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EK-1 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

1. SINIF I. DÖNEM 

SHB 101 Uygarlık Tarihi  

Ders, insanlığın tarihsel süreklilikte bir kuşaktan diğerine aktardığı yapıp-etmeler bütünü 

olarak uygarlık sürecini oluşturan toplumsal, kültürel ve siyasi gelişmeleri genel bir 

çerçeveyle ele almaktadır. Uygarlık tarihi dersinin amacı, tarih boyunca iz bırakmış kimi 

uygarlıkların kaynaklarını, düşünce, değer ve inanç sistemlerini, ortaya koydukları çeşitli 

kurumları değerlendirerek bu uygarlıkların benzeştiği ve farklılaştığı alanlara yönelik bir 

farkındalık oluşturmaktır. Bu çerçevede Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve 

Helen uygarlıkları ve kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma 

çağı, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve 

XX. yüzyılın en önemli olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler ele 

alınmaktadır. 

SHB 103 Sosyolojiye Giriş   

Bu dersin amacı sosyolojik bakış açısının diğer sosyal bilimlerle ilişkisini ve ayırt edici 

yönlerini öğretmek, temel sosyolojik kavramların açılımlarını ve imkânlarını, sosyolojik 

düşünmenin yöntemini, mantığını ve toplumsal yapı, kültür, birey ve toplum ilişkisi 

konularını öğretmektir. Kaynaklar:  

Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç Yay. Ankara, 2000.  

Josheph Fichter, Sosyoloji Nedir? Anı Yayıncılık, Ankara, 2002.  

Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Ayrıntı, İstanbul, 1998.  

SHB 105 Sosyal Hizmete Giriş  

Dersin amacı bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin tanımını, kuramsal temellerini, 

sosyal hizmetin diğer bilimlere göre ayırt edici özelliklerini; Dünyada ve Türkiye’de sosyal 
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hizmetin tarihsel gelişimini ele almaktır. Böylelikle amaç öğrencilerde sosyal hizmet bakış 

açısının yerleşmesini sağlamaktır. Kaynaklar:  

Charles Zastrow, Sosyal Hizmete Giriş, Nika Yayınevi, Ankara, 2013.  

Emre Kongar, Sosyal Çalışmaya Giriş, SABEV Yayınları, Ankara, 2007.  

Neil Thompson, Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak, Dipnot Yayınları, Ankara, 
2016.  

Veli Duyan, Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, Sosyal Hizmet 
Uzmanları Derneği, Ankara, 2012.  

SHB 107 Hukukun Temel Kavramları   

Ders hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk 

sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; 

kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve 

sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; 

sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. 

SHB 109 Genel İktisat 

Genel ekonomi, iktisadi insan, akılcılık, karar verme mekanizması, kıtlık, tercih, seçim, 

rasyonel davranış, fırsat maliyeti, iktisadi sistemler, serbest piyasa mekanizması, sosyalist 

iktisadi düzen ve karma ekonomik yapı genel giriş analizleri, üretim imkanları eğrisi, fayda, 

marjinal fayda ve artan fırsat maliyetleri. Talep, talep eğrisi, bireysel ve toplam talep eğrileri 

analizi. Arz ve arz eğrisi analizleri. Piyasa dengesi ve talep ve arzda meydana gelen 

değişmelere karşın piyasa dengesinde meydana gelen değişmelerin analizi. Esneklik, talep 

esnekliği, yay esnekliği, çapraz esneklik ve gelir esnekliği analizleri. Arz ve talep 

uygulamaları, fiyat ve miktar kontrolleri ve bunların genel piyasa dengesine etkileri. Üretim 

ve maliyetler analizi, kısa ve uzun dönem maliyetler ve maliyetlerde meydana gelen 

değişmelerin analizi. Tam rekabet piyasasında firma ve piyasa dengesi, kısa uzun dönem 

analizleri. Monopol piyasası, firma ve piyasa analizleri. Tam rekabet piyasası ve monopol 

piyasaların karşılaştırmalı analizi ve monopol piyasa yorum ve eleştirileri. 

SHB 111 Temel Bilgi Teknolojileri  

Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS 

Powerpoint, MS Access kullanımı.  
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SHB 113 Yabancı Dil I 

Dersin amacı, İngilizce diline ait gramer kurallarının öğrenilmesi, uygulanması ve dil yapısı 

ile ilgili bilgi sahibi olunması, bu dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetenekleri 

oluşturulması ve geliştirilmesidir. Kaynak:  

Numberone A Coursebook in English.  

SHB 115 Türk Dili I  

Dilin tanım ve Türk Dilinin problemleri, Dil-Kültür Bağları, Diller, Lehçe, Ağız, Türk Yazım 

Dili, Hece Bilgisi, Yapı Bilgisi, Kelime, Yüklem ve Bağlaçlar. 

SHB 117 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I  

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin amacı öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi 

koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkelerini 

benimsetmek, Atatürk'ün asker kişiliği kadar, büyük devlet insanı ve inkılâpçı kişiliğini de 

anlatmaktır.  

1. SINIF II. DÖNEM 

SHB 102 Siyaset Bilimine Giriş 

Temel kavramlar, konusu, yöntemi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, siyasetin psikolojik, sosyal 

ve ekonomik temelleri, siyasal kurumlar, iktidar ve devlet, siyasal sistem ve rejimler, siyasal 

katılım, siyasal partiler, baskı ve çıkar grupları, kamuoyu, propaganda konu ve kavramlarını 

öğrenmek.  

SHB 104 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 

Dersi alan öğrencilerin Türkiye’nin toplumsal yapısını ve sorunlarını tarihsel süreç içerisinde 

öğrenmelerini sağlamak ve günümüz Türkiye’si hakkında daha sağlıklı analiz yapmalarına 

yardımcı olmaktır.  

SHB 106 Felsefeye Giriş 

Felsefenin ne olduğu ve ne olmadığına ilişkin belirli bir kavrayış geliştirmek. Felsefi düşünme 

biçimini öğretmek. Temel felsefi tartışmaları öğretmek. Düşünce tarihinde yeri olan büyük 
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filozofların ve bilim insanlarının ele aldığı temel sorunlardan ve tartışmalardan bahsederek, 

tarih boyunca insanların bilgi üretim ve edinim süreçlerinin ne gibi değişimler geçirdiğini 

göstermek. Öğrencilerin ilgi duyabilecekleri sahaları tanıyabilmelerini sağlamak ve bu 

sahalarda derinlemesine bilgi edinmelerinin yollarını göstermek.  

SHB 108 Sosyal ve Kültürel Antropoloji  

Sosyal antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, 

kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları. Uygulamalı 

antropoloji ve sosyal hizmet ilişkisi. 

SHB 110 Psikolojiye Giriş 

Teorik ve kavramsal bilgi ağırlıklı olan bu derste, öğrencilere psikolojinin tarihsel gelişimi ve 

psikoloji kuramları ile ilgili genel bilgiler vermek amaçlanır. Bu ders, insan gelişimini ve 

psikolojisini tanımak ve değerlendirebilmek için bölümdeki diğer derslere temel 

niteliğindedir. Kaynak:  

Laura A. King, The science of psychology: An appreciative view, Boston: McGrawHil, 2012.  

Keith Stanovich, How to think straight about psychology, Boston: Pearson, 2004.   

Charles G. Morris, Psikolojiyi anlamak, Ankara: TPD, 2007.  

SHB 112 Sosyal Hizmet Kurum ve Ortam İnceleme 

Derste öğrencilerin, temel sosyal hizmet alanları ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır. Öğrenciler her kuruluş ziyareti öncesi seçilen makaleleri okuyarak kuruluş 

hakkında ön bilgi edinebileceklerdir.  

SHB 114 Yabancı Dil II   

The Simple Past Tense, Comparatives and Superlatives, Past Cont. Tense, Simple Future 

Tense, The present Perfect-Past Perfect Tenses, Adjective Clauses. 

SHB 116 Türk Dili II  

Zamir, Edat, Bağlaç, Cümle Bilgisi, Heceleme Kuralları, Kompozisyon, Yazım Türleri ve 

Planlanması, Makale Türleri ve Özellikleri, Fıkra, Söyleşi, Hikâye ve Şiir Türleri, Mektup, 

Dilekçe, Rapor Yazım Kuralları ve Örnekleri.  
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SHB 118 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Târihi II  

Osmanlı devletinin yıkılış süreci ile yeni Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşunu hazırlayan faktörler ile Türk İnkılabının esası ve özellikleri, Atatürkçülüğün ana 

ve bütünleyici ilkelerinin kavratılması ve benimsetilmesi ile milli birlik ve beraberlik ruhunun 

kazandırılması amacıyla okutulmaktadır. 

2. SINIF I. DÖNEM 

SHB 201 İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre I 

Dersin amacı öğrencilerin, insanın biyo-psiko-sosyal gelişimi ve değişimi ile bebeklikten, 

çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin gelişim ve değişimine yönelik temel kavramları, 

kuramsal yaklaşımları öğrenmesini ve bireyin içinde yaşadığı aile, gruplar, örgütler, kurumlar 

ve toplumla sosyal etkileşimi fark etmelerini ve analiz etme becerisini kazanmalarını 

sağlamaktır.  

SHB 203 Kent Sosyolojisi  

Kentleşme ile ilgili temel kavram ve sosyolojik teoriler. Dünyada özellikle Türkiye’de 

kentleşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri. Kentsel nüfusun kaynağı, özellikleri ve 

dağılımı. Kentsel bölgelerin sosyal yapısı. Kentin ekolojik düzeni. Kentlerde bireyler, gruplar 

ve sosyal kurumlar. Kentsel hayata uyum, gecekondu gelişmesi, Batı dünyasındaki “slum”lar 

ile gelişmekte olan ülkelerin sefalet mahalleleri arasında gecekonduların yeri konuları 

işlenmektedir. 

SHB 205 Kamu Yönetimi 

Dersin konuları şu şekildedir: Genel hatlarıyla kamu yönetimi ve özel yönetim ayrımı, devlet 

kavramı ve devletin unsurları, kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeylerdeki bürokratik 

örgütlenme anlayışı ve uygulamaları, kamu yararı ve kamusal hizmet yaklaşımları, memurluk, 

kamu görevliliği ve kamu hizmeti, küreselleşmenin kamu yönetimine etkileri, postmodernizm 

ve kamu yönetimi ilişkisi, kamu yönetiminde yeni gelişmeler ile yeni teknikler ve bunların 

uygulanabilirlikleri, yönetişim kavramı, yönetimine kamu bürokrasisinin temel sorunları, 

kamu yönetiminde etik sorunlar ve yönetsel yozlaşma, sivil toplum ve kamusal alan 

etkileşimi, yeni kamu işletmeciliği ve yeni kamu yönetimi hareketi, küreselleşme sürecinde 

modern ulus devlet ve kamu yönetimi, kamu tercihi kavramı, e-devlet uygulamaları ve kamu 
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yönetimine etkileri, Türk Kamu Yönetimi’nin anayasal ilkeleri ve bugünkü yapısal ve işlevsel 

durumu.  

SHB 207 Rapor Yazma ve Sunum Becerileri 

Dersin içeriği şu şekildedir: Literatür tarama, sosyal hizmet ve sosyal bilim alanlarında 

bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın aşamaları, rapor yazma ve sunum bilgi ve 

becerileri, sosyal hizmet mesleği için önemli olan raporların örneklerle incelenmesi.  

SHB 209 Toplumsal Sorunlar  

Bu ders kapsamında öğrencinin sorun bakış açısını ve sosyal sorunlara ilişkin temel 

kavramları, kuramsal yaklaşımları, Dünya’da ve Türkiye’deki çeşitli sosyal sorunları 

öğrenmesi ve çözüm ile ilgili önerileri geliştirmesidir. Sosyal sorunlara ilişkin temel 

kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar, sosyo-ekonomik yapı ve sosyal sorunlar, sosyal 

sorunların dinamikleri, önlenmesi ve çözüm yolları, yoksulluk, engellilik, göç, işsizlik, suç 

vb. sorun alanlarının incelenmesi ve çözüm yolları yer almaktadır. 

SHB 211 Sosyal Hizmet Mevzuatı 

Mevzuatın tanımı ve mevzuatla ilgili temel kavramlar, mevzuatın sosyal hizmet açısından 

önemi, Türkiye’deki sosyal hizmet uygulamalarıyla ilgili yasal düzenlemeler, insan hakları ile 

ilgili uluslararası mevzuat.  

2. SINIF II. DÖNEM 

SHB 202 İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre II 

Dersin amacı öğrencinin, insanın biyo-psiko-sosyal gelişimi ve değişimi ile yetişkinlik ve 

yaşlılık dönemlerine ilişkin gelişim ve değişimine yönelik temel kavramları, kuramsal 

yaklaşımları öğrenmesini ve bireyin içinde yaşadığı aile, gruplar, örgütler, kurumlar ve 

toplumla sosyal etkileşimi fark etme ve analiz etme becerisini kazanmasıdır.  

SHB 204 Çevre Politikaları ve Sosyal Hizmet 

Çevre Politikaları dersi, öğrencilere çevre yönetiminin temel süreçleri konusunda bilgi ve 

beceri sağlamaktadır. Ders, çevre olgusuna ilişkin yasal ve yönetsel temellerin 

değerlendirildiği, çevresel riskler ve bu risklerin etkilerini ortadan kaldıracak veya en aza 
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indirecek mekanizmaların tanımlandığı çevrenin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı 

amaçlayan uluslararası belgelerin incelendiği bir çerçeve sunmaktadır. 

SHB 206 Küreselleşme 

21. Yüzyılda küreselleşme olgusunun geldiği boyut, teknoloji, medya, kapitalizm, 

modernizm, ulus devlet gibi olgular üzerine ele alınarak incelenecektir.  

SHB 208 Sosyal Politika ve Planlama  

Derste, sosyal politikanın kapsamı, tarafları, tarihsel gelişimi, planlama kavramı ve türleri, 

Türkiye'de sosyal politikaların gelişimi ve kalkınma planları, sosyal devlet anlayışı, refah 

devleti, sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisi hakkında öğrencilere bilgi ve analiz becerisini 

kazandırmak amaçlanmaktadır 

SHB 210 Kültür Sosyolojisi 

Ders, kültürü ve kültür konusuna ilişkin teorileri ve temel kavramları; kültür-sosyal yapı- 

sosyo kültürel yapı kavramsallaştırmaları arasındaki geçişlilikleri ele almaktır.  

SHB 212 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 

Dersin temel amacı araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini 

gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için 

gereken literatür tarama, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini 

uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede dersin başlangıcından sonuna 

kadar şu konular ele alınmaktadır: Modern bilim, temel kavramlar, tümdengelim, tümevarım, 

soyutlama ve kavramlar, tanımlar, kuramlar, değişkenler, ölçme, varsayımlar, hipotez testi, 

soyutlama, teori ve kanun, bilimsel yöntem, rasyonalizm, ampirizm, bilimsel araştırma, 

bilimsel araştırmanın aşamaları, araştırma probleminin belirlenmesi, problem seçiminde 

ölçütler, araştırma hipotezlerinin oluşturulması, verilerin toplanması, sorular, soru türleri, 

gözlem, görüşme, anket, analiz ve yorum, araştırma raporunun hazırlanması, araştırma 

raporunun sunulması, makale, bildiri, sempozyum, kongre, panel, seminer, kütüphane 

sistemleri, kaynak tarama yöntemleri. 
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3. SINIF I. DÖNEM 

SHB 301 Sosyal Hizmet Kuram I  

Sosyal hizmetin genelci anlayışı doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esasları. Bir 

disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri. Sosyal hizmetin işlev ve rolleri, 

değişimi gerçekleştirmede genelci yaklaşım. Genelci sosyal hizmet uygulamasının eklektik 

bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi; genelci sosyal hizmet uygulamasının birey ve 

ailelere yönelik müdahale düzeyi (mikro müdahale).   

SHB 303 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi  

Bu ders toplumsal cinsiyeti sosyal hayatın önemli bir düzenleme ilkesi olarak inceler. 

Özellikle, sosyal olarak toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl oluşturulduğunu ve toplumsal 

cinsiyetin etnik köken, milliyetçilik, sosyal sınıf, cinsellik, yaş ve diğer kimlik ve sosyal 

eşitsizliklerle nasıl kesiştiğini inceler. Ayrıca, aile, eğitim sistemi, medya, politika, ekonomi 

ve dinin toplumsal cinsiyet kimlikleri ve eşitsizlik üzerine etkisini araştırır. 

SHB 305 Kentleşme, Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet 

Sanayi devrimi ile ortaya çıkan kentleşme olgusunun beraberinde getirdiği sorunları anlamak 

ve bunlara çözüm stratejileri geliştirmek. Kentleşme sürecinde Türkiye'deki kentsel alanlar ve 

gecekondu bölgelerini ele alarak buralardaki çarpık kentleşmeler sonucunda ortaya çıkan 

sorunlara ilişkin çözümler sunmak. 

SHB 307 Klasik Sosyoloji Kuramları (Seçmeli) 

Ders, sosyoloji disiplininin temellerini atan klasik kuramcıların fikir ve eserleriyle 

tanıştırmaktır. Toplumsal kuramın klasik temsilcilerinden Karl Marx, Emile Durkheim, Max 

Weber’in fikirleri ile Georg Simmel, Thorstein Veblen gibi 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl 

başlarında yaşamış ve toplumsal çözümlemeleriyle kuramsal sosyolojiye değerli katkılarda 

bulunmuş diğer önde gelen sosyal düşünürlerin kavram, konu ve kuramları da incelenecektir.    

SHB 309 Yönetim ve Organizasyon (Seçmeli) 

Yönetim süreci, yönetimin evrensel ve çevresel unsurları ve yönetime kuramsal yaklaşımlar 

(Henri Fayol, Luther Gulick ve Frederick W. Taylor), biçimsel ve doğal örgütlerin süreçleri, 
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yapıları, işlevleri ve sorunları, örgüt ve örgütlendirme, kamu yönetiminde yetki 

merkeziyetçiliği ve yetki göçerimi (adem-i merkeziyetçiliği) kavramlarının tanımlanması ve 

açıklanması, biçimsel örgütlerin çok sayıdaki görünümlerinden biri olan bürokrasi ve 

bürokratik davranış ve başlıca bürokratik kuramlar (Marksist, Max Weber, A. R. Michels, 

James Burnham ve Warren G. Bennis), Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi Türk kamu 

yönetimi bürokrasisinin başlıca özellikleri. 

SHB 311 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Bu ders kapsamında yaşlılara yönelik sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımların tanıtılması ve 

uygulamaya yönelik yetkinliklerin kazanılması amaçlanmaktadır. Dersin içeriğini, yaşlılık 

döneminin ayırt edici özellikleri, yaşlıların psiko-sosyal ve ekonomik sorunları, yaşlılarla 

sosyal hizmet ve yaşlılara yönelik Avrupa'daki ve Türkiye'deki sosyal hizmet uygulamaları 

oluşturur.  

SHB 313 Engellilerle Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Engelliliğe ilişkin kavramsal çerçeve, engelliliğin sınıflandırılması, engellilere yönelik sosyal 

hizmet müdahalesi, engellilere yönelik çağdaş hizmet modelleri, engelliler ve devlet 

politikası, engellilere yönelik toplumsal tutumlar. 

SHB 315 Sanat ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemi, sanatın 

sosyal hizmet uygulamalarında yeri ve önemi, sosyal hizmet uygulamalarında geliştirici, 

değiştirici ve tedavi edici çalışmalarda sanatın kullanılması. 

SHB 317 Medya ve İletişim Sosyolojisi (Seçmeli) 

Öğrencilerin iletişim ve topluma dair temel kavramları anlamalarını sağlamak, iletişim 

sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda 

bulunmaktır. Ayrıca teorik kavramları gerçek kültürel süreçlere uygulamalarına yardımcı 

olmak, iletişim, ilişki ve etkileşim kavramlarının tanımlarını ve sosyolojik modelleri 

öğrenmelerini sağlamak, kitle iletişim araçları ve etkileriyle ilgili farklı bakış açılarına 

erişmeleri de amaçlar arasındadır.  
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SHB 319 Psikiyatrik Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, hastalar ve hasta hakları, hastaların karşılaştığı 

sorunlar, hastalıkların psiko-sosyal boyutları, ruh hastalıkları, ruh hastalıklarıyla ilgili 

politikalar, hizmet modelleri, ekip çalışması ve sosyal hizmet modellerinin rolü ve önemi. 

SHB 321 Sağlık Sosyolojisi (Seçmeli) 

Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyoloji ve sağlık sosyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak, sağlık ve hastalık kavramları, sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlık sistemleri ve 

sağlık politikaları konularında öngörü kazandırmaktır. 

SHB 323 İşaret Dili (Seçmeli) 

Temel seviyede İşaret Dili’nin öğretilmesi ile öğrencileri, işitme engellilerin kültür yapısı 

hakkında bilgilendirmek ve işaret dili alfabesi, temel kelimeleri ve dilbilgisi yapısı aktarılarak 

öğrencilere, işitme engeliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerileri kazandırmaktır.  

SHB 325 Bakım Hizmetleri ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Hem hizmeti gerçekleştiren hem de hizmetten yararlananlar için var olan avantajların 

bilinmesini sağlamak, evde bakıma muhtaç kişilere sağlanan sosyo-ekonomik avantajların 

yanında bu kişilerin aile üyelerine sağlanan diğer avantajları tanıtmak. 

SHB 327 Sınıf ve Toplumsal Tabakalaşma (Seçmeli) 

Sosyal tabakalaşma ve eşitsizlik bağlamında toplumların (yatay ve dikey) yapılanmaları ve 

değişim dinamikleri; Marx ve Weber'in farklı yaklaşımları, başta Bourdieu olmak üzere 

çağdaş sosyologların çalışmaları.  

SHB 329 Gündelik Hayat Sosyolojisi (Seçmeli) 

Farklı sosyoloji kuramcıları tarafından gündelik hayatın yorumlanması üzerine yazılan klasik 

ve güncel metinlerin inceleneceği bu derste, gündelik hayatın toplumsal organizasyonunun 

farklı boyutları üzerinde durulması amaçlanmaktadır.  
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SHB 331 Mikro İktisat (Seçmeli) 

Ders kapsamında ilk olarak temel kavramları da içeren bilgiler verilmektedir. Daha sonra 

sırasıyla tüketici kuramı mevcut fayda yaklaşımlarına göre incelenmektedir. Talep teorisi ve 

konu ile ilgili problemler ele alınmaktadır. Üretici teorisi, maliyet teorisi, arz teorisi ve bu 

konulara dair problemlere yer verilmektedir. Faktör piyasası, genel denge ve refah ekonomisi 

dersin kapsamında ele alınacak konulardır.  

SHB 333 Aile Psikolojisi (Seçmeli) 

Dersin amacı sosyal hizmet mesleğinin de uygulama alanlarından biri olan ailenin gelişimi ve 

ebeveynlik konularında temel kavramları tanımak, ebeveynliğin gelişim üzerindeki etkilerini 

anlamak, öğrencilerin psikoloji araştırmaları alanında kritik düşünme ve yazma becerilerini 

güçlendirmektir. Ders aileyi psikolojik açıdan ele alır, erken evlilik, ana-babalık, cinsel işlev, 

uyum bozukluğu, boşanma gibi aile içindeki kişisel ve kişilerarası süreçleri inceler. 

SHB 335 Görüşme İlke ve Teknikleri (Seçmeli) 

Kavramsal bir girişle başlayan ders sosyal hizmet uygulamalarında görüşmenin yeri ve önemi, 

sosyal hizmet uygulamalarında görüşmenin türleri, görüşmenin aşamaları, ilk görüşme, 

canlandırma/role playing, görüşmede kullanılan bazı teknikler, görüşmede soru sorma 

becerisi, kayıt tutma ve raporlaştırma, sosyal hizmet alanlarına göre görüşme ve raporlaştırma 

süreçleri, farklı müracaatçı gruplarıyla görüşme ve zor müracaatçılarla görüşme konularını 

içermektedir. Kaynak:  

Alfred Kadushin ve Goldie Kadushin, Sosyal Hizmet Görüşme Teknikleri, Nika Yayınevi, 

Ankara, 2016.  

SHB 337 Medeni Hukuk (Seçmeli) 

Dersin kapsamını, örf adet hukuku, hâkimin hukuk yapma yetkisi, medeni hukukun temel 

kavramları, haklar ve türleri, hakların kazanılması, iyi niyet, dürüstlük kuralı, hakların 

korunması, hakkı koruyan dava türleri, hukuki işlemler, şekle bağlı işlemler, zamanaşımı ve 

hak düşürücü süreler gibi konular oluşturmaktadır. 
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3. SINIF II. DÖNEM 

SHB 302 Sosyal Hizmet Kuram II 

Kuram I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste gruplara, örgütlere ve topluma yönelik 

müdahale düzeyleri (mezzo ve makro müdahale) anlamaya çalışılacaktır. Yaşam sorunlarını 

çözmek, güçlendirmek için gruplarla (mezzo düzey), örgütlerle (makro düzey) ve toplumlarla 

(makro düzey) çalışma teknikleri bu ders kapsamında yer almaktadır.    

SHB 304 Çokkültürlülük ve Toplum 

Dersin amacı çokkültürlülük konusuyla ilgili kavram ve tanımlamaları öğrencilere aktarmak, 

kültürel farklılıklar ve ilgili olgular hakkında öğrencilerin bilgi düzeylerinin gelişimine 

katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, çokkültürlülük konusunun coğrafi düşünce ve örüntüleri 

bağlamında öğrencilere aktarılması ve öğrencilerin çokkültürlülük kavramı hakkında yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olmasını sağlamak, dersin temel hedeflerindendir. 

SHB 306 Toplumsal Hareketler 

Bu ders, toplumsal hareketler kavramını farklı yönleriyle incelenmesi, bu olguya ilişkin genel 

bir kavrayışa sahip olunması şeklindedir. Toplumsal hareketler kavramının incelenmesi, 

geçmişten bugüne gerçekleşmiş toplumsal hareketler örneklerinin incelenmesi, bunların 

Türkiye´deki yansıması gibi konular incelenecek ve toplumsal hareketler ile sosyal hizmet 

arasındaki ilişki ele alınacaktır.  

SHB 308 Modern Sosyoloji Kuramları (Seçmeli) 

Öğrencilerin sosyolojik bakış açısını kuramlarla destekleyerek sosyoloji kuramlarına 

girişlerini sağlamak; ilerideki sosyoloji alanda yapacakları çalışmalar için kuramsal bir temel 

hazırlamaktır. Ders kapsamında sosyolojinin klasik kökenleri, yapısalcılık-işlevselcilik, 

eleştirel teori, sembolik etkileşimcilik, önemli ekoller, etnometodoloji, alışveriş ve ağ 

kuramları, çağdaş feminist kuram ve öne çıkan sosyologlar ele alınacaktır. 

SHB 310 Sokak Sosyal Hizmeti (Seçmeli) 

Ders kapsamında toplumsal bir çevre olarak sokak; evsizlere, bağımlılara, sokakta yaşayan 

gençlere ve çocuklara sunulan sosyal hizmetler; evrensel müdahale politikaları, stratejileri, 

program ve projeler ile hükümet dışı kuruluşlar ve ilgili kurumlarla ilişkiler ele alınmaktadır.  
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SHB 312 Girişimcilik (Seçmeli) 

Dönem boyunca bu derste girişimcilik fenomeni değerlendirilecek, keşfedilecek ve kritik 

edilecektir. Girişimciliğe bir düşünme ve davranma biçimi olarak yaklaşılacaktır. Girişimcilik 

sürecini yönetebilmek için onunla ilgili hayati konulara odaklanılacaktır. Ders genel olarak 

şunları içermektedir: Girişimciliğin doğası, girişimci kimdir? Girişimciliğin ekonomideki yeri 

ve yaratıcı bir iş fikrinden büyük bir iş modeline nasıl ulaşılır? 

SHB 314 Toplum ve Edebiyat (Seçmeli) 

Ders kapsamında Türkiye modernleşme tarihini edebiyat metinleri üzerinden değerlendirmek 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişimi içerisinde edebiyat ve toplum ilişkisini metin analizi 

üzerinden incelemek amaçlanmaktadır.  

SHB 316 Siyaset Sosyolojisi (Seçmeli)   

Siyaset sosyolojisi ve tanıtımı. Siyaset, iktidar ve devlet. Otorite, meşruluk ve siyasal sistem. 

Otorite ve meşruluk tipleri Siyasetin bağımlılığı ve görece özerkliği. Siyasetin yeniden keşfi. 

Elit Teorisi ve siyasetin belirleyeciliği. Siyaset ve iktidar ilişkileri. Siyasetin sosyolojik 

analizi. Tarihsel sosyoloji ve Marksist gelenek. Tarihsel sosyoloji ve devlet. Sosyolojide 

yansızlık tartışması. Siyaset sosyolojisi ve felsefe. Siyaset sosyolojisinde görecilik. Modernite 

ve postmodernizm.  

SHB 318 Ceza Hukuku (Seçmeli) 

Ceza Hukuku dersinin genel amacı bir insan davranışının ne zaman suç teşkil ettiğini ve suç 

adı verilen insan davranışı karşılığında uygulanan yaptırımların neler olduğunu göstermektir. 

Ceza Hukuku dersi, ceza hukukunun tanımı, suç ve cezada kanunilik, ceza hukukunun 

kaynakları, kanunun geçmişe yürümezliği, suç ve suçun unsurları, teşebbüs, tekerrür, iştirak 

ile devlete karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi ihmal, evrakta sahtecilik, kamu 

aleyhine cürümler ve idari cezalar konularından oluşmaktadır. 

SHB 320 Afetlerde Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Deprem, sel baskını, kaza, savaş vb. afet durumlarıyla karşı karşıya kalanların ruhsal, 

duygusal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar ve sorunlar karşısındaki tepkileri analiz 

etmek, afetlerde sosyal hizmette kullanılan temel yaklaşımları incelemek, afet yönetimi, 
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sorunların aşılması yönünde etkili sosyal hizmet müdahalesini ele almak ders kapsamında ele 

alınacak konular arasındadır.  

SHB 322 İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli) 

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, 

personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş 

dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans 

değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören 

sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni 

oluşumlar işlenmektedir. 

SHB 324 Toplumsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Ders; kırsal ve kentsel kalkınmada temel tanımlar, kalkınma yaklaşımları ve modelleri, sosyal 

politika açısından toplumsal kalkınmanın kavramsal boyutları, sosyal hizmette bütüncül 

yaklaşım açısından toplumsal kalkınma konusuna bakış, ekonomik ve sosyal kalkınmaya 

bütüncül yaklaşım, Türkiye’de toplumsal kalkınma çalışmaları, yapısal gelişme sürecinde 

kalkınma politikaları, kalkınma planlarında toplumsal kalkınma, Türkiye’de toplumsal 

kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi, toplumsal kalkınmada plan, program ve proje 

oluşturma, sosyal hizmet açısından toplumsal kalkınma programlarının ve projelerinin 

uygulanması, ekonomik yaşamda devletin rolü, sosyal refah devletini hedefleyen ekonomik 

modeller konularından oluşmaktadır.  

SHB 326 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet (Seçmeli)  

Sivil toplum örgütlerinin toplumsal gelişme, değişme açısından rol ve önemi. Demokrasi ve 

katılım. Gönüllülük kavramı ve sosyal hizmetler açısından önemi. Sosyal hizmet uzmanının 

sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve gelişmesindeki rol ve becerileri. 

SHB 328 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Dersin amacı öğrencilerin madde bağımlılığı türleri, bağımlılığın dinamikleri, madde 

bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahalesi 

ve örnek vakalar hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bağımlılıkla ilişkili kavramlar, 

bağımlılığa neden olan maddeler, bağımlılığı teşhis etmede ortaya çıkan belirtiler, riskli 

davranışların tanımı, Türkiye’de madde bağımlılığının yaygınlığı, bağımlılığın tedavisi, 
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Türkiye’de bağımlılığın önlenmesine yönelik sunulan hizmetler, AMATEM ve sosyal hizmet 

uzmanlarının görev ve sorumlulukları dersin içeriği içerisinde yer alan konulardır.  

SHB 330 Ailelerle ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Dersin kapsamı çerçevesinde aile tanımı ve kavramsal tartışmalar, aile kuramları, aile 

yaşamının dinamikleri, ailenin gelişimsel dönemleri, ailede yaşanan sorunlar, aileyle ilgili 

ulusal ve uluslararası alanda yasal düzenlemeler, ailelerle sosyal hizmet müdahalesi 

uygulaması; çocuk refahı, çocuk hakları, ulusal ve uluslararası alanda çocuklarla ilgili yasal 

düzenlemeler, risk altındaki çocuklar (ihmal ve istismar mağduru çocuklar, suça sürüklenen 

çocuklar, sokak çocukları, çocuk işçiler, mülteci ve sığınmacı çocuklar), çocuklara yönelik 

sosyal hizmet uygulamaları konuları üzerinde durulmaktadır.  

SHB 332 Makro İktisat (Seçmeli) 

Makro iktisat temel ekonomik büyüklükler ve dengeler üzerindeki çalışmaları kapsar. Bu 

ders, milli üretim, gelir, fiyat, çıktı, faiz oranları, para ve devlet bütçesi, toplam talep, toplam 

arz, istikrar politikaları, enflasyon ve işsizlik, para ve maliye politikalarının rolü konularını 

içermektedir. 

SHB 334 Çevre Felsefesi (Seçmeli) 

Ders kapsamında belli başlı çevre kuramları çerçevesinde felsefi yaklaşımların tartışılması ve 

insan-çevre ilişkisinin irdelenmesi amaçlanır.  

SHB 336 Genel Muhasebe (Seçmeli) 

Muhasebenin tanımı, kavram ve ilkeler, temel muhasebe denkliği, temel mali tablolar, 

muhasebe hesap kavramı, şekli işleyişi ve kayıt yöntemleri, tekdüzen muhasebe sistemi, 

Türkiye'de tekdüzen muhasebe sistemi, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması, dönen 

varlıklar, duran varlıklar konuları ele alınmaktadır. 

SHB 338 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Ders kapsamında yoksulluğun tanımları, yoksulluktaki eğilimler, yoksulluk kültürü, sosyal bir 

sorun olarak yoksulluk, yoksulluğun Türkiye’deki ve Dünya’daki nedenleri, yeni yoksulluk, 

mikro mezzo ve makro düzeylerde yoksulluğun belirleyicileri, yoksullukla mücadelede 
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Türkiye’de ve Dünyada sosyal yardım mekanizmaları ve yoksulluğun önlenmesinde sosyal 

hizmetin rolü konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

SHB 340 Gönüllülük Çalışmaları (Seçmeli) 

Gönüllülük kavramı ve gönüllü yönetimi, temel gönüllülük, kamu kurumları ile yerel 

yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılım, toplumda risk grupları 

ve gönüllülük, Türkiye’de gönüllülük faaliyetleri ders kapsamında işlenecek konular 

arasındadır.  

4. SINIF I. DÖNEM 

SHB 401 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 

Yerel yönetim birimlerinin yapısı, türleri ve işlevleri; yerel yönetimlerin toplum refahının 

oluşturulması ve geliştirilmesindeki rol ve yükümlülükleri; yerel yönetimlere ilişkin güncel 

yaklaşımlar ve uygulamalar; sosyal hizmet uzmanının yerel yönetimlerdeki rol ve işlevleri. 

SHB 403 Sosyal Hizmet Etiği 

Ders, öğrencilerin sosyal hizmetin etik ilke, değer ve sorumluluklarının neler olduğunu 

anlamalarını ve bunları analiz edebilmelerini amaçlamaktadır. Etik kavramı; etiğin temelleri, 

etik türleri; sosyal hizmet etiğinin ortaya çıkışı; sosyal hizmet uygulamasında ve sosyal 

hizmet uzmanlarının bağlı olduğu etik kodlar; mesleki uygulamada karşılaşılan etik ikilimeler 

ve bunların çözümü ders kapsamında tartışılmaktadır.  

SHB 405 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Sosyal hizmet uzmanlarının en önemli çalışma alanlarından biri olan bu ders kapsamında 

göçle ilgili temel kavramlar, Türkiye’de ve Dünyada göç tarihi, göç konusunda ulusal ve 

uluslararası yasal düzenlemeler, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet uygulamaları ders 

kapsamında işlenecek temel konular arasındadır.  

SHB 407 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Seçmeli) 

Bu derste hak temelli bir yaklaşımla mesleki uygulamalarda bulunan sosyal hizmet 

uzmanlarının insan haklarının tarihsel gelişimini, sosyal hizmet ile insan arasındaki ilişkiyi 

anlamak ve hak ihlalleri karşısında sosyal hizmet uzmanlarının bilgi sahibi olmaları 
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amaçlanmaktadır. İnsan haklarının tarihsel gelişimi, insan hakları kavramları, insan haklarını 

korumada ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları, özel nüfus gruplarının hakları ve 

sosyal hizmette hak temelli yaklaşım ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.  

SHB 409 Din ve Toplum (Seçmeli)  

Ders, toplumsal hayatta dinin yeri ve fonksiyonları üzerine ortaya konan kuramsal 

yaklaşımlar ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları kapsar. Bu çerçevede öğrencilerin, dinin 

bireysel ve kamusal hayatı nasıl şekillendirdiği; dinin toplumsal rollerinde zamanla meydana 

gelen dönüşümlerin neler ve ne şekilde olduğu ve dinin toplumsal, siyasal ve bireysel hayatın 

bir unsur olmaya hala neden ve nasıl devam ettiği konusunda sosyolojik bir anlayış 

geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

SHB 411 Aile Sosyolojisi (Seçmeli)  

Aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşme ile birlikte aile yapısında meydana gelen 

değişimler, aile içi ilişkiler (aile içi güç ve otorite ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey 

iletişim) toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri gibi konular ele alınır. 

SHB 413 Toplumsal Değişme Kuramları (Seçmeli) 

Sosyolojik açıdan değişme kavramının tanımı verildikten sonra kültürleme, kültürlenme, 

kültürleşme, zorla kültürleme, asimilasyon ve sosyo-kültürel bütünleşme gibi sosyo-kültürel 

değişmeye ilişkin temel kavramlar üzerinde durularak, söz konusu değişimin oluşum 

aşamaları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, klasik ve modern kuramların değişme 

olgusuna bakış açıları irdelenmektedir. 

SHB 415 Gençlerle Sosyal Hizmet (Seçmeli)  

Bu dersin içeriğini, gençlik kavramı, gençlik döneminin özellikleri, gençlik dönemi üzerine 

psiko-sosyal teoriler, gençlik politikaları, gençlik dönemi sorunları ve gençlerle sosyal hizmet 

uygulamaları oluşturmaktadır.  

SHB 417 Halkla İlişkiler (Seçmeli) 

Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler uygulamaları, 

propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz yönetimi, algı 

yönetimi, itibar yönetimi. 
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SHB 419 Politik Felsefe (Seçmeli)  

Bu ders, insan topluluklarının yönetilmesini ve sosyal güç uygulanmasını içeren davranışların 

bilişsel ve sosyal temelleri ve sonuçları, ideolojileri ve oy verme davranışları hakkında başlıca 

kuramlara ve araştırma bulgularına yer vererek bilgi aktarımını ve güncel toplumsal olaylara 

bu bilgileri uygulayarak tartışılmasını kapsamaktadır.  

SHB 421 Toplum ve Sinema (Seçmeli) 

Sinema ile toplum arasındaki ilişkileri tartışmak, sinemanın toplumun ve kültürün yansıtıcısı 

bir araç olarak özelliklerini açıklamak. 

SHB 423 Suç Sosyolojisi (Seçmeli) 

Bu ders kapsamında, klasik ve çağdaş suç teorileri; suçluluğunun tabiatı ve sebepleri, 

endüstrileşme, kentleşme, sosyal ve kültürel değişme ile suç ilişkisinin analizi; kriminoloji 

akımları (feminist, marksist ve radikal kriminoloji; yeni suç türleri (bilgisayar suçları vb.); 

Türkiye’de suç ve suçluluk, suç-adalet sistemi ilişkisi, suçun engellenmesine yönelik 

yaklaşımlar ve toplumsal sapkınlık, sapkın davranış konuları incelenmektedir. 

SHB 425 Türkiye’de Kentleşme (Seçmeli) 

Türkiye’de; kentleşme politikası, kent planlaması, bölge, arsa, konut ve gecekondu 

politikaları ve araçları, afet yönetimi, çevre politikaları ve yönetimi ders kapsamında ele 

alınacak temel konular arasındadır.  

SHB 427 Kültür ve Siyaset (Seçmeli) 

Kavram olarak kültür ve bunların siyasi alanda nasıl yer buldukları ve Türkiye’nin kültür 

politikaları bu dersin tartışma ve inceleme alanını oluşturmaktadır.  

SHB 429 Türkiye Ekonomisi (Seçmeli) 

Dersin amacı öğrencilerin Türkiye ekonomisi hakkında bilgilerini ve bakış açılarını 

genişletmektir. Türkiye ekonomisinin büyüme ve kalkınma dinamikleri, Türkiye 

Ekonomisi’nin tarihsel değişim süreci, Türkiye ekonomisindeki bazı güncel konular ve 

politikaların analizi, küresel krizlerin Türkiye üzerindeki etkileri, Türkiye’nin ticaret 
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politikası, gelir dağılımı ve Türkiye ekonomisindeki sermaye hareketleri, yoksulluk, işsizlik 

ve gayri resmi sektör ders kapsamında incelenecek konular arasındadır.  

4. SINIF II. DÖNEM 

SHB 402 Sosyal Hizmet Uygulaması  

Sekizinci dönem boyunca haftada beş gün devam eden bu uygulama çalışmasında, öğrenci, 

“Sosyal Hizmet Uygulama” sürecinde planladığı mikro, mezzo ve makro uygulamaları aynı 

kurum ortamında süpervizyon altında gerçekleştirir. Öğrenciden beklenen, profesyonel bir 

yaklaşımla sistem içinde fonksiyon gösterme becerisini kazanmasıdır. Dersin sonunda, 

öğrencinin sosyal hizmet uzmanı olarak gerekli profesyonel sorumlulukları yerine 

getirebilecek bir yeterliliğe ulaşması beklenir. 

  

 

 


