
Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Sosyal 

Yardımcı yetiştirmek üzere sosyal hizmet bölümlerinde sertifika 

programları açılmalıdır. 

Sosyal Yardımcıların İstihdam Olanakları: 

-Sosyo-Ekonomik Düzeyi yüksek aileler,  

-Büyük işletme sahipleri, 

-Büyük işletme yöneticileri,  

-Akademisyenler,  

-Çocuğu olup çalışan anne ve babalar,  

-Ev işlerinde sosyal güçlükler yaşayan aileler,  

-Sürekli bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve hasta sahibi kimseler, 

-Engelli aileleri,  

-Sevgi evleri, kreş ve gündüz bakımevleri, huzurevleri, fizik tedavi ve 

rehabilitasyom merkezleri, 

-Toplumun geneli, 

Sosyal sektördeki ara eleman gereksinimlerinin Batı standartlarına, 

çağın ve bilimin gereklerine uygun, planlı bir şekilde giderilmesi için 

SOSYAL YARDIMCI yetiştirilecektir. 

KAYIT KOŞULLARI 

1. Sosyal Yardımcı Sertifika Programına Katılabilmek için 

üniversitelerde ön lisans eğitimi veren yüksekokullar veya lisans 

eğitimi veren Fakültelerden mezun olmak gerekmelidir. 

 

 

 



MESLEĞİN TANIMI ve İÇERİĞİ 

 

Sosyal hizmetler alanında temel bilgi ve becerileri kazanmış, 

insancıl nitelikleri gelişmiş, hedef kitlesinin yaşam boyu gelişim 

özelliklerini bilen, profesyonel bakım tekniklerini içselleştirmiş 

ve çok disiplinli eğitim formasyonu kazanmış; yukarıda sayılan 

kişi, aile, grup ve kurumların sosyal eli olarak niteleyebileceğimiz 

elemana SOSYAL YARDIMCI, denir. Sosyal hizmetlerde yetişmiş 

sosyal yardımcıya uygulanan eğitim programının niteliğine bağlı 

olarak sosyal sekreterlik, sosyal teknikerlik veya sosyal  bakıcılık 

da yaptırılabilir. Modern toplumun karmaşık hayatının 

zorluklarını aşmada kişi, aile ve kurumlar için bu elemanlar 

vazgeçilemez hale gelecektir. Bu bakımdan sosyal yardımcıyı 

çağın sorunlarını çözmede önemli bir olarak görebiliriz. 

 

2. Tanımı Verilen Mesleki Programda Alan Tercihi yoğunluklu 

olmak üzere 33 Kedilik;  Toplam 450 saat teorik ve uygulamalı 

ders yapılmalıdır. 

3. Sosyal Yardımcılar; Aldıkları eğitime göre Çocuk Bakımı, Yaşlı 

Bakımı, Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Genel Sosyal Yardımcı 

formasyonuna sahip olarak yetiştirilmelidir. 

4. Derslerin yarısı alan ağırlıklı diğer yarısı ise; Sosyal Hizmetler, 

Aile İlişkileri, temel teknik beceriler, beslenme, sağlık ve ev 

ekonomisi şeklinde olmalıdır. 

Aile İlişkileri, sosyal hizmetler ve sağlık dersleri ; Sağlık Bilimleri 

Fakültesi ilgili bölümleri tarafından,  teknik beceriler Mimarlık- 

Mühendislik Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu ilgili öğretim 

elemanları tarafından, alan dersleri;  çocuk gelişimi, hemşirelik, 

sosyal hizmet bölümleri ve alan hakimiyeti yeterli olan 

akademisyenler tarafından yürütülmelidir. 

 



Sosyal hizmetler, sosyal yardımlar, ev ekonomisi ve aile 

hayatının vazgeçilmez bir çok alanında sosyal refahı da 

arttıracak şekilde yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.  

 


