
 

SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ 

SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI 

NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 

 

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

 

DERS KODU DERS ADI TEORİ UYGULAMA D. SAATİ AKTS Z/M/S 

TRD 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Z 

AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 Z 

TTP 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 2 1 3 3 Z 

YBD 101 YABANCI DİL I 2 0 2 2 Z 

SH 103 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ 3 0 3 5 Z 

SH 105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3 0 3 3 Z 

SH 107 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 3 0 3 5 Z 

SH 109 GENEL MATEMATİK 3 0 3 3 S 

SH 111 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 3 0 3 5 Z 

 TOPLAM 23 1 24 30  

 

 

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

 

DERS KODU DERS ADI TEORİ UYGULAMA D. SAATİ AKTS Z/M/S 

TRD 102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2 Z 

AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2 Z 

TTP 102  TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 2 1 3 3 Z 

YBD 102 YABANCI DİL II  2 0 2 2 Z 

SH 104 
TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL 

YAPISI 
3 0 3 4 Z 

SH 106 SOSYAL SORUNLAR ve SOSYAL HİZMET 3 0 3 4 Z 

SH 108 SOSYAL PSİKOLOJİ  3 0 3 4 Z 

SH 110 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 3 0 3 3 S 

SH 112 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 3 0 3 4 S 

SH 114 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 2 0 2 2 S 

 TOPLAM 25 1 26 30  

 

 



 

 

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

 

DERS KODU DERS ADI TEORİ UYGULAMA D. SAATİ AKTS Z/M/S 

SH 201 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE   3 0 3 4 Z 

SH 203 
SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE 

UYGULAMASI 
4 0 4 5 Z 

SH 205 GENEL EKONOMİ 3 0 3 3 S 

SH 207 AFETLERDE SOSYAL HİZMET 3 0 3 3 Z 

SH 209 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 3 0 3 3 Z 

SH 211 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ 2 1 3 4 Z 

SH 213 
GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL 

HİZMET 
3 0 3 4 S 

SH 215 
SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
2 1 3 4 S 

 TOPLAM  23 2 25 30  

 

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

 
 

DERS KODU DERS ADI TEORİ UYGULAMA D. SAATİ AKTS Z/M/S 

SH 202 SOSYAL HİZMET MEVZUATI VE HUKUKU 2 0 2 3 Z 

SH 204 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 2 2 S 

SH 206 YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET 3 0 3 4 Z 

SH 208 MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ SORUMLULUK  3 0 3 3 Z 

SH 210  TIBBİ SOSYAL HİZMET 2 1 3 4 S 

SH 212 
SOSYAL HİZMET GÖRÜŞME İLKE ve 

TEKNİKLERİ 
2 1 3 3 Z 

SH 214 AİLE DANIŞMANLIĞI 3 0 3 3 Z 

SH 216 
ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE SOSYAL 

HİZMET 
2 1 3 4 Z 

SH 218 
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL 

HİZMET 
3 0 3 4 S 

 TOPLAM  22 3 25 30  

 

 

 

 

 



 

SEÇMELİ DERS HAVUZU 

1. SINIF GÜZ YARIYILI 1. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

SUÇ SOSYOLOJİSİ VE SOSYAL HİZMET KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 

SOSYAL HİZMET KORUMA VE BAKIM 

MODELLERİ 
AİLE SOSYOLOJİSİ 

YEREL YÖNETİMLER ve SOSYAL HİZMET SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 

 İSTATİSTİK 

 SOSYAL ANTROPOLOJİ 

  

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

 
SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ 

MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ 

ADLİ SOSYAL HİZMET AİLE VE ÇOCUK SOSYAL HİZMETİ 

SOSYAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET ÇOCUK ve ERGEN PSİKOLOJİSİ 

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ OKUL SOSYAL HİZMETİ 

SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA 

İNCELEME 

RESMİ YAZIŞMA ve SUNUM BECERİLERİ 

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ 

 

 

1.SINIF GÜZ YARIYILI 

 

 

• TRD 101 TÜRK DİLİ I 

Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın 

Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri. 

 

• AİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

Temel  Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk 

İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklâl Savaşı. 

 

• TTP 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 

 

Temel bilgisayar bilgileri, Windows XP, Microsoft Word,  Microsoft Excel, Microsoft 

Powerpoint, İnternet kullanımı. 

 



• YBD 101 YABANCI DİL I 

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama. 

 

• SH 103 SOSYAL HİZMETE GİRİŞ  

 

Bu ders kapsamında sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet 

felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Dünyada ve Türkiye'de profesyonel 

sosyal hizmetin gelişimi. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel 

özelliği; sosyal hizmet çalışanlarının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği, konuları 

ele alınır. 

 

• SH 105 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 

 

Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve 

Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri, kanunlaştırma, hukukun kaynakları. Hak 

kavramı ve hakkın çeşitleri, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki 

uyuşmazlıklar ve yargı organları, yargıya başvurma şekil ve usulleri. 

 

• SH 107 PSİKOLOJİYE GİRİŞ 
 

Psikolojiye Giriş dersi kapsamında, Psikolojinin tarihsel gelişimi, temel kavramları, 

konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, öğrenme, bellek, kişilik, psikolojik bozukluklar, 

davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri,  psikoloji 

kuramları (davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.) ve Sosyal 

Hizmette psikolojinin yeri ve önemi, psikoloji-sosyal hizmet ilişkisi konuları ele alınır. 

 

• SH 109 GENEL MATEMATİK 

 

Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma,  Lineer Denklem 

Sistemleri ve Matrisler, Türev,  İntegral. 

 

• SH 111 SOSYALOJİYE GİRİŞ 

 

Bu ders kapsamında; Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, temel ilke, kavram ve 

kuramları, sosyolojik muhayyile; toplumsal yapı ve özellikleri; toplumsal kurumlar, 

toplumsal tabakalaşma ve toplumsal değişme; dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel 

gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar; sosyal gruplar ve özellikleri, 

Sosyolojide yöntem, güncel sosyolojik çalışma örnekleri; eğitimde fırsat eşitliği, sosyal 

hareketlilik,  Sosyoloji ve Sosyal Hizmet ilişkisi, konuları ele alınır. 

 

 

 

 



1.SINIF BAHAR YARIYILI 

 

• TRD 102 TÜRK DİLİ II 

Anadilini doğru kullanma becerisini kazandırmak; bu beceriyi kazanarak üniversiteye 

gelmiş olan öğrencilerin de bu alandaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla düşünce 

üretme ve düşündüğünü yazmanın esas olduğu derste, noktalama işaretleri ve imla 

kuralları, kompozisyon kuralları, yazı türleri örneklerle ele alınmakta ve bunlarla ilgili 

yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli romanlar, şiir kitapları ve tiyatro eserleri 

okunmakta ve incelenmektedir. Sınıfta okuma tiyatrosu yapılarak, çeşitli diksiyon 

teknikleri ile uygulamalı vurgu ve tonlama dersleri yapılmaktadır. 

 

• AİT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

Atatürk Dönemi İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönemindeki Dış 

Siyaseti, Atatürk İlkeleri.  

 

• TTP 102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 

 

Bilgisayarların çalışma prensipleri ve temel birimler, biyoistatistiğe giriş. İletişim 

sistemleri, Klavye özellikleri ve kullanımı, Paket Programlar ve ofis programlarının 

kullanımı. 

 

• YBD 102 YABANCI DİL II 

Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama 

 

• SH 104 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPISI 

 

Türkiye'nin Toplumsal ve Kültürel Yapısı dersinde, Türkiye'nin toplumsal yapısının 

sosyoloji merkezli, sosyal bilimsel ve disiplinler arası bir çerçevede ele alınması 

hedeflenir. Bu bağlamda, Osmanlı döneminin toplumsal ve kültürel yapısının başlıca 

özellikleri; Türkiye Cumhuriyeti dönemindeki toplumsal yapı, genel modernleşme 

kuram ve eleştirileri ile birlikte, Türk Modernleşmesinin özgül koşulları ve günümüze 

dek yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümler; Osmanlı’nın son dönemlerinden 

günümüze Türkiye'de siyaset-toplum, siyaset-ekonomi, siyaset-din ilişkileri ve 

toplumsal tabakalaşma, kültür, baskın kültürün öğeleri ve özellikleri vb.; Osmanlı ve 

Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumsal kurumlar, konuları ele alınır. 

 

• SH 106 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET 

 

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında; 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, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilik, ırk, etnisite, etnosantrizm; tabakalaşma, 



eşitsizlik, çevre, nüfus ve küreselleşme gibi sorun alanlarının incelenmesi ve çözüm 

yolları; söz konusu sosyal sorunlar ve sosyal hizmet ilişkisi, konuları ele alınır. 

 

• SH 108 SOSYAL PSİKOLOJİ  

 

Bu derste, sosyal psikolojinin tanımı, temel kavramları, tarihsel gelişimi, temel sosyal 

psikoloji kuramları, diğer bilimlerle ilişkisi; sosyal psikolojide kullanılan araştırma 

yöntem ve teknikler, motivasyon, tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların 

teşekkülü, tutumların değişmesi; dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve 

teşekküller, grup davranışları, grup dinamikleri, liderlik ve grup değişmesi, grup içinde 

birey ve kişiler arası ilişkiler; saldırganlık, benlik, önyargı, sosyal etki, konuları ele 

alınmaktadır. 
 

 

• SH 110 İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET 

 

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet dersi; sosyal hizmet öğrencilerinin insan haklarının 

tarihsel gelişimini, felsefi temellerini, hak kavramının felsefi-sosyolojik-politik 

çerçevesini ve insan hakları ile sosyal hizmet arasındaki ontolojik bağı eleştirel bir 

biçimde tartışabilmelerini ve baskı, ayrımcılık ve sosyal adaletsizlik biçimlerini 

anlamalarını ve eleştirel bir biçimde tartışabilmelerini amaçlamaktadır. Ders 

kapsamında; Birleşmiş Milletler Sistemi ve Temel Belgeleri; İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi; Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi; Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi; Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan 

Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan 

Kaldırılması Sözleşmesi. Çocuk Hakları Sözleşmesi; Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile 

Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme; Herkesin Zorla 

Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme; Engellilerin Haklarına 

Dair Sözleşme; Temel Belgeler II. İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur 

Kırıcı Muamele veya Cezalandırmanın Önlenmesi Sözleşmesi; Ayrımcılık Yasağı ve 

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet; Yaşama ve Kişisel Bütünlük Hakları; Kadınların ulusal 

ve uluslararası hukuktaki yeri ve hakları; Yoksulluk ve insan hakları; hakların sınırları; 

İnsan hakları, sosyal haklar, Türkiye'deki durum; Türkiye'de ve dünyada insan hakları 

kavramı tartışmaları; Türkiye'de insan haklarının ihlaline karşı alınacak önlemler; İnsan 

hakları ve sosyal hizmete dair gelecek öngörüleri; konuları ele alınmaktadır. 

 

• SH 112 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM 

 

Bu ders kapsamında, halkla ilişkilerin tanımı ve temel kavramları; dünyada ve 

Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi. Halkla ilişkilerin sosyal hizmetler 

içerisindeki yeri ve önemi. Halkla ilişkiler araçları: Yazılı araçlar, görsel-işitsel araçlar, 

diğer araçlar; halkla ilişkilerde kullanılan teoriler ve sosyal hizmet uygulamaları. 

Problem tanımı, amaçların belirlenmesi, hedef kitle saptaması, mesajın belirlenmesi, 

taktikler ve araçlar. Toplumsal gruplarla etkin iletişim kurmanın önemi ve yöntemleri 



hakkında genel yaklaşımların incelenmesi; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi devlet-halk 

ilişkisi; propaganda ve halkla ilişkiler; halkın temsil imkanları; isletmelerde halkla 

ilişkiler; reklam ve tanıtımın sosyal yönü; kültür ve halkla ilişkiler ve kişiler arası 

ilişkiler, konuları ele alınır. 

 

• SH 114 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

 

Bu ders kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği'nin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek 

hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği ve iş sağlığı kavramı; iş güvenliği çalışmalarının 

iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar; tehlikelerin 

kaynakları; psikososyal risk etmenleri, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili kuruluşlar, ILO direktifleri, güvenliği bozan olaylar: Yangın, Deprem ve Sel İş 

güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş güvenliğinin önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel 

görünümü, iş kazalarının nedenleri, güvenlik kavramı ve güvenlik kuralları, 

tehlikelerin kaynakları, olasılık ve risk, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, 

risklerin kontrolü işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından işveren ve işçilerin 

sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak işverenlerin sosyal 

sigortalar kapsamındaki yükümlülükleri, iş kazalarından doğan hukuki ve cezai 

sorumluluklar, sendikalar hukukunun yasal çerçevesi, toplu iş sözleşmesi grev ve 

lokavt kanununun yasal çerçevesi, gibi konular ele alınacaktır. 

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

 

 

• SH 201 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 

 

Bu dersin temel amacı, sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini 

belli başlı sosyal bilim kuramları aracılığı ile incelemektir. İnsan Davranışları ve 

Sosyal Çevre dersi kapsamında; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılığın 

biyo-psiko-sosyal gelişimi; aile, grup, örgüt, topluluk ve toplum gibi sosyal sistemlerin 

ve bunların birbirleriyle etkileşiminin gelişime etkisi; bu etkinin kurumsal, gelişimsel, 

ilişkisel ve fonksiyonel boyutları ve davranış dinamikleri ile ilişkisi; insanlar arası 

farklılıklar ve bu farklılıkların büyüme ve gelişime etkisi, davranış bilimleri ve farklı 

sosyal çevreleri tanıma konuları ele alınarak sosyal hizmetle ilişkisi verilir. 

 

 

• SH 203 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE UYGULAMASI 

 

Bu derste, klasik sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirmesi; günümüz çağdaş 

sosyal hizmet yöntem ve kuramlarının ele alınması; psikodinamik, sistem ve ekolojik, 

sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, 

güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların 



sosyal hizmet yönünden önemi; sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel 

uygulamalarda kullanımı ve kullanım esasları ele alınmaktadır. 

 

• SH 205 GENEL EKONOMİ 

 

Genel ekonomi dersi kapsamında; temel iktisat kavramları, arz ve talep, milli gelir, 

tüketim, tasarruf, yatırım, para, enflasyon, istihdam ve işsizlik, ekonomik büyüme; 

ekonominin temelleri, mikroekonomi ile makroekonomiye giriş, bireysel, firma, farklı 

piyasalar ve genel denge düzeylerinde tüketim, üretim kararları ve fiyatların oluşumu; 

sosyal hizmet iktisat ilişkisi, konuları ele alınır. 

 

• SH 207 AFETLERDE SOSYAL HİZMET 

 

Afetlerde Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, afet tanımı ve afet türleri, afet öncesi 

yapılması gereken çalışmalar, afet esnasında yapılması gerekenler, afet sonrası 

yapılması gereken çalışmalar, afet sonrası yaşanılan sorunlar; ruhsal travma ve 

çöküntüler ile baş etme, afetlerde yaşanan sorunların aşılması yönünde etkili sosyal 

hizmet müdahalesi, sosyal hizmet çalışanlarının rol ve sorumlulukları, afet sosyolojisi 

konuları ele alınmaktadır.  

 

• SH 209 YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET 

 

Yoksulluk ve eşitsizlik konularının incelendiği bu dersin içeriğinde, sosyal bir sorun 

olarak yoksulluk, yoksulluk sorununun belirleyicisi olarak mikro, mezzo ve makro 

değişkenler ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; yoksulluğun sonuçları, yoksulluğa 

neden olan sosyal risklerin azaltılmasında ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin 

rol ve işlevi gibi konular yer almaktadır. Ders kapsamında; yoksulluk ve tanımı, 

kronik yoksulluk, yoksulluğun nedenleri; yoksulluk ve yoksunluk, yoksulluk kültürü, 

yoksulluğun kadınlaşması; Dünya’da ve Türkiye’de gelir yoksulluğu, küresel sosyal 

hizmet ve yoksulluk, sosyal riskler ve yoksulluk, insani yoksulluk ve insani gelişme; 

yoksullukla mücadele stratejileri; sosyal yardım alanı ve yoksulluk; yoksulluğa karşı 

sosyal hizmet ihtiyacı, konuları ele alınır. 

 

• SH 211 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

 

Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersi kapsamında; genel olarak sosyal bilimler ve 

özelde de sosyal hizmetlerde sosyal-bilimsel araştırmaların metodolojik felsefi 

temelleri, ilkeleri ve uygulama biçimleriyle ilgili bilgiler verilir. Bu kapsamda; bilim 

ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi vb.), bilimsel 

araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler (metodolojik yaklaşımlar) ve bu yöntemlere 

ilişkin farklı görüşler; araştırma konusunun ve amacının belirlenmesi, 

problem(leştirme), alanyazın (literatür)’ın incelenmesi, araştırma modeli, evren ve 

örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel, nitel ve karma veri 



toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması 

konularına yer verilir. 

 

• SH 213 GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET 

 

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet dersi, ulusal ve uluslararası göçler 

sonucunda göç edilen yerde göçmen ve mültecilerin yaşadıkları sosyal, siyasal, 

ekonomik, kültürel ve psikolojik sorunların ortaya konulması ve bu sorunların 

giderilmesine yönelik teorik ve uygulamaya dayalı yeterliliğin kazandırılması 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; genel olarak göç, göçmen, sığınmacı/ mülteci, göç 

kuramları ve temel kavramlar; tarihsel süreç, ulusal ve uluslararası mevzuat, ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar, biyo-psiko-sosyal sorunlar, sosyal hizmet mesleğinin göçe 

yaklaşımı, göçmen, sığınmacı/ mültecilere sunulan sosyal hizmetler; göçmen ve 

sığınmacılarla mikro, mezzo ve makro uygulamalar, gibi konular ele alınır. 

 

 

• SH 215 SOSYAL HİZMETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

 

Bu ders kapsamında; örgüt türleri ve sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri; 

yönetim kavramı ve sosyal hizmet yönetiminin temel ilkeleri; sosyal hizmet 

kurumları/kuruluşları ve türleri, sosyal hizmet kurumlarının temel özellikleri;  örgüt ve 

yönetim kuramları; örgüt geliştirmenin öğeleri ve değişim stratejileri; çağdaş yönetim 

kavram ve kuramlarının sosyal hizmet yönetimine uygulanması; sosyal hizmet kurum 

ve hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik stratejiler; yönetici ve meslek 

elemanları olarak sosyal hizmet uzmanı, konuları ele alınır. Ders kapsamında, 

öğrencilerle belirli dönemlerde sosyal hizmet kurum/kuruluşları ziyaret edilerek 

“teori-pratik birlikteliği”nin sağlanması hedeflenmektedir. 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

 

• SH 202 SOSYAL HİZMET MEVZUATI VE HUKUKU 

Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Hukuku Dersi kapsamında, Hukukun temel kavramları, 

Türkiye mevzuat çeşitleri Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, Yasalar, KHK, Tüzük, 

Yönetmelik, Yönerge, Kararname vb., 5395 Sayılı Kanun, 2828 Sayılı Kanun, 633 

Sayılı KHK gibi Türkiye’de temel sosyal hizmetlerin sunumunda düzenleyici işleve 

sahip mevzuat ele alınmaktadır. 

• SH 204 MESLEKİ YABANCI DİL 

 



Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce 

öğretmek, tümce öğesi bağıntıları, tarama, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya 

uygun okuma becerileri, kullanma alanlarıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki 

sözcük dağarcığını geliştirme.  

 

• SH 206 YAŞLILIK VE SOSYAL HİZMET 

 

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet dersi kapsamında; yaşlanma, yaşlılık, yaşam kalitesi, 

kavramları; yaşlılık döneminde karşılaşılan sorunlar, yaşlı refahı alanı ve yasal 

düzenlemeler-politikalar; yaşlılarla sosyal hizmet ve uygulama teorileri, korunmaya 

muhtaç yaşlılar, yaşlı istismarı, yaşlılık dönemi hastalıkları, emeklilik ve yaşlılara 

yönelik sosyal hizmet kuruluşları vb. konular ele alınır. 

 

 

• SH 208 MESLEK ETİĞİ VE MESLEKİ SORUMLULUK  

 

Meslek Etiği ve Mesleki Sorumluluk dersi kapsamında genel olarak etik ve meslek 

etiği, temel kavram ve ilkeleri; sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı ve etik 

ilkeleri; müracaatçı, toplum ve kurum düzeyinde etiğin içeriği, etik ikilemler ve çözüm 

yolları; sosyal hizmette değer tartışmaları; çocuk ve etik, kadın ve etik, erkek ve etik, 

farklı din, dil ve kültürden bireylerle sosyal hizmette etik, özel gereksinimli bireyler ve 

yaşlılık etik ilkeleri; sosyal hizmet etiğinin insan hak ve özgürlükleri ölçüsünde 

yürürlükte olan yasalara ve geleneksel ahlak anlayışına uygun bir şekilde yerine 

getirilmesi yükümlülüğü, konuları ele alınır. 

 

• SH 210 TIBBİ SOSYAL HİZMET 

 

Bu derste; sosyal bilimlerin sağlık ve hastalığa ilişkin temel bakış açısı ve başlıca 

kuramlar; değişen sağlık sistemi içerisinde hastanın, sağlık çalışanın ve tedavi 

kuruluşlarının yeri, sağlık sistemi içerisinde sosyal hizmet uzmanının işlevi, 

sorumlulukları; Tıbbi sosyal hizmetin tanımı, tarihçesi ve yasal çerçeve; hastalar ve 

hasta hakları; hastaların karşılaştığı sorunlar, hastalıkların psiko-sosyal boyutu; 

hastane ve toplum ortamlarında tıbbi sosyal hizmet uygulamaları; hastalara ve 

ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi; tıbbi sosyal hizmetle ilgili yasal 

düzenlemeler, hastalıkların tanı, tedavisi ve rehabilitasyonunda tıbbi sosyal hizmet 

uygulamaları, konuları ele alınır. Ders kapsamında, öğrencilerle belirli dönemlerde 

hastanelerin ilgili birimleri ve hastalar ziyaret edilerek “teori-pratik birlikteliği”nin 

sağlanması hedeflenmektedir. 

 

• SH 212 SOSYAL HİZMET GÖRÜŞME İLKE VE TEKNİKLERİ 

 

Bu ders kapsamında genel olarak görüşmenin metodolojik boyutları; mesleki anlatma 

ve bilgi elde etme tekniği olarak görüşme; görüşmede müracaatçı ile görüşmeyi yapan 

kişi yönünden kültür farkları; görüşme süresi, değişik alanlarda uygulanması ve 



amaçları; görüşmede etkileşim ve karşılıklı ilişkilerin önemi; psiko-sosyal inceleme, 

görüşmenin değerlendirilmesi ve raporlanması; görüşme örnekleri; sosyal hizmet 

açısından görüşmenin önemi ve birey, aile ve grup görüşmeleri, konuları ele alınır. Bu 

kapsamda, derste görüşme uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 

 

• SH 214 AİLE DANIŞMANLIĞI 

 

Bu derste; aile ve temel aile süreçleri bağlamında, farklı teorik yaklaşımlardan 

hareketle aile danışmanlığında kullanılan tekniklerin sahada kullanılma becerisinin 

edinilmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında Aile danışmanlığının temel kuralları, 

aile danışma kuram ve yaklaşımları, aile görüşmeleri ve kısa müdahale; aile ve aile 

danışmanlığında temel kavramlar; etik ilke ve kurallar; bir sistem olarak aile; aile 

yaşam döngüsü; aile danışmanlığına giriş; kriz danışmanlığı; Bowen aile danışmanlığı; 

Yapısal aile danışmanlığı; Yaşantısal/insancıl aile danışmanlığı; Milan-sistemik aile 

danışmanlığı; Bilişsel ve Davranışçı aile danışmanlığı; Öyküsel (narrative) 

danışmanlık; Davranışçı aile terapisi teknikleri; Sanat aile terapisi teknikleri; 

depresyon, yeme bozuklukları, panik atak bozuklukları gibi özel durumlarda aile 

danışmanlığı uygulamaları ile aile danışmanlığı-sosyal hizmet ilişkisi, konuları ele 

alınır. 

 

• SH 216 ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE SOSYAL HİZMET 

 

Özel Gereksinimli Bireyler (Engelliler)’le Sosyal Hizmet dersi kapsamında; engelli, 

engellilik ve ilişkili kavramlar ve tanımları; engel türleri, engelliliğin toplumsal 

dağılımı, demografik özellikleri, toplumda engellilere yönelik tutumlar; engellilere 

yönelik rehabilitasyon hizmetleri, bakım hizmetleri; engellilerin sorunları ve hakları, 

engelli ailesi ve temel sorunları; Türkiye’de engellilere yönelik düzenlemeler ve 

politikalar ile bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin engellilik olgusuyla ilişkisi ve 

bu konuda üstlendiği görev ve işlevler, konuları ele alınır. Ders kapsamında ilgili 

kurum ve kişiler ziyaret edilerek “teori-pratik birlikteliği”nin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

• SH 218 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET 

 

Bu dersin içeriğini; toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar 

ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini 

sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması ile sosyal 

hizmet-toplumsal cinsiyet ilişkisi oluşturmaktadır. Ders kapsamında; toplumsal 

cinsiyet kavramı ve kuramları, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında 

yapılan araştırmalar; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürece katkı 

sağlama; kadın-erkek eşitliği alanında eleştirel bir bakış açısının yaratılması; kadın 

istihdamı ve kadın sorunlarının sosyal hizmet alanı çerçevesinde ele alınması ve 

uygulamadaki hizmet modelleri; toplumsal cinsiyete dayalı mobing, konuları ele 

alınır. 




