
sosYAL Hizt ET U.hrANLARl DERNEĞi GENEL MERKEZi

ÇALlŞMA RAPORU

soşal Hi,.neı U,munlan De.neğ lll, olağan GencI Kurulu l5.,ı,l995 ıaIihinde si/e.in katılıml
ile 8crçekleşliİilmi§tir. Kongİemil sos}al hirİİıet henlanna Fraşır bir giiuellik le olgur Uİ içindc

8oçmişıir, seçimlcİe -Çağdaş soqal Hiznet Urrİıanlan- ve "soş"l Himel Platrormu" adı altında iki liste
girmiş lt "so§yal Himet Platformu. sizlerin dc§teğini alarak vönetimc gelmi$ir.

Yönetiminiz iki }rulk sürcde. üyelcri arasünda hiçbir a}İm yapmadan tüm ii,vebnnin sö/.üsü
olmuşıur, SHÇEK öşında çalışan !,c bugiinc kadaİ dc.neğmi/4 ii!€ olmatan İrı€slekda§lanml/a ula§aİak
aram|/a kat lmalanfu sagaJlıaya çahş ş vc miıcadelcmiz. güç katnalan.r islcmi$ir.

Bizler !önetime talip olü.tcn mesIcki alandaki el@nomilq dcmok.atik mücadclemizi iüemiz
§orunlanndan ayrı di4iiımediğrniri, bu soİunlann tüm cmekçilerin ona} örgiitlü. mücadclesiylc
aşlacağnı ıurgulaük. Meslckdaşlanmtzn düşiincelerini özgürce ifadc cde.ekleri kaıtİmcüğn esas

olduğu n€slcİi ve ıoplüm§al sorunlar ka§ıslnda oİta} rniıcadeleyi geliştirecek denü.&ratik meıke/jyetçi bir
anlaytş h4at geçireceği.ni' djlc getiİdik. siyasi paniler !c gnrplar b§ısında meslck örgütnmiizün
bağm§ıdüğnın kofunacağnı. meslckdaşlarımlzn amsında hoşgörii ve saygınrn yc.lcşmesi için ç3b6
harca}acağmu. uluslarara$ hükukiın iç hukukumuza uyarlannası vc l2 Eİlöl hokük düzeninin
kaldlnlrnası. düşüncc. eyl€n ve örgitlenmc ö7.gürlüğiinün sağlanrnası için öİgiilsel diizğ}de b6sh unsüİu
olacağ,l dodik. "sağl da Glall§ıirme"lt ka§ ç!ktıt. çelrenin lonüIıla§nt ve kadnlann §idiİ_ o7giirlü
miicadcle§ini denckliron z dcdik.

Yöneümimi. ilkelerimi7, inaıç vc dcğcrl€rimiz doğrultusünda §endikalar, demekleİ. plaıfonnlar
lö, ile i$i.liği yapoİak mesleki gelişmcleri takip cderek dünyadaİi mesleki gelişmclcİdçn
meslektaşlanrn a haberdar etmiş. alansal ve oıcslcki §onrnlann çözümünc önceIiİ lermiş. insan haklanna
say8rlı. onurlu dcmokra! ilkeli bcrabcrliğin sa\unuQı§r r€ uy8ıülaircısı olmuşlur.

sizlerin bu ilke ve dii§üncel€rimizr dc§lek olmak bize onur l€nİrck için ülkcmizin dönbir
_vanlndan bülük biİ coşku ve ö,^cri ile koşup gelmeniz mücadele giicümüzİ daha ü arttürmlştlr

Demdcatik kid. örgüenytc orıak eylem içinde olacağtl dedik. Gcnel Kuİulümuzdan herrien sonra
20 Nisan'da Kanu seDditalan Plaformü'nun bir g[nlük i§ bırakrİla qvlcmini dcgğlediğiİnin açrtaadİ ıç
eyleme kalılaıaı d€9ek ıeİdik.

Aİkara Dcınokrasi Platformo içinde a*tif olarak yer alarak. pIalformun bütün çalışıİıalanna vc
qt,lcmlc.ine katrldlk. Ankara sağİ} Pladormun aktif biı bilcşcni olaİaı çal§melara kanlök. Kamu
emelçi|erinin mikadelesi içitıdc yeİ alarak 8crekli ketlo},l vcİdik. Aktif. yoğun gcçen iki yldan sonİa ıv,
olağan Gcnel Kurul sİreci içine girdik.

Yöneüm Küİullan rc delegelerini hcliİlemi§tiİ. Delegeleİ §ubclere ka}rth iiyelerin bc§te bin
oranında belirlenerck yaklaşk |94 dclc8e soçilmiştir. Genel Kü.ula kalrlacak delege savümır. tiizüğiiünü,,.
görc doğal dele8e olan Genel Merkez Yönetim KUİUlu asil üycleri,vle birlikıe 2l0 dcle8eli bulmwü,

Genel Kunılıümuz öİgiitümü aÇsündan önemlü blr döntim nokıası olacaİ r ltl giin olaİaİ
planlaİrn genel kunülun birinci 8üniinde özeılikle ]öneİmim' le komişon larafindan hararlanan vc
Danışma Kuİullannda oruşllar.k olgunlaşünlan "Mesıek oda Birlik Yasa Tasansa' taslağnın
göd$ilmesi, Meslck Eü Değeİlcrin targşılmas!. Ulüslaiaİast sosyal Hizmeı Uilmanlan Konfcdc.asyonuna
üvclik l€ Tüzfü değş*riUennin tar!ş ıra$M a}nlml5lır. ikinci grin isc scçimlerin yapılmast
planlanıruşılr

Bu iki yl sürecind€ki çahşİrıalannuzü ana başlıklar a]ünda bil8ilerini7c sımu,vonız.

I{RcÜTLf,NME cAı,ıŞMAl-ARl
Yönetim Kurulumuz bu iki !ıllıı siiİeçlc ö.güdcnme ça]tşınalannuz bii!üİ önem verErck.

$bcl§neyi tİm }ıı.t 8encliüıde !"yg lr$rarar alıü şıbe halinde örgİrılennre!,i taoamlaırİşür qre sa!ıslnl
8o0'le.dcn ı(m'in üzeriıe 9karmtşlrr.

l- Ank.rı subc: 30 lo 1995 trrihlnde Dernek ii,yele.imi7d€n Ali R,7a ŞAHINDoKUYUCU.
Mesrur sABAHocLU. Turgay AKDoĞAN, lnci YÜKSEL vc Şiikan DANIKın 8ö.e\4cldi.ilm.lcri
sonuc Aıtaİa Valiliği'De başruusrrnu J"apafak tiizel kişilik İrzaİm*ıİ, En bü_r,üİ $bc olma öulliğini
laşıyan bu şlbeyc toplam 36 il bağlanm§ \,e Şübe Genel Kurulundald kaytlt irye saysı 5.ı5'tir. Gcçici

]



Yönctim Kuİuıü çah§malannü tanarnlayaİaft 21.4.19 larihinde Lolağan Genel Kurulu'nu
geçkleşirmişiİ. Şubc Yönetim Kurullan ve Delege seçinlerini },apnılşlrr.

ccncı Kurul sonra$ Şube Yönetim Kunülu Nilgfu KÜÇÜKKARACA (Başkan). sen,ct ÇEKlÇ
(sctrclcr). Şii&rü AKDoĞAN (S4ınan). Şİkrrn t}anrk (t e). Veıi YALÇIN (Ü!e)'den oluşmuştur,

2- i.ı.rhoı sobe iraıbul i]ind€ki şubel€şDe ça]rşmalan ile ilgili olarak ]1,05.1995 ıarih \e l43
savtll Yöüıctim Kurulu karan ile dcrn€k lt-elerimizden Nirgfu KILIÇKAYA Mural IJLAŞ lc qta Konak
ŞAMiLoĞLU'm yeü ttnhiştir cleçici Yönetim KurDlu çal§malen tarruırılarnrş !e 07.12,1996
larihindc Şube G€nel Kunülu'nu gerçekle$irni$ir. Şute Yöİetim Kuİulu şr şekilde olü§müş(ur Vq_,si
AKsoY (Ba§İan). AMıİlah KARATAY (B*. Yafd.), o_va KoNAK (s€kİğeİ). Yıl ıuz KoÇ (s3ynıan).
Nurlu ATBAŞ (Vczıedar) ş4klinde görevlerini §iİd]İİınekıediİler. Şubql bağt! il sa,ı.sı l:]'dür Şuboc
kavılı üye gylsı 96'd!İ. Gcrcl Mcİkez c,enel Kufulu del€ge sarts ise I 8'dir.

J- (]ukurotı şube| Gcncl Mcİkc/ Yönctim Kurırlu'nuıl21.06,1995 larih vc 1.1J sal,ılı karan ilc

.ı- Akdeni, Bö|qeti Şub€i Gencl Merkez Yönetim Küırlunun 03.12.]99,1 larih vc l:]2 savllt

Adana Meİkcz olnıek ü7crc. taİrn 7 ili de içine ala.ak şekilde şrbe kurulmasına ve şübc kuruluşı ile il8ili
demek ürclcrinden Erdoğan BiLGiLi. KaniI ÖNDER ita§ ALPARSLAN'ün göreYlendirilmcsinc karar
ı€rmiştiİ. Geçici Yönctm Kurulu işlcmlcri tarnamlar"İak 23,3,1996 tanhindc I olağan ocncl Kuru|u'nda
ı€ Şube Yönetim Kürulu ve dele8e seçimini yapmişıtr, Genei Merkez Yönetim Kunılu. Kamil ÖNDER'in
baş}anlığında cülsiiln KEREM. Erdoğan BiLGiLi. Ahm€t TÜM(AYA ve iı},as ALPARsLAN'dan
oluşmuşıur. Toplam delcgc sayısı l{ olarat( beliİlenmiştiİ.

Yönetim Kurulu Karan ilc Anıalya Meİkez olnek iizeİe 4 il bağlaJıaİak şxbe olüşfunılmasına karar
vermiştiİ, ccçici Yöneıim Kurulır l,olağan Genel Kunrlu'nu 23.09.t995 tarihinde ge4akleştireİek
Yönetim Kurulu'nu \c GcncI Merkez Genel Kunrlu Delegelerini seçmişlir. Şube Yönetim Kurulü. Adem
AKYÜREK (B.§k6n). Nuİay KüÇüKsühDüL (sekİeteİ). Klmet ULUTAŞ (s,aıman). Yusuf özDEMiR
(Üye). Nil8ün KEÇEcioĞLU (Üye)'den oluşmuştur. Şubenin delege sa},rsü E'dir.

5- sım!üo sübc: ll, olağan Gerıel KüİüIunu 02.02 1997 tarihindc yapaİak !,cni yönctim kunİunu
ve Gene! Meİkez cencl Kurulu Delc8elcrini belirlemiştir. Şubenin delege s4nsı l0'dur.

6- izııir §ubq ıIL olağan Gene| Kı]rulunu 25.01.1997 gitıü ıa[ıaJlülaJruş \€ leni Yönctim
Kıır!ılunu rc creılcl Mcıİcz Gencl Kuİülu Dclegcleİini beliİlemi$ir. Şube Yhğim Kunılu. s€til
KÖsEoĞLU (Başkan), cih.ngir soYGÜR dkirci Ba§İatr), M. Ali YILDL (seİIğer). serap DEMIRAY
(S4Tıan). Tüİİıay YILMAZGiL (Üye)d€n olu§mu§ıur. Şubenin dele8e sayst 36'ür.

DcrDck GCo.| Mcrtazin Y6nclik F.ıliYctl€n
- 26 M 1995 ıa.ihindc. Dcmek G€n€l Mertezi içinde vcİ alan bo§ odanln da kiralanarak. Yönetim

Kurülu oda§nrn bure_r? ıaşnına§l kararla§unlmışııİ.

- Yötıclim Kurulunüİ. 26.02-1996 ıarihli loplant§lr,da Dcrn€k Gcrrcl Meıtezinde kullanllmaİ
İzere bir bil8isaya, ıt t,aacının lcklif usrrli ile alnrrıa9üıa karar lermi*iİ. Karal doğnrlt§unda tckliflcr
altnmlş ı,e en ü_vgun le}lifi vcren'Önd€ Bilgi§ayaİ san- Tic. Ltd. Şti."nden lopıam bcdeli ?5.5m.(xn Tl
ödenerek bilgisa!"ı ve ya7lcı ,lınmr$lr, Aİıan bilgis4"r. ılazrğ \'e Dernck Gcrıel Meıkezindcki diğcr
denirbo§la. !d| ( l.,ıuo.mo TL. .(ldenerek sigorıalanm$İ-

ll. }'AYnü rAAl,|Yı,],tLDRi:

Yöneıim Kurulumuz iki ,rlıık §iİe içerisinde }a}ın a]anında öneİ i çalıştİülar lapmlşür. "sosval
Hi,aneı"der8isinin 11-12-13. §ayllarınt çtkaİmştrr. A}rıca.ı saı] "soşal Hiznet Biilteni" çıkanlmışlrr.
A}İıca lV. Ulusal soqval Hizıret]er Konfcransr'nda sunrİan §cİbest tebliğleİ kitab! ç*aftrlnışlr,

_ 21.04,1995 ta.ihiode. Dcmeğimizin ltt olağaı Gcnel Kuİul sonuçlan bir biilten ş€klinde Eelere
ftr}ufulmuşlur.

_ Yöneıim Kurulunun. 02 05 1996 taribli toplanüsında Demeğmiz Genel Meİkcfnc dilekçc ilc
başvuran Dİ. Kastm Karataş'ın "ceoç işsi/iğ, Ekonomik Tatumsal \€ Ruhsal soMlan" adh kiıabınrn
Dcmek \€vını otaraİ çıkanlmastnt isıcyen talebi görüşümtaü, tlgiıi kitahn bask ma§rallannı kcndisi
tarylarruk ü€re Demck Yayınr olarak basrlınasma kafar reri]ıniştir, sö7 konusu }ayın diij.cnlcncn
protokol çercclesindc haıcn Demek G€nel Merkczi'nde saü maktadr.,

3_ BAslN A(]ıKı-{MALARJ
- 1995 Kaslm aInda SHÇEK Genel Miidiirlüği'nde son dönend9 t?Şanan ge|işmelerin üyclerimi74

dülJn nusı amacıyla bir bildiri r"rrnlanmrşlrr



- 2?.lt.l995 taİihindc Ka.al D lelc1iz}onunda yayınlaMn -B'ylc citmez" adll pıogran a konu

ediıen iğaİbüıl K,ğç6t}"İ çoc!ık Ywası ve Aniafa Saray Rehabiliırşon Me*ezj,nd€*l oıarlan konü alan

pagra.a. iİ".rJ., alr.O, tulo*" çlc,rklann ıeşhir cülmcsi !e sorunılu }ayıncı.l* ılk€§inin ihlal

şft;Çrç"Frd; harekede ilgili kunıluşla,da ç"t,§"nlann haksr7 yere iıham eüldig geıekçeleriyle,

roİ, f,i.'y"İ-ll" İruİ'" bildiriü;iş. yine k;nu ile İlg,l, ol"o* ,lglli t"lerl,*_nuı,ün Anka,a.TeıNilciliğne
$lıh çel;n* blrakrıaıaİ proıcsıo cdilmı$ir. A)nl ko;u lb ilgilt olaİak 02 12,1995 tarihlüdc Ankara'daİl

uJJ";l.i.. tl 
"oı. 

r"uı,mr iı" ti, tu.,n 
"ç,ıı".r"l 

lapılnuşlrr. Aynca konu ırüelenmize duynılaraİ fıİ§

şİ"^i tnşırt,ı.şr..
- Yönetim Kurulu 06.0s.l9 tarihli loplanuslnda, Ba§boİanl* Teftiş Kunrlu Mufettişleİince

SHÇEK Gerıe| Mİdüİlüğii'ndc §iİdorülcrı. maksaü. ön}aİglll re h,Jkuıd§, teniş konu§ında 8erckli
ae&ı"nairmeıc.lvap'rışvekonununbiİyazileBa$€kanl*TeftişKürutuBaşLanltğmbildirilrnesine
karar ı€rmiştiİ

- Yönetim Kurulıı (5,0E.t996 ıarihli toplaİlısında D€rncğimiz üycsi !'e SHÇEK Genel Müdiifü
Bilent iıik'in hioir n§dcn gldenlnıeksizin görğinden aİnrru§r ned€nıvle kamıF},ııtda 8erekli
girişifi erin başlalrlması r€ bir ba§n açIklaİıast }€pılmasına karar vc.miştiİ.

- Yönetim Kunılu 07.t0. 19 tan i ıoplantıslnda. SHÇEK Gerıel Müdürliği'ndeki son hüiiİİıet
dönemiı$eki 8€lişmelcr r€ atamalara iliştin biİ basün aç*la,ıu§ }apılıİıa§ıtu kafaİ vermişür.

& DlĞf,R IAALiYDTLEk
As6vlc.İlcl:

- 28.04.1995. EtlEn ETE -Psikir"rİis1- "A]rnanya'daki Türk Ailelefinin sonmlan".

- 0t.09.1ç95. Giivcn ETKiN -SHÇEK Genel Müdfu vekili-'SHÇEK G€nel Müdrüdüğü'nin
soşal Hiznet Politiİası !€ Yeni Projcler"

- o2,to.ı995 larihi.de Köh Üniver§iıesi Özel Eğtim Fakülıesi Öğİğin Görğvlilcri ve ÖğEncileri
d€mcğimi' nı"Iğ ğmişleİ ayclerimizin 8eniş kaıtllm ilc iki göyleşi gcrçetl§tirillnisiİ,

- 02 l0 1995 D., Micheal EMMERiCH. "Alman]B'da sosyal Hiznctler".

{].lo.1995 M. Dı. t|ansFrff BUCHKRAMER -Alnıaİ_va'ü Ödrlüıerin Eğiıimi".

- 13.10.195. Zuhal ARNAZ -sHcEK Gene| Mİüdür Yaİdıfıclsl t€ H.Ü s,o§yal Hiznetlcr
Yİİs€}okülu Öğr€riın Gö.cvlisi Pİof. tİ. scvda IJLUĞTEKİN. "i§anbuı'daüi sokat Çocu afl lçin
Davanlşrıu ve DeEErlendirın€ Meİkej Projesi- .

- 20 10,1995, Doç Dİ. tlamza [IYGUN H.Ü. Kamu Yönetimi Bırlümü Öğretim Göısvüsi _soşaı
Hizılı€t Uznaor_ 'iıerişim Tekrıoıojisind€ki G€lişmeler ile KiiEsetlcşme ve Miıliyetçiliİ Akımlan İ
Birlikte Gelişimi".

-27.10.1995. Doç. Dr, irıan ÖzER H Ü Kamu Yöncrimi Bötilrnıi Öğrctm Gör§vli§i -so6yal
Hi7mğ Uananl_, 'si_ı,asal Kültür ı€ Demokrasi".

_ 3.11,1995. Prof, Dr, L-cl, oNARAN NÜSED Genel Baştan,. "Giiniimiizd€ Nii*leer Risklei'.

- 10.11.1995. AY. Şeoal SARUHAN cağdaş HuİıJkçllaı Derneğ cenel Başkanr. -cczaevlen l'e
Açhk Grcvleri",

- ı8.11.1995. Doç, rr. YıldıZ EcEViT - S6Jaı HizD€( Uaant_ otyrÜ Fen Btimbn Fakiiıtcsi
oğİeıim Göıevlisi. -J Diiİva Kadrn Konferdn§l (P.*in) irJenimlcn-.

- 23 11.1995. Mahınul AKKIN. Tıır8ay ÇAwŞoĞLU. Çiğdem KARj{HAN. _So§yal Hi,anet
U,ananlan-l "so*aİ Çoc1ltlan".

- 0l 12.1995, V§G,JU TlMtJRoĞLU iÖğrctmeİ-ya/2rı. -Yetiştirmc Yurtlan"

- 08 12.1195. Mehrnet Emin EKİNci. Afr,on so§at Hi/mciler il Müüri -so§t2l Hi/.nel U,,rİlalİ-
-Aryon_,Dinaİ D$reml sonrası Soşat Hiarıeı Uvgıılamalin' .

- l9 01.1996. D.. Fii§un SAYEK. Trfut Tabipleri Birtiğ Meİkez Konseyi Etik KUru] Ü}e§i, "Hasü
tla}lan"

- 26.0 l, t9 . Dr. Ömer ÇAKMAKÇI sSK G€nel Müdiiİ Ya.dmosı. "Şiir Ü,trine",
4l,03 19 . irfan ARIKAN -so§!"l Hizıİüet Uzİtanü-. "ABD'de so6r.l Hizİıet Uygulatrıalan".
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- 29.03. 1996. Doç. Dİ. ilhan ToMANBAY H.Ü.soşd Hirmetler Yiiksekokuıu Öğretim Gö.evlisi
-sistem_ Ekonomi \.c soşal Hi,erıetle.".

-0,6,09.1996 Feıiı BERK -soşal Hiı,met UrİnanF. "A\,ı§lural!,a'da so§yal Hiznetlei'.

, _ 0.|,!0.19 . Av. Tü*a! ASMA Çocut lhmall ve hisrnannr Önle,irc Derncği Yöneıim Kurutu
U!,esi. "Birleşmi§ Milletler Çocırı Haklan södeşnesinin Ncresindc} i2]ı'

B-P.ı€l}er

- "tjluslaiarası söd§nıcler ve irısan Haİlan" ko rlu panel 16.12,1995 ıarihindc Ankara'd,
ge.çekleŞıirilmiştir. Doç. Dİ. ilhan ToMANBAY'ın yön€tici olduğu pan€le panelist olrİat da: Av. Nev7at
HELVACI. zuhal ARNAZ. sc,vhaİ ERtıoĞDU. Av, Tittay ASMA vc D€rneğmi7i lemsiIen B€lül
ALTUNTAŞ kattlİırşlardtİ.

- Yöneıim Kurulu'nun 27.01.1996 ıaİihli toplanttstnda 8 Maİt Dünya Kadrnlaİ Gtnü kutlamalan
bazrlıklann| !,iiüİiilmck iizeİe bir komi§on oluşlurlmı§tıür Daha sona. 8 Man 19 ırrihinde "Toplurn§al
Ya§anüa Krdrn" konulu bir Pnel diir.rnlenmesine karar vcrilmiştir Panel. Hasaİoğlan Beledi}csi işbirIiği
ile gcrçetleştirilmiştir. Biiyijt biİ katrlln sağlanan panel. Çankaya Bclediyesi Yllınaz Güncy salınesi'nde
geİçcklcşlinlmiştiİ. Doç. I». Nilgün KUÇIJK(ARACA'nın yönetliği panele koml§İnao olaraİ. Prof, Dr.
Eİendi, ATASÜ Gaza.), qva FiŞEK Mu§afa BALBAY \ca7İle.l- Yazü ). Av. ilİrur KALAN (ÇHD
Krdın Komisyonu Ba§kanr). Gül AYKoR (KSSGM) İat mı§laİdrr.

(]_

Yönetim Kuİulu 09.11.1996 tarihli toplaİtt§ında insan tlaldan Hanası'nda "}taİlan olaı insa."
adlü bir kofcransn dii,,€nl€nmcsine karaİ \,ermiştir, Konfcrans Dcmeğmiz ccn€l Mefkezi. Ankara Şubcsi
r€ Çant2.va Beledi},esi'nin i$irliği il.. lnsaı Haklan Hana$'nda (l:]-l4 Arallk 1996) Çant ya B€l€diyesi
vedat Dalo*ay Koklel4 saloou'da gerçeİle$inLni$iİ.

iki gün süİen koofen ı§ü insan haklan. 8cnel anlamda insan haklan katİamİun beliİletrmesi !e
g,ünlimtzde k2ı,r,eİun ele alnnşıyla il8iti yatlaşmlrr it Tenel Haİ ve Ö4ü.|ükler. ELo,ıomiL so6}€l,
Kütılrel ttak vc ozgülitkleİ. Dayanrgİra llatlan ba§lrklan ile altnarak irdelenmiştir, Konfcran§a. Yafd.
Doç Dr isınail Demirdövcn (H.Ü. Felsefc Böltimü Öğİetim Elerİıanl). P.of Dr, ttaİV. Uy8un (H Ü Kaİnu
Yöİğini Böıfuü Öğrctim Elğnanr), Av, Neizl Hehacı. Hızr Etşi (Ba$oİa.l* ı,lüşavin). Av. Ş€nal
saıuhan (ÇHD Genet Baştanı). Muzatrer ilhan Erdo61 (Yayncı-Yazr), Prof, Dr, inan Özer ıu Ü Öğıeılm
t e§,). Seyhan Erdoğdu üYoLlŞ s€ndikas, cn Bşİ Dan,şnanı). Doç. Dr.ilhan Tonıanb6} (H.Ü. sosyal
Hi2rİıed€. Yiıİs.ko&ulu Öğrctim Elenlanr). Kenul Bal (Eğti-trt-scn Gn- Bşk). Dr, Fii§un Sayek (TTB
Meıtez Konseri BaşİaıU), Pİoı Dr, sevü uuğekin (H.Ü so§al Hi.znedef Yüİ§eİokulu Öğrctin
Elcma ), Y.d, Doç, s€rpil Üşü (AÜ Öğıetim Üıesi), Doç Dr ibnhim c,tga (H.Ü.so§yal Hiznelleİ
Ytksckokulu Öğretim Elernan0. Çanraya B€lediyesi Başİan Yard,mcüsü Vcdat Baİanoğlu konu§ıİıacı ı€
paİıcliİ otafaİ kaülnışlardür. Konferansıtr aghşlDl AIuya§a Mahtemesi Ba§kanı Yckıa Gün8ör Öldcn
lapmıştrr.

+ DANISMA KURr]l,ı^RI vf, Mf,slf,Kı ToPıllIİTn,AR
_ 2{ 06,1995 h.ihiMe tİm mesle}hşlanmı.n }.atıllmı ile nı€sleki §on,nlanfilrzn ıan,şıl&ğ! L

soşal Hiznığ Uzınanlan Danışma Kunılu topIanm§üJ, Kunılda Mcsl€k oda. Birlik Yasa Taslağı Tasansı
taİtı§ılınrşrrİ. Daıüşfia Kuİulu §onİa§ oluşan !,eni 8ön]şlerin ve değişülikleİin değprlendirilrİıesi anucıyla
biİ komisyon kuİulnıastna ve komiıvonun çalüşmalan sonunda oluşacak lrslağn IL Darüşnıa Kurulüna
§unulrlaz İ.arar l'erilmiştiİ,

{L so6,fal Hi..İıet Uaııanlan Danışma Kurulu 2() Nisarr l9 tarihinde loplarlmlşlrİ. Toplanırda
so§üal hizİğ ııznanlannrn ı€ soş,al hizılet mesleginin sofüılanna ili§kin tarlrşmalar t"p mışttr. M€slek_
oda. Bi.lik Yasa Taslağr Tasansı göİüşülcfek son şckli verilmiştir.

-[L soş?l Hizın€der Danşnıa Kurdu 09.10,19 tarihiııd€ loplanmlşt]r. Kurulda'so§al Hizncl
Mcsleğinin Etik Dcğ.rleri" konusu laılışlıİİş bclirlenen meınin Gcne| Kurula sunulnıasına ka.ar
verilmişlif.

-13.11.1995 larih,ı,e 22,162 sa}ılü Resmi Gaz.ıc'd€ ya}ımlaİaraİ yürİrlüğc giren Yctiştirın€
Yunlan Yönetn€liği ile ilgili olarak ii},elcrimizin İalhİnr ile bi, toplanu diı7enlemiştir. Yeni Yönetmelikle
ilgili olarak şube göTi4lerininde alııırnası için yaa ya.almışır.. Crerck toplantda 8.İckse şUbe göri§lcİi
Yönctmeliğn nesleki açüdan genelde o|umlu bir adım olduğu sonuoJu ı?nlmr$r, Yönelrrıcliğin olumıu
ve olum$z bulu.rı yönleri bir ]aZ ile SHÇEK oenel Miidüİlüğii'nc bildirilmi$ir. Bu çal§liıalar süreı*cn
so§,al Hiznct-sen tarafindarr ilgili yönctm€liğn iptalin ilişkin başlatılan faks cyleminin. meslcğin nireliği
8özetilİüeden. yeti$inİı€ runlanda göİet, llapan meslck €lemanlarınrn rol ı€ fonksi,vonlarııtln ]"ok
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sa,r masıııdan dolayı. s€ndiİa ii,üveleri ara$ndaki mtsıeki iieğerleri koİunu} adltu başla[lan eylemin
me§leki çalışİıalan daha da anuncağı gibi nedenl€İden hareketle başlatılan bu cllcm bir ya7l ile so6-Hij..
Sen ııezdinde pİoıe§o ediımişlir

5- DiĞı]R (, \Ll§\! \l.\R
- SHÇEK Gc,tct Miidiidüği'nüİ açlrğ sHU sıııat'lnı wa]IldIak 26.o6.1'yx l^İihinde l(ura çekcn

nrcsleklaşlanmıra Dcmek Genel Meıkcd'ndc bir tan§ma çalt !,erilmişli.. AEca bo mcilek clcnunlanna
r,ötrclit SHÇEK Gcncl Mİd'üİlüğü ile i$irtigine gdiler* 3-7 Temmuz 1995 larihl.ri arasında bir
oııantaşon eğtimi planlanm!ş vc gc.çckle9irilmi$ir,

- 2.1 {}6, | 995 uİihindc gerç.*lcştirilen L so§_\"l tlrmet Uznanlan Danlşnta Kurulünda larttşllan
"Meslek. oda. Birlik Yasa Tasan Taslağ"nı oluşan Yeni 8örüler doğn ttu§rnda dcğc.lcndirmek anucıv|a
biİ komiıYon kuıularaİ çalı§[ülanna başlam!şlıİ.

- H,Ü, So§_val Hiznelter Yiiİsekokulu tarafindan 22-24 Ka§ım 1995 tarifunde dir.nlcnccck olan
"]0 Yılınd.a sos_vat Hij,ınct vc Gelectğe Yürcliş" konulu sempo4uİİıa dcmcğmil "Kalıhmct Kuruluş"
olarak }€lrlmtş vc yönctim kuİulu üycsi Raİu/rn Yİkscl "Dizenlene Kuİulu"na 8ö.cvlcndirilnişlir.

- Uluslaraİası soş€l Hiznğ Uzltanlan Fede.asJonu'ııa iil'elik için başıuİuda bulunulmuş. gclcn
federaslon ıü7İğü tcrcüme cdi|erek lamamlanan elraİlaİ Ank2ra Emnivct Mtidülüğii'oe te§lim edilmişlir,
Ancaft Efiıniyet Müdürlüğü Uluslaramsı Feder.§yonlaİa ayelik için Genel Kunıl karafl oltnası gerektiğini
bclifteİek başvunryu ıcİrar iadc etmişlir. Bunun ii7rrine !V. otağan G€nel Kuİul'da bu kafann ahnmast
için öner8e haınrlannrasına İaİaf verilmişİr,

- 26,08.1995 larihindc Mcslck. oda, Birlik Yasa Tasan Taslağ konusunda çalışmalar yapmak
üzeİe oloştuİulacak komisyonun Hüniyel UĞIJRoĞLU, Fatma SANDALCI, Şİklan öZKAN. Hiisamcttin

ÇETiN. Doç. Dİ. ilhan ToMANBAY. Dr. Ka$m KARATAŞ, Dr. Eüen ÇENGELCi'nin daveı edilm€si
k2raİla$ünlmrş ı€ (DElere bir yazl ile bildirilmişlir,

- Yğıeıim Ku.ulu 16.09.19 ıarihinde loplanarak Derneğmiz iıvcsi Dr. Büent tliK'in SHÇEK
ceııcl Miidürloğii görEvini }iıİütii*en "açüğa aİn]nasf ile ilgili olarak 21,09 19 ıarihinde G€n€l
Mcıkc/. daı,ct cdilmişıir. Göri§me sonuornda konu ile ilgili olaİat Dedet Bakanİğ'na bir ç, la/ılaraı
bil8i isteorni$iİ.

-16,(» 1996 tr ihinde sağl,İ ve Çal§ma alanlannda faal-i,€li€ bülünan'Nülecr Tchlikğ. Karşl
aanş ve Çğvrc İçin sağl,İolar D€rııeğ". "Fişek Enstitü§ü" r,e 'Çalr§ma oiam, Dcr8isi'nin çrlışnüalanna
Deİoeİ adüna klrlİıaİ in rc üycmiz Fam, ToKMAK YÜKSEL görcrlcnünlrruşUr Çalışıııala. halen
d6,am cımckledir.

-24 05,1995 anhinde SHÇEK Genel MİdirIüğü ile gönjşmeler Epllmtş vc bir 8cncl8c ilc dcrnek
aidatlnln nıaaş bordro§rndan kesilmesi sağlann$r,

-l0.0t,l995 tr ihinde SHÇEK Genel Mİdrürlüğü'fil€ olu$unılan Ek Deİs 8erıelgesi il8ili
komisvoüu tcmsilci 8öndcrilmi$ir.

-SHÇEK G€nel Miidürlüğii'niin 20,9,1995 tarih ve 94 sa!ıİ yazst il€ 25-27 Eylül 1995 tarihinde
"Toplum Mcİkc/erinin Yaygıla$lnlnasü" konulu toplafusna Yöİ€tim Kurulü olaraft kaoİnmıştır,

- SHÇEK Genel Miidilrlüğü'nün 0ı.11.1995 tarih ve 95-ol sayıll va7r$ ilc Çocü Haİlan
sözleşmesi Ulusal Raporu haarlanmasü ainağ ilc olu§turu]an komi§yona Derneğmizj temsilcn Gcncl
sek ğeİ isıİıail ARSLAN görğllendi.ilmiştir.

- SHÇEK ccncı MMürlüğii'nün 27.11.1995 tarih 1€ 1624 sa]-ılı yaası doğrultusunda DPnnin
Yedinci BcŞ Yıllık Kalklnma Plan'nrn "Miitk idarelenn Giç]endiri]nesi Reformu'' başlıkİ bö|üınü ile
il8ili olaraı Gcnel Müdürlü görüşlerinin belirlenme§i anacü ile oluştuİulan komisyona Defneğimizi
tcmsilcn ccncl Sekreıer ismail ARSLAN kat]lm§ !e konu ile ilgili görüşlerin faporda yer alması
§ağlam§tır.

- 20 Ka§tm -|0 Afaİk 1995 tarihinde SHÇEK G€tr€l Müdiirlüği taraftndan diizinlenen cocrÜ
llaklan Günleri Etkinliklcrinc Dcmck Gencl Mcİkezi olarak katılınm$lİ,

- Yönetim Kırrutu 09.10. 1995 tarihindc loplanarak Yöhctim Kurulu iiy€si Hürriyd UĞURoÖLU,
Dene{ene Kuİulu Üyclcİi D,Vcvsi AKsoY. Miir§el 6NGiN ı,e oılur Kuİulü iD€liğnden islifa cden
Mu§ıafa KÜrl]KÇÜjnün istifaÜnr 8örişmüş ve i$ifalann kabıül edilİnesine karaİ;eımişıir. Bo§atan
iı,elikletin dotdurulnıası için yedek lineden çağn rap masüna k rar veİilmiştir. l8,Il 1995 larihli
toplantts|nda ise Yöneıim Kurulu frycliğinc yedekıen BaFam KARAYEL: onuİ Kurulu iiycliğinc Nilgün
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ÖZKAN_ txnctlcrrıe Kurulu iDelikleri.ıe ise Abdullai ÖZBAY ve Hasan YAzcl'nln getirilmesine l(alar
verilmiştir.

- Yönğim Kurulu 23.12 1995 trrihli toplantrsında Demeğimiz vayln organlan olan -sosaal Hizmct
Deİgisi" \c -IV. lrhsal soşal Hinct Konferan$ Kit ba'nrn SHÇEK Genel Müdürlüğı] lal-afında[ saon
ahnnası isleğini içcren bir yaa ya7rllrusına kafiİ vermişlir. SHÇEK Gcİıel Mİdililüğu teklifi
değerl€ndirmiş ve 500 adel kiıap ve 750 adet der8inin aİnmasrna karar lcrmiştiİ. Kitap tc der8i|cr k§a bi.
siire içeri§inde teslim cdilmiş ve lahsil edilcn 275,0m.un TL Derncğmi,,c 8elir katdedilmiştir.

- Yönetim Kurulu 2?.01.1996 larihli toplantsında. Kadının sıatiisii r€ soİunlan G€ncı Miidiirlüğü
la.afidan açılan "Kadın istihdama'rıa yönelik araşlrrm.a ihalesine Dcmcğimizin dc biİ ara§!.rna önerisi ilc
katlnüasıİıa kzraİ vcrmiştir. Daha sonra Dr, Ka§rm KARATAŞ baŞkanlğnda biİ komisyon tarafindan
hazİlanan "Kadln inihdamna Yönelik Aİaşlrİu Öneİisi" Derncğimiz adrna giz konusu il9lcye
kaulmşırr A.cak bu ihal€den olumlu alınarnamı$lr,

- Yönetim Kurulu 08.0.ı 1996 ıarihli toplantsmda, Derncğimiz Gcnel Başkair ı€ SHÇEK Genel
Miİliİlüğii Kütiir sanal Merkg/j sonırnlu§ü Önde. ÖZrÜRK'iin. DcvIet Bakanı AMiilkadir Ateş'in söZlü

talima! ile göre\Ğn alınmasüna c§as olan tuırlrlats dii]rcoter€n Demeğimiz a_relcri SHÇEK ocncl Mİdür
Vekili Gihen EIKiN \t Genel Mirdiir Yardlnıcü§ü Doğan KARSLl'nın bu ğlenleritriİ idan ve mesleİi
açılardan yanltş olduğu ve bir mcslektaşrmt,an a§lsu bi. suçlama i|c ka§ krşıya blrakılmasına neden
olmalİan nedeniylc, konqYla il8ili o|arat hüuka !,e mesl€ki ctiğe uygun nitelikteki aynnt r bir
in eleorcnin Genel Mcrkez onur KlınJu ıarafından \epılma§na \c dunmrrn bir ra/r ile onur Kurulu
Üı€lerinc bildiİilmcsine kara. vermiiir,

- Hcr yül diİz.nlenen soşal Hizİıcı Uznfu an Derncği Gelcnck§el 20. Yll Yemcği 25.11.1995
b.ihind€ Anka.a'da lTÜ Evi'nde diize eneİck mesleklc 20. Yılınt dolduran mcslekaşlarımlzj plaİcl
lcrilmi$ir.

Yönetim Klrulu olarak dürEnlediğimil ikirrci 20. YıI Yemeği i§e 19.10.1996 tarihinde Çanİaya
B€lediyesi vedat Dalokay salonu'nda vapılmrştıİ M€§lckte 20. }1lınr dolduran 1976 yılı mc^no
mcs|ekıa§lanma platet lerilmi$iİ.

1995 ıllr Ekim 6}nda cuflüuİbaşkar üğ'ndan 8elen bir üa ilc cumhurba§kanhğ De\lcl
DğnedeDe Korıdu'na sunulnıak t,Drc -Türki}t'de Koİunına_va Muhtaç Çoğ cara. Yaşİlara vc Özırlilerc
verilen sosyal Hiznedci' ve öncrilcrlcri içercn alTlnlrlı biİ rapor halrrlalımışıır. llazılaııan bu rapor
Yöneıim Kunılu lİelcrimiz Önder ÖZIÜRX. ismail ARSLAN. salih SANDALCI ve R ma7rn YLKSEL
ıaraİndan DDK'na brilin8 tolutl, srınulmuşlur. Daha sonra ilgili Kun lafafında. ha.arlarıaİak ilg,ili
Bal(allllftlara srrnulan rapor tüJ.ük ölçede Derııcğimi7in Rapo.u doğrulıusrmda olu§mu§İur.

- H,Ü, st{Yo'nun 1994- 95 dönemi mğ/.unlannrn l2.(}5.t995 tarihinde diirlnlenen diplama törenine
Yönetim Kurulu olanİ kaırıüİaİak. Ccncl Ba§kan tarafından bi. konuşoü rap nrştır.

- 19 !, yal aylannda kurulan Refahyol Hüİİİı€ninin is6şüM gcınıesiYle biİlikte biİ çok
Ba*anlıkta olduğu gibi SHÇEK Gcnel müdüİlİğiındc dc si},asi bir kadrola§ıııa ve süghİn döncmi
başIamıştıİ. Yönetim Kurulumuz derha! bir c€oel Ü}e Toplanll$ yapdarak konu büıün ıönleriylc
değeİlendirilmi$ir, Toplan! sonucurıda Yöııclim Kunrlu,a bağh olarak çal§acak bir "i7leme Komis\onu'
kufulnas kararla$rnlml$r. Komisüon çalıştElanna başlarat,ak ö/cllikle sHÇEK-ıekr kadİola§ma_
sİrgünler vc Kurumun hi;.met poliüka$na yörc|ik planlanan değşiİliklcrin idenm€sinc ba§ıanüİüşlrİ.

ireme Komisyonu ve Yönctim Kurulu görctden alİrnlan yun genelindc ukip edercİ bir a§iv
olıi$urmu$ür. Büilıı talinler bilgisa!"aİa günü gimİme işleneİek. ta§ın \€ )r]ln kıünrl§lanna geİekli
bilgiler aıtanlm$ıİ, Kurumda !"şanan oıaylann kamuoırİ, dulTnrlması amaqvla bür çok basln
aç*laIna§ lapılmışlıİ. Kunrmdaki kadrola5İna \€ siirgünlerl§ ilgli olarak sendika ve diğer Dcmokİalrk
Kiıle Örgükn bil8i|endirilmiş, orlal ba§n açıklamalan i,e eylemleİi gerçekle$irilmiştir Bütiın bu
çal§nalar halcn de|am etmekledir.

Mesleğmize yönelik bu dönemdeki saldlnlar ve sügiinlerin yaşanüğ !t bünu. de!"m edc.cği
gerçeği bu ccnel Kurulun önemini bir kez daha aİtlrmakıadır. Gcnel Kunılıımu7rrn birlik, bcrabcrlik içindc
8cçeceğini. ileri_ve doğİu bir h2trlle varatacağtnt umrryoİ vc başnlar dilitoruz.
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