SOSYAL HZİMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF I. YARIYIL
1404.020107 – SOSYAL HİZMETE GİRİŞ

AKTS 4

Sosyal refah kavramı, sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı; bilim ve disiplin olarak
sosyal hizmet; sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, amaçları, işlevleri ve ayırt edici özellikleri,
sosyal refah kurumlarının gelişimini, yapısını ve işleyişlerini incelemekte ve sosyal hizmet
mesleğinin Türkiye’de ve dünyadaki oluşumu.
1404.020117– GENEL MUHASEBE I

AKTS 4

Muhasebenin temel kavramları, muhasebe temel dengesi, hesap kavramı ve muhasebe
defterleri ve işletmelerin temel muhasebe işlemleri ile ilgili konuların işleneceği ders basit
düzeyde bir işletmede muhasebe işlemlerinin nasıl yürütülebileceği hususunda öğrencilerin
eğitilmesini içermektedir.
1404.020111 - SOSYOLOJİYE GİRİŞ

AKTS 4

Bilimsel bilgi ve verinin toplanması süreci, bilimsel bilginin temel formları ve
özellikleri, bilim, sosyal bilim ve sosyoloji kavramlarının kısa bir şekilde tanıtılması.
Günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi.
Kültür, birey ve sosyal etkileşim (yaşam döngüsü içindeki süreçler, stratejiler, formlar ve
sosyalizasyon sürecinin sonuçları). Grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri ve sosyal
tabakalaşma. Güncel eğilim ve gelişmelerin etkileri altındaki ekonomi ve iş hayatı, aile ve
evlilik, akrabalık, eğitim gibi temel sosyal kurumların daha geniş bir bütün içinde
değerlendirerek ele alınması.
1404.020113– GENEL İKTİSAT

AKTS 4

Ekonomik problem. Arz, talep ve esneklikler. Etkinlik ve eşitlik. Fayda ve talep.
Maliyetler ve piyasa türleri. GSYH tanımı ve ölçülmesi. İşgücü piyasaları.
1404.020115– TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

AKTS 4

Öğrencilere temel bilgisayar kullanımını öğreterek, eğitim ve iş hayatlarında aktif
olarak faydalanmalarını sağlamak, daha kapsamlı araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik
olarak alt yapı oluşturmak. Bu amaçla, her bilgisayar kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği temel
konular seçilerek bu ders kapsamında anlatılmaktadır.
1404.020109– TEMEL MATEMATİK

AKTS 4

Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal
fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar, üstel ve

logoritmik fonksiyonlar (iktisadi uygulamaları), limit,türev (iktisadi uygulamaları), grafik
çizimleri (iktisadi uygulamaları).
9100.010001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I

AKTS 2

Modernleşme, Devrim Reform, Osmanlı Devleti'nde Modernleşme Hareketleri, III.
Selim ve II. Mahmut Dönemi, Tanzimat, Islahat, I. Meşrutiyet, Jöntürk Hareketi ve İttihat ve
Terakki, II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Osmanlı Modernleşme
Hareketinin Sonuçları
9100.010005 - YABANCI DİL I

AKTS 2

To be Fiili, Selamlaşmada kullanılan yapılar. Emir, Rica ve Dilek belirten yapılar.
Kipler: “will”, “would”, “might”, “shall”, Adıllar: Kişi adılları, iyelik adılları. Sayılar, Yardım
teklif etme ve isteme kalıpları, Yol/Yön sorma ve tarif etmede kullanılan yapılar, Soru
Kelimesi ile sorulan sorular,Olumlu/Olumsuz beğeni ifade etme kalıpları,Zamanlar: Geniş
zaman, Şimdiki zaman,Geçmiş zaman, Sıklık Zarfları: “often”, “always”, “never”,
Karşılaştırma sıfatları, Edatlar: Yer belirten edatlar; “in”, “on” , “at”, “between”, “above”,
“over”, “below”, İngilizce Telaffuz çalışmaları, Nesneler, Sınıftaki eşyalar, Adıllar: Kişi
adılları, iyelik adılları, Tümceler: Olumlu ve olumsuz tümce yapıları, Emir Tümceleri, TekilÇoğul ilişkisi, Sorular: Yardımcı fiille sorulan sorular, soru kelimesi ile sorulan sorular,
İsimler: Sayılabilen ve sayılamayan isimler, Temel Kipler: “can”, “must”, “have to”, Kipler: “
should”, “ought to”, “had better”, “may”, “might”, “could”, “can”, Yazılı anlatım: Fikirlerin
organizasyonu, Paragraf Yazma, Okuma becerisi:Okuduğunu anlama ve sorulara cevap
verebilme. Zamanlar: Present Perfect Tense, Past Progressive Tense (was/ were + V ing )
Geçmiş zaman yapıları.
9100.010003- TÜRK DİLİ I

AKTS 2

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime
türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve
bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında
uyulacak esaslar.
1. SINIF 2. YARIYIL
1404.020208 - SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
AKTS 4
Sosyal bilimlerde bilimsel nitelikli bir araştırmanın nasıl yapılacağı, araştırmanın
aşamalarının neler olduğu, hipotezlerin kurulması ve test edilmesi için neler yapılması
gerektiği vb. konularda öğrencileri eğitmek için bilgisayar destekli olarak (SPSS) uygulamalar
yapılmasına dayalı derstir.

1404.020210 - TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI

AKTS 4

Siyasal, toplumsal ve kültürel miras: Alpaslan'dan Osmanlılara, Osmanlı'nın
toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapısı, Kurtuluş Savaşı, yeni bir devletin kuruluşu,
Cumhuriyet'in siyasal yapısı, Bir toplumsal kurum olarak siyaset ve siyasal gelişmeler, Bir
toplumsal kurum olarak ekonomi ve ekonomik gelişmeler, Bir toplumsal kurum olarak kültür
ve kültürel gelişmeler, Dış dünyadaki gelişme ve gelişmeler ve Osmanlı – Türk siyasal
değişme ve gelişme çizgisi, Nüfus ve nüfusun genel nitelikleri, Aile, yapısı, değişme
eğilimleri, Kentleşme ve Türkiye'nin kendine özgü koşulları, Türk siyasal ve toplumsal
değişmesinin kavramlaştırılması.
1404.020212 - SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

AKTS 4

Siyaset nedir, Siyasetin incelenmesinde yaklaşımlar, Hükümetler, Sistemler ve
Rejimler, Modern Dünya Rejimleri, İktidar ve Siyasal İktidar kavramları, Siyasi İdeolojiler,
Demokrasiyi tanımlamak, Demokrasi Modelleri, Devlet nedir, Devletin rolü, Milletler ve
Milliyetçilik, Ulus nedir, Çok Kültürlülük, Küresel Siyaset, Değişen Dünya Düzeni,
Küreselleşmenin Dinamikleri, Uluslararası ilişkiler ve örgütler, Avrupa Birliği, Birleşmiş
Milletler, Ulusaltı Siyaset, Merkezden Yönetim, Yerinden Yönetim, Federalist Sistemler,
Üniter Sistemler, Etnik ve Topluluk Siyaseti.
1404.020214 - PSİKOLOJİYE GİRİŞ

AKTS 4

Psikolojinin kapsamı. Psikoloji okulları. Davranış, algılama, duygu, heyecan ve
güdülenme, öğrenme ilkeleri. Kişilik ve uyum, kişilik kuramları.
1404.0202016 - TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

AKTS 4

İleri düzeyde bilgisayar kullanımının sağlanması. Office programlarında tam
yetkinliğin sağlanması için çeşitli uygulamalar. İnternet kullanımının geliştirilmesi ve internet
sayfası hazırlama ile ilgili uygulamalar.

1404.020218– GENEL MUHASEBE II

AKTS 4

İşletmelerin detaylı muhasebe işlemleri, bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması ve
bir bütün olarak dönemsel işlemleri barındıran monografilerin çözümlenmesi.
9100.010002 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II

AKTS 2

Mondros Mütarekesi, Anadolu'da Direniş Hareketlerinin Başlaması, Amasya
Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi, T.B.M.M.'nin Kuruluşu, Milli Mücadele'nin Siyasal
ve Hukuksal Tabanı, Saltanatın Kaldırılışı ve Lozan, Yeni Devletin Kuruluşu, Türk Devrimi
İdeolojisi: Kemalizm, Uygulamalar ve Sonuçlar
9100.010006 - YABANCI DİL II

AKTS 2

Zamanlar: ‘’will’’ ve ‘’going to’’içeren zamanlar,Future Pefect (will have+V3), Future
Continuous Tense (will be V+ing), Geleceğe Yönelik Tahminlerde Bulunma : Gelecek
planları hakkında konuşma, Sorular :Tag Questions,Choice Questions (or), Edatlar : Zaman
belirten

edetlar

(for,since),

Karşılaştırma

Yapıları

:

‘’more

than’’,’’..er

than’’,

Olumlu/Olumsuz Beğeni ifade Etmek Kalıpları : ‘’I like’’,’’Idon’t like’’, Günlük Konuşma :
Deyimler, Edilgen Çatı

(have/has/had been+V3), Okuma Becerisi

: Okuduğunu

anlama,sorulara cevap verebilme ve okunan parçaya göre soru hazırlaya bilme.
9100.010004 - TÜRK DİLİ II

AKTS 2

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime
türleri, cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve
bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında
uyulacak esaslar.

2. SINIF III. YARIYIL
1404.020301- İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE I

AKTS 5

Bireyin içinde yaşadığı aile, grup, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi
sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın biyo-psiko-sosyal gelişimini kapsayan
kuramlar. Biyo-psiko-sosyal yönleri ve sorunlarıyla bebeklik, çocukluk ve ergenlik
dönemlerine ilişkin kuramlar.
1404.020303- SOSYAL PSİKOLOJİ

AKTS 5

Sosyal psikoloji, insanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri ve sosyal
çevrelerinden nasıl etkilendikleriyle ilgilenir. Bireyleri, grupları ve grup davranışını,
tutumları, önyargıları ve bunların oluşumu ile değişimini inceler. Arkadaşlık, ikili ilişkiler,
çekicilik ve saldırganlık gibi konular üzerinde araştırma yapar. Dolayısıyla sosyal psikolojide
genellikle doktora derecesi gereklidir ve sosyal psikologlar çoğunlukla akademik ortamlarda
çalışırlar. Ancak son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında,
mimarlık ve mühendislik firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman
olarak çalışmaktadırlar.
1404.020305- SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

AKTS 5

Temel istatistik bilgisi vermeyi amaçlayan bu ders, ortalamalar, değişkenlikeğiklikbasıklık ölçüleri, endeksler, olasılık teorisi ve rastlantısal değişkenler, örnekleme
teorisi, istatistik karar teorisi, regresyon-korelasyon analizleri ve zaman serileri konularını
içermektedir. Olasılık teorisinde olasılık hesabı ve temel olasılık bölünmeleri işlenmektedir.

Endeksler konusu da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Karar teorisini de en genel şekli ile
istatistiksel tahmin ve hipotez testleri ele alınmaktadır.
1404.020307– HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

AKTS 5

Toplum ve hukuk ile toplumsal düzen kuralları, hukuk kurallarının özellikleri, hukuk
alanındaki yaptırımlar, hukuk sistemleri (Roma, Ortak, İslami, Sosyalist), hukukun bilimsel
olarak incelenmesi, hukuk kolları, hukukun kaynakları ve hukukun yasalaştırılması, hukukun
temel kavramlarının, anayasanın, hukuk güvenliğinin ve sosyal hukuk devletinin
tanımlanması ve açıklanması ve ayrıca kişilik, kişilerin adları, hısımlık, konut, aile, miras,
eşya, mülkiyet, hukuksal olaylar, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler, bir ulus-devletin üyesi
olarak yurttaşın kamusal ve özel hakları, sorumluluk, ve yargı ile yargı sistemi, insan hakları,
İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, İnsan Hakları
Mahkemesi ve Mahkeme’ye başvuru şartları ve konunun Türkiye’deki evriminin tartışılması.
SEÇİMLİK DERSLER
1404.030309.1 - YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk sorunu ve nedenleri. Yoksulluk sorununu belirleyen
mikro, mezzo ve makro değişkenler. Yoksulluk sorunundan etkilenen nüfus grupları.
Yoksullukla mücadelenin ulusal ve uluslar arası görünümü. Yoksullukla mücadelede sosyal
yardım ve sosyal hizmetlerin yeri ve önemi. Yoksullukla mücadelede Dünyadan ve
Türkiye’den uygulama örnekleri.
1404.030309.2- SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

“Çocuk Hakları Sözleşmesi” ve “İnsan Hakları Bildirgesi” bağlamında suça yönelen
çocuk, genç ve yetişkinlerin hakları ve gereksinmeleri. Makro, mezzo, mikro düzey sosyal
sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri. Bütüncü (generalist) sosyal hizmet yaklaşımı
içinde çocuk, kadın ve yetişkin suçluluğuna müdahale. Çocuk ve ceza adaleti sistemlerinin
özellikleri ve refah, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleriyle ilişkileri. Çocuk genç,
kadın ve yetişkin suçlularla önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri.
1404.030309.3- YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar. Yaşlıların
karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri. Yaşlılara yönelik
hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları.
1404.030309.4– YÖNETİM VE ORGANİZASYON

AKTS 5

Yönetim süreci, yönetimin evrensel ve çevresel unsurları ve yönetime kuramsal
yaklaşımlar (Henri Fayol, Luther Gulick ve Frederick W. Taylor), biçimsel ve doğal
örgütlerin süreçleri, yapıları, işlevleri ve sorunları, örgüt ve örgütlendirme, kamu yönetiminde

yetki merkeziyetçiliği ve yetki göçürümü (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.
1404.030309.6 - SOSYAL SORUNLAR

AKTS 5

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.
1404.030309.5 – ENDÜSTRİ VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve kökeni, iş ortamlarında sosyal hizmetin rol ve
becerileri, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde sosyal hizmet uzmanının rolü, sosyal
hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı, iş kaybı ve sosyal hizmet, sosyal
hizmet uzmanının sendikalardaki rol ve işlevi, endüstriyel sosyal hizmetin geleceği.

2. SINIF IV. YARIYIL
1404.020402- SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARI

AKTS 5

Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama
esasları. Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri. 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.
1404.020404– SOSYAL HİZMET MEVZUATI

AKTS 5

Sosyal refahın ulusal ve uluslar arası hukuksal kaynakları. Gerek sosyal refah
hizmetlerini gerekse sosyal hizmet uygulamasını ilgilendiren ulusal ve uluslar arası
düzenlemelerin gözden geçirilmesi.
1404.020406- MEDENİ HUKUK

AKTS 5

Medeni Hukuk’la ilgili genel bilgiler, temel ilkeler (Dürüstlük kuralı, iyiniyet ilkesi),
gerçek kişiler, ehliyet, tüzel kişiler, aile hukuku hakkında temel bilgilerin ve evlenmenin
hükümleri, boşanma ve mal rejimleri, soy bağı, vesayet ve vesayet kavramları.
1404.020408- KAMU YÖNETİMİ VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Kamu yönetiminin ayrı bir çalışma alanı olarak doğuşu ve gelişimi; kamu yönetiminin
diğer disiplinlerle (özellikle siyaset bilimi ve idare hukuku ile) olan ilişkileri; kamu yönetimi

ile işletme yönetimi arasında amaç ve yöntemler açısından farklılık ve benzerlikler; kamu
yönetiminde temel paradigma değişiklikleri; kamu yönetiminde amaçların saptanması, karar
verme ve politika belirlenmesi, kamu yönetiminde temel yönetim fonksiyonlarının yeri ve
bunların Türkiyedeki uygulamaları ile ilgili örnek olaylar; yönetsel reform; çağdaş yönetim
yaklaşım ve tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanması.
SEÇİMLİK DERSLER
1404.030410.1- GENÇLERLE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Gençliğin tanımı; gençlik döneminin özellikleri; gençlik döneminde yaşanan sorunlar;
gençlerin potansiyelinin açığa çıkarılması ve sahip oldukları güçler temelinde harekete
geçirilmesi;

gençlik

politikaları;

gençlerin

sorunlarının

çözülmesinde

ve

varolan

potansiyellerinden üst düzeyde yararlanılmasında sosyal hizmet mesleğinin işlevleri ve
gençlere hizmet veren kurumlarda sosyal hizmet uzmanlarının uygulamaları şeklinde
düzenlenmiştir.
1404.030410.2- ÇOCUK SUÇLARI VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Çocukluk ve çocuğun tanımı, suç davranışı, çocuk adalet sistemi, kuramsal
yaklaşımlar, mevzuat ve uluslararası belgeler, ekosistem perspektifi ve güçlenme yaklaşımı
açısından çocuk suçluluğu, , tretman modelleri, kanunla ihtilafa düşen çocuklarla çalışma,
ekip çalışması.
1404.030410.6- ENGELLİLERLE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Özürlülüğe ilişkin kavramsal çerçeve, özürlülük sınıflandırması, özürlülüğe yönelik
sosyal hizmet müdahalesi, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlüler ve devlet
politikası, özürlülere yönelik toplumsal tutumlar.
1404.030410.3- KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ

AKTS 5

Konuşma ve konuşmanın temel öğeleri, konuşma kaygısını yenme; etkili konuşmada
ses özellikleri, topluluk önünde konuşma; sunum öncesi hazırlık: konu araştırma ve
destekleyici materyal bulma; sunum planını hazırlama; dinleyicileri tanıma (hedef kitle);
sunum için prova, ses ve beden kullanımı, görünüş, duruş; sunma: giriş, gelişme, destekleme,
geçişler, sonuç, sunumu tamamlama ve soruları yanıtlama; sunum hazırlamada etik kurallar.
1404.030410.4- SANAT VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

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.
1404.030410.5– KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

AKTS 5

Kentin Ortaya çıkışına ve bir toplumsal birim olarak örgütlenmesine ilişkin teoriler ele
alındıktan sonra, kentleşme ve kentlileşme kavramları ekseninde Türkiye’deki kentleşme
sürecinin temel özellikleri ve özgün nitelikleri incelenmektedir.

3. SINIF V. YARIYIL
1404.020501 - SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ I

AKTS 5

Bu derste genelci sosyal hizmet uygulamalarına temel olan konuların analizi yapılır.
Dersin içeriğinde yer alan konular şöyledir: Sosyal hizmetin eklektik bilgi temeli, değerler ve
beceriler; genelci sosyal hizmet uygulamasında mikro, mezzo ve makro müdahalelerin
anlamı, kapsamı ve uygulaması. Bunlar mikro düzeyde birey ve ailelerle sosyal hizmet, ilişki
kavramı, iletişim ve mülakat; mezzo düzeyde küçük gruplarla sosyal hizmet, grup dinamiği,
grupla çalışan sosyal hizmet uzmanının becerileri; makro düzeyde örgüt ve topluma yönelik
sosyal hizmet şeklindedir.
1404.020503 - İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET I
AKTS 5
İnsan Hakları, son yıllarda tanık olunan değişmelerle ulusal insan hakları hukuku ile
uluslararası insan hakları hukuku arasında su geçirmez bölmelerin olmadığını göstermiştir.
İnsan Hakları Hukuku derslerinde teorik sorunların yanısıra özellikle, insan hakları konusunda
"anlamların paylaşılması" –evrenselleşme-, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukuku'nun
uygulamaları üzerinde durulmakta ve bu Hukukun Türk Hukuku üzerindeki etkileri
incelenmektedir.
1404.020505 - FİNANSAL YÖNETİM
AKTS 5
Kırsal ve kentsel kalkınma temel tanımlar, kalkınma yaklaşımları ve modelleri gelişme
ekonomisi ve 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,sosyal hizmet açısından
toplumsal kalkınma yaklaşımı,kalınma modelleri,planları ,programları ve projeleri oluşturma,
sosyal hizmet kuramı açısından toplumsal kalkınma programlarının ve projelerinin
uygulanması Ekonomik yaşamda devletin rolü, sosyal refah devletini hedefleyen ekonomik
modeller
SEÇİMLİK DERSLER
1404.030507.1- MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın dinamikleri. Madde bağımlılarının
psikososyal özellikleri, yaşadıkları sorunlar, madde bağımlılarına yönelik sosyal hizmet
müdahaleleri, örnek vakalar.
1404.030507.2- TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYAL HİZMET
AKTS 5
Bu ders, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı
karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı
olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesine yöneliktir. Bunun için dersin kapsamında bu
konuda geliştirilen teorik yaklaşımlar ele alınacak, bu yaklaşımlar sosyal hizmetler
yaklaşımları ile birleştirilerek sosyal hizmet uzmanı olarak bu sorunlara yönelik toplumsal
cinsiyete duyarlı bir yaklaşım geliştirilmesine ilişkin tartışmalar üzerinde durulacaktır. Son
olarak, Türkiye’deki başlıca sorun alanları bu teorik yaklaşımlara edinilen bilgiler
çerçevesinde değerlendirilecektir.
1404.030507.3- AFETLERDE SOSYAL HİZMET
AKTS 5
Deprem, sel baskını, kaza, savaş vb afet durumlarıyla karşı karşıya kalanların ruhsal,
duygusal ve ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar ve sorunlar karşısındaki tepkileri,
sorunların aşılması yönünde etkili sosyal hizmet müdahalesi, afet yönetimi.
1404.030507.6– PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET
AKTS 5
Psikiyatrik sosyal hizmetin tarihi 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.
1404.030507.4- MESLEKİ YABANCI DİL I
AKTS 5
Sosyal hizmet terminolojisi. Terimlerin çevirisi. Sosyal hizmet kuram ve
uygulamasına ilişkin seçilmiş metinler.
1404.030507.5- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
AKTS 5
Bireyin içinde yaşadığı aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi
sosyal sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın bio-psiko-sosyal gelişimine uygun olarak
istihdam edilmesini kapsar. Ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon.

3. SINIF VI. YARIYIL
SHB 302 - SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ II

AKTS 5

Genelci sosyal hizmet uygulamasında makro uygulama: organizasyon, topluluk ve
toplumla sosyal hizmet, toplum örgütlenmesi, toplumla çalışma yöntemi, sosyal refah
hizmetlerinde gönüllü çalışmaların organizasyonu, toplumsal değişmede sosyal reform ve
sosyal eylem. Makro uygulama becerileri.

SHB 304 - SOSYAL HİZMET ETİĞİ

AKTS 5

Sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı, müracaatçı, toplum ve kurum düzeyinde
etiğin içeriği, etik ikilemler ve çözüm yolları, sosyal hizmette değer tartışmaları
SHB 306 - İLETİŞİM

AKTS 5

İletişimin kavramsal yönü (tanımı, amacı, özellikleri), iletişimin öğeleri, iletişimi
etkileyen faktörler, etkileşim, iletişim teknikleri, sözlü sözsüz iletişim, iletişimde vücut dili,
kişilerarası sorun çözme ve çatışma çözme becerileri. Ders, sosyal hizmet öğrencilerine gerek
öğrencilik gerekse de meslek hayatları boyunca en fazla kullanacakları kavramlardan birisi
olan iletişimi değişik modellerle birlikte teorik olarak aktarmayı ve öğrenilmesini sağlamayı,
bununla birlikte ve özellikle sosyal hizmet müdahalesinin en önemli araçlarından ve
amaçlarından birisi olan öğrencilerin kendilerini tanımaları ve farkındalıklarını artırmaları
yanında; etkili iletişim, problem çözme ve çatışma çözme ve arabulucuk gibi temel becerileri
öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.
SEÇİMLİK DERSLER
SHB 308 - SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMET

AKTS 5

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 310 – TIBBİ SOSYAL HİZMET

AKTS 5

Bu ders öğrencilerin sağlık hizmetleri alanı, bu alanda sosyal hizmet uzmanının rolü
ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi özel müracaatçı grupları
hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bu dersin konuları şunlardır: Hastalığın biyo-psiko-sosyal
sonuçları, hasta hak ve sorunları, Türkiye’de günümüzde sağlık hizmetlerinin verilişi, tıbbi
müdahalelerin tanımlanması, tıbbi sosyal hizmetin tarihi gelişimi, farklı hasta bakım
ortamlarındaki bireyler, aileler, gruplar ve hizmet sağlayanlar için uygulama becerileri ve
stratejileri, disiplinler arası ekipte sosyal hizmet uzmanının rolü.
1404.030608.2- SOKAK SOSYAL HİZMETİ
AKTS 5
Toplumsal bir çevre olarak sokak. Evsizlere, bağımlılara, genç ve çocuklara sokakta
götürülen hizmetler. Evrensel müdahale politikaları, stratejileri, program ve projeler.
Hükümet dışı kuruluşlar ve ilgili kurumlarla ilişkiler.
1404.030608.3- MESLEKİ YABANCI DİL II
AKTS 5
Mesleki İngilizce (I) dersinin devamı niteliğinde sosyal hizmet kuram ve
uygulamasına ilişkin seçilmiş metinler ve çözümleri; metin yazma.
1404.030608.4- OKUL SOSYAL HİZMETİ

AKTS 5

Eğitim sisteminin örgütsel yapısı ve mevzuatı. Okul sosyal hizmetinin kavramı ve
kapsamı. Sosyal hizmet uzmanlarının okullardaki işlevleri. Öğrenci, öğretmen ve aile odaklı
sosyal hizmet müdahalesi.
1404.030608.5- MORAL VE MOTİVASYON
AKTS 5
Ruhen zinde olmanın önemi; moral değerler; moral verme, motive etme ve
yönlendirme. Moral ve motivasyonu yüksek tutma; çalışma hayatında başarılı olmanın yolları
ve ilkeleri; moral değerler ve motivasyon açısından kişisel gelişim.

4. SINIF VII. YARIYIL
1404.020701- YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET
AKTS 5
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.
1404.020703 – RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ

AKTS 5

Literatür taraması yapabileceklerdir. Akademik yazım kurallarına ve bilim etiğine
uygun rapor hazırlayabileceklerdir. Etkili sunum hazırlayabileceklerdir. Sunum yapma
becerisi gösterebileceklerdir.
1404.020705- SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I
AKTS 10
Sosyal hizmetin bilgi temeli ve becerileri, değer oryantasyonu ve uygulama
metodolojisinin bütünleştirilmesi; bütüncül yaklaşım çerçevesinde öğrencilerin bir öğretim
elemanının yönetimi altında mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, örgüt ve
toplumu odak alan çalışmaları katılımcı/gözlemci olarak gerçekleştirmesi.
SEÇİMLİK DERSLER
1404.030707.7- SOSYAL HİZMETLERDE FİNANSMAN
AKTS 5
Finansal amaç ve finans fonksyonu, risk kavramı ve belirsizlik, Finansal analiz
araçları (oran analizi), Fon akım tablosu Analizi, Kara geçiş analizi, İşletme sermayesi (Nakit,
alacak ve stok yönetimi), Finansal Planlama (nakit akım tablosu ve proforma
tablolar),Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım kararları (Fizibilite etüdünün anahtarları), Riskli ve
Risksiz Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, Duran varlıklarınn
yönetimi, Sermaye maliyeti (Finansal kaynaklar ve içsel ve dışsal kaynakların maliyeti), Borç
yönetimi ve Optimum sermaye yapısı, İnşaat taahüt sektörünün finansal özellikleri ve
işletmelerin finansmanı, Teklif fiyatını etkileyen finansal planlama unsurları,Büyük ölçekli
inşaat projelerinde kullanılan 'Proje Finansman Teknikleri'

1404.030707.1- CEZA HUKUKU
AKTS 5
Ceza Hukukunun temel ilkelerinden 1982 Anayasası kuralları karşılaştırılmak
suretiyle incelenmiş, suçun unsurları anlatılmış, konuyla ilgili pratik çalışmalar yapılmış ve
ikinci dönemde ise, bir suç işlendikten sonra takibinin nasıl yapılacağı, delillerin nasıl
toplanacağı, kişi hak ve hürriyetlerine ne gibi sınırlamalar getirilebileceği, Türk Hukukunda
cezai takiplerinin ve yargılamasının yürüyüş şekli, uluslararası sözleşmeler ve bu bağlamda
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi hakkında uygulamaları bilgiler verilmiştir.
1404.030707.2- TOPLUMSAL KALKINMA VE SOSYAL HİZMET
AKTS 5
Cumhuriyetin Osmanlı Devletinden Devraldığı Ekonomik Miras ve Cumhuriyetin İlk
Toplumsal kalkınma, kınsal ve kentsel kalkınma temel tanımlar, kalkınma yaklaşımları ve
modelleri gelişme ekonomisi ve 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,sosyal hizmet
açısından toplumsal kalkınma yaklaşımı,kalınma modelleri,planları ,programları ve projeleri
oluşturma, sosyal hizmet kuramı açısından toplumsal kalkınma programlarının ve projelerinin
uygulanması Ekonomik yaşamda devletin rolü, sosyal refah devletini hedefleyen ekonomik
modeller.
1404.030707.3- SAĞLIK VE ÇEVRE
AKTS 5
Sağlığın tanımı. Bireysel ve toplumsal sağlığın önemi. Bireysel sağlığın toplum
sağlığına etkisi. Genel insan anatomisi, kalıtım, beslenme ve beslenmenin gerekleri.
Çağımızın başlıca sağlık sorunları. Türkiye’deki beslenme ve diğer hastalıklar, bu
hastalıkların nedenleri ve toplumsal yönleri. Bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü. Çevre sağlığı ve
Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri. İş ve meslek hastalıkları ve korunma çareleri.
1404.030707.4- DEMOGRAFİ
AKTS 5
Dersin içeriği, nüfus ve nüfus ile ilgili kavramların tanıtılması; nüfus teorileri, doğum,
ölüm ve göç kavramlarının analizi; kentleşme ve nüfus hareketi ilişkisi; nüfus hareketlerinin
sosyal refah kavramı temelinde değerlendirilmesi; nüfus hareketleri sonucu aile yapısındaki
değişimler; Türkiye’deki nüfus yapısının, politikasının özellikleri ve bu özelliklerin farklı
ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi; nüfus planlaması kavramı; sosyal hizmet
mesleğinin nüfus politikası ve planlamasındaki rolü şeklinde düzenlenmiştir.
1404.030707.5- SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA
AKTS 5
Sosyal politika ve sosyal refah politikası: Sosyal politika ve sosyal refah politikası
konularına tarihsel ve kavramsal giriş. Sosyal politikanın sosyal hizmet uygulamasındaki yeri

ve önemi, sosyal çalışmacıların sosyal politikalardaki rolü, işlevi. Avrupa Birliği’nde sosyal
politikaların gelişimi ve bugünkü temel alanları, politika ve programları. Planlama: Planlama
türleri ve yaklaşımları. Türkiye’deki planlama çalışmaları. Sosyal politika planlama ilişkisi.
1404.030707.6- HALKLA İLİŞKİLER
AKTS 5
Temel kavramlar, tarihsel gelişim, halkla ilişkiler kuramları, halkla ilişkiler
uygulamaları, propaganda, basın bülteni, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, kriz
yönetimi, algı yönetimi, itibar yönetimi.

4.SINIF VIII. YARIYIL
1404.020802- SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II
AKTS 30
Sekizinci dönem boyunca haftada beş gün devam eden bu uygulama çalışmasında,
öğrenci, “Sosyal Hizmet Uygulama I” 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.

