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              SOSYAL HİZMET UZMANI /SOSYAL ÇALIŞMACI KİMDİR ? 

 Sosyal hizmet uzmanı; kişilerin, toplumların ve ailelerin yaşadığı çevre şartlarında, 

kontrolleri haricinde büyüyen problemlerin giderilmesi ve engellenmesi maddi olan ve 

olmayan gereksinimlerin göğüslenmesini, sosyal rahatlığın ve hayat kalitesini tedavi etmeyi 

amaçlayan, rekabeti yüksek aktif mesleğe denmektedir. Sosyal hizmet uzmanı birey, aile, 

grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme yetilerini geliştirerek psikososyal işlevselliğin 

sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi, toplumsal değişimin desteklenmesi, 

toplumsal politika ve programların insan gücü gereksinimlerinin karşılanması amacıyla 

planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve toplumsal 

sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle 

uygulamayı yerine getiren elemanıdır.. 

Sosyal hizmet uzmanı olmak için adayların eğitim şartını karşılamaları gerekmektedir. Bu 

kadroda çalışmak, bu mesleği yapabilmek için bireylerin en az dört(4) yıllık eğitim veren 

‘Sosyal Hizmet’ alanında lisans eğitimi alması gerekmektedir.  

SOSYAL HİZMET UZMANI VE SOSYAL ÇALIŞMACI KAVRAMLARI  

 Sosyal Çalışma bir mesleğin ve bir bilim dalının adıdır. İngilizcede bilim ve meslek olarak 

sosyal çalışmadan bahsedildiğinde ‘social work’(sosyal çalışma) kavramsallaştırması 

kullanılmaktadır. Social work(sosyal çalışma); social worker(sosyal çalışmacı) yetiştirmeyi 

ve sosyal çalışma alanında kuram ve uygulama bilgisi üretmeyi amaçlayan alanın ve 

mesleğin adı olarak kullanılmaktadır. Social services(sosyal hizmetler) ise devlet, sivil 

toplum kuruluşları ve özel teşebbüsler tarafından sunulan tedavi, rehabilitasyon, koruma ve 

bakım hizmetlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir anlam karmaşasına izin vermeyecek 

kadar açıktır ki sosyal hizmetler denildiğinde kastedilen doğrudan ve dolaylı hizmetlerdir. 

Türkiye’de ise bilim ve disiplin olarak ‘sosyal hizmet’ ile sunulan hizmetler anlamındaki 

‘sosyal hizmetler’ aynı ismi taşımakta ve bazı kavram karmaşalarına yol açmaktadır.  

Türkiye’de mesleğin ve bilimin hak ettiği yeri bulamaması ve gereken önemin 

verilmemesinin nedenlerinden birinin de bu kavram karmaşası olabileceği düşünülmekte ve 

bu durum zaman zaman dile getirilmektedir. Sosyal çalışmanın ilk yıllarında hem akademide 

hem de yasal düzenlemelerde meslek adı konusunda büyük karışıklıkların olduğuna; aynı 

anlama gelmek üzere sosyal yardımcı, sosyal araştırıcı, sosyal hizmetler mütehassısı, sosyal 

çalışmacı ve sosyal hizmet uzmanı gibi adların bir arada kullanıldığına dikkat çekerek ne 
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yasal düzenlemeler hazırlanırken ne de akademide meslek adının ne olması gerektiğine 

ilişkin bir görüş birliği olmadığına; üstelik yasal düzenlemelerde kadro unvanının önce 

‘sosyal hizmet uzmanı’ daha sonra ‘sosyal çalışmacı’ olarak değiştirilmesinde de ne meslek 

camiasının ne de akademinin görüşlerinin alınmadığına dikkat çekilmiştir. 

Akademide(diploma unvanı) ‘sosyal hizmet uzmanı’ adlandırması kullanılırken kadro 

unvanında ‘sosyal çalışmacı’ adının seçilmesinin, ‘sosyal çalışmacı’ kadrolarına farklı meslek 

ve disiplinlerden kişilerin de atanabileceği gibi bir algıyı beraberinde getirdiği; bu algının 

yalnızca Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan sosyal hizmet okulu ve ‘az sayıda mezun 

verme’ gerçeğiyle birleşerek farklı meslek ve disiplinlerden olanların bu kadrolara atanması 

sonucunu doğurduğu ifade edilmiştir.  

 

SOSYAL HİZMET UZMANININ ROL ve İŞLEVLERİ 

1)Arabuluculuk Rolü: Aracı olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; müracaatçının güçsüz 

ve güçlü yönlerini iyi analiz etmek, ihtiyaçlara uygun kaynakları değerlendirmek, 

müracaatçıyı kaynağa yönlendirmek, kaynakların yer aldığı sistemleri hizmete yönlendirmek 

için sistem koordinasyonu yapmaktır.  

2)Savunuculuk Rolü: Savunucu olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; müracaatçıların 

ihtiyaçları olan kaynaktan yararlanmaları ve kaynakların eşit, adil ve hak temelli 

sağlanmasını sağlamak için müracaatçı savunuculuğu veya sınıf savunuculuğu yapmaktır.  

3) Eğitici Olma Rolü: Eğitici olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; müracaatçılara 

sosyal ve günlük yaşam yeteneklerini öğretmek, davranış değiştirmelerine yardım etmek ve 

önleyici, koruyucu önlemlerle ilgili toplum eğiticiliğidir. 

4) Danışmanlık Rolü: Danışman ya da klinisyen olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; 

psikososyal değerlendirme ve teşhis yapma, değişmeyecek zor durumlarda devam eden 

dengeleme bakımı sağlama ve sosyal tedavidir. 

5) Vaka Yöneticisi Olma Rolü: Vaka yöneticisi olarak olarak sosyal hizmet uzmanının 

işlevleri; müracaatçının tanımlanması ve oryantasyonu, değerlendirilmesi, hizmet/tedavi 

planlaması, kaynaklarla bağlantılandırma ve kaynak kullanımını koordine etmek, onların hak 

kullanım durumlarını takip ederek destek olmak, hizmeti izleme ve değerlendirmektir. 
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6)İş Yöneticisi Olma Rolü: İş yükü yöneticisi olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; iş 

planlanması, zaman yönetimi yapmak, hizmet koşullarının etkinliğini değerlendirmek, hizmet 

sürecine yönelik bilgi ve belge sürecini kaydederek raporlamaktır. 

7)Süpervizyon/Personel Geliştirici Olma Rolü: Süpervizör/personel geliştirici olarak 

sosyal hizmet uzmanının işlevleri; çalışan oryantasyonu ve eğitimi, personel yönetimi, 

denetim ve danışmanlık yapmaktır.  

8)Yönetici Olma Rolü: Yönetici olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; yönetici için 

organizasyonun yönetimsel gözetimini yapmak, kurum içi ve dışı koordinasyonda etkin rol 

almak, politika ve program geliştirmektir. 

9) Sosyal Değişim Faili Olma Rolü: Sosyal değişimde aktör olarak sosyal hizmet uzmanının 

işlevleri; sosyal sistemlerin güncel şartlara uygun olarak hak temelli bir şekilde sunumunun 

sağlanması için sistem değişikliklerine yardım edebilmek için toplumsal sorunlar ya da 

politika analizi yapmak, toplumun kaygılarını anlamak ve aktarmak, sosyal kaynakların 

gelişimi için değişim ihtiyacı olan hizmetler ve programlara yönelik çalışmaktır. 

10)Araştırmacı/ Değerlendirmeci Olma Rolü: Araştırmacı/değerlendirmeci olarak sosyal 

hizmet uzmanının işlevleri; araştırma planları ve niteliksel, niceliksel araştırma yapabilmek 

için gerekli donanıma sahip olmak amacıyla bilgi sahibi olmak, mevcut uygulamaların etki 

analizlerini yapmak, araştırma üretebilmek için analiz yapma becerisi kazanmaktır. 

11)Profesyonel Olma Rolü: Profesyonel olarak sosyal hizmet uzmanının işlevleri; kendini 

değerlendirme yapmak, kişisel ve mesleki gelişime önem vermek, sosyal hizmet mesleğinin 

güçlendirilmesine yönelik olarak mesleki dayanışmaya destek vermektir. 

 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA SOSYAL HİZMET 

UZMANLARININ ÖNEMİ 

 Sosyal Çalışmacı, insan hakları ve sosyal adalet prensibinden hareket ederek sosyal 

değişmeyi; bireylerin, grupların ve toplulukların güçlendirilmesi, özgürleştirilmesi ve iyilik 

hallerinin geliştirilmesinde bir dinamik unsur olarak değerlendiren, insan davranışı, gelişim 

psikolojisi ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak bireylerin, ailelerin ve toplumların 

sorun çözme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Sosyal Çalışmacının nihai hedefi; birey, aile ya 

da toplum güçlüklerle karşılaştığında ve sosyal ilişkilerinde uyumsuzluk yaşadığında, 
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problemlerinin farkında olmalarını sağlayarak öncelikle problemi kabullendirmek ve onları 

bu sorunu çözme sürecine katmaktır. Müracaatçının bu gibi sorunlarla tekrar karşılaştığında 

çözüm yollarını üretebilecek düzeyi kazanması asıl amacını içermektedir. Sosyal hizmet 

hangi alanda uygulanırsa uygulansın ilk ve temel hedefi toplumu birey, grup ve topluluk 

olarak değerlendirerek, direkt olarak onların refah seviyesini arttırmaktır.ngelli ve yaşlı 

bireylere yönelik yapılan hizmetler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olarak 

yürütülmektedir. Diğer tüm dezavantajlı gruplarda olduğu gibi engelli ve yaşlılarla iletişim 

kurmak hassasiyet gerektiren bir konudur. Yapılan görüşmelerde özenli ve dikkatli hareket 

edilmesi önemlidir. Bu bireylerin topluma kazandırılması için hem devlete bağlı kurum ve 

kuruluşlarda hem de özel kurumlarda çalışan tek meslek elemanı sosyal çalışmacılardır.     

Sosyal Çalışmacıların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki önemini genel olarak ele 

alacak olursak; aile, kadın, çocuk, yoksul, engelli ve yaşlı tüm bu dezavantajlı birey, grup ya 

da toplulukların sosyal işlevselliklerini artırmak ya da korumak ve hedeflerine uygun 

toplumsal koşullar oluşturmak amacıyla verilen hizmetlerde uygulanacak olan gerek sosyal 

hizmet müdahalesi gerek hukuki ve teorik alt yapıya sahip olan en yetkin meslek elemanı 

sosyal çalışmacılardır.  

Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temel çalışma alanı olan sosyal hizmet alanında 

etkin olarak görev yapan Sosyal Çalışmacılar sosyal devlet anlayışının, sosyal 

yardımlaşmanın ve toplum sağlının vazgeçilmez bir parçasıdır. Birey, aile, grup ve topluluk 

gibi toplumun sorunlarına çözümler üretmek konusunda bilgi, yaklaşım ve model geliştirme 

çabasında kendine özgü usullerle faaliyetler yürüten diğer disiplin ve meslekler gibi sosyal 

hizmetin de tesir düzeyinin ve etkisinin arttırılması için çalışmak, sosyal devlet yapısındaki 

ülkemiz için temel hedef olmalıdır. Bu sebepledir ki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

bünyesinde görev yapan Sosyal Çalışmacıların sayısı arttırılmalıdır. 

 

       AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV ALAN SOSYAL 

HİZMET UZMANLARININ YAŞADIĞI SORUNLAR   

 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş bölümlerinde sınırların kesin çizgilerle 

ayrılmamasından dolayı kaynaklanan ikilemlerdir. Meslek tanımlamalarında aynı işi 

yapan farklı bölüm mezunlarının oluşu bireylerde "herkes her işi yapabilir “anlayışının 
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oluşmasıyla birlikte yaptığımız işin değersiz ve basit olarak algılanmasına sebep 

olmuştur. Müracaatçılar üzerinde hayati öneme sahip sosyal inceleme raporunu yazmaya 

tek yetkin meslek elemanı sosyal çalışmacılardır. Sosyal inceleme raporu yazmanın 

eğitimini yalnızca sosyal çalışmacılar almıştır. Ancak bilindiği üzere sosyal inceleme 

raporu sahada yetkin olmayan diğer meslek elemanları tarafından da yazılmakta. Bu 

durum alan ihlallerine neden olmakla birlikte bakanlıktan hizmet gören müracaatçılar 

açısından büyük riskler taşımaktadır.    

 Çocuk Koruma Kanunu 3. Maddede belirtilen ‘Sosyal Çalışma Görevlisi’ adlı yeni bir 

unvan tanımlanmış olup bu tanımdaki ‘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.’ ibaresi yer almıştır. Bu yeni unvan tanımıyla Sosyal 

Çalışmacıların mesleki yetkileri diğer mesleklere de verilmiş, dört(4) yıl eğitimini 

aldığımız mesleki bilgiler ve sosyal hizmet bakış açısı ışığında yazdığımız sosyal 

inceleme raporları herkes tarafından yazılmaya başlanmış buna paralel olarak Aile 

Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda istihdam oranımız azalmış ve tüm bunlar 

sonucunda Sosyal Çalışmacılar olarak büyük bir hak kaybına ve alan ihlaline uğramış 

olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

 Bakanlığın bünyesinde birçok birimin varoluşu ve Sosyal Çalışmacı istihdamının az 

oluşu halihazırda çalışmakta olan meslektaşlarımızın mesleki yükümlülüğünü 

arttırmaktadır. İş yükünün artması ile birlikte Sosyal Çalışmacılar da kendini yetersiz 

hissetme ve tükenmişlik sendromu diğer bakanlıklara nazaran daha erken görülmektedir. 

 Her çalışma ortamında olduğu gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında da sosyal 

hizmet uzmanları mobbinge maruz kalmaktadır. Bu durum onların hem çalışma hem 

özel hayatlarında zor süreçler geçirmelerine sebep olmaktadır. 

  Sosyal Çalışmacıların sorun yaşadıkları bir diğer konu ise sosyal hizmet kadrolarının az 

tutulmasıdır. Personel yetersizliği yaşayan kurumlarda çalışan meslektaşlarımız da iş 

güçlerinin her geçen gün arttığını dile getirmektedir. Artan iş yükü Sosyal 

Çalışmacıların müracaatçılarına doğru ve etkin müdahale sunmalarını engellemektedir. 

Dezavantajlı gruplarla çalışan Sosyal Çalışmacılar, her vakanın kendi içinde ne kadar 

ehemmiyetli ve kritik olduğunu bilmektedirler. Ancak iş yükünün fazla oluşu vakalara 

yapılan müdahaleleri geciktirmektedir. Unutulmamalıdır ki sosyal hizmet disiplini 
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insanı temel alır. Temelinde insan bulunan disiplinin müdahaleleri ivedilikle 

yapılmalıdır. Toplumumuzun ve ülkemizin refahı için sosyal hizmet uzmanlarına yeterli 

ve gerekli kadrolar verilmelidir. Böyle olması durumunda erken tanı ve tedavinin yalnız 

sağlık sektöründe değil sosyal hizmet alanında da ne derece önem taşıdığı açık bir 

şekilde görülecektir. 

  

AİLE ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN TALEPLERİMİZ 

 Öncelikli olarak teorik bilgi ve uygulamalar bütünü olan sosyal hizmet mesleğinin 

açıktan/uzaktan olacak şekilde asla öğrenilemeyeceğini, açıköğretim eğitimi süresi 

içerisinde yapılan çok kısa süren ve yüzeysel olan sosyal hizmet staj uygulamasının 

hem mesleğin gereklerini yerine getirmede hem de sosyal hizmet uzmanlarınca 

yazılması gereken Sosyal İnceleme Raporunun bu uygulama içinde gerektiği gibi 

öğretilmesinde oldukça yetersiz kaldığını alanda çalışmakta olan 

meslektaşlarımızdan deneyimlemiş olarak üniversitelerin ‘Açıköğretim Sosyal 

Hizmet’ bölümünün bir an önce kapatılarak mesleğimize gereken değerin 

verilmesini talep ederken bizleri temsil eden Bakanlığın da bu konuda desteklerini 

bekliyoruz. 

 ''Sosyal çalışma görevlisi” tanımı, 15 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren ve 

hukuki bir metin olan Çocuk Koruma Kanunu ile gündeme taşınan yeni bir 

kavramdır. 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 etmektedir. 

Ancak bu tanımın teknik anlamda bilimsel literatürde karşılığı bulunmamaktadır. Bu 

açıdan sosyal çalışma görevlisi kavramının sosyal çalışma görevinden türetildiği 

düşünüldüğünde öncelikle sosyal çalışmanın ne olduğunun ortaya konulması 

gerekmektedir. Sosyal çalışma, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan; 

sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan 

ilişkilerinde sorun çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan ve bunun 

için insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak, insanların 

çevreleri ile ilişkilerine müdahale eden bir disiplin ve meslektir. Sosyal çalışma 

görevlisi unvanının sosyal hizmet bölümü mezunu olmayan görevliler için 

kullanılması hem hukuki açıdan, hem de bilimsel açıdan yanlış olmakla beraber alan 
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ihlallerini de beraberinde getirmektedir. Bu unvanla beraber yalnızca sosyal 

çalışmacıların yazmakta yetkin olduğu sosyal inceleme raporu diğer meslek 

elemanları tarafından da yazılmaya başlanmıştır. Müracaatçılar için hayati öneme 

sahip olan bu raporun yalnızca sosyal çalışmacılar tarafından yazılmasını ve alan 

ihlaline neden olan sosyal çalışma görevlisi unvanının kaldırılmasını talep ediyoruz.  

 21 Nisan 2021 tarihinde bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında sözü edilen 

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) bünyesinde görev yapmak üzere söz verilen 

sayıda (1500 Personel) alımın yapılmasını talep ediyoruz. Aile Sosyal Destek 

Programı; aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının 

tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve 

uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması 

amaçlarında Sosyal Çalışma mesleğinin görev tanımı ve amaçlarıyla birebir 

örtüşmektedir. Bu nedenle Sosyal Çalışmacılar Aile Sosyal Destek Programında asli 

görevli olmalıdır. Bu doğrultuda bakanlığımızdan ASDEP kapsamında yapılacak 

olan alımda Sosyal Çalışmacılara 1000 kadro gibi önemli bir sayı ayrılmasını talep 

etmekteyiz.  

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu 2019/6 atamasında atama 

işlemlerinin uzun sürmesinden ve bakanlıklar arasında koordinasyon yetersizliğinden 

dolayı atananların birçoğu diğer bakanlıklara da atanıp mükerrer atamaya sebep 

olmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan 699 Sosyal Çalışmacı 

kadrosunun yarısından fazlası boş kalmıştır. Bakanlığın adında Sosyal Hizmetler 

ibaresinin bulunması Sosyal Hizmet lisansiyeri olan Sosyal Çalışmacıların 

bakanlıktaki önemini göstermektedir. Bizler bu yanan kadrolara ek atamayla birlikte 

özellikle pandemi döneminde duyulan ihtiyacın arttığı Sosyal Çalışmacıların 

istihdamının arttırılarak yeni bir alım yapılmasını, yapılacak olan alımlarda mükerrer 

atamaya sebebiyet verilmemesi için alımların mümkün olan en kısa sürede 

tamamlanmasını, diğer bakanlıklarla koordineli alım yapılmasını ve bu konuda yasal 

düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. 

 Pandeminin tüm toplumu olmak üzere özellikle dezavantajlı kesimi psikososyal ve 

sosyoekonomik açıdan oldukça olumsuz etkilediği bilinmektedir. Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı grup ve bireylerle birebir çalışmalar yürütmektedir. 

Sosyal Çalışmacılar gerek aldığı eğitimler gerekse saha çalışmalarıyla dezavantajlı 
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her kesimle çalışmalar yürütmek için gerekli nitelik ve donanımlara sahiptir. 

Pandeminin olumsuz etkilerinin silinmesi ve bakanlıkta etkin sosyal hizmet 

uygulamalarının sağlanması adına Sosyal Çalışmacılara ihtiyaç vardır. Bu nedenle 

her yıl düzenli ve merkezi olarak Sosyal Çalışmacı istihdamının sağlanmasını ve 

istihdamımızın arttırılmasını talep etmekteyiz.  

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek personelin işe 

alınmasında mülakat sisteminin (sözlü sınav) kalkmasını, alımların ‘merkezi atama’ 

sistemi ile KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanı temel alınarak 

gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Mülakat sistemi sübjektif bir süreci beraberinde 

getirmekte, mesleki bilgi ve yeterlilikler çok kısa sürede ölçülmeye çalışılmakta ve 

atama sürecini oldukça sekteye uğratmaktadır. Bu durum atama bekleyen gençlerin 

mağduriyetini ciddi derecede artırmakta kaygı ve umutsuzluğu da beraberinde 

getirmektedir. 

 Bakanlıkta yıllardır özlük haklarından mahrum bir şekilde çalışan sözleşmeli 

meslektaşlarımızın kadroya geçirilmesini ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep 

ediyoruz.(Eş durumu,tayin hakkı vb. haklar) 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Makamı Oluru ile  saatlik 

ücretle ‘Ek Ders’ adı altında istihdamı gerçekleştirilen öğretmen, psikolog, hemşire, 

mühendis vb. alan dışı personeller bakanlığın taşradaki sosyal hizmet merkezi 

müdürlükleri başta olmak üzere Bakanlığın her türlü biriminde görev yapmaktadırlar. 

Esasen bu sistemin öncelikle Bakanlığın nihai hedefine ve itibarına diğer taraftan ise 

müracaatçılar için hayati öneme sahip kararların verilmesine olumsuz yansıdığını 

düşünmekteyiz. Çünkü sosyal hizmet alanda nitelikli eğitim almış ve yeterli alan 

bilgisine sahip görevliler tarafından sunulmalıdır. Bu nedenle bu sistemin kaldırılması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

 Bakanlığınız bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında 

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için aranan şartlarda birçok alakasız 

bölüm(Mühendislik,İşletme,İktisat vb.) mezunu olma şartları aranırken bu unvan 

için birebir uyuşan, alanında üniversite eğitimi almış ve sahada birçok çalışmaya 

katılmış olan Sosyal Hizmet bölümü mezunu olma şartı aranmamaktadır. Çalışma 

alanlarımız bu alanda yetkin olmayan kişilerce gasp edilmektedir. Bizler Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Sosyal Hizmet bölümü mezunlarının 
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alınmasını istemekle beraber bu vakıflarda alanla ilgili eğitim almamış kişilerin 

görev yapmasını hem meslek  itibarımız hem de toplumumuzun doğru hizmeti 

alması açısından yanlış bir uygulama olduğunu savunuyoruz. 
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