
SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

1.Yıl-Güz Dönemi 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1   2 0 2 2 

Siyasal, hukuk, eğitim ve kültür, iktisadi ve sosyal alanlarda yapılan inkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk 
dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950-1960 yılları arası Türkiye 
konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

TURK 101 Türk Dili 1  2 0 2 2 

Dil ve dilin özellikleri; Türkçe’nin Dünya dilleri arasındaki yeri; Türk Dilinin tarihî dönemleri ve 
gelişmesi; dil bilgisi ve bölümleri; sözcük çeşitleri-kök-ek; cümle ve cümlenin öğeleri; yazım 
kuralları ve uygulaması; noktalama işaretleri ve kullanımıyla ilgili uygulamalar vb. konular 
işlenecektir.  

 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

ING 101  İngilizce 1  2 0 2 2 

Ortak zorunlu ders olan İngilizce’de üniversite öğrencilerine temel seviyede kelime bilgisi öğretilecek 
olup öğrencilerin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme 
ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmeleri mümkün olacaktır.  
 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

SYH 101  Sosyal Hizmete Giriş   3 0 3 6 

Bir meslek ve uzmanlık alanı olarak sosyal hizmet, sosyal refah, genelci sosyal hizmet uygulaması, 
yoksulluk ve kamu refahı, duygusal/ davranışsal sorunlar ve danışmanlık, aile içi sorunlar ve ailelere 
verilen hizmetler, cinsel yönelimler ve lgbt bireylere yönelik hizmetler, madde kullanımı ve tedavi 
programları, suç-çocuk suçları ve ıslah hizmetleri, eğitimde sorunlar ve okul sosyal hizmeti, çalışmayla 
ilgili sorunlar ve işyerinde sosyal hizmet, ırkçılık, etno-merkezcilik ve sosyal ve ekonomik adaleti 
sağlamak için stratejiler, cinsiyetçilik ve eşitliği sağlama çabaları, yaşlanma ve yaşlılık hizmetleri, 
sağlık sorunları ve tıbbi sosyal hizmetler, fiziksel ve zihinsel engellilik ve rehabilitasyon, aşırı nüfus, 
çevrenin kötü kullanılması ve aile planlaması. Ders kapsamında öğrencilerin sosyal hizmet alanına olan 
ilgisini arttırmak, sosyal hizmetlere dair temel bilgiler sunmak, sosyal hizmetin temel çalışma alanlarını 
tanıtmak, vaka örnekleri ve sunumları ile sorunların insanları nasıl etkilediğine dair bir farkındalık 
duygusu oluşturmak, beceriler kazandırmak sosyal hizmet alanını tanıtmak amaçlanmaktadır.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

SYH 103 Bireylerle Sosyal Hizmet  3 0 3 5 



Bireylerle sosyal hizmet dersi kapsamında bireylerle sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımların incelenmesi, 
öğrenilen teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları doğrultusunda bütünleştirilmesi, tartışılması ve bireyle 
sosyal hizmet müdahalesinin aşamaları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bireyi 
tanımaya yönelik görüşme, ön değerlendirme yaklaşımları, planlama, müdahale aşaması ve son değerlendirme 
teknikleri ile ilgili teorik çerçevenin de öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

SYH 105  Sosyolojiye Giriş   3 0 3 4 

Sosyolojiye Giriş dersi kapsamında, sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, dünyada ve Türkiye’de 
sosyolojinin tarihsel gelişimi, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi, sosyolojide temel kavramlar, 
sosyolojinin çalışma alanları ve sosyolojide araştırma yöntemleri, güncel sosyolojik çalışma örnekleri 
üzerinde durulacaktır. Ayrıca, toplum ve kültür ilişkisi, sosyal kurumlar, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal 
hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, dezavantajlılık konularına da değinilecektir. Dersinin amacı, 
sosyolojinin kavram, teori ve araştırma yöntemlerine dair genel bilgi vermek ve toplumları sosyolojik 
bir bakış açısıyla değerlendirme yetisi kazandırmaktır. Dersin sosyolojik teorinin gündelik hayattaki 
karşılığına dair farkındalık yaratması ve sahayı bu bağlamda analiz edebilecek alt yapıyı öğrenciye 
sağlaması hedeflenmektedir.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

SYH 107 Sosyal Hizmet Tarihi  2 0 2 3 

Sosyal hizmetin temel ilkesi; insanın ve toplumun değişmesi ve gelişmesidir. İnsanın ve toplumun değişmesine 
ilişkin temel sorunları belirleme, açıklama ve çözme çabası, sosyal bilimler içinde kendine özgü bir bilim dalını 
ve mesleği ortaya çıkarır. Bu çerçevede Sosyal Hizmet Tarihi dersi kapsamında sosyal hizmetin başlangıcı ve 
sürecine ilişkin teorik çerçeve sunulurken toplumların geçirdiği değişim ve dönüşüm de ele alınacaktır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

SYH 109 Sosyal Hizmet ve Sokak İlişkisi   2 0 2 3 
Ders kapsamında, sokağın tarihsel, siyasal, kültürel, toplumsal değişim süreci ve sonuçları, kentleşme 
süreci ve sokağın belirleyicileri bağlamında sokağın gündelik hayattaki yeri gibi konular üzerinde 
durulacaktır. Derste öğrencinin, içerikte belirtilen sokağın tarihsel değişim sürecinde kentleşme, yeni 
sosyal sorunlar, evsizlik ile sokak ve insan (dezavantajlı gruplar) ilişkisini kurabilmesi 
hedeflenmektedir. Öğrenci bu doğrultuda kurumsal ve toplum temelli hizmetler, hükümet dışı 
kuruluşlar ve ilgili kurumlarla ilişkiler, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler hakkında edindiği 
bilgilerle ile sokak ve sosyal hizmet ilişkisini kurabilecektir.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

SYH 111 Psikolojiye Giriş   2 0 2 3 



Psikoloji, Araştırma, Nörobilim, Duyum, Algı, Öğrenme, Bellek, Biliş ve Dil. Psikoloji'nin ne olduğu, 
temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha 
ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu amaçlarla, psikolojinin 
tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik 
kuramları psikopatoloji konularına yer verilecektir.  

 

1.Yıl-Bahar Dönemi 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2  2 0 2 2 

Siyasal, hukuk, eğitim ve kültür, iktisadi ve sosyal alanlarda yapılan inkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk 
dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, 1950-1960 yılları arası Türkiye 
konuları dersin içeriğini oluşturacaktır.  
 
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

TURK 102  Türk Dili 2   2 0 2 2 

Cümle çeşitleri, Anlatım bozuklukları, Paragraf, Anlatım biçimleri, Yazılı anlatım türleri, Sözlü anlatım 
türleri, Yazım kuralları ve noktalama İşaretleri vb. konular işlenecektir.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

ING 102 İngilizce 2  2 0 2 2 

Ortak zorunlu ders olan İngilizce’nin bu bölümünde dinleme - anlama – konuşma çalışmalarına ağırlık 
verilerek öğrencilerin kendilerini İngilizce olarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeleri 
sağlanacaktır.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

SYH 102 Grupla Sosyal Hizmetler  3 0 3 3 

Sosyal hizmet başta aile olmak üzere küçük gruplara hizmet götüren temel yardım mesleklerinden birisidir. 
Korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, hükümlüler ve bağımlılar gibi risk altındaki bireylere 
yönelik kurumsal hizmetler benzer sorunlara sahip insanların gruplar halinde bir arada yaşamasını zorunlu 
kılmaktadır. Koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulan sosyal hizmet kurumlarında görev yapan sosyal 
çalışmacı, psiko-sosyal müdahale hizmetlerini planlayan ve uygulayan meslek elemandır. Gruplarla çalışan 
sosyal hizmet çalışanları için teorik bilgileri kapsayan bu derste öğrencilerin pratikte yapacakları meselelere de 
yer verilmektedir. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

SYH 104 Sosyal Hizmette Rapor Yazma ve Resmi Yazışma 
Teknikleri   3 0 3 3 



Ders kapsamında, Yazışma Teknikleri, Resmi Evrak Yazım Kuralları, Sosyal İnceleme Raporu İçeriği, 
Sosyal İnceleme Raporu Yazım Kuralları konuları üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda öğrencilere 
resmi yazışma kurallarını, resmi dili ve sosyal hizmetin tüm alanlarında kullanılan sosyal inceleme 
raporunun içeriği, yazım kurallarını öğretmek amaçlanmaktadır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

SYH 106 Sosyal Hizmet Kuruluşları   3 0 3 3 
Ders kapsamında Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları, 
Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezi, Yaşlı Huzurevleri, Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezleri, Özel Eğitim Kuruluşları, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık Bakanlığı, 
Devlet, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, 
Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Sivil Toplum Örgütleri gibi 
kurumlara odaklanılacaktır. Bu bağlamda öğrenciye Sosyal Hizmet mesleğinin icra edildiği kurum ve 
kuruluşları tanıtmak amaçlanmaktadır.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

SYH 108  Staj  0 0 0 9 

Staj uygulaması Öğrencilerin edindikleri akademik bilgileri alanda deneyebilmelerini amaçlamaktadır. 
Öğrenciler stajını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına bağlı; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Yuvaları, Aile Danışma Merkezi 
Müdürlükleri, Huzurevleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Hizmet Merkezleri, Yetiştirme Yurtları, 
Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri ile Kamu ve Özel Sek-töre Ait Huzurevleri, Kamu ve Özel 
Sektöre Ait Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Kamu ve Özel Sektöre Ait Engellilere 
Yönelik Özel Eğitim Kuruluşları, Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Sosyal Çalışmacı bulunan 
Hasta Hakları Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığına bağlı, Cezaevlerinin, 
Islahevlerinin, Aile Mahkemelerinin, Ceza Mahkemelerinin Fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri, 
Kamu ve STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl 
ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve 
Hizmet Birimleri, Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK’lar vb. kuruluşlarda 
yapabilmektedirler.  

* İkinci dönem sonunda Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşlarında gerçekleştirilen 30 günlük uygulamadır. 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

SYH 110 Yaşlılık ve Sosyal Hizmet   2 0 2 2 

Ders kapsamında Yaşlılık, Gerontoloji bilimi, Yaşlılık Hastalıkları, Yaşlanma Teorileri, Yaşlılık 
Dönemi Sorunları, yaşlılara yönelik sosyal hizmet uygulamalarının neler olduğu konuları üzerinde 
durulacaktır. Derste öğrenciye, yaşlılık döneminin fiziksel, duygusal, sosyal özellikleri, ölüm kaygı ve 
korkusu yanında, yaşlılık döneminde oluşabilecek ruhsal sorunlar, bu sorunların kişide meydana 
getirdiği etkiler, bu sorunlarla baş etme yöntemleri ve sosyal hizmet müdahalesi tanıtılacaktır.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 



SYH 112 Sosyal Sorunlar   2 0 2 2 

Ders kapsamında, toplumsal cinsiyet ve cinsiyetçilik, ırk, etnisite, etnosentrizm, tabakalaşma, eşitsizlik, 
çevre, nüfus ve küreselleşme gibi konular üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda öğrenciye Türkiye'de ve 
dünyada yaşam kalitesini etkileyen çağdaş sosyal sorun; işsizlik, yoksulluk, göçmenlik vb. alanlarını 
tanıtmak amaçlanmaktadır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
II. 

T U K AKTS 

SYH 114 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet   2 0 2 2 

Ders kapsamında cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkekliğin sosyal inşası, siyasette, eğitimde, 
sağlıkta, hukukta toplumsal cinsiyet konusu tartışılacaktır. Dersin amacı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
ayrımını yaparak toplumsal cinsiyet alanındaki temel yaklaşımları, kadının toplumsal konumunu ve 
sorunlarını değerlendirmektir. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
I. 

T U K AKTS 

KRP 102  Kariyer Planlama  1 0 1 2 

Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını 
sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık 
oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru 
anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde 
geliştirmelerine yardımcı olur. 
 

2.Yıl-Güz Dönemi 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 201 Sosyal Hizmet Kuramları   4 0 4 6 

Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esasları. Genelci sosyal 
hizmet uygulamasının bilgi temeli, eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi; genelci 
sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeyleri (mikro, mezzo, makro 
müdahale). Sosyal hizmetin işlev ve rolleri, değişimi gerçekleştirmede genelci yaklaşım. Değerler, 
kültürel yetkinlik, güç ve güçlendirme kavramları, sistem kuramı, ekolojik sistem kuramı, varoluşçu 
terapi, geştalt terapi, davranış terapisi, akılcı duygusal davranış terapisi, bilişsel terapi, gerçeklik 
terapisi, feminist terapi, aile sistemi kuramları, çözüm odaklı terapi, anlatımsal terapi konuları ele 
alınacaktır. Sosyal Hizmet alanında kullanılan kuram ve yaklaşımları, temel varsayımları, kavramları, 
insanın gelişimi, sağlıklılık ve fonksiyonsuzluk konusundaki anlayışları ve teknikleri tanıtmak ve bu 
kuramların nasıl uygulandığını öğretmek dersin amacını oluşturmaktadır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 203 Dezavantajlı Bireylerde Sosyal Hizmet Müdahaleleri   3 0 3 5 

Ders kapsamında öğrencinin çocuk, kadın, yaşlı, engelli, yoksul, işsiz, evsiz, eğitimsiz, suçlu, göçmen 
vb. dezavantajlı birey ve grupları tanıması, sosyal hizmetin bu birey ve grupları güçlendirmek adına 
kullandığı müdahale yöntemlerini tanıması hedeflenmektedir.  



 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 219 Sosyal Psikoloji  2 0 2 3 

Öğrencilere içinde bulundukları toplumu ve kendilerini daha iyi tanıma ve anlama, toplumun 
davranışlarımızı nasıl etkileyebileceği, ayrıca davranışların nedenlerinin neler olabileceği konusunda 
bilgilendirme ve bu konuda bazı beceriler kazanılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında sosyal 
psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, araştırma alanları, insan davranışının sosyal ve kültürel boyutu, 
insanların değerleri, inançları, tutumları, tutum değişimi, benlik, sosyal algı, çatışma gibi konular 
işlenmektedir. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 221 Toplumla Sosyal Hizmet  3 0 3 4 

Toplumla Sosyal Hizmet dersi ile sosyal hizmette makro ve mikro uygulamaları, toplumu anlamayı, 
müdahale modellerini tanımayı, müdahale stratejisi geliştirmeyi öğretmeyi kapsamaktadır. Değişen ve 
dönüşen toplumda müdahale yöntemleri oldukça önemlidir. Bu sebeple bu ders kapsamı içinde toplumu 
anlamak, programın çıktıları arasında yer almaktadır. 
 

Seçmeli Dersler (Üç ders seçilir) 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 207 Kentleşme Olgusu ve Sosyal Hizmet İlişkisi  3 0 3 4 

Ders kapsamında kentsel gelişim ve değişim sosyal bir olgu olarak ele alınıp bu bağlamda tarihsel süreç 
içerisinde dünyada ve Türkiye’de kentlerin gelişimi, kentleşme ve göç ilişkisi, kentleşme sorunları ve 
gecekondu, kentlileşme ve toplumsal ve kültürel değişim ile kentleşme ve kentsel sorunlara mikro, 
mezzo, makro düzeyde sosyal hizmet müdahaleleri üzerinde durulacaktır. Ders içeriği doğrultusunda 
öğrencinin kent ve toplum ilişkisini kurabilmesi ve kentleşme sürecini tanıması hedeflenmektedir.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 209 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet  3 0 3 4 

Bu ders kapsamında, tıbbi sosyal hizmetin gelişimi ve kapsamı; bireyler, aileler, gruplar ve topluluklar 
ile çalışma ilkeleri, hastalığın psiko-sosyal boyutu; sosyal çalışmacının/sosyal hizmet uzmanının sağlık 
ekibindeki yeri, ruh sağlığı ve bozuklukları, hasta hakları aktarılacaktır. Ruh sağlığı bozukluklarının 
tanıtılması ve bu alanda sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevlerinin anlatılması, tıbbi alanda sosyal 
hizmetin işlevi ve sınırlarının öğretilmesi hedeflenmektedir.  
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 211 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre  3 0 3 4 

Ders kapsamında bireyin içinde yaşadığı aile, grup, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi 
sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlardan 
bahsedilecektir. Bu kapsamda öğrencinin biyo-psiko-sosyal yönleri ve sorunlarıyla bebeklik, çocukluk 
ve ergenlik dönemlerine ilişkin süreçler hakkında bilgi kazanması hedeflenmektedir.  



 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 213 Çocuklarla Sosyal Hizmet  3 0 3 4 

Çocuklukta yaşanan olaylar bireyin ergenlik ve yetişkinlik dönemlerine doğrudan etki etmektedir. Bu 
sebeple çocukluk süreci ve o süreçte yaşananlar oldukça önemlidir. Aile yapısı, aile sorunları, ailenin 
içinde çocuğun yeri, çocuklara yönelik temel yaklaşım biçimleri, risk altındaki çocukların sorunları, 
çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamaları gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 215 Sosyal Politika  3 0 3 4 

Bu dersin içeriğinde sosyal politikanın tanımı, kapsamı ve içeriği; Türkiye ve dünyadaki refah sistemi 
ve hizmetlerinin gelişimi; planlama ve kalkınma kavramları bağlamında temel politika alanları (sağlık, 
barınma, sosyal güvenlik, göç vb.) üzerine tartışmalar yer almaktadır. Dersin içeriği olarak öne çıkan 
en önemli tanımlama meselesi sosyal politikanın 18.yy Fransız devrimi ve 19.yy Endüstri devriminin 
etkisi altında oluşan kamusal servislerin, sosyal sigortanın ve kolektif sağlık programlarının nasıl bir 
alan dahilinde oluştuğunu tartıştırmaktır. Küreselleşmenin sosyal politika üzerindeki etkileri, toplumsal 
cinsiyet ve sosyal politika, kentsel hareketler ve yerel yönetimlerin sosyal politikaya etkilerinin yanı 
sıra Türkiye’de sosyal politikanın gelişimi ve de güncel sosyal politikalar tartışılacak. 
 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
III. 

T U K AKTS 

SYH 217 Aile Sosyolojisi  3 0 3 4 

Aile toplumun yapı taşı, en küçük birimidir. Bu sebeple başta aileye ilişkin teorik bilgilerin öğretilmesi 
planlanmaktadır. Ailenin işlevleri, aile türleri, değişen toplumda aile, Dünya’da ve Türkiye’de aile 
kurumu ile ilgili çıktılar programın hedefleri arasında yer almaktadır.  

 

2.Yıl- Bahar Dönemi 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 202 Sosyal Hizmet Etiği  4 0 4 6 

Ders kapsamında, etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk 
kavramları, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm 
yolları, sosyal hizmetin etik ilkeleri ve değerleri ele alınacaktır. Mesleki etiğin tanımlanması, sosyal 
hizmetin temel değerlerinin ve etik ilkelerinin öğretilmesi ile uzun vadede alanda yaşanabilecek 
ihlallerin önlenmesi, etik dışı davranışa maruz kalındığında uygulanacak çözüm yollarının anlatılması 
dersin amacını oluşturmaktadır.  
 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 204 Sosyal Hizmet Mevzuatı  3 0 3 5 



Ders kapsamında, mevzuatın tanımı ve önemi, sosyal hizmet kurum/kuruluşları ve sosyal hizmet 
kurum/kuruluşlarının mevzuatı, sosyal hizmet alanında kullanılan yasa, yönetmelik ve kanunlar ele 
alınacaktır. Sosyal hizmet alanında kullanılan yasa, yönetmelik ve kanunların vaka örnekleri üzerinden 
incelenerek somut bir boyut kazanması, müdahale yöntemlerinin bilimsel bir gerçekliğe dayandırılması 
dersin amacını oluşturmaktadır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 206 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri  2 0 2 4 

Ders kapsamında, etkili görüşme teknikleri, bir görüşmenin nasıl yapılacağı, iletişim, etkili iletişim 
becerileri, görüşme ilkeleri ele alınacaktır. Dersin temel amacı, öğrencilere görüşme yürütebilecek 
becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla görüşmenin ve gözlemin temel ilkeleri, sosyal hizmet 
yaklaşımlarına özgü görüşme teknikleri, değerlendirmecinin sahip olması gereken temel beceriler, 
uygulama ve süpervizyon süreci yer alacaktır. Dersi alan öğrencinin sosyal hizmet uygulamalarında 
gerekli görüşme ilke ve tekniklerini yetkin bir şekilde değerlendirebilmesi ve kullanabilmesi 
hedeflenmektedir.  
 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 220 Psiko Sosyal Rehabilitasyon  2 0 2 3 

Psiko sosyal rehabilitasyon dersi kapsamı içinde bu dersin tanımı ve amacı ile başlanmaktadır. 
Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kaza sonrası yaşanılan 
psikososyal süreç ve uyum aşamaları, stres ve post travmatik stres bozukluğu, nörolojik hastalıklarda 
psikososyal rehabilitasyon ve geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon ile ilgili konular da 
programın çıktıları arasında yer almaktadır. 

 

Seçmeli Dersler (Üç ders seçilir) 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 208  Madde Bağımlılığı Olgusu ve Sosyal Hizmet  3 0 3 4 

Bu dersin amacı sosyal hizmet öğrencilerin sosyal hizmet alanında çalışırken karşılaşabilecekleri madde 
kullanımı ve bağımlılık sorunu ve önleme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
Dersin kapsamında, madde kötüye kullanımı ve bireye etkisi, alkol, uyuşturucu çeşitleri, bağımlılık ve 
bağımlılık türleri, tedavi yöntemleri, madde kötüye kullanım türlerinin açıklanması, kişiye olan bilişsel, 
fiziksel, davranışsal, ekonomik ve sosyal etkilerinin incelenmesi ve müdahale yöntemlerinin bu alanda 
sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı AMATEM, BATEM gibi kurumlar ele alınacaktır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 210 Suç ve Cezalandırma Sistemleri Sosyolojisi  3 0 3 4 



Dersin kapsamında, toplumsal olgu olarak suç, sosyal sapma, ıslah ve cezalandırma sistemleri üzerinde 
durulacaktır. Aynı zamanda derste suç olgusunun ve cezalandırma sistemlerinin tarihsel süreç 
içerisindeki değişimi sosyolojik yaklaşımlar üzerinden ele alınacaktır. Dersin amacı öğrencinin suça 
etki eden sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel faktörleri, suç olgusunun ve cezalandırma sistemlerinin 
dönüşümünü kavramalarını sağlamaktır.  

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 212 Kriz ve Stres Yönetimi   3 0 3 4 
Dersin kapsamında, krizin tanımı, krizin aşamaları, baş etme yöntemleri, krize müdahale, stresin tanımı, stres 
yönetimi, sosyal hizmet müdahalesi ele alınacaktır. Dersin temel amacı, stres ve kriz durumlarına yaklaşımları 
öğretmektir. Bu amaçla, stres kavramının tanımlanması ve ölçülmesi, stres kuramları, stresin fizyolojisi, uyum, 
stresle başa çıkma, stresle olumsuz başa çıkma, krizin doğası ve kaynaklar, stratejik karar, tartışmacı taktikler, 
krizin tırmanması, çatışma çıkmazı, problem çözme ve aracılık konularına yer verilecektir. Hangi durumların 
stres hangi durumların kriz alanına girdiği, müdahale ve baş etme yöntemleri öğretilecektir. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 214 Gündelik Hayatın Sosyolojisi  3 0 3 4 
Gündelik hayat, sosyolojinin mikro konuları içinde yer almaktadır. Değişen toplumla birlikte 
sosyolojinin ilgi alanı da makro boyuttan mikro boyuta geçiş yapmaktadır. Bu dersin kapsamı içinde 
makro kurumlar içinde yaşanan mikro olaylara değinmek, programın çıktıları arasında yer almaktadır. 
Sanayi Devrimi ve Fransız ihtilali gibi Dünya’yı değiştiren olayların, insanların yaşam biçimlerine 
etkisi, kapitalizm ile değişen üretim ve tüketim döngüsü bireylerin yaşam biçimlerini de 
değiştirmektedir. Dersin içeriğinde bu değişim ve dönüşüme ait kavramların ve kuramların öğretilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 216 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet  3 0 3 4 

Bu derste, Türkiye'de sosyal bir sorun olarak yoksulluk ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi, 
dezavantajlı gruplardan biri olan yoksulluğun doğurguları ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin 
rol ve işlevi, riskler, sosyal yardımlar ve içerikleri, yoksullukla mücadele stratejileri konuları yer 
almaktadır. 

 

 

Dersin 
Kodu 

Dersin Adı Yarıyılı 
IV. 

T U K AKTS 

SYH 218 Göç ve Sosyal Hizmet  3 0 3 4 

Geçmişten günümüze önemli toplumsal hareketliliklerden biri olan göç, sosyal hizmetin de çalışma 
alanlarından biridir. Bu ders kapsamında göç ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeveye değinilecektir. 
Bununla birlikte göç olgusu, göç mevzuatı, göçmen, sığınmacı gibi kavramlar yanında göçten etkilenen 
çocuk, genç, kadın, yaşlı gibi kesimlerin de göç sürecinden nasıl etkilendikleri dersin içeriği içinde yer 
almaktadır.   
 


