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Adı : SOSYAL HİZMETTemel Alan Kodu : 76

Temel Alan (iki haneli) kodları için kaynak : ISCED 97 (UNESCO)
Alt Alan (üç haneli)  kodları için kaynak : FOET 99 (EUROSTAT-CEDEFOP)

1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

1.1.ISCED 97 (FOET 99) Eğitim - Öğretim Alt Alanları

76 SOSYAL HİZMET 761 Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri
762 Sosyal işler ve danışmanlık

1.1.1.Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED)
SIRA NO ISCED (UNESCO) ISCED (UNESCO) EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI

GENİŞ ALAN KODU TEMEL ALAN KODU

1 1 14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
2 2 21 Sanat
3 2 22 Beşeri Bilimler
4 3 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri
5 3 32 Gazetecilik ve Enformasyon
6 3 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri
7 3 38 Hukuk
8 4 42 Yaşam Bilimleri
9 4 44 Doğa Bilimleri
10 4 46 Matematik ve İstatistik
11 4 48 Bilgisayar
12 5 52 Mühendislik
13 5 54 Üretim ve İşleme
14 5 58 Mimarlık ve Yapı
15 6 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri
16 6 64 Veterinerlik
17 7 72 Sağlık
18 7 76 Sosyal Hizmetler
19 8 81 Kişisel Hizmetler
20 8 84 Ulaştırma Hizmetleri
21 8 85 Çevre Koruma
22 8 86 Güvenlik Hizmetleri

1.2.Temel Alanda Yer Alan Türkiye’deki Eğitim-Öğretim Programları

1.2.1. Meslek Yüksekokulu ve Önlisans Programları

Programların İlişkili Olduğu ISCED
Alanları Program Adı

76,72 Çocuk Gelişimi
76 Sosyal Hizmetler

76, 72 Yaşlı Bakımı
72,76 Evde Hasta Bakımı



3

1.2.2. Fakülte ve Yüksekokul Lisans Programları

Programların İlişkili Olduğu ISCED
Alanları Program adı

76,72 Çocuk Gelişimi
76,72 Gerontoloji
76,72 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
76 Sosyal Hizmet

14,76 İşitme Engelliler Öğretmenliği
72,76 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1.3.Temel Alan Tanıtımı
Sosyal hizmetler, uluslararası alan yazınında geçtiği şekliyle, insanların sağlık ve 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
meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen etkinlik ve programlar bütünüdür.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, sosyal hizmetler geniş bir uygulama alanına sahip olup, birey, grup ve
toplulukların gelişmesini, refah ve mutluluklarının sağlanmasını temel olarak amaçlamaktadır. Bu amaç
çerçevesinde sosyal hizmetler, aileler, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler (özürlüler), güç koşullardaki
kadınlar, sığınmacı ve göçmenler, tıbbi ve psikiyatrik yönden yardıma muhtaç hastalar, sosyal sapma
gösteren gruplar (alkolikler, uyuşturucu madde kullananlar v.b), suçlular, yoksullar gibi birey ve gruplar ile
yerel düzeydeki toplumların gelişme ve değişmesi yönündeki hizmet ve yardım programlarını içermektedir.

1.4.Çalışma Grubu
Unvanı Adı, Soyadı Kurumu

1 Prof. Dr. Sevil Atauz Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
2 Prof. Dr. Veli Duyan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
3 Doç. Dr. Kasım Karataş Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
4 Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
5 Doç. Dr. Hakan Acar Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
6 Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
7 Doç. Dr. Yasemin Özkan Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
8 Murat Altuğgil Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı

1.5.Çalışma Yöntemi

Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Redaksiyon Komitesi
sorumlu üyeleri ile bir toplantı yapmış, çalışma grubu için öngörülen dekanlardan ikisi katkı
veremeyeceklerini belirterek çekilmiş ve Sevil Atauz grubun eksik üyeleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve
grubun yürütücülüğünü sürdürmek üzere belirlenmiştir. Grup çalışmalarına yüz yüze toplantılar ve
elektronik ortamdaki paylaşımlarla devam etmiştir.

1.6.Paydaş Görüşleri

-
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2.BÖLÜM: TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (Akademik Ağırlıklı & Mesleki Ağırlıklı)

2.1. Sosyal Hizmet Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)

2.1.1.Sosyal Hizmet Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)1

YETKİNLİKLER

TYYÇ
DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı

Bağımsız
Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme
Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5

ÖNLİSANS
_____

EQF-LLL:
5. Düzey

_____

QF-EHEA:
Kısa Düzey

1.Ortaöğretim düzeyinde
kazanılan yeterliliklere
dayalı olarak alanında
temel düzeyde bilgiye
sahiptir.

1.Sosyal hizmetler alanında
edindiği temel düzeydeki
bilgileri kullanır.

2.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili temel bilgisayar
programlarını ve ilgili
teknolojileri kullanır.

3. Çocuk, engelli ve yaşlı  gibi
özel gereksinim grupları ile
ilgili bakım işlevini görür.

1.Kendisine verilen
görev ve
sorumlulukları yerine
getirir.

2.Ekip üyesi olarak
sorumluluk alır.

1.Edindiği temel
düzeydeki bilgi ve
becerileri eleştirel
olarak
değerlendirir.

2.Öğrenme
gereksinimlerini
belirler.

3.Yaşam boyu
öğrenme bilincine
sahiptir.

1.Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları
bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla
paylaşır.

3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel
Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar.

4.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar
Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı
ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

1.Alanı ile ilgili olarak
toplumsal, bilimsel, kültürel,
hukuksal ve etik değerlere uygun
hareket eder.

2.Kalite yönetimi ve süreçlerine
uygun davranır ve bunlara
katılır.

3.Dış görünüm, tavır, tutum ve
davranışları ile topluma örnek
olur.

1 İlgili temel alanda TYYÇ 5. Düzey (önlisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.1.2.Sosyal Hizmet Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)2

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme

ve Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği

Öğrenme
Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

6

LİSANS
_____

EQF-LLL:
6. Düzey

_____

QF-EHEA:
1. Düzey

1.Sosyal hizmetler alanındaki temel
ve güncel bilgileri içeren ders
kitapları, uygulama araç-gereçleri
ve multimedya eğitim araç
gereçleri ile diğer kaynaklarla
desteklenen ileri düzeydeki
kuramsal ve uygulamalı bilgilere
sahiptir.

2.Bilginin doğası, kaynağı,
sınırları, doğruluğu, güvenirliliği
ve geçerliliğini değerlendirme
bilgisine sahiptir.

3. Sosyal hizmetler alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma, güncel
literatürü izleme, değerlendirme
ve uygulayabilme bilgisine
sahiptir.

1.Sosyal hizmetler alanında edindiği
ileri düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanarak bilimsel olarak
kanıtlanmış verileri yorumlar ve
değerlendirir, sorunları tanımlar,
analiz eder, araştırmalara ve
kanıtlara dayalı mesleki ve etik
değerleri gözeterek çözüm önerileri
geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip
çalışması yapar.

2.Sosyal hizmetler ve araştırma alanı
ile ilgili bilgi teknolojilerini
kullanır.

3.Sosyal hizmetler alanında edindiği
ileri düzeydeki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanarak
birey, aile ve topluma yönelik
eğitim yapar.

4.Alanına özgü sorunlara bilimsel
veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm
üretir.

1.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili sahip olduğu ileri
düzeydeki bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütür
ve bu alanda çalışan diğer
meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alır.

2.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili uygulamalarda
karşılaşılan ve
öngörülemeyen karmaşık
sorunları çözmek için
bireysel ve ekip üyesi
olarak sorumluluk alır.

3. Sorumluluğu altında
çalışanların bir proje
çerçevesinde gelişimlerine
yönelik etkinlikleri
planlar, yönetir ve süreci
izleyip değerlendirir.

4.Alanına özgü bilimsel bilgi
üretme sorumluluğunu
yerine getirir/tanımlayıcı
düzeyde araştırma yapar.

1. Sosyal hizmet
alanında
edindiği ileri
düzeydeki
bilgi ve
becerileri
eleştirel bir
yaklaşımla
değerlendirir.

2.Öğrenme
hedeflerini
belirler ve
öğrenmeyi
öğrendiğini
gösterir.

3. Öğrenme
kaynaklarını
belirler,
kaynaklara
etkin/hızlı
erişir.

4.Yaşam boyu
öğrenmeyi
benimsediğin
gösterir,
gelişime açıktır
ve bu davranışı
devam ettirir.

5.Bilgiye ulaşma
yollarına karar
verir ve
uygular.

1.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir;
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır,
ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini,
istek ve beklentilerini dinler.

2.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda
düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini nicel ve nitel verilerle
destekleyerek, ekip çalışması içinde ve
sürecin etkin bir elemanı olarak uzman
olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

3.Toplumsal sorumluluk bilinci ile
yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek
grupları ile işbirliği içinde proje ve
etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

4.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil
Portföyü B1 Genel Düzeyinde
kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar.

5.Alanının gerektirdiği en az Avrupa
Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanır.

6.Sosyal hizmetler alanında toplumun ve
dünyanın gündemindeki
olayları/gelişmeleri izler ve
değerlendirir.

7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim
kurar.

8.Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve
becerisine sahiptir.

9.Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin
ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve
etkili kayıt tutar.

1.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili verileri toplar,
yorumlar, uygular ve
sonuçlarının duyurulması
aşamalarında ilgili
disiplinlerden kişilerle
işbirliği yapar ve toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik
değerlere uygun hareket
eder.

2. Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranır
ve bu süreçlere katılır.

3.Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarına
uygun davranır.

4.Profesyonel kimliği ile
meslektaşlarına rol model ve
topluma örnek olur.

5.İnsan ve sosyal çevresi
arasındaki ilişkisini
anlamaya yetkindir.

6.Mezuniyet sonrası kurum içi,
yerel, ulusal ve uluslararası
eğitimlere katılır.

7.Etik ilkelerin ve etik
kurulların eğitim- uygulama
ve araştırma alanlarında birey
ve toplum için önemini
açıklar.

2 İlgili temel alanda TYYÇ 6. Düzey (lisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.1.3.Sosyal Hizmet Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)3

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı

Bağımsız Çalışabilme
ve Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

7

YÜKSEK
LİSANS

_____

EQF-LLL:
7. Düzey

_____

QF-EHEA:
2. Düzey

1.Lisans düzeyi
yeterliliklerine dayalı
olarak sosyal hizmetler
alanındaki alt uzmanlık
dallarında güncel
bilgilere sahiptir, bunları
geliştirir ve derinleştirir.

2.Sosyal hizmetler
alanında ilişkili olduğu
disiplinler arasındaki
etkileşimi kavrar ve
kullanır.

3.Sosyal hizmetler
alanının gerektirdiği
düzeyde bilgi
teknolojileri, teknik
ekipman ve alana özgü
olan cihaz ve aletler
hakkında bilgi sahibidir.

4.Sosyal hizmetler alanına
yönelik yapılan
çalışmalarda sürekli
olarak kullanılan bir
araç olarak istatistik
hakkında bilgi
sahibidir, ilgili
yazılımları etkili
kullanır.

1.Sosyal hizmetler alanında
edindiği alt uzmanlık
düzeyindeki kuramsal ve
uygulamalı bilgilerini kullanır.

2. Sosyal hizmetler alanında sahip
olduğu bilgileri farklı
disiplinlerden gelen bilgilerle
bütünleştirip yeni bilgiler
oluşturmak için yorumlar,
değişik araştırma yöntemleri
kullanarak analiz ve sentez
yapar ve çözüm önerileri getirir.

3. Sosyal hizmetler alanında
yaptığı araştırmanın raporunu
yazar.

4.Sosyal hizmetler alanının
gerektirdiği düzeyde bilgisayar
dâhil diğer teknolojik araçlar ile
alana özgü olan cihaz ve aletleri
ileri düzeyde kullanarak gerekli
incelemeyi yapar, problemleri
ve sorunları çözümler.

5.Alanındaki istatistik
yazılımlarını etkin kullanır,
istatistiksel yöntemleri doğru
seçer, doğru hesaplar ve doğru
yorumlar.

1.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili uzmanlık gerektiren
hususları  kurgular, çözüm
önerileri getirir, sorunları
çözer, elde edilen sonuçları
değerlendirir ve
gerektiğinde uygular.

2.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili konularda
öngörülmeyen karmaşık
durumlarla karşılaşması
halinde çözüm önerileri
geliştirir ve sorumluluk
alarak çözüm üretir.

3.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili çalışmaları bağımsız
ve/veya ekip olarak
yürütür.

4. Bilimsel bir makaleyi
ulusal düzeyde bir dergide
yayınlar ya da bilimsel bir
toplantıda sunar.

5.Alanı ile ilgili öncelikli
konularda bilimsel klinik
ve/veya tanımlayıcı
araştırma/sunum/yayın
yapar.

1.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili bilgileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirir ve
öğrenmesini yönlendirir.

2.Sosyal hizmetler alanı ile
ilgili mesleki gelişim ve
yaşam boyu öğrenme
ilkelerini gerçekleştirdiği
çalışmalarda uygular.

3.İstatistiksel analiz
konusunda, bilimsel bir
makaleyi okuyup
değerlendirebilecek
düzeyde istatistiksel analiz
yapar ve kanıta dayalı
uygulamaları takip eder ve
mesleki uygulamalar ile
ilgili kendi alanında kanıt
oluşturacak araştırmalar
yapar.

1.Sosyal hizmetler alanındaki
bilgilerini, güncel gelişmeleri
ve kendi çalışmalarını aynı
alandaki veya dışındaki
gruplarla yazılı, sözlü ve
görsel olarak sistemli bir
biçimde tartışır ve paylaşır.

2.Mesleki ve profesyonel
ortamdaki sosyal ilişkileri ve
bu ilişkileri yönlendiren
normları eleştirel bir
bakışaçısıyla inceler ve
bunları geliştirmek üzere
gereğini yapar.

3. Bir yabancı dili en az
Avrupa dili portföyü B2 genel
düzeyde kullanarak sözlü ve
yazılı iletişim kurar.

1.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda
strateji ve politika geliştirebilme ve
uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen
sonuçları bilimsel ve etik çerçevede
değerlendirir.

2.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verilerin
toplanması, kayıtlanması, yorumlanması,
duyurulması aşamalarında toplumsal,
bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu
değerleri öğretir.

3.Sosyal hizmetler alanında özümsediği
bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini,
disiplinler arası çalışmalarda uygular.

4. Sosyal hizmetler alanındaki güncel
gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde
değerlendirir.

5.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda
strateji, politika ve uygulama planları
geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite
süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

6.Sosyal hizmetlerin daha ileri götürülmesine
ilişkin ulusal ve uluslararası sosyal
hizmetler politikası çalışmalarına katkıda
bulunur.

7.Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve
toplum için önemini açıklar, etik davranır.

3 İlgili temel alanda TYYÇ 7. Düzey (yüksek lisans) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.1.4.Sosyal Hizmet Temel Alanı DOKTORA Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)4

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme
Yetkinliği

İletişim ve Sosyal
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

8

DOKTORA
_____

EQF-LLL:
8. Düzey

_____

QF-EHEA:
3. Düzey

1.Yüksek lisans yeterliliklerine
dayalı olarak sosyal hizmetler
alanındaki güncel ve ileri
düzeydeki bilgileri özgün
düşünce ve/veya araştırma ile
uzmanlık düzeyinde geliştirir,
derinleştirir ve alanına yenilik
getirecek özgün tanımlara ulaşır.

2.Sosyal hizmetler alanının ilişkili
olduğu disiplinler arası etkileşimi
kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri
analiz, sentez ve
değerlendirmede uzmanlık
gerektiren bilgileri kullanarak
özgün sonuçlara ulaşır.

3.İleri düzeyde farklı araştırma
yöntem ve tekniklerine ilişkin
bilgiye sahiptir.

1.İleri düzeyde araştırma yöntem ve
tekniklerini kullanarak yeni bilgiler
üretebilme becerisine sahiptir.

2.Sosyal hizmetler alanındaki yeni bilgileri
sistematik bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve kullanabilme
becerisine sahiptir.

3.Sosyal hizmetler alanında sorun ve
gereksinimler temelinde yeni hizmet
modelleri geliştirebilme becerisine
sahiptir.

4.Sosyal hizmetler alanına yenilik getiren,
yeni bir düşünce, yöntem, tasarım
ve/veya uygulamayı geliştirir ya da
bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım
ve/veya uygulamayı farklı bir sosyal
hizmetler alanına uygular; özgün bir
konuyu araştırabilme, kavrayabilme,
tasarlayabilme, uyarlayabilme ve
uygulayabilme becerisine sahiptir.

5.Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel
analizini, sentezini ve değerlendirmesini
yapar.

6.Karmaşık ve zor vakalarda süpervizyon
verir.

 1.Sosyal hizmetler alanına yenilik
getiren, yeni bir düşünce,
yöntem, tasarım ve/veya
uygulama geliştiren ya da bilinen
bir düşünce, yöntem, tasarım
ve/veya uygulamayı farklı bir
alana uygulayan özgün bir
çalışmayı bağımsız olarak
gerçekleştirerek alanındaki
ilerlemeye katkıda bulunur.

2.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili
ulusal ve/veya uluslararası
hakemli dergilerde makale(ler)
yayınlayarak alanındaki bilginin
sınırlarını genişletir.

3.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili
ve disiplinler arası sorunların
çözümlenmesini gerektiren
ortamlarda liderlik yapar.

1.Yaratıcı ve
eleştirel
düşünme, sorun
çözme ve karar
verme gibi üst
düzey zihinsel
süreçleri
kullanarak
sosyal hizmetler
alanı ile ilgili
yeni düşünce ve
yöntemler
geliştirir ve
mesleki/akadem
ik ortamlarda
aktarır.

1.Sosyal ilişkileri ve bu
ilişkileri yönlendiren
normları eleştirel bir bakış
açısıyla inceleyebilme,
geliştirebilme ve
gerektiğinde değiştirmeye
yönelik eylemleri yönetir.

2.Uzman kişiler ile
alanındaki konuların
tartışılmasında özgün
görüşlerini savunabilme ve
alanındaki yetkinliğini
gösteren etkili bir iletişim
kurar.

3.Bir yabancı dili en az
Avrupa Dil Portföyü C1
Genel Düzeyinde
kullanarak ileri düzeyde
yazılı, sözlü ve görsel
iletişim kurar ve tartışır.

1.Sosyal hizmetler alanındaki
bilimsel, teknolojik, sosyal veya
kültürel ilerlemeleri tanıtarak,
yaşadığı toplumun bilgi toplumu
olma ve bunu sürdürebilme sürecine
katkıda bulunur.

2.Alanı ile ilgili karşılaşılan
sorunların çözümünde stratejik
karar verme süreçlerini kullanarak
işlevsel etkileşim kurar.

3.Sosyal hizmetler alanı ile ilgili
konularda karşılaşılan toplumsal,
bilimsel, kültürel ve etik sorunların
çözümüne katkıda bulunur ve bu
değerlerin gelişimini destekler.

4. Sosyal hizmetler alanındaki diğer
disiplinler ile çalışabilme
deneyimine sahiptir.

5. Sosyal hizmetler alanına yönelik
yaptığı çalışmalarda doğru
istatistiksel yöntemleri seçer ve
uygular, doğru yorumlar; analiz ve
sentez yapar.

6. Sosyal hizmetler alanı ile ilgili
güncel gelişmeleri ve bilgileri
hizmet verdiği insanlar ve toplum
yararına kullanır.

4 İlgili temel alanda TYYÇ 8. Düzey (doktora) Yükseköğretim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.2. Sosyal Hizmet Temel Alanı Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)

2.2.1.Sosyal Hizmet Temel Alanı ÖNLİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)5

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

5

ÖNLİSANS
_____

EQF-LLL:
5. Düzey

_____

QF-EHEA:
Kısa Düzey

5 İlgili temel alanda TYYÇ 5. Düzey (önlisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.2.2.Sosyal Hizmet Temel Alanı LİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)6

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

6

LİSANS
_____

EQF-LLL:
6. Düzey

_____

QF-EHEA:
1. Düzey

6 İlgili temel alanda TYYÇ 6. Düzey (lisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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2.2.3.Sosyal Hizmet Temel Alanı YÜKSEK LİSANS Yeterlilikleri (Mesleki Ağırlıklı)7

YETKİNLİKLER
TYYÇ

DÜZEYİ

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik

7

YÜKSEK
LİSANS

_____

EQF-LLL:
7. Düzey

_____

QF-EHEA:
2. Düzey

7 İlgili temel alanda TYYÇ 7. Düzey (yüksek lisans) Mesleki Eğitim Profili mevcut ise tanımlanacaktır.
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