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Öz 

Bu araştırmanın amacı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çalışan sosyal hizmet 
uzmanlarının sosyal adalet savunuculuğu düzeylerini ortaya koymaktır. Nicel araştırma yöntemleri kullanılan 
verilerin analizinde t-testi, korelasyon ve ANOVA analizleri kullanılmış ve 100 sosyal hizmet uzmanının 
araştırmaya katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya göre sosyal hizmet uzmanlarının sosyal adalet savunuculuğu, 
işbirlikçi hareket, müracaatçının güçlendirilmesi ve müracaatçı/toplum savunuculuğu düzeyleri yüksek; 
sosyal/politik savunuculuk düzeyleri orta düzeydedir. Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal adalet savunuculuğu ve 
işbirlikçi hareket düzeyleri kamu kurum ve kuruluşunda ve sivil toplum kuruluşunda çalışma durumuna göre 
anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Ayrıca sosyal adalet savunuculuğu ve alt ölçekleri cinsiyete, bir STK’ya üye 
olma ve üniversite dışında bir savunuculuk eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 
Bununla birlikte sosyal adalet savunuculuğu ve alt ölçekleri ile kamuda çalışma süresi ve STK’da çalışma süresi 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum kuruluşlarında çalışan sosyal hizmet uzmanlarının sosyal adalet savunuculuğu düzeylerini etkileyen 
etmenlerin araştırılarak; alanın ve sosyal hizmet uzmanlarının güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir. 

*Bu çalışma “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Çalışan Sosyal Hizmet
Uzmanlarının Sosyal Adalet Savunuculuğu Düzeylerinin Karşılaştırılması“ adlı yüksek lisans çalışmasının verileri
kullanılarak hazırlanmıştır.
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Abstract 
The aim of this study is to reveal the levels of social justice advocacy of social workers working in public 
and non-governmental organizations (NGO). In the analysis of the data, quantitative methods of t-test, 
correlation, and ANOVA analyzes were used, and 100 social workers were participated in the study. 
Results of study reveal that social workers’ social justice advocacy, collaborative action, client 
empowerment, and client/community advocacy levels are high, and social/political advocacy levels are 
medium. Accordingly, social justice advocacy and collaborative action levels of social workers differ 
significantly whether they work in public or non-governmental organizations. In addition, social justice 
advocacy and the subscales differ significantly according to gender, being a member of an NGO, and 
receiving advocacy training from outside of the university. Also, there is a significant relationship 
between social justice advocacy with the subscales and working times in the public and non-
governmental sectors. In line with the results obtained, by investigating the factors affecting the social 
justice advocacy levels of social workers working in public institutions and non-governmental 
organizations; it is recommended to carry out studies to strengthen and improve the social workers and 
the field. 

Keywords: Advocacy, Social Justice, Social Justice Advocacy, Social Work in NGO’s, Social Work in 
Public Sector. 
Received: 28.08.2020 
Accepted: 01.12.2020 

Suggested Citation:  
Bozdemir, R. and Kılıç Ceyhan, E. (2020). Comparison of Social Justice Advocacy Levels of Social 
Workers Working in Public Institutions and Non-Governmental Organizations, Journal of Social, 
Humanities and Administrative Sciences, 3(12): 956-970. 
© 2020 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 


