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Sosyal Hizmet
programından
mezun olduktan
sonra neler
yapabilirim?

Web Sitesi:
http://kariyer.biruni.edu.tr/

Eposta: kariyer@biruni.edu.tr

Bu çalışma Sosyal Hizmet
programı mezunlarının genel olarak
çalışabileceği alanlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamıştır.
Bu bilgiler iş arayışınıza destek olmayı, sizlere yol göstermeyi ve
yapacağınız araştırmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve destek için Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu bilgiler belirli bir sektörü, alanı, kurumu, şirketi veya
akademik kurumu tavsiye niteliğinde değildir. Olası iş fırsatları,
sektörler, iş alanları, kurumlar, şirketler ve akademik kurumlar
burada yazanlarla sınırlı değildir. Burada yazılı olanların
haricinde de fırsatlar olabilir.

Sosyal Hizmet
Programın amacı, korunmaya
muhtaç
çocuklar,
yaşlılar,
engelliler, suçlular, yoksullar,
hastalar, işsizler gibi toplum
kesimlerinin
sorunlarının
çözümünde bireylere, mesleki
bilgi ve becerisiyle yardımcı olan,
bu sorunların önlenmesi ve
çözülmesi için çalışan bireyler
yetiştirmektir.
Sosyal hizmetler; birey, grup ve
toplumun
sosyal
çevreyle
bağlantılı; sosyal çevre, aile,
okul, işyeri, toplum, yasalar,
politikalar
gibi
sorunlarını
çözmekte
yardımcı
olmayı
hedefleyen bilimsel ve mesleki
bir disiplindir. Sosyal hizmet
uygulamalarını daha etkin ve

verimli bir şekilde sunabilmek
profesyonel
bir
ekibin
çalışmasıyla
mümkün
olabilmektedir. Sosyal hizmet
kurumları sosyal refah hizmetleri
çerçevesinde başta dezavantajlı
gruplar (engelli, yaşlı vb.) olmak
üzere, çocuk refahına, gençlik
hizmetlerine,
ailenin
korunmasına, eğitim ve adalet vb.
alanlarda
sosyal
refah
hizmetlerinin sunulmasında bir
araçtır. Bu aracın etkili ve etkin
bir şekilde kullanılması için
bilimsel düzeyde hizmet eğitimi
almış meslek personellerine
ihtiyaç bulunmaktadır. Kişisel ve
toplumsal sorunlara derin ilgi
duyan ve devamlı olarak kendini
ve sosyal anlayışını geliştirecek

bir meslek arayan kişiler için
sosyal hizmet alanı ilginç ve
doyurucu olabilir. Sosyal hizmet,
anlayışlı, insanların refahına ilgi
duyan, liderlik özelliklerine sahip
kişiler için çeşitli ve yeni
olanaklar sağlayan bir meslektir.
Bu kapsamda Biruni Üniversitesi
kuruluş misyonu ve vizyonu
çerçevesinde, Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksel Okulu bünyesinde
Sosyal
Hizmet
ön lisans
programıyla alanında mesleki
bilgilerle iyi derecede donatılmış,
sorumluluk sahibi ve insan
ilişkilerinde başarılı öğrenciler
yetiştirerek, artan bu talebi
karşılayabilecek nitelikli teknik
eleman
yetiştirilmesi
hedeflenmektedir.

OLASI SEKTÖRLER
Merkez ve taşra teşkilatları

Sivil toplum kuruluşları

Denetimli serbestlik büroları

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler

Görme ve işitme engelli okulları

Nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
rehberlik ve araştırma merkezleri

Çocuk yuvaları

Yerel yönetimleri

Kreş ve gündüz bakımevleri

Sosyal hizmet ve sosyal yardım
birimleri

Emniyet müdürlüklerinin çocuk
büroları

Huzurevleri (Belediye’ye Bağlı)

DPT’de, özel rehabilitasyon
merkezleri

Islahevleri
•Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri

SGK Sözleşmeli Büro Personeli

Özel Hastaneler (Hasta Hakları
Birimi ve Hakla İlişkiler Birimi)

Branş ve İhtisas Hastaneleri
(Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk,
Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar,
Psikiyatri)

Sosyal Yardım Birimleri
Özel Eğitim Kuruluşları

DİKEY GEÇİŞ İLE GEÇEBİLECEĞİ BÖLÜMLER
Sosyal hizmet

Sosyoloji

İŞ ARAMA PORTALLARI
Kariyer.net: http://www.kariyer.net/website/index.aspx
Yenibiriş: http://www.yenibiris.com/
Secret CV: http://www.secretcv.com/
Careerjet: http://www.careerjet.com.tr/
Devlet Kurumları: http://www.ab-ilan.com/, http://www.memurlar.net/

DAHA FAZLASI İÇİN KARİYER MERKEZİ WEB SİTESİ
http://kariyer.biruni.edu.tr/

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları
Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler
birimleri

