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SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ ARAŞTIRMASI
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI (SES); 
BU ANKETLE,  
"SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİNİN  
SOSYAL HİZMETLER ALANINA İLİŞKİN TEMEL SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ"  
DERLEMEYİ AMAÇLAMAKTADIR. 

Bu nedenle bu alanda h�zmet veren sosyal h�zmet emekç�ler�n�n görüş b�ld�rmes� çok öneml�d�r.  
Anket�n sonuçları, 2-3 Haz�ran 2018 tar�h�nde yapılacak olan Sosyal H�zmet Çalıştayında 
kamuoyunun b�lg�s�ne sunulacaktır.

Anket 14 Mayıs 2018 tar�h�ne kadar uygulanacaktır.

En fazla 3-5 dak�kanızı ayıracağınız bu çalışma �le "sosyal h�zmet alanına �l�şk�n" deney�mler�n�z� ve 
görüşler�n�z� Send�kamız SES'e �leteb�l�rs�n�z.

YANIT VERDİĞİNİZ İÇİN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI OLARAK 
TEŞEKKÜR EDERİZ.

* Gerekl�

1. Çalışma durumunuza uygun seçeneğ� �şaretley�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Kadrolu

 Kadro Karşılığı Sözleşmel�

 Sözleşmel�

 Taşeron (Alt �şveren)

 D�ğer: 

2. İşyer�ndek� ünvanınızı/�ş�n�z� açıkça yazab�l�r
m�s�n�z? *
Örn: Sosyal H�zmet Uzmanı, Ps�kolog,
Sosyolog, Çocuk Gel�ş�mc�, Öğretmen, Çocuk
Eğ�t�c�s�, Memur, VHKİ, vb.

3. C�ns�yet�n�z� bel�rt�n�z. *

4. Meden� durumunuza uygun seçeneğ� �şaretley�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Evl�

 Bekar
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5. Eğ�t�m düzey�n�ze uygun seçeneğ� �şaretley�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 L�se altı

 L�se ve Deng�

 Önl�sans

 L�sans

 L�sansüstü

 Doktora

6. Çalıştığınız �l�n traf�k kodunu yazab�l�r
m�s�n�z? *

7. Çalıştığınız sosyal h�zmet
kurumu/kuruluşunun adını yazab�l�r m�s�n�z?
*

8. Kaç yıldır sosyal h�zmet alanında
çalışyorsunuz? *

9. Barınma durumunuza uygun seçeneğ� �şaretley�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 K�racıyım

 İpotekl� konut kred�s� ödüyorum

 Ev sah�b�y�m

 D�ğer: 

10. Hanen�zde BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ KİŞİ SAYISINI BELİRTİNİZ. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 K�mseye bakmakla yükümlü değ�l�m.

 1 k�ş�

 2 k�ş�

 3 k�ş�

 4 k�ş�

 5 k�ş�

 5'ten çok

11. Şu anda aldığınız ücrete �l�şk�n uygun seçeneğ� �şaretley�n�z. *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 4 k�ş�l�k b�r hanen�n temel �ht�yaçları �ç�n yeters�z b�r ücret alıyorum.

 4 k�ş�l�k b�r hanen�n temel �ht�yaçları �ç�n kısmen yeterl� b�r ücret alıyorum.

 4 k�ş�l�k b�r hanen�n temel �ht�yaçları �ç�n kes�n yeterl� b�r ücret alıyorum.
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Türk�ye'de sosyal h�zmet uygulaması hakkında görüşünüzü
bel�rt�n�z

12. Meslek� eğ�t�m�n�z �le yaptığınız �şler arasında uyum olduğunu düşünüyor musunuz *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Evet

 Hayır

 F�kr�m yok

 D�ğer: 

13. Türk�ye'de sosyal h�zmet sunumuna �l�şk�n aşağıdak� önermeler� değerlend�r�n�z *
Her satırda yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum Katılıyorum F�kr�m

yok

Sosyal h�zmet sunumu tamamen
kamu el�yle yürütülmel�d�r.
Sosyal h�zmet sunumuna �l�şk�n
personel yeters�zl�ğ� mevcuttur.
Sosyal h�zmet sunumunda ASP
Bakanlığının yapılanması
yeters�zd�r.
Kurum pol�t�kaları sosyal h�zmet
emekç�ler�n�
değers�zleşt�rmekted�r.

14. Sosyal h�zmet çalışanlarının çalışma koşulları hakkında görüşünüzü bel�rt�n�z *
Her satırda yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum Katılıyorum F�kr�m

yok
Sosyal h�zmet çalışanlarının
çalışma koşulları meslek�
standartlara uygundur.
Sosyal h�zmet çalışanlarının
çalışma koşulları g�derek
kötüleşm�şt�r.
Sosyal h�zmet çalışanlarının
çalışma süreler� çok uzundur.
Sosyal h�zmet çalışanlarının �ş
yoğunluğu çok fazladır.

15. A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığının, Sosyal H�zmet Emekç�ler�ne yönel�k
pol�t�kalarından memnun musunuz? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Sosyal H�zmet Emekç�ler�ne yönel�k tüm pol�t�ka ve uygulamalardan MEMNUNUM.

 Sosyal H�zmet Emekç�ler�ne yönel�k tüm pol�t�ka ve uygulamalardan KISMEN
MEMNUNUM.

 Sosyal H�zmet Emekç�ler�ne yönel�k tüm pol�t�ka ve uygulamalardan MEMNUN DEĞİLİM.

 D�ğer: 
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16. Sosyal h�zmet çalışanlarına yönel�k �şyer�nde ş�ddete �l�şk�n görüşünüzü bel�rt�n�z. *
Her satırda yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum Katılıyorum F�kr�m

yok
Sosyal h�zmet çalışanlarına
yönel�k ş�ddet yaygındır
Sosyal h�zmet çalışanlarına
ş�ddet� önlemeye yönel�k �şleyen
b�r s�stem bulunmamaktadır.

17. Meslek yaşamınız süres�nce sosyal h�zmet sunarken ş�ddete maruz kaldınız mı? *
Uygun olanların tümünü �şaretley�n.

 Sosyal h�zmet sunarken çalıştığım süre �çer�s�nde h�çb�r zaman, h�çb�r şek�lde ş�ddete
maruz kalmadım.

 Üst yönet�c�ler tarafından ş�ddete maruz kaldım.

 H�zmet sunduğum k�ş�lerden ş�ddete maruz kaldım.

 D�ğer: 

18. Sosyal h�zmet çalışanlarına yönel�k mob�ng hakkında görüşünüzü bel�rt�n�z *
Her satırda yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

Katılmıyorum Kısmen
katılıyorum Katılıyorum F�kr�m

yok

Sosyal h�zmet çalışanlarına
yönel�k mob�ng yaygındır.
Sosyal h�zmet çalışanlarına
yönel�k mob�ng�n öneml� b�r
neden� yönet�c�lerd�r.
Sosyal h�zmet çalışanlarına
yönel�k mob�ng� önleyecek
�şleyen b�r denet�m mekan�zması
yoktur.

19. Çalıştığınız �şyer�nde f�z�ksel koşullarına �l�şk�n SORUN yaşanan seçenekler� �şaretley�n�z *
Uygun olanların tümünü �şaretley�n.

 Yemekhane sorunu var.

 Asansör sorunu var.

 Engell� tuvaletler� sorunu var.

 Engell�/yaşlı er�ş�leb�l�rl�ğ� sorunu var.

 Soğuğa karşı ısınma sorunu var.

 Sıcağa karşı kl�ma/soğutma s�stem� sorunu var.

 İşyer�m�ze ulaşım sorunu var (Serv�s veya uygun araç yok).

 İşyer�m�z sosyal h�zmet sunumuna uygun b�r muh�tte değ�l.

 B�na �ç� bölümleme (oda, salon, bahçe, hol, vb.) sosyal h�zmet sunumuna uygun değ�l.

 İşyer�m�zde f�z�ksel koşullar açısından h�çb�r sorun YOK

 D�ğer: 
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20. Çalıştığınız �şyer�nde SOSYAL HİZMET SUNARKEN hang� �ht�yaçlarınızın karşılanmasında
sorun yaşadığınıza da�r uygun seçenekler� �şaretley�n�z *
Uygun olanların tümünü �şaretley�n.

 B�lg�sayar/büro/kırtas�ye sarf malzemeler� zamanında veya �ht�yaca uygun get�r�lm�yor.

 Meslek� anlamda h�zmet �ç� gel�şt�rme eğ�t�mler� yeterl� ver�lm�yor.

 Meslek� gerekl�l�ğe uygun çalışma ortamı sağlanmıyor.

 İşyer�m�zde h�zmet sunumu açısından h�çb�r sorun YOK

 D�ğer: 

21. B�r sosyal h�zmet çalışanı olarak aşağıdak� alanların hang�s�nde h�zmet sunuyorsunuz? *
Yalnızca b�r şıkkı �şaretley�n.

 Çocuk

 Kadın

 Engell�

 Yaşlı

 Sosyal ve ekonom�k destek

 D�ğer: 

22. S�ze göre kend� çalışma alanınıza �l�şk�n en öneml� 5 sorunu ve varsa çözüm öner�ler�n�z�
yazınız.
 

 

 

 

 

Aşağıdak� Gönder tuşunu tıklamayı unutmayınız! B�ze �letmek
�sted�ğ�n�z d�ğer konuları aşağıya yazab�l�rs�n�z.
SES Genel Merkez�, Yanıt verd�ğ�n�z �ç�n Teşekkür Eder 
 
İlet�ş�m B�lg�ler�m�z 
sosyalh�zmetarast�rmas�@gma�l.com 
 

23. Send�kamıza �letmek �sted�ğ�n�z d�ğer konuları aşağıya yazab�l�rs�n�z.
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