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ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNİN NİTELİĞİ   

“Profesyonel Yeterlilikler Açısından Bir Değerlendirme”  

 

S. Sedat Türkeri 

Sosyal Hizmet Uzmanı 

  

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Mesleğinin Yeri ve Önemi 

Tarihsel süreçte bakıldığında çocuk ve çocuk sorunları toplumların değişen ekonomik, sosyal 

ve kültürel yaşam koşullarının gelişmişlik düzeyine koşut olarak değişmekle birlikte başta 

gelen ilgi alanını oluşturduğu görülmektedir. Günümüzde ise çocuk ve çocuk sorunları evrensel 

ölçekte, insan hakları temelinde toplumların başta gelen ortak sorunlarından birisi olarak kabul 

edilmektedir. 

Bu bakış açısı temelinde tüm kamu örgütlenmesinin çocuk haklarına dayalı bakım evrensel 

standartlarda gerçekleştirilmesine yönelik sosyal politikaların ve uygulanması üzerinde önemle 

durulması gereken bir konudur. Bu noktada karşımıza nasıl bir çocuk koruma politikasının 

geliştirilmesi gerektiği, stratejik çocuk bakım planlarının niteliği ile uygulamada rol alan 

profesyonellerin “bilgi, beceri ve yetkinliklerinin”  düzeylerinin nasıl sağlanacağı vb. konuları 

çıkmaktadır.   

Sosyal hizmet uygulama alanlarının başında gelen ve literatürde genel kabul gören 

kavramsallaştırmaya göre “çocuk refahı alanı” olarak aynı zamanda toplumların varmak 

istedikleri nihai hedeflerden birisini oluşturan bu konunun ülkemizdeki uygulamalar açısından 

enine boyuna tartışılması, çok yönlü araştırmalarla (sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmet 

yönetimi, sosyal hizmet uygulamaları ile kurumsallaşma vb. konular başta olmak üzere)  nesnel 

çocuk koruma politikaların geliştirilmesi kaçınılmazdır.  

Çocuk refahının belirleyici göstergeleri o toplumda yürütülen “çocuk koruma hizmetlerinin” 

tür ve niteliği ile genel anlamda toplum kesimlerinin “çocukların korunması ve güvenliğinin 

sağlanması” konularına bakış açısı, duyarlılığı, tepki ya da tepkisizliği vb. tutum ve 

davranışları ile  mesleki müdahale süreçlerinde başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere 

görev alan profesyonellerin kendi mesleki rol, görev  ve mesleki sorumluklarını  hangi düzeyde 

yerine getirebildikleri olarak özetlenebilir. 

Çocuk koruma hizmetlerinde temel stratejik yaklaşım, çocuk hakları sözleşmesinde ifadesini 

bulan “çocuğun kendi güvenliğini, bedensel bütünlüğünü, eğitimini, kişisel gelişimini riske 

eden her türlü tutum davranış ve eylemlerden zarar görmeme hakkının korunması” 

perspektifinde çocukların her türlü yaşam ortamlarında korunmasıdır.  

Bu ortamlar çocuğun;  

• Aile içinde 

• Toplum içinde  

• Eğitim ortamlarında 

• İş ortamlarında 

• Adli ve kolluk süreçlerinde 

• Ceza infaz süreçlerinde 

• Afet, göç, savaş vb. risk ortamlarında 

• Koruma altına alan çocukların kurum bakımı ortamlarında korunması olarak 

özetlenebilir. [1] 

 
1 S.S.Türkeri. Sosyal Hizmet Mesleği (Toplumsal Rolleri ve Yeterlilikleri). Basım aşamasında.2022. Ankara.  
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Çocukların korunmasını gerektirebilecek onların psiko sosyal, bedensel ve kültürel 

gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve veya riske edebilecek sorun alanlarını ise; 

• Ebeveyn yoksunluğu 

• Erken yaşta ve zorla evlilik 

• Çocuk işçiliği 

• Suça sürüklenme 

• Sokakta yaşama 

• Madde bağımlılığı 

• Dijital bağımlılık 

• Afet, göç, savaş, suç vb. mağduru 

• İhmal ve istismara uğrama 

• Şiddet (aile, okul, sokak ve dijital ortamlarda) 

• Çocuk ticareti. vb. sorunlar oluşturmaktadır. 

Bu sorun alanlarından her hangi biri ile yüz yüze kalan veya kalma riski bulunan çocukların 

korunması sürecinin başlangıç noktasını yine bir kamu hizmeti olan sosyal hizmetlerin 

örgütlenmesi perspektifinde sosyal hizmet modelinin devreye girmesi süreçleri oluşturur. Bu 

süreçte başta sosyal hizmet uzmanı olmak üzere diğer mesleki gruplarının kendi mesleki rolleri 

perspektifinde yer almaları, çocukların yararına etkin iş birliği sağlamaları ise etkin vaka 

yönetimi ile kurum bakım hizmetlerinin temelini oluşturur.  

Burada kritik nokta mesleki müdahale sürecin başlangıcından itibaren sistemde yer alan 

profesyonellerin en az lisans düzeyinde kendi mesleki alanları ile sosyal hizmet alanına ilişkin 

sahip olmaları gereken “bilgi beceri ve yetkinliklere” dayalı etkin görev ve inisiyatif alıp 

almadıkları konusudur. Bununla birlikte tüm bu hizmetleri yürütürken, her mesleki personelin 

kendi alanlarına ilişkin mesleki uygulamalarını ekip çalışması perspektifinde, bağımsız olarak 

yerine getirebilme otonomisi hizmetlerin niteliğinin en temel göstergesidir. 

Bu açıdan bakıldığında çocuk koruma hizmetlerinin kamusal düzeyde bir sistem olarak dikey 

(hiyerarşik) ve yatay (profesyonellik)  örgütlenme yaklaşım ve uygulamalarının (mesleki 

uygulamalar, çocuk bakım hizmetleri, profesyonel kaynaklar ile yönetimin) nicel ve nitel yapısı 

belirleyici niteliktedir.[2]  

Özellikle bu makale ile bir sosyal hizmet alanı olarak çocuk koruma uygulamalarında görev 

alan ve veya alması gereken profesyonellerin uzmanlığa dayalı mesleki rollerinin yasa ve 

yönetmeliklerle  “Sosyal Çalışma Görevlisi”  dar kapsamında değerlendirilerek mesleki 

yozlaşmaya yol açan uygulamalar üzerinde durulmaktadır.  

Çocuk koruma hizmetlerine ulusal ve uluslararası düzeyde baktığımızda hizmetlerin tür ve 

niteliği açısından doğrudan sosyal hizmet uygulamalarını zorunlu kılmasında başat meslek 

olarak sosyal hizmet mesleğinin ön plana çıktığı bu mesleğin diğer bileşenlerinden ise doktor, 

hemşire, öğretmen, çocuk gelişimi uzmanı ile psikoloğun ön plana çıktığını söylemek yanıltıcı 

olmaz.  

Adı geçen tüm mesleklerin her birinin çocuk koruma hizmetlerindeki rolleri ve statüleri 

gereğince “çocukların korunması, bedensel, sosyal, eğitsel ve kültürel gelişimlerinin 

sağlanması” ile sosyal entegrasyonlarının sağlanması ana hedefinde, ekip çalışması 

perspektifinde kendi mesleki alanlarına ilişkin uygulamalarını bağımsız olarak uygulamaya 

aktarabilmeleri profesyonelliklerinin bir gereğidir. 

 
2 Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar İçin Minimum Standartların Uyarlanması. Çalışma Raporu. UNICEF. 20 Aralık 
2008, Ankara. 



3 

 

Bu nedenlerle söz konusu rollerinin “Sosyal Çalışma Görevlisi” adı altında bir potada 

eritilmeye çalışılması mesleklerin evrenselliği ilkesine aykırıdır. 

Sosyal Hizmet Uzmanları 

“Bir mesleğin toplumsal işlevselliğini en iyi ‘o’ mesleği uygulayanlar açıklayabilir” 

Sosyal Hizmet “Sosyal hizmet insanların iyilik halinin geliştirilmesinde; insanların kendilerine 

daha yeterli hale gelmelerinde ve başkalarına bağımlı olma hallerinin önlenmesinde; aile 

bağlarının güçlendirilmesinde, bireylerin, ailelerin, grupların veya toplulukların sosyal 

işlevlerini başarıyla yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla sosyal hizmet uzmanları 

ve diğer profesyoneller tarafından gerçekleştirilen ‘etkinlik ve programlar’ bütünüdür”. [3] 

“Birey, grup ve toplumun değişme ve gelişme dinamiklerinin doğasını ve yasalarını inceleyen 

ve bu konuda bilgi üreten, insanın toplumsal işlevselliğinin etkili kılınması yönünde yöntem, 

teknik ve uygulama yaklaşımlarının geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşan, düşünsel eylem 

kapasitesi bakımından bir bilim dalı olma özeliğine sahiptir”. [4] 

“Sosyal hizmet, sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlenmesi ve 

özgürleşmesini hedefleyen, uygulama temelli bir meslek ve bir akademik disiplindir. Sosyal 

hizmet; sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze 

alır. Sosyal hizmet teorileri, çağdaş bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen 

sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için insanlarla 

ve yapılarla çalışır. Sosyal hizmetin bu tanımı ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde 

geliştirilebilir” (IFSW-IASSW, 2014). [5] 

Evrensel olarak “çocuk refahı” alanında çocuklar açısından ortaya çıkan risk ve tehlike 

durumlarında bir başka ifadeyle temelinde çocukların korunması, güvenliğinin ve 

esenliklerinin sağlanmasında “sosyal hizmet uzmanları” anahtar role sahiptir. [6] 

Herhangi bir nedenle kamusal hizmetlerin asgari düzeyde yerine getirilememesinden ve veya 

sunulan hizmetlere erişilememesi durumlarında yine bir kamusal hizmet modelinin 

uygulayıcıları olan sosyal hizmet uzmanlarının “kendiliğinden müdahale etme yetkinliğinin” 

harekete geçirilmesi, buna ilişkin yeni politikaların belirlenmesi, çocuk koruma ve çocuk refahı 

hizmetlerinin odağını oluşturmaktadır.  

Ancak uygulamada bu mesleki rollerin özellikle kamunun yasa, yönetmelik, yönerge ve 

genelgelerle yaptığı değişik düzenlemelerde meslekler arası rol karmaşasına/rol çatışmasına 

yol açan, bir mesleğin diğer bir meslekle ikame edilebileceği gibi yanlış yaklaşımlarla 

düzenlemeler yaptığı, daha da önemlisi özellikle mesleklerin kendi teorik ve uygulamalarına 

ilişkin görev alanlarının özüne dokunan yorumlarla hiyerarşik kamu yapılanması temelinde 

“görev, unvan tanımları” yaptıkları görülmektedir.  

Güncel uygulamalardan örnek vermek gerekirse örneğin “Çocuk Koruma Kanunu Madde 3’te” 

“Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak görev yapacak bölüm mezunları; “Sosyal Hizmet, 

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Öğretmenlik, Aile 

ve Tüketici Bilimleri” olarak gösterilmiş, 34. Maddede de görevleri tanımlanmıştır.  

Esas olarak “Sosyal Çalışma Görevlisi” şeklinde tanımlanan görevler sadece “Sosyal Hizmet 

Uzmanı\Sosyal Çalışmacı Unvanını” taşıyan mesleki profesyonellerin görevleridir. Akademik 

eğitimle kazandıkları, uygulamalarla deneyimledikleri   “bilgi, beceri ve yetkinlikleri” 

 
3 R.T. Barker, The Social Work Dictionary, 1991(Akt.Kahramanoğlu, E.). 
4 Kahramanoğlu, E. Sosyal Hizmet (Social Work).(PowerPoint Sunusu). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal 

Hizmet Bölümü. 16.11.2006. Ankara 
5 Temmuz 2014'te IFSW Genel Kurulu ve IASSW Genel Kurulu tarafından onaylanmış ve güncellenmiştir.  
6 S.S.Türkeri. Sosyal Hizmet Mesleği (Toplumsal Rolleri ve Yeterlilikleri). Basım aşamasında. 2022. Ankara. 
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kapsamındaki mesleki görevlerdir. Bu profesyonelin asgari “Sosyal Hizmet Lisans” mezunu 

olması mesleki profesyonelliğin bir gereğidir. 

Sosyal hizmet alanlarında görev alan diğer meslek profesyonellerinden örneğin “psikolog” 

psikoloji bölüm mezunu olarak “Psikolog Unvanı” ile ekip çalışmasında yer alabilir. Sosyal 

hizmet bölüm mezunu da “Sosyal Hizmet Uzmanı” olarak yer alabilir. Adı geçen yasada 

“Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Öğretmenlik, Aile ve 

Tüketici Bilimlerin” den mezun olanların “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak yer alması 

evrensel sosyal hizmet standartlarına, sosyal hizmet etik ilkelerine ve başta anayasa olmak 

üzere uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır.  

Tablo1’de söz konusu profesyonellerin lisans düzeyinde aldıkları eğitimlerdeki zorunlu 

derslerin akademik bölümlerine göre bir dağılımı görülmektedir. Tabloda bir örnek olması ve 

objektif bakışı sağlamak , aynı zamanda akademik temsil yeterliliğini korumak üzere A.Ü 

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinin 

halen yürürlükte bulunan müfredatları işlenmiştir. [7] 

Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Bölümü müfredatı için A.Ü ‘de ilgili bölümün olmaması 

nedeniyle Hacettepe Üniversitesi ilgili bölüm programı esas alınmıştır(Tablo 2).   

Yine Çocuk Koruma Kanunu Madde 3’te “Sosyal Çalışma Görevlisi” olarak yer alan 

mesleklerden “öğretmenlik” mesleğinin çok geniş bir alanı temsil etmesi ve çok sayıda 

fonksiyonel branşlaşmaya evrilmesi nedeniyle (Tablo 3) hangi müfredatın temel alınması 

gerektiği çok tartışmalı bir konudur. Bu nedenle söz konusu müfredat kapsam dışı tutularak 

içlerinden sadece “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünün Tablo 1’de yer almasıyla 

yetinilmiştir.   

Ekte sunulan tablolardaki lisans eğitimine ilişkin müfredatlar ayrıntılı olarak analiz edildiğine 

her bölüm lisansiyerinin bir birinden çok farklı alanlarda eğitim aldıkları açıkça 

görülebilmektedir. Bu müfredatlarda izlenen benzer derslerin her alan için farklı 

perspektiflerde değerlendirilmesi örneğin sosyal hizmet kavramının bir “bağımsız değişken” 

olarak, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi vb. kavramların da kendi alanı içinde  “bağımsız 

değişkenler” kabul edilmesi, aynı zamanda her bir değişkene ilişkin eğitim süreçlerinde 

hedeflenen öğrenme çıktılarının operasyonel genişliği ile taksonomik derinliğinin farklılıklar 

gösterebileceği gerçeği analitik olarak ele alınmalıdır. Örneğin psikoloji eğitiminin sosyal 

hizmet bölümlerinde ve veya psikoloji, çocuk gelişimi vb. bölümlerindeki içerik, amaç, kapsam 

genişliği ile profesyonelin uygulamaya aktarabilme yeterliliklerinin farklı olması gerçekliği 

kabul edilmelidir. Bu nedenlerle örneğin aile ve tüketici bilimlerinden mezun bir profesyonelin  

başlangıç düzeyinde psikoloji, sosyoloji, ekonomi derslerini almış olması bu kişinin sosyal 

hizmet alanında yetkin olduğunu kanıtlamaz. 

Bu alanlardan Sosyal hizmet, psikoloji ve çocuk gelişimi bölümleri doğrudan sorun çözücü 

uygulama alanlarına odaklı alanlardır. Burada aynı zamanda psikoloji ve sosyoloji bölüm 

mezunlarının evrensel olarak temel sosyal bilimler alanında bilim odaklı araştırmalara yönelik 

eğitim aldıkları bilimsel bir gerçekliktir. Psikoloji bölümünden psikolog unvanı ile mezun 

olanların ise bir yandan psikoloji alanında bilimsel çalışmalarda yer alırken diğer yandan 

evrensel olarak   doğrudan  “insan odaklı” önemli roller üstlendikleri bilinmektedir. Buna 

karşın sosyoloji bölümlerinden mezunlarının toplum davranışlarını izleme, inceleme araştırma 

vb. temel bilimsel alanları ile uğraşmalarının böylelikle doğrudan insan odaklı çalışan ve kendi 

alanındaki evrenselliğini tartışmasız kanıtlamış sosyal hizmet uzmanı mesleğinin yerine ikame 

 
7 Ankara Üniversitesi | Bologna Bilgi Sistemi(http://bbs.ankara.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=2) 

http://bbs.ankara.edu.tr/Bolumler.aspx?pno=2
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edilmeye çalışılmasının bireylerin sosyal hizmete erişim hakkını zedelediği gerçeği kabul 

edilmelidir.  

Psikolojik danışma ve rehberlik bölüm mezunlarının ise ülkemize özgü daha çok eğitim 

kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni kadrosu ile yer aldıkları 

görülmektedir. Oysaki eğitim kurumlarında evrensel olarak yer alması gereken eğitimde 

uzmanlık alanlarından (öğretmen, eğitim yöneticisi, okul sosyal hizmet uzmanı, hemşire, 

doktor, eğitim psikoloğu vb.) birisi olan “eğitim psikoloğu”, daha önceki yıllarda alanda yer 

alan “pedagog” yerine ikame edilmeye çalışıldığı izlenmektedir.  

Yine ekli tablolarda görülebileceği gibi  bu profesyonellerin içinde en az lisans düzeyinde 

yeterliliğe dayalı sosyal hizmet (social work) eğitimi almış sosyal hizmet uzmanları (social 

worker) belirleyici bir role sahiptir. (Örneğin sağlık alanında “hekimlerin”, eğitim alanında 

“öğretmenlerin”, avukatlık hizmetlerinde “hukukçuların vb. belirleyici olması gibi).  

Nasıl ki hekimin görevleri veterinere yaptırılamazsa sosyal hizmet uzmanının görevleri de bir 

başka lisans mezununa yaptırılamaz. Örneğin birey hakkında düzenlenecek sosyal inceleme 

raporu sıradan bir rapor düzenleme olmayıp bireyin temel sorunu ve gereksinimlerini her 

yönüyle tanımlayan bir rapordur ve uzun araştırma, gözlem ve profesyonel görüşmeler yoluyla, 

birey ve çevresini birlikte analiz eden ve bireye özel bir rapor düzenleme yetkinliğidir.  

Konuya bir bütün olarak bakıldığında çocuk koruma hizmetlerinin asgari düzeydeki mesleki 

yeterliliği ve niteliği sahip profesyoneller tarafından yürütülmesi çocuk koruma açısından 

temel gösterge olarak kabul edilmesi beklenen bir durumdur. Ancak bu süreçlerde sosyal 

hizmet uzmanları vaka yönetiminin ilk mesleki müdahale süreçlerinden başladığı andan 

çocuğun kabul edilebilir bir düzeyde toplumsallaştığı-toplumla bütünleştiği (izleme süreci 

dahil) ana kadar belirleyici bir mesleki rol ve sorumluluğunun bulunduğu bir gerçektir.  

Sosyal hizmet mesleği açısından baktığımızda profesyonel uygulamaları yerine getiren kişinin 

“Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğinin” ön plana çıktığı görülmektedir.  

Bağımsız çalışabilme denildiğinde örneğin bir vaka yönetiminin, başlangıcından 

sonuçlandırılıncaya kadar geçen tüm süreçlerini bağımsız olarak yürütebilme ve 

sonuçlandırabilme, tüm bu süreçlere ilişkin mesleki ve etik sorumlulukları ile vaka yönetimi 

sorumluluğunu hukuksal çerçevesi dahil tüm süreçlerin bilincinde olma durumudur. [8] 

Bu nedenle sosyal hizmet uzmanları çocuk bakım hizmetlerinin vaka çalışması, vaka yönetimi, 

mesleki müdahale, bakım planı hazırlama, uygulama ve sonuçlandırma   süreçlerinde diğer 

profesyonellerin etkin mesleki katılımını sağlama, koordine ve konsülte etme, savunuculuk 

rollerini yerine getirmede belirleyici niteliktedir.  

 
8 S.S.Türkeri. Sosyal Hizmet Mesleği (Toplumsal Rolleri ve Yeterlilikleri). 2022. Ankara. Basım aşamasında. 
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Bu rollerini yerine getirirken sosyal hizmet uzmanları özellikle kurum bakımı süreçlerinde, 

esasen normal şartlarda koruma altındaki çocukların ebeveynlerinin yerine getirmesi gereken 

ve fakat nedeni ne olursa olsun ebeveyn bakımından yoksunluk durumunda yerine 

getirilemeyen ebeveyn rollerini ikame etmeye çalışan bir profesyonel durumundadır. 

Sosyal hizmet mesleğinin uygulayıcısı durumundaki sosyal hizmet uzmanlarının çocukların 

korunması, esenliklerinin sağlanması, yaşamlarının herhangi bir aşamasında karşılaşma 

olasılığı bulunan çok sayıda ve çok faktörlü sorunlarla baş edilebilmesi etkin kamusal 

hizmetlerle olasıdır.  

Bu süreçlerde farklı disiplinlerden farklı mesleki yeterliliğe sahip profesyonellerin birbirini 

tamamlayan çalışma ve mesleki uygulamalarının devreye girmesi kaçınılmazdır. Bu ve benzeri 

mesleklerin kendi alanlarındaki “belirleyiciliği” doğrudan hizmet sundukları, “insan odaklı” 

müdahale süreçlerinde birey, grup ve toplumların “iyilik halini-yararını-refahını” önceleyen 

bir yaklaşım göstererek karar süreçlerine katılımları, güncel “bilgi, beceri ve deneyimlerini” 

sonuç alıncaya kadar yerine getirme özverisi ile mesleki bağlılıklarında ortaya çıkar.  

Sosyal hizmet sunumunda birlikte görev alan her meslek, toplumsal gereksinimler ve sorun 

çözücü nitelikleri açısından değerlidir, eşittir. Aralarında bir hiyerarşik sıralama söz konusu 

değildir. Çünkü sosyal hizmet uygulamaları “iyileştirici ve bütünleştiricidir”, 

“düzenleyicidir”, “koruyucu ve önleyicidir”, “geliştiricidir”, “savunucudur”. Sosyal hizmet 

uygulamaları kamu hizmetlerinin “tümleyicisi-tamamlayıcısı” niteliğindedir.  

Burada sosyal hizmet mesleğinin ayırt edici özelliği, nasıl ki sağlık hizmetlerinin yönetim ve 

uygulama süreçlerinde “hekimler” belirleyici roller üstlenmekte ise sosyal hizmet yönetim ve 

uygulamalarında da “sosyal hizmet uzmanları” belirleyici rollerini yerine getirmek zorundadır.  

Kamu yönetimi “sosyal hizmet politikalarını” bu ana perspektif temelinde belirlemek 

durumundadır. 

Toplumda etkin sosyal hizmet eğitimi ve sunumunun nihai amacı “toplumsal refahın” 

sağlanmasına yönelik hizmetleri planlama, uygulama, sorun alanlarına ilişkin araştırma, yeni 
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hizmet modelleri geliştirerek “sosyal politika geliştirme ve uygulama çalışmalarında” yer 

almaktır.  

İşte tam bu noktada çocuk koruma (refah) hizmetleri dahil, sosyal hizmet uygulamalarında 

sosyal hizmet uzmanlarının ayırt edici mesleki özellikleri ortaya çıkar. 

Bunlardan birincisi; yatay eksende “sosyal hizmetin” sorun çözücü yöntem, teknik ve 

yaklaşımlarının yönetimi/sevk ve idaresi, müdahale sürecinin başlangıcından 

sonuçlandırılıncaya kadar tüm aşamalarında mesleki müdahale yetkisini kullanma ve 

sorumluluklarını yerine getirme zorunluluğudur.  

İkincisi ise tüm müdahale süreçlerinde, ekip çalışması perspektifinde, profesyonel 

uygulamaların koordinasyonu, konsültasyonu, kurumsal yapılar ile olan etkileşim süreçlerini 

“çocuğun yüksek yararı” temelinde yerine getirme yetkinliğini gösterebilmesidir. Bu yetkinlik 

aynı zamanda sosyal hizmet mesleğinin temel göstergelerinden birisidir. 

İkinci örnek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6 Eylül 2022 Tarih ve 31945 

Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım 

Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin”9 Tanımlar başlıklı 

3.Maddesi gg) bendinde “Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 

psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet 

alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını” ifade eder şeklinde 

tanımlanmaktadır. Oysaki literatürde başlı başına “sosyal çalışma görevlisi” diye bir meslek 

tanımı yoktur.  

Burada kastedilen en az lisans düzeyinde eğitim almış ve sosyal hizmet kurumlarında görev 

alan profesyoneller ise evrensel hukuk ve evrensel etik ilkeler açısından her bir profesyonelin 

mesleki tanımının ayrı ayrı yapılması kaçınılmazdır. 

Bu tanımla eğitimi ve uygulamaları ile evrenselliği Ulusal ve Uluslararası otoritelerce, başta 

Birleşmiş Milletler olmak üzere Avrupa Konseyi tarafından tüm hukuksal metinleri ve 

sözleşmelerinde yer alan bir meslek olarak “Sosyal Hizmet Uzmanı(Sosyal Çalışmacı-Social 

Worker)” mesleğinin kapsamına “örtük” olarak farklı lisansiyerlerin entegre edilemeye 

çalışılması her açıdan hukuka aykırıdır, sakattır.  

Bu aykırılık yönetmeliğin Dayanağını oluşturan (Madde-2) 5395 Sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu içinde benzer özellikler taşımaktadır. 

Yine yönetmeliğin tanımlarında yer alan ğğ) bendindeki “sosyal inceleme raporu” tanımı 

“Bireyin engel veya yoksunluk nedeniyle benliği, ailesi veya toplum ile bozulan ilişkilerini 

onarma sürecinde yapılması gereken mesleki çalışma, alınması gereken tedbir veya 

uygulanması gereken sosyoekonomik desteklerin, sosyal çalışma görevlisi tarafından, bütüncül 

ve bağımsız bir değerlendirme ile belirlendiği raporu” şeklinde yapılarak alanda çalışan farklı 

lisansiyerlerin bu raporu düzenlemeye yetkili olduğu, sosyal hizmet modelini uygulama için 

gerekli “bilgi, beceri ve yetkinliğe” sahip olduğu gibi hiçbir şekilde kanıtlanamayacak bir 

varsayımla, meslek çatışmasına yol açabilecek potansiyele zemin hazırlamak hiçbir hukuki 

gerekçe ile açıklanamaz. 

Bu iki tanımı birlikte değerlendirdiğimizde her iki tanımın aynı ortak amaçla düzenlendiği 

özünde “Sosyal Hizmet Uzmanı(Sosyal Çalışmacı/Social Worker)”   Avrupa Konseyi'nin 29 

Haziran 1967 Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü, 

 
9 Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığından 6 Eylül 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31945. 
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Eğitimi ve Statüleri” [10] başlıklı tavsiye kararına göre aykırılıklar taşıdığı açıkça 

görülmektedir. 

Günümüzde Sosyal Hizmet Uzmanları, üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinden mezun, 

sağlık bilimleri lisansiyeridir. “Kamu Yönetimi Uygulamalarının” özellikle hiyerarşik yapıya 

dayalı yönetim yaklaşımı (dikey örgütlenme) ve bu yaklaşımda hareketle gerçekte kendi 

mesleki alanında “bilgi, beceri ve yetkinliğini” teorik ve uygulamalı eğitimlerle kazanmış, 

sahip olduğu bu uzmanlığı (profesyonelliği) bağımsız olarak uygulayabilme yetkisi ile etik 

sorumluluklarını yerine getirebilmesine yönelik mesleki yönetim (yatay örgütlenme) 

süreçlerini daraltıcı bir yaklaşımla, sadece “görev” tanımıyla sınırlı “sosyal çalışmacı” kadro 

unvanı ile mesleki çerçeve oluşturulduğu izlenmektedir.[11]  

Ayrıca “sosyal hizmet uzmanları” temel mesleki eğitimlerini (teorik ve uygulamalı) sosyal 

hizmet bölümlerinden lisans\yüksek lisans\doktora düzeyinde almış, uygulamada gerekli, 

“bilgi, beceri ve yetkinliği” edinmiş profesyonellerdir. Buna karşı sosyal hizmet uzmanlarının 

yetkinlik alanına giren görevlere başka alanlardan lisans eğitimi almış kişilerin istihdamına 

yönelik çalışmalar yapıldığı bu nedenle “Sosyal Çalışmacı” unvanın yeğlendiği 

düşünülmektedir. [12] 

Sosyal Hizmet, “İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında, sorunlarının çözümlenmesinde ve 

insan kaynaklarının geliştirilip korunmasında etkili rol oynayan bir misyona sahip olan sosyal 

hizmet kendine özgü bilimsel teknik ve yöntemlerle insan ilişkilerindeki bilgi ve becerilere 

dayanan uygulamalı bilim ve meslektir” (Bulut, I. 2007). [13]  

Günümüzde “meslek”, “görev”, “iş”, “unvan” kavramlarının birbirleriyle bağlantılı ve iç içe 

geçmiş kavramlar olmasına rağmen, kavramların çoğu kez uygulamada birbirine karıştırıldığı 

gözlenmektedir.  

Bu durumun genel anlamda meslekleşme sürecini olumsuz yönde etkilediği gibi, daha da 

önemlisi bir mesleğin kapsamında bulunması gereken iş ve görevlerin farklı lisansiyerler 

tarafından da yapılabileceği gibi yanılsamalara yol açtığı izlenmektedir.  

Aynı zamanda bu karmaşa, mesleğin uygulama alanlarında, “görev”, “unvan” ve “iş” 

tanımlarının emir-komuta zincirine bağlı, özellikle hiyerarşik kademelerde yasa ve 

yönetmeliklerle tanımlama eğilimi, en az lisans eğitimi ile kazanılmış profesyonel 

yetkinliklerin uygulamaya aktarılmasında performansı olumsuz yöne etkilediği, rol 

karmaşasına yol açtığı, böylelikle meslekleşme sürecine zarar verdiği izlenmektedir. 

Kabul edilmelidir ki, çağdaş bilimsel yaklaşım açısından bakıldığında kavramların açıklığa 

kavuşturulması, doğru ve uygulamaya dayalı anlamlar yüklenmesi ile aralarındaki bağlamsal 

ilişki düzeyinin netleştirilmesinde yarar görülmektedir. [14] 

Mesleki Kayıtlar ve Raporlar  

Mesleki kayıtların bir diğer boyutu rapor türlerine ilişkin sınırlılıklarıdır. Buna göre “sosyal 

hizmet uzmanları” mesleki çalışma ve müdahalelerinde vakanın özellikleri ve durumuna göre 

farklı farklı raporlar düzenleyerek kayıt altına alır. Örneğin, “araştırma raporları, alan 

inceleme raporları, durum değerlendirme raporu, faaliyet raporları, vaka raporları, gözlem 

raporları, toplantı raporları, sosyal inceleme raporları vb.” raporların her birinin düzenleme 

 
10 “The Role, Training And Status Of Social Workers”. RESOLUTION (67) 16. The Committee of Ministers. (Adopted by the Ministers' 

Deputies on 29th June 1967). (Gayri Resmi Çeviri S. Sedat Türkeri. 18. Nisan 2022. Ankara.) 
11 S.Türkeri. Sosyal Hizmet Mesleği (Toplumsal Rolleri ve Yeterlilikleri). 2022. Ankara. Basım aşamasında. 
12 S.Türkeri. Sosyal Hizmet Mesleği (Toplumsal Rolleri ve Yeterlilikleri). 2022. Ankara. Basım aşamasında. 
13 Bulut, I. Sosyal Hizmet Uzmanı Unvanına ilişkin Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğine Gönderilen 31 Temmuz 2007 Tarih ve Başkent 

Üniversitesi SBF.SH. /2007-91Sayılı Değerlendirme yazısı. 
14 S.Türkeri. Sosyal Hizmet Mesleği (Toplumsal Rolleri ve Yeterlilikleri). 2022. Ankara. Basım aşamasında. 
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amacına uygunluğu, sınırları, müracaatçı veya temsilcisinin “onayının alınması” vb. konuların 

her biri ayrı bir mesleki gösterge olarak ortaya çıkar.  

Bu raporlar arasında vaka çalışması, vaka yönetimi ile mesleki müdahale süreçlerini önemli 

derecede etkileyen “sosyal inceleme raporu” (SİR) belirleyici niteliktedir. Mesleki bilgi, 

beceri ve yetkinliklerin niteliğinin temel göstergelerinden birisidir. 

Sosyal hizmet uygulamalarında  “sosyal inceleme raporu” (SİR) düzenleme mesleğe özel, 

bireylere özgü teknik bir uygulamadır. Mesleki müdahale süreçlerinde her bir vaka kendi içinde 

birbirinden farklı, çok faktörlü nedenlere bağlı dinamik sorun kümelerini içinde barındıran bir 

yapı özelliği gösterir. Bu nedenle mesleki müdahale, uygulama planlama ile vaka yönetimi 

süreçlerine senkronize olabilen sosyal hizmet uzmanları tarafından düzenlenmesi zorunludur.  

Sosyal inceleme raporunun hazırlanma ve düzenlenmesi  sosyal hizmet uygulama ve  müdahale 

süreçlerinde, bireyin yaşamsal, ekonomik, psikososyal, kültürel özelliklerinin belirlenmesi 

çerçevesinde, nesnel ölçüt ve kanıta dayalı, bireyin hangi sosyal risk ve tehlikelerle  karşı 

karşıya bulunduğunun, bir dizi görüşme, gözlem ve sosyal araştırmalarla ortaya konulduğu, 

analiz edildiği, müdahale ve sosyal iyileştirme süreçlerinin planlanarak uygulamaya 

konulduğu, ilgili müracaatçı ve   uzman açısından mesleki ve hukuki sonuçlar doğuran bir 

analitik raporlaştırma sürecidir.  

Bu durum hem mesleki etik gereği hem de uluslararası teamüller gereğidir.   Farklı 

lisansiyerlere Sosyal İnceleme Raporu düzenleme yetkisinin hiyerarşik yapıya dayalı “görev” 

tanımları ile devredilmesi hem mesleki alana bir müdahale hem de hukuka açıkça aykırı 

(Avrupa sosyal şartı madde 14 - Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı) bir durumdur.  

Unutulmamalıdır ki hiçbir hekim kendisinin muayene ve tıbbi müdahalede bulunmadığı bir 

hasta için rapor düzenlemez/düzenleyemez. Bu tıbbi deontolojinin yüzyıllardır yerleşmiş bir 

evrensel bir kuralıdır. 

Sonuç 

Genel olarak kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi, planlanması, örgütlenmesi, hukuksal 

çerçevesinin oluşturulması süreçlerinde hiyerarşik yapılanmaya dayalı (emir-komuta) 

kendisine verilen iş ve görevleri edilgen bir şekilde yerine getirme sorumluluğu ile sınırlı 

“kamu görevlisi” tanımı ile uzmanlığa dayalı(mesleki yeterliliğe) herhangi bir mesleğin 

rollerini otonom(bağımsız) olarak yerine getirme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip, mesleki 

hukuksal ve etik sorumluluklarını yerine getirebilme yetki ve sorumluluğunu taşıyan 

“uzmanlığa dayalı profesyonellik” tanımları sıkça karıştırılan bir durumdur.  

Bu durum özellikle sosyal hizmet uygulamalarında da üst yapılar tarafından resen yapılan 

sistemde yer alması zorunlu profesyonel mesleklerin   “kamu görevlisi”  dar kapsamına 

indirgeme eğilimi üzerinde tartışılması gereken en temel sorundur.  

Örneğin bir cerrahın “küçük cerrahi müdahale veya büyük cerrahi müdahale” uygulamalarını 

nasıl yapacağına ilişkin yasa, yönetmelik ve yönergelerle çerçevesi çizilemez. Yine aynı 

bağlamda bir psikoloğun nasıl bir “kişilik envanteri” ortaya koyabileceği, bir dizi görüşme ve 

ölçme tekniklerini, ne zaman, nasıl, nerede uygulayacağı gibi teknik ayrıntıların da çerçevesi 

belirlenemez. Sosyal hizmet uzmanlarının da temel mesleki sorumluluk alanındaki “sosyal 

inceleme raporu” düzenleme, mesleki müdahale vaka çalışması/yönetimi vb. yetkilerinin de 

çerçevesi kamu tarafından “resen” belirlenemez. Bu ve benzeri profesyonel mesleklerin bu 

rollerini yerine getirip getiremediklerinin temel göstergesi mezuniyet sonrası sahip olduğu 

varsayılan mesleki yeterliliklerini kanıtlamasıyla doğru orantılıdır.  

Tüm bu nedenlerle kamunun sisteme diplomaya dayalı kabul ettiği sosyal hizmet 

profesyonellerin görev alanlarını tanımlamak yerine “mesleki yeterliliklere dayalı”  bir kabul 



10 

 

sistemini geliştirmesi ve uygulanması temel yaklaşım olmalıdır. Unutulmamalıdır ki kamu 

hizmetlerinin önceliği istihdam değil hizmetlerini yeterliliğini kanıtlamış profesyonellerle 

yerine getirebilme önceliğidir.  

Profesyonel hizmetlerin yürütülmesinde üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu ise 

meslekler arasında herhangi bir hiyerarşik düzey ayırımı olmamakla birlikte örneğin eğitim 

kurumlarında doğal olarak “öğretmenlerin”, sağlık kurumlarında “hekimlerin” hizmetlerin 

yerine getirilmesinde belirleyici rolleri tartışmasız ise sosyal hizmet kurumları ve 

uygulamalarında da “sosyal hizmet uzmanlarının” belirleyici rolleri kabul edilmelidir.   

Sonuç olarak kamunun çocuk koruma personelini sisteme entegre etme süreçlerinde,  her 

mesleğin kendi içinde sahip olması gereken profesyonel yeterlilikleri çerçevesinde belirlemesi 

kaçınılmazdır.   

Aynı zamanda çocuk koruma hizmetlerinin başta çocuk hakları sözleşmesi olmak üzere, 

özellikle ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyince 2 Nisan 1996 Tarihli Gözden 

Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın özellikle;   

• Madde 7 - Çocukların ve gençlerin korunma hakkı 

• Madde 12 - Sosyal güvenlik hakkı  

• Madde 13 - Sağlık ve sosyal yardım hakkı 

• Madde 14 - Sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkı[15] 

• Madde 17 - Çocukların ve gençlerin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı ile 

• Halen yürürlükte bulunan 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 36. Maddesi (Maddesine göre sosyal hizmet meslek mensupları 

“sosyal hizmetler mütehassısı” unvanı ile “sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 

hizmetleri sınıfında yer almaktadır.) 

göz önünde bulundurularak her türlü yasal düzenleme, görevlendirme ve kurumsal 

örgütlemeler ile mesleki müdahale uygulamalarının gerçekleştirilmesi bir zorunluluktur.  

 

S.Sedat Türkeri 

Sosyal Hizmet Uzmanı 

9 Ekim 2022 Ankara 

 

 

 ÖNEMLİ NOT: Bu çalışmada yer alan bilgilerin tamamı ya da bir bölümü yazar adı ve kaynak 

gösterilmeden kullanılamaz. SST.(ssturkeri@gmail.com)  

 
15 Akıllıoğlu Tekin’e göre Sosyal Şartın Resmi Çevirisinde İngilizceden geçen “sosyal refah hizmetleri” (social welfare 
services) kavramının aslında mevzuatımıza Fransızcadan geçen “sosyal hizmetler” (Droit au benefice des services sociaux) 
karşılığı olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle bir çeviri hatasını meşrulaştırmamak üzere burada “social welfare services” 

yerine orijinal anlamı karşılayan Fransızca metindeki “Droit au benefice des services sociaux” sosyal hizmetler temel 
alınmıştır. Tekin Akıllıoğlu. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye. Sayfa 72. 14.Mad.Açıklama).   İmaj Yayınevi. 
(Aralık 2015).  



11 

 

 

EK: Tablolar 

Tablo 1: Çocuk Koruma Kanunu Madde 3’te” “Sosyal Çalışma Görevlisi” Olarak Tanımlanan Mesleklerin (Sosyal Hizmet, Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyoloji) Lisans 

Eğitimi Düzeyleri(Müfredat) 

A.Ü. Sosyal Hizmet Bölümü A.Ü. Psikoloji Bölümü A.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü A.Ü. Sosyoloji Bölümü 

SOSYAL HİZMETE GİRİŞ İSTATİSTİĞE GİRİŞ ANATOMİ GENEL SOSYOLOJİ 

SOSYOLOJİ FİZYOLOJİ FİZYOLOJİ HUKUKA GİRİŞ 

GENEL EKONOMİ PSİKOLOJİYE GİRİŞ I TİBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK SOSYAL KURUMLAR 

PSİKOLOJİ PSİKOLOJİYE GİRİŞ II TEMEL MATEMATİK EKONOMİYE GİRİŞ 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İLERİ İSTATİSTİKLER ÇOCUK GELİŞİMİNİN TEMELLERİ SOSYOLOJİ TARİHİ 

SOSYAL ANTROPOLOJİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ 
TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL 

DÖNÜŞÜMLER 

SOSYAL HİZMETİN TEMEL 

KAVRAMLARI 
GELİŞİMSEL PSİKOLOJİ I ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

MESLEK VE MESLEKLER 

SOSYOLOJİSİ 

TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE 

EKONOMİK YAPISI 
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ I 

ÖZEL İHTİYAÇLARI OLAN VE 

DESTEKLENEN ÇOCUKLAR 
EKONOMİ SOSYOLOJİSİ 

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 
FİZİKSEL-MOTOR GELİŞTİRME VE 

DESTEKLEME 
SOSYAL DEĞİŞİM VE TEKNOLOJİ 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU 

YÖNETİMİ 
DENEYSEL PSİKOLOJİ 

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM VE 

DESTEKLEME 
ORGANİZASYON SOSYOLOJİSİ 

CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET GELİŞİMSEL PSİKOLOJİ II PSİKOPATOLOJİ ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 

SOSYAL REFAH SİSTEMLERİ VE 

SOSYAL POLİTİKALAR 
SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ II GELİŞİM DESTEK PROGRAMLARI 

KALKINMA VE AZ KALKINMA 

SOSYOLOJİSİ 

SOSYAL HİZMET TEORİ VE 

YAKLAŞIMLARI 
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ 

GELİŞİMSEL TANIMLAMA VE 

DEĞERLENDİRME 
KÜRESELLEŞME VE GÖÇ 

İNSAN DAVRANIŞLARI VE SOSYAL 

ÇEVRE I-II 
KİŞİLİK TEORİLERİ II 

ÇOCUK GELİŞİMİNDE SAHA 

ÇALIŞMALARI 
TOPLUMSAL HAREKETLER 

SOSYAL HİZMETTE RAPOR YAZIM 

İLKE VE TEKNİKLERİ 
PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER 

BİLİŞSEL-DİL GELİŞİMİ VE 

DESTEKLEME 
TOPLUMSAL TABAKALAŞMA 

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET PSİKOPATOLOJİ II 
SAĞLIK KURUMLARINDA SAHA 

ÇALIŞMALARI 
KADIN ÇALIŞMALARI 

SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA 

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 
KLİNİK PSİKOLOJİ 

HASTA ÇOCUKLAR VE 

DESTEKLEME 
SANAT VE EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 
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TOPLULUKLARLA SOSYAL HİZMET 
SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ 

KONULAR I 
STAJ SOSYAL PROBLEMLER 

AİLELERLE SOSYAL HİZMET GÖRÜŞME TEKNİKLERİ 

ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL 

DEZAVANTAJLI SAHA 

ÇALIŞMALARI 

HUKUK SOSYOLOJİSİ 

SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ STAJ 

ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL 

DEZAVANTAJLI SAHA 

ÇALIŞMALARI BİLGİ SOSYOLOJİSİ 

BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 
UYGULAMASI 

SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇİLMİŞ 
KONULAR II 

ÇOCUK GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA 
PLANLAMASI  

SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA 

UYGULAMASI I-II 
MEZUNİYET TEZİ 

ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUKLARLA 

SAHA ÇALIŞMALARI  

GRUPLARLA SOSYAL HİZMET 

UYGULAMASI 
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 

ERKEN ÇOCUKLUKTA SAHA 

ÇALIŞMALARI  

SOSYAL HİZMETTE ETİK GÖRÜŞME TEKNİKLERİ BİTİRME TEZİ  

TOPLULUKLARLA SOSYAL HİZMET 

UYGULAMASI 
  

 

 

Tablo 2: Çocuk Koruma Kanunu Madde 3’te” “Sosyal Çalışma Görevlisi” Olarak Tanımlanan Mesleklerin (Aile ve Tüketici Bilimleri) Lisans Eğitimi Düzeyleri(Müfredat) 

H.Ü. Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİNE GİRİŞ 

İKTİSADA GİRİŞ I 

HUKUKA GİRİŞ 

GENEL MUHASEBE 

AİLE VE ÇEVRE 

AİLE İLİŞKİLERİ 

İKTİSADA GİRİŞ II 

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 

YÖNETİM İLKELERİ 

KONUT ARAÇ VE TEKNOLOJİLERİ 

LİFLER VE DOKUMALAR 

TÜKETİCİ HUKUKU 
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İSTATİSTİK 

AİLE KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

TÜKETİCİ EĞİTİMİ 

KONUTLARDA TASARIM VE DEKORASYON 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

AİLE HUKUKU 

AİLE EKONOMİSİ 

KADIN VE TOPLUM 

ENGELLİ VE AİLE 

PAZARLAMA 

KURUMLARDA FİZİKSEL ÇEVRE VE YÖNETİMİ I 

KURUMLARDA FİZİKSEL ÇEVRE VE YÖNETİMİ II 

AİLEDE KRİZ YÖNETİMİ 

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 

YETİŞKİN EĞİTİMİ YÖNTEM VE UYGULAMALARI 

GIDA TÜKETİMİ İLKELERİ 

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİNDE EVDE BAKIM HİZMETLERİ 

GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE RAPOR YAZMA 

YAZ UYGULAMASI (30-45 GÜN) 

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİNDE MESLEKİ EĞİTİM I 

ARAŞTIRMA UYGULAMALARI I  

GENÇLİK VE AİLE 

GIDA ENDÜSTRİSİNDE HİJYEN VE SANİTASYONA GİRİŞ 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİNDE MESLEKİ EĞİTİM II 

ARAŞTIRMA UYGULAMALARI II 
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Tablo 3: Çocuk Koruma Kanunu Madde 3’te” “Sosyal Çalışma Görevlisi” Olarak Tanımlanan Öğretmenlerin Lisans Programları 

YÖK Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları (yok.gov.tr) 

Almanca Öğretmenliği Lisans Programı 

Arapça Öğretmenliği Lisans Programı 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı 

Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programı 

Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programı 

Felsefe Grubu Öğretmenliği Lisans Programı 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı 

Fizik Öğretmenliği Lisans Programı 

Fransızca Öğretmenliği Lisans Programı 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

Japonca Öğretmenliği Lisans Programı  

Kimya Öğretmenliği Lisans Programı 

Matematik Öğretmenliği Lisans Programı 

Müzik Öğretmenliği Lisans Programı  

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı  

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı 

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 

Tarih Öğretmenliği Lisans Programı 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Lisans Programı  

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı 

 

 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Almanca_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Arapca_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Beden_Egitimi_ve_Spor_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Bilgisayar_ve_Ogretim_Teknolojileri_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Biyoloji_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Cografya_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Felsefe_Grubu_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Fen_Bilgisi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Fizik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Fransizca_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Ilkogretim_Matematik_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Ingilizce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Japonca_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Kimya_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Matematik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Muzik_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Ozel_Egitim_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Rehberlik_ve_Psikolojik_Danismanlik_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Resim_Is_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Sinif_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Sosyal_Bilgileri_Ogretmenligi_Lisans_Programi09042019.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Tarih_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Turk_Dili_ve_Edebiyati_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/Turkce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf

