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GİRİŞ

B�l�nd�ğ� üzere Türk�ye’de sosyal h�zmet eğ�t�m� 1959 yılında yürürlüğe g�-

ren 7355 sayılı Sosyal H�zmetler Enst�tüsü’nün kurulmasına da�r Kanun çerçeve-

s�nde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyes�nde 1961 yılında kurulan Sos-

yal H�zmetler Akadem�s� �le başlamıştır. 2000’l� yıllara gel�nceye kadar sosyal 

h�zmet eğ�t�m� b�r dönem Hacettepe Ün�vers�tes� ve Sosyal H�zmet Akadem�s� 

olmak üzere �k� okul tarafından ver�lm�ş olsa da 2002 yılında y�ne Ankara’da 

Başkent Ün�vers�tes�’nde Sosyal H�zmet Bölümü açılıncaya kadar çoğunlukla tek 

okulla sınırlı kalmıştır. Asıl eğ�t�mde büyüme ve yaygınlaşmanın �lk adımı �ç�n 

Anadolu’dak� dört farklı ün�vers�tede (Selçuk Ün�vers�tes�, Sakarya Ün�vers�tes�, 

Adnan Menderes Ün�vers�tes� ve Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes�) b�rden sosyal 

h�zmet bölümünün açılması, 2006 yılına gelmek gerekecekt�r.

Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde, 2006 yılından �t�baren hafızaları zorlayacak pek 

çok gel�şme yaşanmış ve halen de yaşanmaktadır. Her şeyden önce sadece �k� 

olan bölüm sayısı 2020 yılı �t�bar�yle 70’e ulaşmıştır. Kaldı k� son �k� yıl �çer�s�n-

de öncek� yıllarda açılmış olan 9 bölüm de kapanmıştır. Bölümler dönem�n s�ya-

s� karar alıcılarının �zled�kler� ‘her şeh�rde b�r ün�vers�te’ (?!?) pol�t�kasının b�r 

eser� olarak çoğunlukla yen� ün�vers�teler�n bünyes�nde açılmıştır. 70 bölümün 

üçü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�’ndek� ün�vers�telerde, �k�s� �se Açıköğret�m 

Fakülteler� bünyeler�nde sosyal h�zmet eğ�t�m-öğret�m faal�yet� yürütmekted�r. 

1961’den 2006 yılına gel�nceye kadark� sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n gel�ş�m akı-

mı özetle b�ze eğ�t�m�n büyüyemed�ğ�n�, 2006 yılından başlayıp halen devam 

eden gel�ş�m sürec� �se hızlı ama kontrolsüz büyüdüğünü göstermekted�r. Alpte-

17 Bu derleme çalışmasında kullanılan tüm tablo ve şek�ller� uzun yıllar sosyal h�zmet eğ�t�m� üzer�nde b�r-

l�kte çalışmalar yaptığımız değerl� meslektaşım Selam� TOPUZ �le b�rl�kte oluşturduk. Hem bu çalışmaya 
hem de sosyal h�zmet eğ�t�m�ne yaptığı tüm katkılardan dolayı kend�s�ne teşekkür eder�m.

18 Prof. Dr., KTO Karatay Ün�vers�tes�, Sosyal H�zmet Bölüm Başkanı, Sosyal H�zmet Okulları Derneğ� 
Başkanı, kam�l.alptek�n@karatay.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-2306-2955
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k�n (2016) b�r çalışmasında 1961 – 2006 yılları arasını ‘güdük büyüme’, 2006 ve 

günümüze kadar gelen yılları �se ‘kontrolsüz büyüme’ dönem� olarak adlandır-

mıştır. Temel olarak, b�rb�r�ne zıt bu �k� dönem�n �lk�nde yerl� b�lg�, h�zmet mo-

deller�, araştırmaları ve �nsan gücü yet�şt�rmede başarısız kalınmış; �k�nc�s�nde 

�se eğ�t�m� sıradanlaştıran, özgünlüğünü zedeleyen, en haf�f dey�m�yle c�dd� b�r 

dejenerasyona varan darboğazlarla karşılaşıldığı görülmüştür. Bahse konu dar-

boğazlar �çer�s�nde ‘Türk�ye’ye özgü açıköğret�m model�yle sosyal h�zmet eğ�t�-

m�n�n ver�lmes�’ d�kkatler� en çok üzer�nde toplamış, b�tmek tükenmek b�lmeyen 

tartışmalara neden olmuştur.

Bu çalışma; “sosyal h�zmet eğ�t�m�nde açıköğret�m, kontrolsüz büyüme dö-

nem�nde oluşan çok boyutlu dejenerasyonun z�rve noktasıdır” varsayımından 

hareketle kaleme alınmıştır. Sonda söylemem�z gereken şey� başta söylemem�z 

gerek�rse; uygulamalı, çıktı temell�, sosyal h�zmet b�lg�-becer� ve değerler�n� ka-

zandırmaya odaklı özgün b�r eğ�t�m�n Türk�ye’ye özgü açıköğret�m model� �le 

ver�lmes� b�r �ht�yaç anal�z� yapılmadan ve somut gerekçe üret�lmeden yükseköğ-

ren�mde karar alıcı güç odaklarının �stekler� doğrultusunda gerçekleşm�şt�r. Sos-

yal h�zmet eğ�t�m� �ç�n alt yapısı hazırlanmadan büyüme ve yaygınlaşmaya geç�ş 

sürec�nde üst üste yaşanan (çalışmanın b�r�nc� bölümünde anlatılan) darboğazlar 

sosyal h�zmet eğ�t�m�nde kaot�k b�r ortam oluşturmuş, açıköğret�m bu ortamda 

f�l�zlenm�şt�r. Dolayısıyla sosyal h�zmet eğ�t�m�nde açıköğret�m sorununu doğru 

konumlandırab�lmek ve anlayab�lmek �ç�n öncel�kle eğ�t�mde dejenerasyona ne-

den olan darboğazların �z�n�n sürülmes� gerekl�d�r.

Sosyal h�zmet eğ�t�m�ndek� darboğazların, bunlar �çer�s�nde özgül ağırlığı 

heps�nden fazla olan açıköğret�m sorununun ve yakın gelecekte sosyal h�zmet 

eğ�t�m�n� hang� tehl�ke ve fırsatların bekled�ğ�n�n aydınlatılmak �stenmes� bu ça-

lışmanın temel amacıdır. Elbette çalışmanın kapsamında yer aldığı �ç�n eğ�t�mde 

yaşanan çok boyutlu dejenerasyonun aşılması ve eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n artırılması 

düşünces�yle b�r yol har�tası ç�z�lmeye çalışılacak; bu doğrultuda bazı öner�ler 

okuyucuların d�kkat�ne sunulacaktır.

KONTROLSÜZ BÜYÜME DÖNEMİNDE DARBOĞAZLAR

Bölümlerin Açılışı ve Fakülte/Yüksekokul Kompozisyonu

Daha önce de söylend�ğ� g�b� ‘kontrolsüz büyüme dönem�’ 2006 yılında 4 

farklı ün�vers�tede sosyal h�zmet bölümler�n�n açılmasıyla başlamıştır. Bu bö-

lümlerden sadece Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes�’nde açılan bölüm eğ�t�m öğre-

t�me başlayamamıştır. 
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Şek�l 1. Yıllara Göre Açılan Bölüm Sayıları

Kaynak: ÖSYM (2020a); ÖSYM (2018a); ÖSYM (2016); Alptek�n ve ark.’dan (2014) 

uyarlanmıştır.

Şek�l 1’den de görüleceğ� üzere �lerleyen yıllarda eğ�t�m-öğret�m faal�yet�ne 

başlayan bölüm sayıları �n�şl� çıkışlı b�r şek�lde sürekl� artış gösterm�ş, kapanma 

kararı alanlar dışında toplamda 70 bölüme ulaşılmıştır. Söz konusu 70 bölüm 

dışında �laveten 19 bölüm �se açık olmasına rağmen öğrenc� alamadığı �ç�n halen 

pas�f konumdadır. İlg�nç olan husus; 2019 yılında �k�, 2020 yılında yed� bölümde 

kapanma kararı almasına karşın y�ne 2020 yılı �çer�s�nde bugüne kadar en fazla 

bölümün (11 bölüm) açılmış olmasıdır.

Tablo 1. Bölümler�n Fakülte / Yüksekokul Kompoz�syonları

Sıra No FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL SAYI

1 Sağlık B�l�mler� Fakültes� 33

2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15

3 Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu 4

4 Fen-Edeb�yat Fakültes� 4

5 Sağlık B�l�mler� Yüksekokulu 3

6 Açıköğret�m Fakültes� 2

7 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (+) Sosyal ve Beşer� 
B�l�mler Fakültes�

5

8 Sağlık Yüksek Okulu 2

9 Açık ve Uzaktan Eğ�t�m Fakültes� 1

10 Patnos Sosyal H�zmetler Yüksek Okulu 1

TOPLAM 70

Kaynak: ÖSYM’den (2020a) uyarlanmıştır.
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Yen� bölümler�n bünyes�nde açıldığı fakülte/yüksekokul kompoz�syonu Tablo 

1’de görüleb�leceğ� g�b� epeyce çeş�tl�l�k göstermekted�r. Eğ�t�m-öğret�m faal�ye-

t� yürütmek üzere 10 farklı fakülte/yüksekokul bünyes�nde kurulmuş olmak ger-

çekten düşündürücüdür. Bu durum sosyal h�zmet d�s�pl�n�n halen anlaşılamadığı 

�ç�n konumlandırılamadığını düşündürmekted�r. Yen� bölümler�n çoğunluğunun 

sağlık b�l�mler� fakülteler� bünyes�nde açılmış olması aslında kend� �ç�nde b�r 

terc�hte yoğunlaşmaya �şaret eder g�b�d�r. 

Tablo 2. Bünyes�nde B�rden Fazla Sosyal H�zmet L�sans Programı Bulunan Ün�vers�teler

Sıra No ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

1 Anadolu Ün�vers�tes�
Açıköğret�m Fakültes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes�

2 Ankara Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes�
Uzaktan Eğ�t�m Fakültes�

3 Atatürk Ün�vers�tes�
Açıköğret�m Fakültes�
Oltu Beşer� ve Sosyal B�l�mler Fakültes�

4 İstanbul Gelişim Üniversitesi
Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu
Sağlık B�l�mler� Yüksekokulu

5 Med�pol Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes�
Sağlık B�l�mler� Yüksekokulu

6 Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes� (İstanbul)
Sağlık B�l�mler� Fakültes�  (Ankara)

7 Selçuk Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes�
Beyşeh�r Al� Akkanat Uygulamalı B�l�mler 
Yüksekokulu

Kaynak: ÖSYM (2020a)’den uyarlanmıştır.

Ancak ne tuhaftır k� Tablo 2’de görüleceğ� üzere yed� ün�vers�tede eş zamanlı 

b�rden fazla sosyal h�zmet bölümü eğ�t�m-öğret�m faal�yet� yürütmekted�r. Bu 

duruma b�r açıklama get�rmek gerçekten zordur. Tablo 1 ve Tablo 2 b�r dağınık 

görünümle karşı karşıya olduğumuzu açıkça göstermekted�r.

Şek�l 2. Bölümler�n Bulunduğu Şeh�rler

Kaynak: ÖSYM’den (2020b) uyarlanmıştır.
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Şek�l 2’de kontrolsüz büyüme dönem� başından bugüne yen� bölümler�n hang� 

şeh�rlerde açıldığı göster�lmekted�r. İlk etapta bölümler�n İç Anadolu ve Doğu 

Anadolu Bölges�’nde yoğunlaştığı d�kkat� çekmekted�r. D�kkat� çeken d�ğer �k� 

husus; sosyal h�zmet bölümü açılması beklenen Akden�z Bölges�’ndek� büyükşe-

h�rlerde ve Batı Marmara Bölges�’ndek� şeh�rlerde (Trakya) sosyal h�zmet bölü-

münün henüz açılmamış olması, Ege Bölges�’nde �se bölümler�n d�ğer bölgeler 

göre azınlıkta kalmasıdır (Örneğ�n İzm�r’de sadece 1 bölüm varken Aydın, Ça-

nakkale ve Den�zl�’de henüz bölüm yoktur). Şek�l 2, yen� sosyal h�zmet bölüm-

ler�n�n sayıca h�ç de küçümsenmeyecek öneml� b�r kısmının �nsan gücü, örgüt-

lenme ve sosyal sorunlar bağlamında sosyal h�zmetler alt yapısının zayıf olduğu 

şeh�rlerde açıldığını b�ze söylemekted�r.

Tablo 3. İk�nc� Öğret�m Sosyal H�zmet Eğ�t�m� Veren Ün�vers�teler

NO ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL
Başlama 

Yılı
2020

Kontenjan

1 Sakarya Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� 2006 62

2 Yalova Ün�vers�tes�
İnsan ve Toplum 

Bilimleri Fakültesi
2009 52

3 B�ngöl Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� 2012 62

4
S�vas Cumhur�yet 

Ün�vers�tes�
Edeb�yat Fakültes� 2012 41

5
Erz�ncan B�nal� Yıldırım 

Üniversitesi
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi
2013 62

6 Gümüşhane Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� 

Fakültes�
2013 62

7
Man�sa Celal Bayar 

Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� 

Fakültes�
2013 62

8
Burdur Mehmet Ak�f Ersoy 

Ün�vers�tes�
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi
2017 62

TOPLAM 465

Kaynak: ÖSYM’den (2020a) uyarlanmıştır.

Tablo 3’de sek�z ün�vers�tedek� sosyal h�zmet bölümünde ‘�k�nc� öğret�m’de 

de sosyal h�zmet eğ�t�m� ver�ld�ğ� görülmekted�r. İk�nc� öğret�m kısaca �lg�l� bö-

lümde gündüz yapılan örgün program tamamlandıktan sonra aynı eğ�tmenler-

le aynı müfredatın �zlend�ğ�, d�plomaları b�rb�r�ne denk olan ve ücretl� olarak 

akşam saatler�nde yürütülen �lave eğ�t�m-öğret�m şekl�nde tanımlanab�l�r. İk�nc� 

öğret�mde bu sek�z sosyal h�zmet bölümüne 2020-2021 eğ�t�m-öğret�m yılında 

465 kontenjan ver�lm�şt�r. Alptek�n ve arkadaşlarının (2017) bel�rtt�ğ� g�b� �k�nc� 

öğret�m programlarının açılmasının arka planında ün�vers�telerde daha fazla öğ-

renc�n�n yer alması düşünces� vardır. İk�nc� öğret�mdek� sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n 

uygulama ağırlıklı yürütülen örgün (b�r�nc�) öğret�mdek� sosyal h�zmet eğ�t�m�ne 

ve sosyal h�zmet kurumlarına doğrudan �lave b�r yük olduğunu söylemek (Alpte-

k�n ve ark., 2017) sadece b�r tekrardan �barett�r.
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(Tersine) Akademik Personel Durumu

Web sayfası �ncelemeler� sonucunda bölümler�n yarısına yakınında (70 bö-

lümün 33’ünde) h�ç sosyal h�zmet kökenl� öğret�m üyes�n�n bulunmadığı tesp�t 

ed�lm�şt�r. Oldukça düşündürücü olan bu sonuç b�le tek başına sosyal h�zmet kö-

kenl� hocaların bölümlerde azınlıkta kaldığını, bölümler�n gereğ�nden fazla farklı 

d�s�pl�nlere mensup öğret�m üyeler� �le dolu olduğunu söylemekted�r. B�lg� göv-

des� çeş�tl� sosyal b�l�mler�n katkısıyla gen�şleyen sosyal h�zmet d�s�pl�n�n eğ�t�m� 

�ç�n farklı d�s�pl�nler�n bell� oranlarda akadem�k kadroda yer alması h�ç kuşkusuz 

b�r zeng�nl�kt�r. Buna karşın, ters�ne yaşanan bu durumu (yan� sayısal üstünlüğün 

d�ğer d�s�pl�nlere geçmes�) gal�ba ‘zeng�nl�k’ kavramı yer�ne ‘�şgal’ kavramıyla 

açıklamak daha doğru olacaktır. Bölümlerde sosyal h�zmet kökenl� akadem�sye-

n�n az oluşu neden�yle sosyal h�zmet d�s�pl�n� ve mesleğ�n� konu alan derslere 

mecburen d�ğer d�s�pl�nlere mensup akadem�syenler g�r�yor olması b�r sır değ�ld�r. 

Akadem�k personel�n dağılımında ortaya çıkan bu görüntü �ster �stemez sosyal 

h�zmet öğrenc�ler�n�n b�r d�s�pl�n ve meslek olarak sosyal h�zmet� ne kadar tanıma 

ve anlama �mkânına sah�p oldukları sorusunu gündeme get�rmekted�r.

Abartılı Öğrenci Kontenjanları

Bölümlerde d�kkat� çeken b�r başka husus özell�kle devlet ün�vers�teler�nde 

kontenjanların yüksek ve dolu olmasıdır. 2020-2021 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı �t�ba-

r�yle vakıf ve devlet ün�vers�tes�ndek� sosyal h�zmet bölümler�ne toplam 6.334 

kontenjan ver�lm�şt�r. B�r öncek� yılın kontenjanı (5.809’dur) �le kıyasladığında 

%9 g�b� b�r artıştan söz edeb�l�r�z. En fazla kontenjan açıköğret�m l�sans prog-

ramlarındadır (Atatürk Ün�vers�tes� AÖF’de 1.435, Anadolu AÖF’de �se 513’tür). 

Bunları sırasıyla Hacettepe Ün�vers�tes� (154), B�ngöl Ün�vers�tes� (144), Man�sa 

Celal Bayar Ün�vers�tes� (134) ve Sakarya Ün�vers�tes� (124) �zlem�şt�r.

Vakıf ün�vers�teler�ndek� bölümlerde 2018 yılından �t�baren kontenjanlar dol-

mamaya başlamıştır. ÖSYM Kılavuzlarından vakıf ün�vers�teler�n�n kontenjan-

larını m�n�mumda tuttukları ve bu kontenjanın da çoğunluğunu burslu öğrenc�ye 

ayırdıkları göze çarpmaktadır. 2020 yılında çok az sayıda devlet ün�vers�tes� kon-

tenjan azaltma yoluna g�tm�şt�r. Bölümlerde sosyal h�zmet kökenl� akadem�syen 

sayısı az, öğrenc� sayısı �se fazladır. Bu durum �ster �stemez sosyal h�zmet köken-

l� akadem�syenler�n tüm enerj�s�n� öğrenc�lere ayırmasını zorunlu kılmaktadır. 

Öğrenc�den başını kaldıramayan sosyal h�zmet kökenl� akadem�syenler�n kend�-

ler�nden beklen�len b�l�msel faal�yetlere zaman ayırması ve eğ�t�mde baş gösteren 

sorunlara çözüm araması fazlaca �y�mser b�r beklent� olacaktır.

Mezuniyet ve İstihdam Durumu

Bu çalışmanın “Açıköğret�m Sorunu”nun �şlend�ğ� �k�nc� bölümünde bahse-

d�leceğ� üzere yakın gelecekte önlem alınmadığında takd�rde, açıköğret�m sosyal 
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h�zmet bölümü mezunlarının örgün eğ�t�m mezunlarını geçecek boyuta ulaşacak-

tır. Daha önce sözü ed�len güdük büyüme dönem�nde mezun sayısının da güdük 

kalmasının, kısa b�r dönem �çer�s�nde bölüm, kontenjan ve mezun sayısının hızlı 

b�r şek�lde artış göstermes�nde tet�kley�c� b�r faktör olduğu söyleneb�l�r.

Tablo 4. Yakın Gelecekte Mezun�yet Projeks�yonu

Eğ�t�me Başlama 
Yılı

Bölümler�n Kontenjan
Sayısı

Mezun�yet Yılı
Muhtemel

Mezun Sayısı

2012 3.717 2016 9.867

2013 4.376 2017 14.243

2014 5.108 2018 19.351

2015 5.992 2019 25.343

2016 6.300 2020 31.643

Kaynak: Alptek�n ve arkadaşları (2017)

Tablo 4’de görüleceğ� üzere sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n başlangıç yılı olan 

1961’den 2015 yılına gel�nceye kadar sadece 6.150 mezun ver�leb�lm�şken, �z-

leyen beş yıl �çer�s�nde yan� 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m Yılı sonu �t�bar�yle açı-

köğret�m programlarının da mezun vermes�yle b�rl�kte 31.000’den fazla mezuna 

ulaşılmıştır.

Şek�l 3. Yıllara Göre Kamu Sektörüne Sosyal Çalışmacı Atamaları (2012-2018)

Kaynak: ÖSYM (2014) ve ÖSYM’den (2018b) uyarlanmıştır.

Mezun sayısındak� hızlı artışa karşılık Şek�l 3’den de anlaşılacağı üzere özel-

l�kle kamuda son yıllarda sosyal h�zmet uzmanı (kamudak� kadro unvanı sosyal 

çalışmacı) �st�hdamı g�derek düşmüştür. İst�hdam daralmasına rağmen 2020 yılı 

Yükseköğret�m Kurumları Sınavı Yerleşt�rme Sonuçları (ÖSYM, 2020b) tablo-

sundan halen devlet ün�vers�teler�ndek� bölümler�n ve açıköğret�m sosyal h�z-

met programlarının doluluk oranlarının yüksek olduğu görülmekted�r. B�rb�r� �le 

çel�ş�k g�b� duran bu �k� durum nasıl açıklanab�l�r? Ya da soruyu başka b�r türlü 
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soracak olursak sosyal h�zmet bölümler�ne talep n�ç�n azalmamaktadır? ‘Sosyal 

h�zmet mesleğ�’n�n tüm kayıplarına rağmen halen gençler arasında öneml� ve 

gelecek vaat eden b�r meslek olması sorunun b�r yanıtı olab�l�r. Tüm dünyada 

olduğu g�b� ülkem�zde de yükseköğren�me taleb�n artması ve sosyal h�zmet�n 

de bu talepten pay alması, sosyal h�zmet mesleğ�n� kend�ne kar�yer olarak daha 

yakın gören kadınların yükseköğren�me katılma oranlarının artması alternat�f 

yanıtlar arasındadır. Bunlarla b�rl�kte yerel yönet�mler, s�v�l toplum örgütler� ve 

özel sektörde yen� �st�hdam olanaklarının ortaya çıkması sorulan soruya ver�lecek 

yanıtlardan b�r d�ğer� olab�l�r.

İlgisiz Önlisans Programlarından Dikey Geçiş Sınavı ile Geçişler

Tablo 5. DGS İle Sosyal H�zmet Bölümüne Geç�ş Yapab�len Önl�sans Programları

NO ÖNLİSANS PROGRAMLARI

1 Ac�l Bakım Tekn�kerl�ğ� 31 Engell� Bakımı ve Rehab�l�tasyon

2 Ac�l Durum ve Afet Yönet�m� 32 Evde Hasta Bakımı

3 Ac�l Yardım Tekn�kerl�ğ� 33 Güvenl�k 

4 Ac�l Yardım 34 Güvenl�k ve Koruma 

5 Adl� Tıp Tekn�kerl�ğ� 35 Güvenl�k B�l�mler�

6 Adl� Tıp 36 Hastane Yönet�m� ve Organ�zasyon

7 Ambulans ve Ac�l Bakım Tekn�kerl�ğ� 37 Hava Savunma

8 Ambulans ve Ac�l Bakım 38 İlk ve Acil Yardım

9 Amel�yathane H�zmetler� 39 İstihbarat

10 Amel�yathane Tekn�kerl�ğ� 40 İş Sağlığı ve Güvenliği 

11 Anestez� 41 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

12 Anestez� Tekn�kerl�ğ� 42 İş ve Uğraşı Terapisi

13 Ağız ve D�ş Sağlığı 43 İtfaiyecilik ve Sivil Savunma

14 Ağız D�ş Sağlığı 44 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

15 Cerrah� Tekn�kerl�ğ� 45 Kamu Güvenl�k ve Asay�ş�n Sağlanması

16 Ceza İnfaz ve Güvenl�k H�zmetler� 46 Müh�mmat ve Müh�mmat Tahr�p

17 Çevre 47 Otops� Yardımcılığı

18 Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü 48 Özel Güvenlik ve Koruma

19 Çevre Koruma ve Kontrol 49 Paramed�k

20 Çevre Koruma 50 Pol�s MYO

21 Çevre Sağlığı 51 Sağlık Kurumları İşletmec�l�ğ� 

22 Çocuk Gelişimi 52 Sağlık Yönet�m� 

23 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 53 Savunma ve Güvenl�k

24 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 54 S�v�l Savunma ve İtfa�yec�l�k

25 D�ş Protez 55 Sosyal B�l�mler

26 D�ş Protez Teknoloj�s� 56 Sosyal H�zmetler / Sosyal H�zmet
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27 D�ş Tekn�k Sekreterl�ğ� 57 Sosyal Güvenl�k

28 D�ş Protez Tekn�kerl�ğ� 58 Yaşlı Bakım H�zmetler� 

29 D�yal�z 59 Yaşlı Bakımı

30 Eczane H�zmetler� 60 Yaşlı H�zmetler� Bakımı 

31 Eczane Tekn�kerl�ğ� 61 Engell� Bakımı ve Rehab�l�tasyon

Kaynak: ÖSYM (2020c)’den uyarlanmıştır.

Tablo 5’ten görüleceğ� üzere pek çoğu sosyal h�zmet d�s�pl�n� �le �lg�s�z olan 

önl�sans programlarından sosyal h�zmet l�sans programlarına ‘D�key Geç�ş Sına-

vı (DGS)’ ve y�ne pek çoğu ‘sağlık önl�sanstan sosyal h�zmet l�sans tamamlama’ 

adı altında geç�şler�n olması kontrolsüz büyüme dönem�nde h�ç gündemden düş-

meyen sorunlar arasında yer almaktadır.

Aradan geçen yıllar �çer�s�nde DGS �le sosyal h�zmet l�sans programlarına geç�ş 

hakkı ver�len önl�sans programlarında değ�ş�kl�kler olsa da değ�şmeyen husus bunla-

rın çoğunluğunun sosyal h�zmet d�s�pl�n� �le �lg�s�z olmasıdır. Örneğ�n “Ac�l Bakım 

Tekn�kerl�ğ�”, “D�ş Protez Teknoloj�s�” veya “Paramed�k” �le sosyal h�zmet d�s�pl�-

n�n�n b�rb�r� �le �l�şk�l� olduğunu k�m �dd�a edeb�l�r? Örnekler� çoğaltmak mümkün-

dür. Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken b�r husus DGS �le ps�koloj�, 

ps�koloj�k danışma l�sans programlarına geç�ş hakkı tanınmaması, sosyoloj�ye �se 

sadece Sosyal H�zmetler, Halkla İl�şk�ler ve Sosyal B�l�mler önl�sans programların-

dan d�key geç�ş yapılab�lmes�d�r. DGS �le l�sans tamamlama hakkı ver�lecek önl�sans 

programlarını bel�rleyen Yükseköğret�m Kurulu’nun (YÖK), Türk�ye Yükseköğre-

t�m Yeterl�l�kler Çerçeves� çalışması �ç�n referans aldığı “ISCED Eğ�t�m ve Öğret�m 

Alanları 2013” sını�andırmasında 76 alan kodu �le tanımlanmasına rağmen YÖK’ün 

sosyal h�zmet d�s�pl�n�n� h�ç tanımıyor olması (?!?) mümkün müdür? Elbette değ�l-

d�r. O halde, ger�ye Tablo 5’� açıklamak �ç�n YÖK’ün ya kasıtlı dejenerasyona g�tt�ğ� 

ya da sosyal h�zmet d�s�pl�n�ne “�ç�ne ne koysan alır” şekl�nde (çarpık) b�r algıyla 

yaklaştığı seçenekler� kalmaktadır. Bu kadar çok önl�sans programına geç�ş hakkı 

vermen�n örtük b�r şek�lde sosyal h�zmet örgün ve açıköğret�m l�sans programlarında 

öğrenc� sayısı ve yükünü artırmak anlamına geld�ğ� de unutulmamalıdır.

Mü�redatlardaki Key�iyet ve Dağınıklık

Sosyal h�zmet bölümler�n�n müfredatlarında görülen keyf� düzenlemeler ve da-

ğınıklık b�r başka sorun alanıdır. Web sayfaları üzer�nden müfredatlar �ncelend�ğ�n-

de bu durum hemen göze çarpmaktadır. Mevcut 70 bölümün müfredatının tamamı 

“genelc� modele” göre tasarlanmaya çalışılmıştır. Pek çok bölüm Hacettepe Ün�ver-

s�tes� Sosyal H�zmet Bölümü’nün müfredatını referans almasına rağmen müfredat-

lar adeta bölümdek� akadem�k kadronun çalışma alanlarına veya ben�msed�ğ� dün-

ya görüşüne göre ‘bölümde bulunan öğret�me elemanına göre ders’ anlayışıyla son 

şekl�n� almıştır. Akadem�k alt yapılarının zayıf olduğu düşünüldüğünde, yen� açılan 
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bölümler�n köklü ve deney�ml� bölüm olan Hacettepe Ün�vers�tes� Sosyal H�zmet 

Bölümü’nün genelc� modele göre hazırladığı müfredata benzer şek�lde kend� müf-

redatlarını oluşturmaları doğal karşılanmalıdır. Genelc� modele göre uyarlanmasına 

karşılık özell�kle sosyal h�zmet müdahale yöntemler� ve alan uygulamasına �l�şk�n 

dersler�n müfredattak� yerler�, �çer�kler� ve saatler� arasında farklılıkların müfredat-

lardak� dağınık b�r görüntü oluşturduğunun altı b�r kez daha ç�z�lmel�d�r.

Ka�a Karıştıran Sosyal Hizmetler Önlisans Programları

Kontrolsüz büyüme dönem�nde ortaya çıkan başka b�r oluşum ‘sosyal h�zmet-

ler’ veya ‘sosyal h�zmetler ve danışma’ adıyla açılmış olan daha sonra tamamı ‘sos-

yal h�zmetler’ adı altında toplanan önl�sans programlarıdır. Bu �k� yıllık programlar 

�s�mler�n�n ve müfredatlarındak� dersler�n sosyal h�zmet l�sans programındak�ne 

benzerl�ğ� neden�yle sank� sosyal h�zmet l�sans programlarının önl�sansıymış (?!?) 

şekl�nde b�r algıya neden oldukları �ç�n ‘kafa karışıklığı’ oluşturmaktadır. Oysa 

sosyal h�zmetler önl�sans programı kes�nl�kle sosyal h�zmet l�sans programının 

önl�sansı değ�ld�r. Zaten dünyada sosyal h�zmet önl�sans programı ABD örneğ� dı-

şında yaygın değ�ld�r. Alptek�n ve arkadaşları (2017) ABD’de eğ�t�m pol�t�kası ve 

akred�tasyon standartları bel�rlemede yetk�l� kuruluş olan Sosyal H�zmet Eğ�t�m� 

Konsey� (CSWE) tarafından önl�sans programlarının h�çb�r� akred�te ed�lmed�ğ�ne 

d�kkat çekm�şlerd�r. Dünyada ve ülkem�zde genel kabul sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n 

l�sans ve l�sansüstü (yüksek l�sans ve doktora) şekl�nde ver�lmes�d�r.

Sosyal H�zmetler Önl�sans Programları �s�mler�n�n ve müfredatlarındak� ders-

ler�n�n yanı sıra �ç�nde bulundukları dağınık görüntü de Sosyal H�zmet L�sans 

Programlarına benzemekted�r. Merkez� Yerleşt�rme �le Öğrenc� Alan Yükseköğ-

ret�m Ön L�sans Programları (OSYM, 2020d) kılavuzundan derlenen b�lg�lere 

göre 2020-2021 yılı �t�bar�yle toplam 14.525 öğrenc� kontenjanı ver�len 57 Sosyal 

H�zmetler Önl�sans Programı bulunmaktadır. Bu programların üçü açıköğret�m 

model� �le yürütülmekte ve aşırı kontenjanlarıyla d�kkat çekmekted�r. Açıköğ-

ret�m Sosyal H�zmetler Önl�sans Programlarında sırasıyla Anadolu Ün�vers�tes� 

6.150 kontenjana, Atatürk 2.563 kontenjana ve İstanbul Ün�vers�tes� �se 2.255 

kontenjana sah�pt�r. Beş ün�vers�ten�n bünyes�nde farklı meslek yüksekokulla-

rında açılmış b�rden fazla Sosyal H�zmetler Önl�sans Programı bulunmaktadır. 

İlk Sosyal H�zmetler Önl�sans Programı 2010 yılında Anadolu Ün�vers�tes� Açı-

köğret�m Fakültes� bünyes�nde açılmıştır. 2011-2020 yılları arasında bu önl�sans 

programlarına toplamda 116.335 öğrenc� kontenjanı ver�lm�şt�r.

Sosyal H�zmetler Önl�sans Programlarının sosyal h�zmet akadem�syenler�ne 

danışılmadan, herhang� b�r unvan, görev tanımı ve müfredat �çer�k planlaması ya-

pılmadan YÖK tarafından açıldığı b�l�nmekted�r. Önl�sans programları genel ola-

rak h�tap ett�ğ� alan �ç�n “ara eleman �ht�yacını karşılamaya” yönel�k programlar-

dır. Sosyal H�zmetler Ön L�sans Programları Çek�rdek Eğ�t�m Programı (ÇEP) ve 
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Güncel Konular Çalıştayı Sonuç Raporu’nda (2017) bel�rt�ld�ğ� g�b� bu önl�sans 

programları da c�dd� darboğazlar �ç�nded�r. Raporda; meslek� k�ml�k problem�, 

mezunların aldığı unvanlar, çalışma alanları ve alanda kabul sorunları, sosyal h�z-

metlerle İlg�l� olmayan bölümlerden geç�şler, meslek� uygulamalarda karşılaşılan 

güçlükler, akadem�k personel yeters�zl�ğ� başlıca sorun alanları olarak öne çık-

mıştır. Y�ne bu raporda; daha çok tekn�k programlardan es�nlenerek alınan ‘ara 

eleman’ tanımlamasının �çer�ğ�n�n yeter�nce doldurulmadığı ve bu tanımlamaya 

uygun b�r eğ�t�m programının d�zayn ed�lemed�ğ�, bu durumun eğ�t�m sürec�nde 

�zlenecek yöntemler� de olumsuz etk�led�ğ� üzer�nde durulmuştur. Raporun en 

d�kkat� çeken bölümünde meslek� k�ml�ğ� oluşturma amacıyla Sosyal H�zmetler 

Ön L�sans Programlarından mezun olanlara ‘Sosyal H�zmetler Meslek Elemanı’, 

‘Sosyal Sekreter’, ‘Bakım Elemanı’ g�b� meslek� �s�mler ver�lmes� hususunda gö-

rüşler paylaşılmıştır. Bu bağlamda varılan son nokta; sosyal h�zmetler ön l�sans 

programlarından mezunlara “Sosyal Sekreter” unvanının ver�lmes� olmuştur.

Sosyal Hizmet Mesleğinde Eş Zamanlı Yaşanan Sorunlar

Sosyal h�zmet eğ�t�m�, sosyal h�zmet d�s�pl�n�n�n ve mesleğ�n�n eğ�t�m�d�r. B�r 

mesleğ�n tanınırlığı, prest�j� ve fonks�yonell�ğ� elbette o mesleğ�n eğ�t�m�n� de 

etk�lemekte ve şek�llend�rmekted�r. Meslek ve mesleğ�n eğ�t�m� arasında et ve 

tırnak g�b� �ç �çe geçm�ş, karşılıklı b�rb�r�n� etk�leyen b�r �l�şk�den söz ed�leb�l�r. 

B�r�nde baş gösteren gel�şme veya bozulma çok geçmeden yankısını d�ğer�nde 

göstereb�lmekted�r.

B�l�nd�ğ� üzere Türk�ye’de 2000’l� yılların başından �t�baren değ�şen s�yasal 

�kt�darın da önayak olmasıyla sosyal pol�t�kalar ve sosyal h�zmetler alanında 

h�zmet ağını güdükleşt�ren, özelleşt�rmeler� hızlandıran, devlet�n sosyal yönü-

nü küçülten, çoklu refah aktörler�n� sahneye süren neol�beral pol�t�kalar etk�s�n� 

artırmıştır. Neol�beral pol�t�kaların tüm önermeler� ve prat�kler� sosyal h�zmet 

uzmanlarının �ş�n� zorlaştırmış, hatta k�m� noktalarda bel�rs�zleşt�rm�şt�r de. Bu 

pol�t�kaların sert est�ğ� b�r ortamda sosyal h�zmet mesleğ�nde de bazı �stenmed�k 

değ�ş�m/dönüşümler�n yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Örneğ�n 2000’l� yılların 

ortalarından �t�baren çeş�tl� mevzuatlarda ‘Sosyal Çalışma Görevl�s�’, ‘Sosyal 

Yardım ve İnceleme Görevl�s�’, ‘A�le Sosyal Destek Personel� (ASDEP)’ vb. an-

lamca bel�rs�z unvanlar üret�lm�ş, bu unvanlar altında bazı meslek gruplarına da 

sosyal h�zmet uzmanlarının rol ve görevler� ver�lm�şt�r. Sosyal h�zmet uzmanları 

özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nde, hemod�yal�z ün�teler�nde ‘zorunlu 

personel’ olmaktan çıkarılmış; bazı kurum/kuruluşlarda özlük hakları koruna-

mamıştır (örneğ�n ps�kososyal tedav� grubunun d�ğer üyeler� yıpranma/tükenme 

payı alırken sosyal h�zmet uzmanlarının almaması). Bu örnekler elbette çoğaltı-

lab�l�r. Sosyal h�zmet mesleğ�n�n toplumsal prest�j� ve fonks�yonell�ğ�n� olumsuz 

etk�leyen tüm bu örnekler�n, sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n de prest�j ve fonks�yonell�-
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ğ�n� hatta özgün dokusunu olumsuz etk�leyen (yukarıda sözü ed�len) darboğazlar 

�ç�n b�rer tet�kley�c� faktör olması kuvvetl� b�r �ht�mald�r.

AÇIKÖĞRETİM MODELİ İLE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ
Açıköğretim Modeli Üzerine

Alptek�n ve arkdaşları (2020) Türk yükseköğret�m s�stem�nde açıköğret�m�; ge-

leneksel yüz yüze eğ�t�m model� yer�ne öğrenc�ler�n ün�vers�te kampüsüne g�tme 

zorunluluğu olmadığı, her ders�n b�r k�tabının olduğu ve öğrenc�ler�n sınavlarda bu 

k�taptan sorumlu tutulduğu, sınırlı ölçüde asenkron dersler�n yer aldığı b�r öğret�m 

model� olarak tanımlamışlardır. Açıköğret�mde ağırlıklı olarak teor�k b�lg� ed�nme 

ve bu b�lg�n�n test usulü yapılan ölçme ve değerlend�rmes� ön plana çıkmaktadır.

Türk�ye’dek� uygulama şekl�yle sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n açıköğret�m model� 

�le ver�lmes� beraber�nde bazı sorunları da get�rmekted�r. Yukarıdak� tanıma �la-

veten açıköğret�m sosyal h�zmet programların web sayfalarına ve alandak� göz-

lemler�m�ze dayanarak bu programların; öğrenc�n�n k�ş�sel, duygusal ve meslek� 

gel�ş�m�ne odaklanan b�r eğ�t�m-öğret�m ortamı (sem�ner, kulüp faal�yetler�, grup 

çalışması, kurum z�yaretler�, gönüllü organ�zasyonlara yönlend�rme, araştırma, 

proje hazırlama, ödev hazırlama ve sunma, vaka anal�z� ve tartışması vb.) sağla-

yamadığını söylemek zor değ�ld�r. Açıköğret�m sosyal h�zmet l�sans programları-

nın web sayfalarında yer alan b�lg�ler, bu programların sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n 

“olmazsa olmaz”larından olan alan uygulamasına ayırdığı süren�n yarıyıl başına 

sadece �k� gün olduğunu göstermekted�r. Bu süre ulusal ve uluslararası standartlar 

bakımından elbette yeters�zd�r. Türk�ye’de örgün eğ�t�m veren pek çok bölümün 

müfredatında alan uygulaması b�r�nc� yarıyıl üç, �k�nc� yarıyıl �ç�n beş gün şek-

l�nde düzenlenmekted�r. Açıköğret�m model� �le ver�len sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n 

öğrenc�lere meslek� gel�ş�mler� açısından gerekl� (m�kro-mezzo-makro düzey�n-

de) becer�ler� ve sosyal h�zmet değerler�n� kazandırma konusunda �y�mser olma-

mızı sağlayacak olanaklar yok denecek kadar azdır.

Kısa Tarihçe ve Mevcut Durum

Daha önce de söylend�ğ� g�b� sosyal h�zmet l�sans programlarının �k�s� açık 

öğret�m model�ne dayanmaktadır. Bunlardan �lk� 2011-2012 Eğ�t�m-Öğret�m Yı-

lında Atatürk Ün�vers�tes� Açıköğret�m Fakültes� (Erzurum), �k�nc�s� �se 2015-

2016 Eğ�t�m-Öğret�m Yılında Anadolu Ün�vers�tes� Açıköğret�m Fakültes� (Es-

k�şeh�r) bünyes�nde sosyal h�zmet eğ�t�m�ne başlamıştır. İlk Sosyal H�zmetler 

L�sans Programının açılmasında 2010-2011 Eğ�t�m-Öğret�m yılında Anadolu 

Ün�vers�tes� Açıköğret�m Sosyal H�zmetler Önl�sans Programının eğ�t�me baş-

lamasının etk�l� olduğu düşünülmekted�r. Daha önce değ�n�ld�ğ� g�b� bu önl�sans 

programının �s�m ve müfredat benzerl�ğ�nden yola çıkarak sank� sosyal h�zmet�n 
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l�sans programının önl�sansıymış g�b� görülmüş olması kuvvetl� b�r �ht�mald�r. 

Zaten el�ndek� öğrenc� taleb�n� er�tme arayışında olan yükseköğren�mde karar 

alıcılardan b�r grubun “önl�sansı açıköğret�mde olan b�r programın pekala l�sansı 

da açıköğret�mde olab�l�r” düşünces�ne kapılmış olab�lmes� mümkündür.

İlk Sosyal H�zmetler L�sans Programı 2011-2012 Eğ�t�m-Öğret�m Yılında 

henüz eğ�t�me başlamadan önce 12-13 Temmuz 2011 tar�hler�nde Atatürk Ün�-

vers�tes� Açıköğret�m Fakültes� ev sah�pl�ğ�nde “Sosyal H�zmet Eğ�t�m�nde Yen� 

Anlayışlar ve Açıköğret�m Uygulamaları” temalı 4. Sosyal H�zmet Eğ�t�m Ça-

lıştayı (2011) düzenlenm�şt�r. Bu çalıştayda �lk açıköğret�m sosyal h�zmet l�sans 

programının uyacağı kr�terler ve kontenjanlar bel�rlenm�ş ve bu hususlar sonuç 

raporunun aşağıda bel�rt�len 1. ve 4. Maddeler�nde açıkça bel�rt�lm�şt�r. Ancak bu 

kr�ter ve kontenjanlara ne o gün ne de bugün uyulab�lm�ş değ�ld�r.

1. Madde: Temel başvuru kaynakları olarak uluslararası standart-

lar, III. Sosyal H�zmet Eğ�t�m� Çalıştayı’nda bel�rlenen program yeter-

l�l�kler� ve ülkem�z�n sosyal h�zmet alt yapısal unsurları (yen� kurulan 

A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı, mevcut kuruluşlar, sosyal h�zmet 

bölümler�, sosyal h�zmet uzmanları, sosyal h�zmet akadem�syenler� 

vb.) gözet�lerek hazırlanmış ve buna göre planlı b�r şek�lde kontenjanı 

bel�rlenm�ş olma koşuluyla b�r sosyal h�zmet l�sans eğ�t�m programı-

nın açıköğret�m model�yle ülkem�zde de ver�leb�leceğ� katılımcılar ta-

rafından �fade ed�lm�şt�r.

4. Madde: Atatürk Ün�vers�tes� Açıköğret�m Fakültes� Sosyal H�z-

met L�sans Programı 1000 k�ş� olarak bel�rlenen kontenjanla 2011 

- 2012 eğ�t�m-öğret�m yılında eğ�t�m faal�yet�ne başlayacaktır. Ka-

tılımcıların b�r kısmı, ülkem�z�n sosyal h�zmetler alanında mevcut 

kurumları ve bu kurumlarda çalışan sosyal h�zmet uzmanı sayısını 

d�kkate alarak bel�rlenen kontenjanın fazla olduğuna �l�şk�n tesp�t-

lerde bulunmuşlardır. Özell�kle uygulama sürec�n�n d�kkatl� b�r şe-

k�lde �zlenerek alınacak dönütler çerçeves�nde öğrenc� kontenjanının 

yen�den değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r.

Tablo 6. Yıllara Göre Açıköğret�mde Sosyal H�zmet L�sans Programları Kontenjanları

ÜNİVERSİTE

Fakülte

Eğ�t�me 

Başlama

Yılı

2011

Kont.

2012

Kont.

2013

Kont.

2014

Kont.

2015

Kont.

2016

Kont.

2017

Kont.

2018

Kont.

2019

Kont.

2020

Kont.

Atatürk Ün�ver-

s�tes� 

AÖF (Erzurum)

2011 1.025 2.050 2.050 2.563 2.563 2.050 1.538 2.050 1.282 1.250
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Anadolu Ün�-

vers�tes� AÖF 

(Esk�şeh�r) 

2015 513 513 513 513 513 500

TOPLAM 1.025 1.025 2.050 2.563 3.076 2.563 2.051 2.563 1.795 1.750

Kaynak: Alptek�n ve Topuz (2017); Alptek�n ve ark. (2017);; ÖSYM (2018a); ÖSYM 

(2019) ve ÖSYM (2020a)’den uyarlanmıştır.

Tablo 6’dan da görüleceğ� üzere açıköğret�m sosyal h�zmet l�sans programla-

rının kontenjanları başından �t�baren abartılı tutulmuştur. Açıköğret�m program-

larından mezun olanların sayısı örgün eğ�t�mden mezun olanların sayısına her 

geçen yıl daha da yaklaşmaktadır. Kontenjanlar, açıköğret�m sosyal h�zmet prog-

ramlarının ‘depo’ n�tel�ğ�nde ‘öğrenc� er�tme’ üzer�ne �şlev gören programlardan 

farksız; Türk yükseköğren�m�nde �zlenen ‘park�ng model’19 eğ�t�m (Alptek�n, 

2016) �ç�n �se bulunmaz b�r fırsat olduğunu göstermekted�r.

Hal�hazırda �k� açıköğret�m sosyal h�zmet l�sans programına �laveten 2015-

2016 Eğ�t�m- Öğret�m Yılı �t�bar�yle İstanbul Ün�vers�tes� Açık ve Uzaktan 

eğ�t�m Fakültes� Sosyal H�zmetler L�sans Programı da açıköğret�m model� �le 

sosyal h�zmet eğ�t�m� vermekted�r. Ancak bu programın ayrı tutmamızın neden� 

bazı sağlık önl�sans programlarından d�key geç�ş yoluyla sosyal h�zmette l�sans 

tamamlama şekl�nde hem örgün hem de açıköğret�m şekl�nde b�r uygulamanın 

�ç�nde olmasıdır. 

Tablo 7. Yıllara Göre Sağlık Önl�sans Programlarından Açıköğret�m  

Sosyal H�zmette L�sans Tamamlamaya Geç�ş Kontenjanları

ÜNİVERSİTE
 Fakülte

Eğ�t�me
Başlama

Yılı

2015 
Kont.

2016
Kont.

2018
Kont.

2019
Kont.

2020
Kont.

Atatürk Ün�vers�tes� 
AÖF

2011 - 2.500 2.500 255 1.000

İstanbul Üniversitesi 
Açık ve Uzaktan Eğ�t�m Fak. 

2015 2.500 2.500 2.500 309 3.000

Anadolu Ün�vers�tes�
AÖF

2015 - - 2.500 1.329 150

D�ğer Devlet Ün�vers�teler� - - - - 151 308

TOPLAM 2.500 5.000 7.500 2.044 4.150

Kaynak: Alptek�n ve Topuz (2017); Alptek�n ve ark. (2017); ÖSYM (2018a); ÖSYM 

(2019) ve ÖSYM (2020a)’den uyarlanmıştır.

Ancak kontenjanının ez�c� çoğunluğunun açıköğret�mde olduğu Tablo 7’den ko-

layca anlaşılmaktadır. Bu açıköğret�m programın toplam kontenjanı d�ğer �k� açı-

19 Ülke koşulları, istihdam, akademik altyapı gibi unsurlara ilişkin ihtiyaç analizlerine dayanmaksızın talep 

eden her adayın Yükseköğrenim sistemine dah�l ed�lme ve “öğrenc�” sıfatıyla bu s�stem �ç�nde b�r süre 
tutulması anlamında kullanılmıştır. 
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köğret�m sosyal h�zmet programınınk�nden öneml� ölçüde fazladır (Bkz. Tablo 7).

‘Sosyal H�zmet Eğ�t�m�nde Açıköğret�m: Mevcut Durum ve Yol Har�tasının 

Bel�rlenmes�’ temalı 10. Sosyal H�zmet Eğt�m Çalıştayı Sonuç Raporunda (2020) 

açıköğret�m model� �le ver�len sosyal eğ�t�m�n�n abartılı ve mesnets�z konten-

janları �ç�n aşağıda yer alan açıklamalar sorunun kazandığı boyutu göstermes� 

bakımından d�kkat çek�c�d�r:

“SHOD’un hesaplamalarına göre 2020 yılı haz�ran ayı �t�bar�yle 

Türk�ye’de 32.000’e yakın sosyal h�zmet l�sans mezunu bulunmak-

tadır. Bugüne kadar açıköğret�m sosyal h�zmet l�sans programlarına 

ve sağlık önl�sanstan açıköğret�m sosyal h�zmette l�sans tamamla 

programına toplamda yaklaşık 38 b�n öğrenc� kontenjanı ver�lm�şt�r. 

Ortaya çıkan bu tabloya bakarak sosyal h�zmet eğ�t�m�nde açıköğ-

ret�m�n, örgün öğret�m�n yer�ne geçecek b�r gen�şleme eğ�l�m� �ç�ne 

g�rm�ş olduğundan söz ed�leb�l�r. Şayet bu tablonun önüne geç�le-

mezse yakın gelecekte (dünyada eş� benzer� görülmem�ş tek örnek 

olarak?!?!) Türk�ye’dek� sosyal h�zmet uzmanlarının ez�c� b�r ço-

ğunluğunu açıköğret�m mezunları oluşturacaktır.

‘Sağlık Alanında L�sans Tamamlama’ya yönel�k açıköğret�m sosyal h�zmet 

programı sess�z sedasız b�r köşede dursa da Sosyal H�zmet Okulları Derneğ� 

2017 yılında hazırladığı kapsamlı b�r raporda değ�n�ld�ğ� g�b� sosyal h�zmet eğ�t�-

m�n�n dokusunu bozan pek çok unsuru bünyes�nde taşımaktadır. 

Tablo 8. Sağlıkta L�sans Tamamlama İle Sosyal H�zmet Bölümünü Seçeb�lecek Olan 

Ön L�sans Programları

NO ÖN LİSANS PROGRAMLARI

1 Ağız ve D�ş Sağlığı 21 Anestez�

2 Ağız, D�ş Sağlığı 22 Anestez� Tekn�kerl�ğ�

3 D�ş Protez 23 Cerrah�

4 D�ş Protez Teknoloj�s� 24 Cerrah� Tekn�kerl�ğ�

5 D�ş Protez Tekn�kerl�ğ� 25 İlk ve Acil Yardım

6 D�ş Tekn�k Sekreterl�ğ� 26 Otops� Yardımcılığı

7 Hastane Yönet�m� ve Organ�zasyon 27 Paramed�k

8 Sağlık Kurumları İşletmec�l�ğ� 28 Çevre

9 Sağlık Yönet�m� 29 Çevre Sağlığı

10 Ac�l Bakım Tekn�kerl�ğ� 30 D�yal�z

11 Ac�l Yardım 31 Eczane H�zmetler� 

12 Ac�l Yardım Tekn�kerl�ğ� 32 Eczane Tekn�kerl�ğ�

13 Ac�l Yardım Tekn�kler� 33 Elektronörof�zyoloj�

14 Adl� Tıp 34 Nükleer Tıp Tekn�kler�
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15 Adl� Tıp Tekn�kerl�ğ� 35 Engell� Bakımı ve Rehab�l�tasyon

16 Ambulans ve Ac�l Bakım 36 İş ve Uğraşı Terapisi

17 Ambulans ve Ac�l Bakım Tekn�kerl�ğ� 37 Evde Hasta Bakımı

18 Ambulans ve Ac�l Yardım 38 Yaşlı Bakımı

19 Amel�yathane H�zmetler� 39 Yaşlı H�zmetler� ve Bakımı

20 Amel�yathane Tekn�kerl�ğ� 40 Çocuk Gelişimi

21 Anestez� 41 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Kaynak: YÖK (2020)’den uyarlanmıştır.

Bu raporda; özell�kle açıköğret�mde l�sans tamamlama kanadında bulunan 

büyük çoğunluğa sosyal h�zmet uygulama dersler� �ç�n süperv�zyon desteğ�n�n 

k�m�n, hang� koşullarda vereceğ�n�n bel�rs�zl�ğ�nden, sağlık önl�sanstan sosyal 

h�zmet l�sans tamamlamaya geç�şler�n pek çoğunun sosyal h�zmet d�s�pl�n�yle 

alakasız olduğundan (örnekler �ç�n bknz. Tablo 8) ve doğal olarak müfredatları-

nın örgün sosyal h�zmet müfredatıyla uyumsuz olduğundan söz ed�lm�şt�r. Sağlık 

alanında yen� mezunlara �st�hdam kapısının kapatılması ve haksız rekabet orta-

mında b�r kes�me kolayca sosyal h�zmet uzmanı olma �mkânı sağlanması bu ra-

porda d�le get�r�len en çarpıcı tesp�tlerd�r.

Açıköğretim Tartışması Niçin Bitmiyor?

Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde kontrolsüz büyüme dönem�nde baş gösteren darbo-

ğazların her b�r� öneml� olmakla b�rl�kte ‘açıköğret�m sorunu’ hep gündemde, hep 

b�r adım önded�r. N�ç�n açıköğret�m tartışması b�r türlü b�tmek b�lmemekted�r? 

Bu soruya ver�lecek pek çok yanıt olab�l�r. Ama b�z bu yanıtları aşağıda detayla-

rını da anlattığımız �k� kümede toplamayı uygun görüyoruz:

1) Açıköğret�m, sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n ve dolayısıyla sosyal h�zmet d�-

s�pl�n� ve mesleğ�n�n ontoloj�s�n� tehd�t etmekted�r. 10. Sosyal H�zmet Eğ�t�m 

Çalıştayı’nın Sonuç Raporun’da (2020) yer alan şu �fadeler konuya gayet doyu-

rucu b�r açıklama get�rmekted�r:

“Sosyal h�zmet eğ�t�m�; sınıf �ç�, yüz yüze etk�leş�me ve ağırlıklı 

olarak yaşantısal öğrenme anlayışına dayanmaktadır. Eğ�t�m süper-

v�zyon desteğ� �le uygulama ağırlıklı (yaklaşık 1/3) ver�l�r. Uygulama 

sadece alan uygulamasını �çermez, sosyal h�zmet müdahale yöntem-

ler�, sosyal h�zmet araştırması ve sosyal h�zmet alanları dersler� de 

bell� oranlarda uygulama �çermekted�r. Eğ�t�m programında (müfre-

dat) özgürleşt�r�c�-güçlend�r�c�-gel�şt�r�c� derslere özell�kle yer ve-

r�l�r. Türk�ye Yükseköğret�m Yeterl�l�kler Çerçeves� Sağlık ve Refah 

temel alanı �ç�nde 76 Temel Alan Kodlu “Sosyal H�zmetler” altında 

bel�rt�len yeterl�klere dayalı, çıktı odaklı olan bu eğ�t�m emek-yo-

ğun b�r sürec� �çermekte ve sosyal h�zmet�n evrensel değerler�yle 

harmanlanmaktadır. Sözü ed�len bu özell�kler�n h�çb�r�n� taşımayan, 



58 SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN GENİŞLEYEN SINIRLARI: UYGULAMA VE ARAŞTIRMA İÇİN BİR REHBER

ağırlıklı olarak d�dakt�k öğret�me dayalı açıköğret�mde sosyal h�z-

met eğ�t�m�, süregelen örgün sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n özgün dokusu-

nu zedelemekte; bununla da sınırlı kalmayıp sosyal h�zmet d�s�pl�n� 

ve mesleğ�n�n ontoloj�s�n� (varlığını) tehd�t etmekted�r.

Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde açıköğret�m elbette sadece Türk�ye’de uygulanma-

maktadır. Yurt dışı örnekler� mevcuttur. Ancak yurtdışı örnekler� c�dd� ölçüde 

b�zdek� uygulamadan farklılaşmaktadır. Bu nedenle yurt dışı örnekler�n�n varlığı, 

Türk�ye’dek� uygulamayı meşru kılamaz. 10. Sosyal H�zmet Eğ�t�m Çalıştayı’nın 

Sonuç Raporun’da (2020) bu konuya da aşağıdak� şek�lde açıklık get�r�lm�şt�r:

“Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde açık/uzaktan eğ�t�m örnekler� Amer�-

ka B�rleş�k Devletler�, Kanada, Avustralya ve Avrupa’da mevcuttur. 

Ancak bunların büyük b�r kısmı köklü ün�vers�telerde, yeterl� öğret�m 

elemanı olan sosyal h�zmet bölümler�nde açılmakta, akred�tasyon 

sürec�nden geçmekte, makul sayıda öğrenc� kabul ed�lmekte, eğ�t�m� 

kend� ulusal eğ�t�m standartlarının yanı sıra alan uygulamasına özgü 

eğ�t�m standartları ve gel�şm�ş prosedürler eşl�ğ�nde yürütmekted�r. 

Buna karşılık Türk�ye’de açıköğret�m sosyal h�zmet programları son 

derece yüksek öğrenc� kontenjanlarına sah�p olup öğrenc�n�n er�-

ş�m�ne sunulan kaynaklar sadece elektron�k k�taplar ve v�deolarla 

sınırlıdır. Özell�kle sosyal h�zmet uygulamasında eğ�tsel danışman 

atamasının tam olarak yapılamaması öğrenc�-eğ�tsel danışman ara-

sında kurulması gereken etk�leş�m� sınırlandırmaktadır. Alan uygula-

ması süre, �şley�ş, becer� kazanımı, ölçme ve değerlend�rme yönün-

den ulusal ve uluslararası standartlara uymamaktadır.”

2) Açıköğret�m uygulanış b�ç�m�yle kend� felsefes�ne ters b�r şek�lde hem 

sosyal h�zmet eğ�t�m-öğret�m�nde hem de �st�hdam olanağında fırsat eş�tl�-

ğ� yer�ne fırsat eş�ts�zl�ğ� yaratmaktadır. Sosyal h�zmet eğ�t�m� kend�ne özgü 

doğası olan emek-yoğun b�r eğ�t�m-öğret�m sürec�n� �çermekted�r. Öğrenc�n�n 

k�ş�sel gel�ş�m ve değ�ş�m� önemsend�ğ� �ç�n sözde değ�l özde de “öğrenc� odak-

lıdır.” Bu çalışmanın açıköğret�m model�n�n anlatıldığı bölümde örnekler�yle 

bel�rt�ld�ğ� üzere öğrenc� eğ�t�m-öğret�m akt�v�tes�n�n b�r aktörüdür ve pek çok 

yükümlülükler� yer�ne get�rmek mecbur�yet�nded�r. Eğ�t�m�n temel b�r b�leşen� 

olarak k�ş�sel gel�ş�m ve değ�ş�m� sağlayacak akt�v�teler�n pek çoğunun doğası 

gereğ� açıköğret�m model�nde olmaması eğ�t�m-öğret�me harcanan emekte c�dd� 

b�r adalets�zl�ğe yol açmaktadır. Açıköğret�mde daha az emek, d�ğer yönüyle Tür-

k�ye’de �st�hdama dâh�l olmanın g�r�ş kapısı olan Kamu Personel� Seçme Sına-

vı’na daha fazla çalışma olanağı anlamına gelmekted�r. YÖK’ün Sağlık Alanında 

L�sans Tamamlama Uygulamasına Yönel�k Sosyal H�zmet Okulları Derneğ�’n�n 

Görüşler� Raporu’nda (2017) bel�rt�ld�ğ� üzere bu h�ç de ad�l olmayan rekabet 

koşulları, genelde tüm Türk�ye’ye yönel�k olsa da (çünkü örnek teşk�l etmekte-
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d�r) özelde �se büyük b�r emek ve çaba sonucunda sosyal h�zmet l�sans eğ�t�m� 

almakta olan b�nlerce öğrenc�ye yapılan açık b�r haksızlıktır.

SONUÇ YERİNE: YOL HARİTASI
Gelinen Nokta

Türk�ye’de sosyal h�zmet eğ�t�m� 2000’l� yılların ortalarına kadar büyüme ve 

yaygınlaşma �mkânı bulamamıştır. Kend� �ç�nde b�r stratej� ve mantık çerçeves�n-

de planlı b�r şek�lde büyüme/yaygınlaşma gerçekleşmey�nce bu �ş dışsal etk�lere 

adeta davet�ye çıkarmış, bu sefer b�r öncek�n�n ters�ne hızlı b�r büyüme akımı-

na g�r�lm�şt�r. F�z�k� ve akadem�k alt yapısı hazırlanmadan eldek� kaynaklara ve 

�nsan gücüne göre hareket ed�lmeden hızlı b�r şek�lde başlayan büyüme elbette 

kısa süre �çer�s�nde kontrolden çıkmış, bu çalışmada sözü ed�len darboğazlarla 

karşılaşılmış ve süreç yönet�lemez hale gelm�şt�r.

Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde kontrolsüz büyüme olarak adlandırdığımız bu dö-

nemde sosyal h�zmet eğ�t�m� kasıtlı olarak mı kaot�k b�r ortama sürüklenm�şt�r 

yoksa güdük büyüme dönem�n�n acı b�r faturası mı ödenmekted�r? Derleme n�-

tel�ğ�ndek� bu çalışma �çerd�ğ� sınırlılıklar neden�yle bu sorunun yanıtını verecek 

durumda değ�ld�r. Bu sorunun yanıtı kuşku yoktur k� c�dd� araştırmalar gerekt�ren 

öneme sah�pt�r. Ancak bu çalışmanın yükseköğren�m dokümanları ve l�teratür �n-

celemes�ne dayalı öne sürdüğü b�lg�ler ışığında bell� bel�rs�z b�r sonuç da kend�l�-

ğ�nden ortaya çıkmaktadır; o da özetle şudur: Türk�ye’de sosyal h�zmet d�s�pl�n� 

ve mesleğ� henüz yeter�nce gel�şme göstermem�ş ve anlaşılamamıştır. Gel�şeme-

me ve anlaşılamamanın da elbette pek çok neden� vardır. Eğ�t�mde büyüme ve 

yaygınlaşma dönem�nde karşılaşılan tüm darboğazlar sank� hep aynı düşüncen�n 

b�r ürünüdür: “Sosyal h�zmet, �ç�ne ne koyarsan alır.” Ülkem�zde sosyal h�zmet 

d�s�pl�n ve mesleğ�n�n kend�ne özgü k�ml�ğ� anlaşılamadığından bu çetref�ll� �ş 

hep b�r tarafa bırakılmaktadır. Sadece gen�ş b�r alanda faal�yet göster�yor olma-

sına bakılmakta, her d�s�pl�n ve meslekle b�r şek�lde �l�şk�lend�r�lmekte, üzer�nde 

herkes�n �y�-kötü b�lg� ve becer� sah�b� olduğuna kanaat get�r�lmekte, d�s�pl�nlera-

rası b�r çalışma alanı (?!?) olduğuna �nanılmaktadır. Baştan sona yanlış bu kabul, 

�nanç ve algı değ�şmed�kçe sosyal h�zmet eğ�t�m�nde, d�s�pl�n�nde ve mesleğ�nde 

b�r düzelme ve �lerleme beklemek hayal olacaktır. Bu durumu ters�ne çev�rmek 

�ç�n başta sosyal h�zmet akadem�syen� ve ülke yönet�c�ler� olmak üzere pek çok 

k�ş�ye rol ve sorumluluk düşmekted�r.

Peki Ne Yapmalı?

Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde aşılması güç, ama �mkânsız olmayan c�dd� b�r de-

jenerasyonla karşı karşıya olduğumuzu çok boyutlu saha araştırmalarına gerek 

b�le kalmadan bu mütevazı derleme çalışması ortaya koymaktadır. Dejeneras-

yonu aşmak elbette kolay değ�ld�r. Kuşkusuz elde bazı olanaklar ve yapılacak 
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�şler de vardır. Örneğ�n ülkem�zde sosyal h�zmet eğ�t�m ve öğret�m�n�n ulusal ve 

uluslararası standartlar doğrultusunda n�tel�k ve n�cel�k yönünden gel�şt�r�lmes� 

ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan SHOD her şeye rağmen bu 

kontrolsüz büyüme dönem�nde b�zzat b�r grup sosyal h�zmet akadem�syen�n�n g�-

r�ş�m�yle kurulmuştur. ‘Kal�te güvences� ve akred�tasyon çalışmaları’ kontrolsüz 

büyüme dönem�ne dur d�yecek en etk�l� yoldur ve SHOD bu hedefe ulaştıracak 

el�m�zdek� en öneml� vasıtadır. Sosyal h�zmet akadem�syenler�n�n artık ed�lgen 

b�r şek�lde olanı b�ten� hayı�anarak �zlemes� yer�ne bu derneğe destek vererek, 

sürec� yönetmeye aday olmalarının zamanı çoktan gelm�şt�r. İç�ne düştüğü kaot�k 

ortamda l�ders�z kalmış sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n kend�n� b�r an önce toparlama-

sı �ç�n örgütlü mücadele kaçınılmazdır. Sosyal h�zmet akadem�syen� elbette bu 

dejenerasyonun tek başına sorumlusu değ�ld�r; ancak bölümündek� rut�n akade-

m�k �şler�n g�rdabından çıkamayıp, olan b�tene sess�z kalmakla �stemeden de olsa 

kontrolsüz büyüme dönem�n�n devam etmes�ne onay verm�ş olacaktır.

Kuşkusuz genelde ülke yönet�m�nde ve özelde yükseköğren�mde karar alıcı 

güç odaklarının sosyal h�zmet d�s�pl�n� ve mesleğ�ne bakış açılarının değ�şmes� de 

sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n �ç�ne düştüğü kaot�k durumdan çıkması açısından hayat� 

derecede öneml�d�r. Karar alıcılar sosyal h�zmet eğ�t�m�n�n “boşlukta, sıradan ve 

sah�ps�z” olmadığını b�lmel�, h�ç değ�lse sosyal h�zmete g�r�ş ders�nde anlatıldığı 

kadar b�r sosyal h�zmet tasavvuruna sah�p olmalıdır. Karar alıcılara pay sah�b� 

oldukları dejenerasyona son vermeler� �ç�n şu hatırlatmada bulunmak gerek�r: 

Sosyal h�zmet eğ�t�m�, sosyal h�zmet d�s�pl�n� ve mesleğ�n�n eğ�t�m�d�r. B�r d�s�p-

l�n olarak sosyal h�zmet uygulamalı sosyal b�l�mler kümes�n�n b�r üyes�d�r. B�lg� 

gövdes� kend� uygulamalarından elde ett�ğ� ve d�ğer sosyal b�l�mlerden aktardığı 

b�lg�lerle beslen�r. Meslek; �nsan hakları ve sosyal adalet ç�zg�s�nde toplumsal 

refahın gel�şmes� �ç�n b�rey, a�le, grup ve toplulukların �ç�nde bulunduğu ancak 

g�deremed�ğ� ps�kososyal n�tel�kl� �ht�yaç ve sorunların g�der�lmes�ne yönel�k 

kend�ne özgü müdahale yöntemler�yle s�steml�, kanıt temell� ve mevzuata dayalı, 

çevresel koşulları d�kkate alarak, et�k �lkeler ışığında ve çoğunlukla toplumsal 

kaynakları kullanarak h�zmet üret�r. Mesleğ�n gen�ş b�r müracaatçı k�tles� vardır 

ve bunların çoğunluğunu toplumda ortalama yaşamın ger�s�nde kalan, dezavan-

tajlı duruma düşmüş savunmasız/kırılgan b�rey ve gruplar oluşturur. Uygulamalı 

b�r b�l�m�n yanı sıra kr�t�k roller�, kompleks ve s�stemat�k b�r çalışma �çer�s�nde 

gerçekleşt�ren b�r mesleğ�n eğ�t�m� elbette b�lg� temell� olduğu kadar becer�, de-

ğer ve et�k temell� de olmalıdır. Eğ�t�m �ç�n atılacak her adım bu hususları göz 

önünde bulundurulmalıdır. Aks� takd�rde bundan öncek� çalışmalarda söylend�ğ� 

g�b� asıl zararı b�zzat toplumun kend�s� görecekt�r.
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Açıköğretimde Sosyal Hizmet Eğitimi İçin Yol Haritası

Açıköğret�mde sosyal h�zmet eğ�t�m� ulusal ve uluslararası sosyal h�zmet eğ�-

t�m standartları çerçeves�nde ancak sınırlı ve özel koşullarda ver�leb�lecekken 

bugün �ç�n daha önce söylen�ld�ğ� g�b� örgün öğret�m�n yer�ne geçecek b�r ge-

n�şleme eğ�l�m� �ç�ne g�rm�şt�r. Aslında bu tablo karşısında şaşılacak b�r durum 

yoktur. Çünkü açıköğret�m�n mantığı yığınsal olarak öğrenc� alma, yığınsal ola-

rak mezun verme ve çoktan seçmel� sınavlarla d�ploma kazandırma (10. Sosyal 

H�zmet Eğ�t�m Çalıştayı Sonuç Raporu, 2020) üzer�ne kuruludur. Türk�ye’de açı-

köğret�m�n kend�ne özgü b�r �şley�ş� vardır; ancak bu �şley�ş örgün sosyal h�zmet 

eğ�t�m� �le taban tabana zıttır. Öğrenc� er�tme programına dönüşmüş açıköğre-

t�mde sosyal h�zmet eğ�t�m� yansıttığı görüntü �le sadece sosyal h�zmet eğ�t�m�n� 

değ�l, d�s�pl�n� ve mesleğ�n� de sıradanlaştırmakta ve değers�zleşt�rmekted�r.

Açıköğret�m sorunu aşmak �ç�n �k� seçenek önümüzde durmaktadır. B�r�nc�s� 

az önce söylend�ğ� g�b� ulusal ve uluslararası sosyal h�zmet eğ�t�m standartları 

çerçeves�nde ancak sınırlı ve özel koşullarda l�sans programlarının rev�ze ed�le-

rek yurtdışı örnekler�ne benzer şek�lde eğ�t�me devam ed�lmes�d�r. Ancak bu yol 

hem Türk�ye’dek� açıköğret�m�n mantığına, hem yükseköğren�m pol�t�kalarına 

çok da uygun değ�ld�r. Kolayından, zahmets�z b�r şek�lde b�r dolu öğrenc� �le 

üstel�k madd� kazanç da sağlayarak eğ�t�m� sürdürmek varken k�mse el�n� taşın 

altına koymayacağına göre ger�ye �k�nc� ve gerçeğe daha uygun olan seçenek kal-

maktadır: Sağlık önl�sans programlarının açıköğret�m ayağı da dah�l olmak üzere 

tüm açıköğret�m sosyal h�zmet l�sans programlarına 2020-2021 Eğ�t�m Öğret�m 

yılında öğrenc� alınmaması ve bu programların KAPATILMASIDIR!..

KAYNAKÇA
Alptek�n, K., Topuz, S., Zeng�n, O. (2014). Türk�ye’de sosyal h�zmet eğ�t�m�nde mevcut durum: 

Tesp�tler, anal�zler ve öner�ler. (İç�nde) E. Atamtürk ve E. Yaman (yayına hazırlayanlar). Sosyal 
h�zmet sempozyumu 2013: Türk�ye’de çocuğun refahı ve korunması: kapsayıcı b�r yaklaşım 
arayışı (ss. 353-366). Sempozyum B�ld�r�ler� (elektron�k basım). Kocael�.

Alptek�n, K. (2016). Başlangıçtan bugüne ve yarına Türk�ye’de sosyal h�zmet eğ�t�m�. Ankara: No-
bel Akadem�k Yayıncılık, Eğ�t�m Danışmanlık T�c. Ltd. Şt�.

Alptek�n, K., Topuz, S. (2017). Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde sözün b�tt�ğ� yer: Açıköğret�m. (İç�nde) 
Türk�ye’de sosyal pol�t�kanın dönüşümü: yerelleşme ve sosyal h�zmetler b�ld�r� k�tabı (s. 108-
115). 8. Ulusal Sosyal H�zmetler Kongres� 15-16 N�san 2016. Ankara: SABEV Yayını.

Alptek�n, K., Topuz, S., Zeng�n, O. (2017). Türk�ye’de Sosyal h�zmet eğ�t�m�nde neler oluyor? 
Toplum ve Sosyal H�zmet Derg�s�, 28(2), 50-67.

Alptek�n, K., Zeng�n, O., Topuz, S. (2020). Soc�al work educat�on �n Turkey: The current s�tuat�on, 
bottlenecks, and expectat�ons for the future. Yayınlanmamış araştırma raporu.

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� (ÖSYM) (2014). L�sans mezunlarının terc�hler� arasında 
göstereb�leceğ� kadro ve poz�syonlar. Er�ş�m: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/
KPSS1Terc�h/tablo-323062014.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2016). ÖSYS Yükseköğret�m Prog-



62 SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNİN GENİŞLEYEN SINIRLARI: UYGULAMA VE ARAŞTIRMA İÇİN BİR REHBER

ramları ve Kontenjanları Kılavuzu (2016). Er�ş�m: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdoku-
man/2016/LYS/TERCIH/OSYSKONTKILAVUZU01082016.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2018a). Yükseköğret�m Kurumları 
Sınavı (YKS) Yükseköğret�m Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (2018). Er�ş�m: https://
dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KONTKILAVUZ6082018.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2018b). 663 Sayılı KHK’nın 45/A 
maddes� uyarınca atama yapılacak sözleşmel� sağlık personel� poz�syonları (l�sans mezun-
ları İç�n). Er�ş�m: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/KPSS/TERCIH5/TAB-
LO3_31052018.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2019). Yükseköğret�m Kurumları 
Sınavı (YKS) Yükseköğret�m Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Er�ş�m: https://www.
osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogret�m-kurumlar�-s�nav�-yks-yuksekogret�m-programla-
r�-ve-kontenjanlar�-k�lavuzu.html

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2020a). Yükseköğret�m Kurumları Sı-
navı (YKS) Yükseköğret�m Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Er�ş�m: https://dokuman.
osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tk�lavuz13082020.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2020b). Merkez� Yerleşt�rme İle Öğ-
renc� Alan Yükseköğret�m L�sans Programları. Er�ş�m: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdoku-
man/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2020c). Ön L�sans Mezun�yet Alanla-
rına Göre D�key Geç�ş Yapılab�lecek L�sans Programları. Er�ş�m: https://dokuman.osym.gov.tr/
pdfdokuman/2020/DGS/tablo2_09062020.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� Başkanlığı (ÖSYM) (2020d). Merkez� Yerleşt�rme �le Öğ-
renc� Alan Yükseköğret�m Önl�sans Programları. Er�ş�m: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdo-
kuman/2020/YKS/tablo3_26082020.pdf

Sosyal H�zmet Eğ�t�m� Çalıştayı IV: Sosyal H�zmet Eğ�t�m�nde Yen� Anlayışlar ve Açıköğret�m Uy-
gulamaları, Sonuç Raporu (2011). S. Atauz, K. Alptek�n ve F. Ay (Raporu Hazırlayanlar). Ata-
türk Ün�vers�tes� Açıköğret�m Fakültes�. Erzurum.

Sosyal H�zmet Eğ�t�m� Çalıştayı X: Sosyal H�zmet Eğ�t�m�nde Açıköğret�m: Mevcut Durum ve Yol 
Har�tasının Bel�rlenmes�, Sonuç Raporu (2020). K. Alptek�n, U. Yanardağ ve D. Akarçay Ulu-
taş (Raporu Hazırlayanlar). Sosyal H�zmet Okulları Derneğ� ve Sosyal H�zmet Uzmanları Der-
neğ� Onl�ne Toplantısı.

Sosyal H�zmetler Önl�sans Programları Çek�rdek Eğ�t�m Programı (ÇEP) ve Güncel Konular Çalış-
tayı Sonuç Raporu (2017). İ. Tomanbay, K. Alptek�n, M. Sal�m, M. Çay ve M.S. Köktaş (raporu 
Hazırlayanlar). Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� Eğ�rd�r Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu. 
Er�ş�m: http://www.sosyalh�zmetokullar�.org/OnL�sansSHProgCal�staySonucRaporu.pdf

Sosyal H�zmet Okulları Derneğ� (2017). YÖK’ün Sağlık Alanında L�sans Tamamlama Uygulama-
sına Yönel�k Sosyal H�zmet Okulları Derneğ�’n�n Görüşler�. Yayınlanmamış Rapor. Ankara.

Yükseköğret�m Kurulu (YÖK) (2020). 2020 Sağlık L�sans Tamamlama Başvuru ve Terc�h İşlemle-
r�. Er�ş�m: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?d�d=1009

https://www.ataaof.edu.tr/Program/Program/?pro�d=41&kategor�Id=3 Atatürk Ün�vers�tes� Açı-
köğret�m Fakültes� Sosyal H�zmet L�sans Programı, Er�ş�m: 28.09.2020

https://www.anadolu.edu.tr/ac�kogret�m/turk�ye-programlar�/ac�kogret�m-s�stem�ndek�-program-
lar/sosyal-h�zmet  Anadolu Ün�vers�tes� Açıköğret�m Fakültes� Sosyal H�zmet L�sans Programı, 
Er�ş�m: 28.09.2020


