hizmetler açısından okunmalıdır.  

 

Sosyal hizmetler işgücünün geliştirilmesi  

 

Avrupa ve Avrasya’daki sosyal hizmetler eğitimine ve pratik çevreye bakan bir USAID raporu392 etkin 

bir sosyal hizmetler sisteminin yaratılmasında iyi eğitilmiş sosyal hizmet uzmanlarının rolünü 

vurgular. Sosyal hizmet uzmanlığını inşa etmek yasaların ve eğitim programlarının yaratılmasını, 

müfredatın geliştirilmesini ve güçlendirilmesini, sosyal çalışmacıların meslek örgütlerinin 

desteklenmesini, lisans ve pratik standartlarının geliştirilmesini ve sosyal çalışmacılara duyulan 

ihtiyaca dair farkındalık oluşturmayı içerir. Rapor analiz ve raporlama için toplum temelli pratikte en 

iyi uygulamaları vurgulayan dört ayaklı bir çerçeve önerir. Bu çerçeve aynı zamanda belirli bir 

ülkedeki sosyal hizmetlerin durumunu izleme ve değerlendirme için de kullanılabilir. Çerçeve Tablo 

10’da sunulmuştur. 

 

Rapor sosyal hizmetler pratiği ile hizmet sunumunun kalitesi arasındaki bağı vurgular. Etik bir kod da 

içermesi gereken sosyal hizmet standartları pratiğin ve arzulanan çıktılarının ne olması gerektiğini 

açıkça ortaya koyar. Bu, tümü mesleğe duyulan ilgiyi artırmaya ve kaliteli personelin korunmasına 

katkıda bulunması gereken sosyal çalışmacıların toplum nezdindeki imajını geliştirmek için çalışan 

farkındalık geliştirici girişimler ile birleştirilebilir.393 

 

Tablo 10: Analiz ve raporlama için dört ayaklı çerçeve394  

 

Ayak 1- Politika ve Yasal Çerçeve 

Sosyal hizmet uzmanlığı için uluslararası çapta 

tanınmış standartları yansıtan politika ve yasalar, 

toplum temelli bakımda iyi pratikleri yansıtan 

sosyal hizmet pratiklerinde yasal ve politikalarla 

ilgili direktifler ve sosyal hizmet birliklerine ilişkin 

yasalar  

Ayak 2- Hizmetlerin yapısı ve Pratik Çevre 

Sosyal çalışmacıların içinde bulunduğu 

programlar ve hizmetler, kalifikasyonlar, diğer 

sosyal çalışmacılarla ilişkiler, sosyal hizmet 

birliklerinin rolü, iş fonksiyonları, maaşlar, statü, 

danışanlarla ilişkiler, diğer uzmanlar ve kamu 

otoriteleri 

Ayak 3- Eğitim ve Kurslar 

Doğrudan hizmet sunan ve hizmetleri yöneten ve 

süpervize eden sosyal çalışmacılar için bilgi, 

Ayak 4- Çıktılar ve Performans Ölçütleri 

Sosyal hizmet müdahalelerinin çıktıları, sosyal 

hizmet girdilerinin izlenme sistemleri, kanıta 
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 Uluslar arası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu (IFSW), http://ifsw.org/resources/definition-of-social-work/ 
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değer ve beceri edinme. Bu, mesleki eğitim ve 

kursları, müfredat geliştirme faaliyetlerini ve 

çeşitli sağlayıcılar tarafından verilen konferans ve 

atölye çalışmalarını kapsar.  

dayalı pratiklerin geliştirilmesi, maaşlar, 

standartlar, fikirler ve tavırlar, danışan 

memnuniyeti, danışan çıktıları ve programlar ile 

hizmetlerin değerlendirilmesi 

 

5. İŞGÜCÜNÜ GELİŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 
 

5.1 Personelin kurumun kapatılmasına direnci 
 

Kurumda bakım personelinin kurumun kapatılmasına direncinin toplum temelli hizmetlere geçişin 

önündeki en önemli engellerden biri olma ihtimali yüksektir. Ancak, iyi iletişim ve personelin geçiş 

sürecinin çeşitli aşamalarında sürece dahil olması direnci en aza indirgemeye ve personelin 

performansının kapatma sürecine sekte vurmasını önlemeye yardımcı olabilir. Deneyimler süreç iyi 

bir şekilde ele alınırsa atıl bir durumda kalan personelin bile işbirliğine açık olabildiğini 

göstermektedir.  

 

5.2. Uzman personel eksikliği    

 

Bazı ülkelerde toplum içerisindeki hizmetleri yürütecek kalifiye personel sayısında ciddi bir eksiklik 

bulunmaktadır. Kişisel asistanlar, meşguliyet terapistleri, kariyer koçları, psikologlar, koruyucu aileler 

ve sosyal çalışmacılar gibi mesleklerin ortaya çıkması bazı ülkelerde yalnızca kurslar ve sertifikasyonu 

değil, aynı zamanda ulusal düzeyde yasal tanınmayı ve bütçelemeyi gerektirir.395    

 

Bazı ülkelerde mesleki gruplar için düzenleyici çerçeve yetersizdir. Dahası, psikologlar, pedagoglar, 

sosyologlar ve diğer uzmanların söz konusu roller için yeterince kalifiye kişilerin yetersiz sayıda 

olmasından dolayı kişisel asistanların, bakım elemanlarının, meşguliyet terapistlerinin pozisyonlarını 

doldurma eğilimi vardır.396  

 

5.3. Göç  

 

Orta ve Doğu Avrupa başta olmak üzere belirli ülkelerde sosyal hizmet ve diğer mesleklere düşük 

statü verilmesinden dolayı uzman personelin diğer Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde göçü söz 

konusudur. Yeni hizmetlerde çalışacak uzman personelin genel olarak az sayıda olmasıyla 

birleştiğinde, bu önemli bir engel haline gelebilmektedir.397 Pek çok ülkede rolün gerektirdiği 

uzmanlık değerini yansıtabilmek ve personelin periyodik olarak işten çıkmasını  önlemek için sosyal 

çalışmacıların maaşında bir artış gerekir.  

 

Aynı zamanda göç alan ülkelerde daha çok destek  ihtiyaçları olan yaşlı kişilere bakım sağlayan ve 

büyük ölçüde eğitimsiz göçmenlerin çalıştığı bakım sektöründe iş konusu ile yüz yüze gelirler 

                                            
395

 Chiriacescu, Diana, a.g.e., s.145 
396

 a.g.e., s.144. 
397

 a.g.e., s.144. 
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(İtalya’da ‘badanti’ denilen durum ve Avusturya’da 24-saat destek). Bu kişilerin çoğunun yasadışı bir 

biçimde çalışmasından dolayı, herhangi bir kontrol ya da düzenlemeye tabi değillerdir.398 

 

5.4  Yönetim politikası, öncelikli muamele ve yolsuzluk 

 

Bazı ülkelerde hizmetlerin müdürleri iktidardaki partiyle yakınlıklarından dolayı atanırlar. Bazen 

‘kayırmacılık’399 da denilen öncelikli muameleye yerel (ya da farklı) bir düzeyde belirli bir partiyle 

ilişkili olunabilecek durumlarda sivil toplum kuruluşlarının liderliklerinde de rastlanabilir. Bu, siyasi 

seçimler sonucu idarecilerin değişmesiyle birlikte hizmetlerin yönetilmesinde bir tutarlılık ve hesap 

verebilirlik eksikliğine yol açar. Uzun bir süreç olan hizmet reformu bağlamında bu önemli bir engel 

teşkil eder ve toplum temelli hizmetlere doğru ilerlemeyi baltalayabilir ya da tersine çevirebilir. 

Dolayısıyla sosyal, sağlık ve eğitimle ilgili hizmetlerin yöneticilerinin nitelikleri ve hizmetlere liderlik 

etme ve yönetme konusunda ortaya koydukları yetenekler doğrultusunda atanması tavsiye 

edilmektedir. Üst düzey ve orta düzey idari personelin eğitimine ve yeniden eğitimine özel bir dikkat 

gösterilmelidir.400  
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V. Sık Sorulan Sorular (SSS) 

 

Bir yatılı bakım merkezinin kurum olmaması için büyüklüğünün ne olması gerekir? 

 

Merkez ne kadar küçükse bireyselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek ve sosyal içermeyi kolaylaştırmak 

o kadar olası hale gelir. Ancak, en küçük yatılı hizmetler bile kurum kültürünü yeniden üretebilir. 

Kurum kültürünün bazı özellikleri şunları içerir: 

 

 depersonalizasyon: kişisel eşyaların, bireysel işaret ve sembollerin ortadan kaldırılması 

 rutinin katılığı: kişisel tercih ve ihtiyaçlardan bağımsız olarak sabit uyanma ve yatış, yemek ve 
etkinlik saatleri 

 blok tedaviler: kişileri mahremiyetleri ya da bireyselliklerinin ötesinde gruplar halinde ele 
alma 

 sosyal mesafe: personel ve kurum sakinlerinin değişik statülerini sembolize etme 
 

Dolayısıyla odak noktası eğer varsa yatılı ortamların küçük çaplı olmalarını ve kurum kültürünü 

yeniden üretmemelerini sağlamak olmalıdır.  

 

Bir kurumda yüksek kaliteli bakım ve destek sağlamak mümkün mü? 

 

Bakım kalitesini ve fiziksel koşulların kalitesini arttırmak mümkünken bir kurumdaki yaşam hiçbir 

zaman toplum içerisinde yaşama denk olamaz. Aile ve arkadaşlarla ilişkiler ile toplumsal yaşama 

katılım kurum ortamında sağlanamaz. Toplum içerisinde yaşamak sadece nerede yaşanıldığı ile ilgili 

değildir, aynı zamanda nasıl yaşandığıyla ilgilidir: İlişkiler geliştirmek, okula ya da işe gitmek, 

sinemaya ya da spor etkinliklerine gitmek ve genel olarak başkalarınınkine benzer bir yaşamdan keyif 

alma ile ilgilidir. Kurumların temel özelliklerinden biri kişileri toplumdan yalıtıyor olmalarıdır: Bu, 

bakımın kalitesi ya da fiziksel koşullar ne kadar iyi olursa olsun değişmeyecektir.   

 

Bazı insanlar yatılı ortamlarda ya da ayrı topluluklarda kalmayı tercih ediyor.  

 

Herkesin nerede ve nasıl yaşayacağını seçebilme imkanı olmalı ve bu tercihe saygı duyulmalıdır. 

Ancak bazen kişiler toplum içerisinde yeterince destek olmadığı için ya da  toplum içerisinde daha az 

değer verilen bireyler olmaları üzerlerinde toplumdan kaçınma yönünde bir baskı oluşturur ve yatılı 

bir ortama taşınmaya karar verebilirler. Ailelerine ‘yük olmak’ istemeyebilirler ya da ailelerinden 

yatılı bakıma yönlenme konusunda baskı görebilirler. Toplum içerisinde yaşamama yönündeki bazı 

kararlar daha önce kurum dışında hiçbir yerde yaşama fırsatları olmamış olabileceği için bilinmeyene 

karşı duyulan korkudan (kendi korkuları ya da ailelerinin korkuları) kaynaklanıyor olabilir. Dolayısıyla 

toplum içerisinde yaşamaları için çeşitli seçenekler geliştirmek ve herkesin toplumun değerli bir üyesi 

olarak görülmesini sağlamak için her türlü çaba sarf edilmelidir.  

 

7/24 bakıma ihtiyacı olan çocuk ve yetişkinler var. Kurum bakımı onlar için daha iyi bir seçenek 

değil mi?  
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Sürekli bakım her türlü ortamda sağlanabilir: kişinin evinde ya da yatılı bir kurumda. Kişi ve ailesi 

nerede ve ne tür bir destek alacaklarını seçebilme şansına sahip olmalıdır. Kişilerin nadiren 7/24 tıbbi 

bakıma ihtiyacı olur ki bu durumda bağımsız bir biçimde ya da aileleriyle (çocuklar söz konusu 

olduğunda) yaşayabilirler ve ihtiyaç duyduklarında tıbbi bakıma erişebilirler. Bakım verdikleri 

çocuğun ya da yetişkin bireyin ihtiyaçları ile birlikte gayri resmi bakıcıların ihtiyaçları da göz önünde 

bulundurulmalı ve karşılanmalıdır. Aileler genellikle tüple besleme ya da emzirme uzmanı gibi tıp 

uzmanları tarafından yürütülen prosedürlere destek sunmak üzere eğitilebilir. Bu, toplum 

hemşireleri tarafından izlenebilir ve kişinin evinde özel ekipman sağlanabilir.  

 

Toplum içerisinde bağımsız yaşam sağlık ve güvenlikleri konusunda daha büyük riskler olduğu için 

daha kırılgan kişiler için uygun değildir. 

 

Toplum içerisinde bağımsız yaşamın söz konusu kişi için sağlık ve güvenlik konusunda daha büyük 

riskler barındırdığı argümanının geçerli bir temeli yoktur. Dünyada yatılı ortamlarda sık yaşanan 

istismar vakaları ve düşük kaliteli bakım yatılı bakımın daha güvenli bir seçenek olduğu yönündeki 

iddiayı çürütmektedir. Hem yatılı ortamlarda hem toplum içerisinde yaşamda riskleri önlemek ve 

kişinin güvenliğini sağlamak için gereken zamanında ve yeterli tepkileri verebilmek için (aşırı 

koruyucu olmadan) önlemler alınmalıdır.  

 

Ruh sağlığı sorunu yaşayan bazı kişilerin kurumsuzlaştırılması aileleri ve toplum için bir tehdit 

oluşturabilir.  

 

Ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilerin topluma potansiyel tehdit teşkil ettiğini düşünmek çok yaygın bir 

durum olsa da, araştırmalar bu kişilerin şiddet mağduru olmalarının toplumun diğer üyelerine göre 

2,5 kat daha olası bir durum olduğunu göstermektedir. Ruh sağlığı sorunu yaşayan ya da geçmişte 

psikiyatrik teşhisleri olan kişilerin şiddete daha eğilimli oldukları konusundaki önyargıya rağmen, 

gerçek daha çok ayrımcılığın, dışlamanın ve şiddetin faili olmaktan çok mağduru oldukları 

yönündedir. Dolayısıyla, toplum temelli hizmetler geliştirilirken toplumu korumak üzerine değil, ruh 

sağlığı sorunu yaşayan kişilerin başkaları tarafından istismar edilmemesini kontrol etmek üzerine 

odaklanılmalıdır.  

 

Kurumsuzlaştırma süreci ne kadar sürmelidir? 

 

Sürecin uzunluğu kurumlulaşma seviyesi, net ve paylaşılmış bir vizyonun varlığı, güçlü liderlerin 

varlığı, kullanıcılar tarafından yönetilen kuruluşların gücü ve değişim sürecini yönetecek yeterli, 

kalifiye uzmanların varlığı da dahil olmak üzere birkaç faktöre bağlı olacaktır. Önemli olan 

kurumsuzlaştırmaya sadece yatılı kurumları kapatma çabası olarak bakılmamasıdır. Böylesine dar bir 

anlayış hızlı ve kolay çözüm arayışına ve nihai olarak da gerçek toplum temelli ve aile temelli 

seçenekler yerine grup evleri gibi küçük çaplı yatılı hizmetlerin aygınlaşmasına yol açabilir. 

Kurumsuzlaştırma, tüm çocuk ve yetişkinlerin kaliteli ana akım hizmetlere erişebilmesi için  tüm 

sistemlerde (sağlık, eğitim ve barınma gibi) kapsamlı değişikliklerin yanı sıra sosyal bakım ve çocuk 

koruma sistemlerinin önlemeye doğru evrilmesini ve toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesini 

gerektirir. Dolayısıyla reformların sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli politika alanlarında 

tedbirlerin eşzamanlı olarak uygulanması gerekmektedir.     
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