
 

 

  SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

  I.DÖNEM 

 

  SH-101- SOSYOLOJİ (3 0 3 4) 
 
Bu ders kapsamında, sosyolojinin ön tarihi, tanımlar ve ön düşünceler, sosyolojinin 
kurucuları, sosyolojinin bağlamı konuları işlenmektedir. Sosyolojik hayal gücü, kültür, 
sapma, eşitsizlik, sosyal değişim ve sosyal yapı dahil olmak üzere temel kuramsal 
yaklaşımlar ve kavramlar tanıtılmaktadır. 
 

SH-103- SOSYAL HİZMETE GİRİŞ (3 0 3 5) 
 
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavramları ve yaklaşımları; dünyada ve Türkiye’de sosyal 
hizmetin tarihsel gelişimi; sosyal hizmetin temel öğeleri ve sosyal hizmet müdahalesi. 
 

SH-105- PSİKOLOJİ (3 0 3 3) 
 
Davranışın temelini oluşturan fizyolojik ve nörobiyolojik süreçler, duyum, algı, öğrenme, 
koşullanma ve pekiştireç konularını kapsar. 
 
 

SH-107- FELSEFE (3 0 3 3) 

 
Felsefenin temel kavramları;felsefe,bilgi,değer,varlık,vb. Felsefenin temel sorunları ve 
felsefi yaklaşımlar. Felsefe-varlık ilişkisi, bilgi kuramı, değer kuramı. Yaşam- felsefe ilişkisi, 
yaşamın anlamı sorunu. 

 

SH-109- GENERAL İKTİSAT (3 0 3 3) 

 
Ekonomik kavramlar; tercihler, fırsat maliyeti ilkesi, kıt kaynak kavramı, mal, hizmet ve 
fayda, ekonomi biliminde yöntem, ekonominin dalları; Talep, bireysel talep ve grup talebi, 
piyasa talebi ve talep eğrisi, talebi etkileyen faktörler; arz, firma arzı, endüstri arzı ve 
endüstri arz eğrisi, arzı etkileyen faktörler ve arz eğrisinden kaymalar. Piyasa kavramı talep 
çizelgesi, arz çizelgesi, piyasada denge fiyatının oluşumu. Talep ve arz esneklikleri; esneklik 
kavramı; talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği, arzın fiyat 
esnekliği, arzın çapraz esnekliği. Fayda kavramı, marjinal fayda ve kayıtsızlık teorisi; 
Üretim ekonomisi konuları üzerinde durulacaktır. 

 

SH-111- MATEMATİĞİN TEMELLERİ (3 0 3 3) 

 
Doğal Sayılar. Doğal Sayılarla işlemler. Kesirler. Kesirlerle işlemler. Ondalık gösterimler. 
Yüzdeler. Çarpanlar ve Katlar. Kümeler. Tam Sayılar. Tam Sayılarla işlemler. Rasyonel 
Sayılar. Rasyonel Sayılarla işlemler. Oran. Oran ve Orantı. Üslü İfadeler. Kareköklü 
İfadeler. Cebirsel İfadeler. Eşitlik ve Denklem. Doğrusal Denklemler. Eşitsizlikler. 

 

YD-117- YABANCI DİL-I (2 0 2 2) 

 



 

 

Şahıs zamirleri, "Olmak" fiili, Sahip olmuş / almış, Var / var, Şimdiki zaman, Sıfatlar 
Miktarı, Basit, şimdiki zaman, Yardımcı Fiiller, Karşılaştırmalar ve üstünlükler. 
 

Aİ-115-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2 0 2 3) 
 
Osmanlının çöküş sebeplerine genel bir bakış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden 
yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında ülkenin 
karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Millî Mücadelenin ilk adımı, 
Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve Batı 
Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer. 

 

TD-113-TÜRK DİLİ-I (2 0 2 3) 

 
Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür bağlantısı. Dil toplum 
bağlantısı. Yeryüzündeki diller ve Türkçenin bu diller arasındaki yeri. İmla ve noktalama 
kuralları. Ses bilgisi-yapı bilgisi-kelime-fiiller-keleme grupları-cümle. 
 

KP- 115 – KARİYER PLANLAMA – (1 0 1 2) 
 
Kariyer tanımı, kariyer planlamanın ve geliştirmenin önemi, kariyer gelişim modelleri, 
kariyer kuramları, mezun olacak öğrencilerin kendilerini önceden keşfetmelerini sağlama, 
doğru kariyer planlaması yaparak verimli bir iş hayatı geçirmelerini sağlama, öz geçmiş, 
kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama, etkili bir iş görüşmesine hazırlanma, değişim 
programları hakkında bilgi edinme, akademik kariyer hakkında bilgi sahibi olma. 
 

II.DÖNEM 

 

SH-102- SOSYAL ANTROPOLOJİ (2 0 2 4) 

 
Dersin içeriği; antropolojinin disiplin olarak kapsamı ve gelişimi: temel temalar, 
evrenselcilik, bütüncülük, bütünleşmecilik, uyarlanma ve kültürel görelilik; antropolojideki 
dört alt disiplin yaklaşımının ve sosyal ve kültürel antropoloji ayrımının temeli; biyolojik 
evrim, kültür: kültür kavramını tanımlamadaki güçlüğün nedeni; kültürün temel bileşenleri, 
kültürün epik ve etik yorumları arasındaki farklılıklar; kültürel süreçler ve antropoloji 
teorileri. 

 

SH-104- HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3 0 3 3) 
 
Hukuk hakkında genel bilgiler, hukukun kaynakları, hukukun bölümleri, hukuk kurallarının 
uygulanması, hakların kazanılması ve kaybedilmesi ve Türk yargılama teşkilatı. 
 

SH-106- SOSYAL HİZMET ORTAMLARINDA İNCELEME (1 2 2 4) 

 
Bu dersin işleniş sürecinde öğrenciler çeşitli sosyal hizmet kurumlarını bir öğretim 
elemanının nezaretinde ziyaret ederler. Öğrencilerin bu ziyaretlere ilişkin değerlendirme 
raporu yazmaları ve okuldaki ders saatlerinde gözlemlerini paylaşmaları istenir. 

 

SH-108- TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI (3 0 3 4) 

 



 

 

Osmanlı toplumsal yapısı, Atatürk devrimleri ve Türkiye, modern Türkiye'de kültür ve 
kültürel değişim, ekonomi, aile, politika, eğitim, nüfus, yoksulluk. 
 

SH-110- TEMEL İSTATİSTİK (3 0 3 3) 

 
Temel Kavramlar, Deskriptif İstatistik (Frekans tabloları, Şekiller ve grafikler), Yer ve 
Dağılış Ölçüleri, İhtimaller, Populasyon Dağılışları, Örnekleme Planları ve Örnek 
Dağılışları, Güven Sınırları, Hipotez Testleri, Non-Parametrik Testler, Regresyon ve 
Korelasyon. 

 

SH-112- İLETİŞİM BECERİLERİ (2 0 2 3) 

 
Toplumsal Yaşamda İnsan İlişkilerinin Önemi, İletişim Sürecinin Özellikleri ve Öğeleri, 
İletişim Türleri ve Özellikleri, İletişimde Kendini Tanıma Süreci, İletişim Engelleri, Etkin 
Dinleme, İletişimde Sen Dili ve Ben Dili, İletişimde Empati, Aile İçi Etkili İletişim, Kurum 
İçi Etkili İletişim, Sınıf İçi Etkili İletişim, Sağlıklı İletişim Becerileri Etkinlikleri 
 

YD-118- YABANCI DİL-II (2 0 2 2) 

 
Gelecek zaman, Future progressive zaman, Was/were, Basit geçmiş zaman, Present Perfect 
Zaman, Past Perfect Zaman, Sıfat Cümlecikleri, Pasif cümle. 
 

Aİ-116-ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2 0 2 3) 
 
Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk 
İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılâpları ve bu 
inkılâpların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün 
dünya barışı için çabaları. Atatürk ilkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği 
uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek. 

 

TD-114-TÜRK DİLİ-II (2 0 2 3) 

 
Kompozisyonda anlatım şekilleri: Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, 
anlam ve vazife bakımından kelimeler (isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), 
cümlenin unsurları, cümle tahlili, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup 
incelenmesi. 
 

DO-???- DİJİTAL OKURYAZARLIK (????) 
İnternet teknolojileri (internetin temel kavramları, internetin gelişim süreci, web tarayıcıları, 
arama motorları, E-devlet hizmetleri); taşınabilir teknolojiler (taşınabilir teknoloji türleri, 
özellikleri, hizmet ve protokolleri); sosyal ağlar (Web 2.0 ve sosyal ağların genel özellikleri, 
sosyal ağların farklı amaçlar için kullanımı, en çok kullanılan sosyal ağ siteleri,medya 
okuryazarlığı ve medya akıcılığı); teknoloji, toplum ve insan (Avcı-toplayıcı, tarım, sanayi 
ve bilgi toplumlarında teknoloji kullanımı ve insanların yaşam biçimleri, teknoloji 
felsefeleri, sosyal paylaşım ağlarında sosyalleşmeyi ve insanların kendilerini sunum 
Davranışları, insan bilgisayar etkileşimi); bilişim etiği (Bilişim etiği kavram ve önemi, 
bilişim ve İnternet hukuku, Etik ile ilgili yaklaşım ve kuramlar, internette ve sosyal ağlarda 
uyulması gereken etik kurallar, açık eğitsel kaynaklar, Creative Commons (cc) lisans türleri); 
teknoloji ve yaşam boyu öğrenme (yaşam boyu öğrenme ve geleneksel öğrenme arasındaki 



 

 

farklar, yaşam boyu öğrenmenin ilişkili olduğu kavramlar, temel ilke ve stratejileri, Kitlesel 
Açık Çevrimiçi Derslerinin özellikleri); bulut bilişim (özellikleri, bileşenleri, altyapısı, 
sunum modelleri, üstünlük ve sınırlılıkları); geleceğin teknolojileri.  
 

III.DÖNEM 

 

SH-201- SOSYAL HİZMET TARİHİ VE MESLEK ETİĞİ (3 0 3 5) 

 
Mesleki sorumluluk ve etik dersi içerisinde etiğin tanımı, amacı, ilkeleri ve hukukla ilişkisi 
ele alınır, mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk kavramları değerlendirilir, mesleki 
yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların nedenleri, sonuçları ve çözüm yolları 
incelenir. 

 

SH-203- İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-I (3 0 3 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. 
 

SH-205- SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI-I (3 0 3 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. 

 

 

 

 

 

SH-207- GENÇLİK, TOPLUM VE SOSYAL HİZMETLER (4 0 4 5) 

 
Bu dersin içeriğini, gençlik dönemi üzerine psikososyal teoriler, gençlerin kendilerine zarar 
verme davranışları ve gençlerle çalışırken yapılacak olan bireysel ve aileyi kapsayan 
müdahaleler oluşturmaktır. 
 

SH-209- ANAYASA HUKUKU (3 0 3 5) 

 
Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri, Türkiye'de Anayasa 
Gelişmelerine Genel Bakış, Milli Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası'nın Yapılışı ve 
Başlıca Özellikleri, Devletin Temel Nitelikleri, Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme 
Sorunu, Yasama Organı, Yürütme Organı, Yargı Organı ve Anayasa Yargısı. 

 

SH-211-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2 0 2 3) 

 



 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı ve Önemi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kavramlar, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel 
Görünümü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Karşı 
Alınacak Önlemler, İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından doğan maliyetler. 

 

IV. DÖNEM 

 

SH-202- SOSYAL HİZMETTE TEMEL KAVRAMLAR VE TARTIŞMALAR (3 0 3 

5) 

 
Sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı, Meslek Olarak Sosyal Hizmet, Sosyal hizmetin mesleki 
nitelikleri, Gençlik refahı alanı ile ilgili kavramlar, Yaşlı refahı alanı ile ilgili kavramlar, 
Sağlık alanı ile ilgili kavramlar, Sığınmacı ve Göçmen refahı ile ilgili kavramlar, Sosyal 
yardım alanındaki kavramlar, Tarihsel süreçte sosyal hizmet kurumları ile ilgili kavramlar, 
Yardım veren meslekler arasında sosyal hizmetin özgün konumu, Tüm alanlara ilişkin 
kavramların gözden geçirilmesi.  
 

SH-204- SOSYAL HİZMETTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (3 0 3 5) 
 
Bilim, kuram ve araştırma, bilimsel araştırma yöntemi, sosyal hizmette araştırmanın yeri ve 
işlevi, sosyal hizmet araştırmalarında amaca uygun yöntem, ölçme ve ölçme araçları, veri 
toplama teknikleri ve örnekleme, nicel ve nitel araştırmalarda verileri işleme ve çözümleme, 
veri işleme ve çözümlemede bilgisayar kullanımı, araştırma raporunun yazımı. 
 

SH-206- KAMU YÖNETİMİ  (3 0 3 3) 

 
Temel Kavramlar, Yönetim İlkeleri, Kamu Yönetimi Biliminin Gelişimi, Bürokrasi, Kamu 
Yönetiminin Yapısı, Kamu Politikası, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetiminin 
Denetlenmesi 
 

SH-208- SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ 

(4 0 4 5) 
 
Akademik çalışma ve uygulama sürecinden elde edilen bilgi ve gözlemlerin, bilimsel 
yöntem ve rapor yazma teknikleri dikkate alınarak rapor yazmanın öğretilmesi bu dersin 
öğrenme amacını oluşturmaktadır. 
      

SH-210- İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE-II (3 0 3 5) 

 
Bireyin içinde yaşadığı aileler, gruplar, örgütler, kurumlar, topluluk ve toplumlar gibi sosyal 
sistemlerin etkileşimi çerçevesinde insanın bio-psiko-sosyal gelişimini kapsayan kuramlar. 
Genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık, bio-psiko-sosyal yönleri ve sorunlarıyla bu dönemlere 
ilişkin kuramlar. Ayrımcılık, toplumsal cinsiyetçilik ve cinsel oryantasyon. 

 

SH-212- SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI-II (3 0 3 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. 
 

V. DÖNEM 
 

SH-301- BİREYLERLE SOSYAL HİZMET (3 0 3 4) 

 
Bireyle sosyal hizmet tarihçesi ve kapsamı, Bireyle sosyal hizmet kuramları ve yaklaşımları, 
Bireyle sosyal hizmet müdahalesinde yararlanılan araçlar, Bireyle tanışma, Bireyi ve sorunu 
inceleme ve değerlendirme ve sorunun çözümüne ilişkin plan yapma, Bireyle sosyal hizmet 
müdahalesi ve sorun çözme süreci, Bireyle sosyal hizmet müdahalesini değerlendirme, 
Bireyle sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma, Bireyle sosyal hizmet müdahalesini 
sonlandırma ve izleme. 
 

SH-303- SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA (3 0 3 4) 

 
Sosyal hizmetin sosyal politika ve planlama ile ilişkisinin kavranması, bu disiplinlerin 
konularının saptanması ve öğretilmesi, sosyal hizmet ile sosyal politika ve planlama 
ilişkilerinin tarihsel gelişiminin öğrenilmesi, sosyal politika ve planlama yapmanın 
hedeflerinin anlaşılması, sosyal politika araçlarının kavranması, sosyal hizmet açısından 
bunların öneminin anlaşılması. 

 

SH-305- SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ (3 0 3 5) 

 
Örgütsel Davranış/Örgüt Kavramı, Sosyal Hizmet ve Yönetim/Sosyal Hizmetlerde Örgütsel 
Davranış, Sosyal Hizmetlerde Örgütsel Davranış konuları, Yönetim Süreçleri ve Yönetim 
Kuramları, Örgütsel Karar Verme: Karar Tipleri ve Teknikleri,  Planlama: Örgütsel Planlar 
ve Planlama Türleri, Örgütleme, Etkileme, Eşgüdüm ve Değerlendirme, Sosyal Hizmette 
Gönüllü Yönetimi, Sosyal Hizmet Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Hizmet 
Kurumlarında Kalite Yönetimi. 
 

SH-307- YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET (2 0 2 4) 
 
Yerel Yönetimlerin Kuramsal Çerçevesi I, Yerel Yönetimlerin Kuramsal Çerçevesi II, Yerel 
Yönetimler ve Demokrasi, Gelişmiş Ülkelerde Yerel Yönetim Yapıları, Yerel Yönetimler 
Mevzuatı, Yerel Yönetimlerin Mülteci Hizmetleri, Yerel Yönetim Birimi Olarak 
Belediyeler, Yerel Yönetim Birimi Olarak Köyler ve İller Bankası, Yerel Yönetimlerde Yeni 
Anlayışlar, Uluslararası Belgeler, Yerel Yönetimlerde Sosyal Yardım Uygulamaları, Yerel 
Yönetimlerde Sosyal Hizmetler I, Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler II. 
 

SH-309- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL HİZMET (3 0 3 4) 

 
Sosyal güvenlikte temel kavramlar, SGK kurumsal yapısı ve tek çatıda sigortalıların statüsü, 
Sosyal Güvenlik Kurumları ve sigorta kolları, sosyal güvenlik reformu öncesinde Türkiye de 
sosyal güvenlik kurumları, sosyal güvenlik reformu sonrasında Türkiye de sosyal güvenlik 
kurumları, kimler sigortalı sayılırlar, kimler 4/A kapsamında sigortalı sayılmazlar, iş ve 
sosyal güvenlik hukukunun kaynakları.  
 



 

 

VI. DÖNEM  
 

SH-302- ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE SOSYAL HİZMET (3 0 3 4) 

 
Endüstri ilişkileri kavramı, konusu, kapsamı, Endüstri ilişkilerinin diğer bilimlerle ilişkisi, 
Endüstri ilişkileri sistemi, Endüstri ilişkilerine kuramsal yaklaşımlar, Endüstri ilişkilerinin 
tarihsel gelişimi, Endüstri ilişkilerine yön veren temel değerler, Devletin endüstri 
ilişkilerindeki rolü, İşverenin endüstri ilişkilerindeki rolü, İşveren sendikaları, Toplu 
pazarlık, kavramı, yapısı, niteliği, Toplu pazarlığın tarafları ve düzeyi, İş uyuşmazlıkları ve 
barışçı çözüm yolları, Teknoloji ve yeni çalışma biçimlerinin endüstri ilişkilerine etkisi, 
Küreselleşme ve endüstri ilişkileri. 
  

SH-304- GRUPLARLA VE TOPLUMLA SOSYAL HİZMET (3 0 3 4) 

 
Gruplarla sosyal hizmet tarihçesi ve kapsamı Gruplarla sosyal hizmet kuramları ve 
yaklaşımları, Gruplarla sosyal hizmet müdahalesinde ön değerlendirme, Gruplarla sosyal 
hizmet müdahalesini planlama, Gruplarla sosyal hizmet müdahalesi, Gruplarla sosyal hizmet 
müdahalesini değerlendirme, Gruplarla sosyal hizmet müdahalesini sonlandırma ve izleme. 
 

SH-306- SOSYAL HİZMETTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM (3 0 3 5) 
 
İletişim Kavramı ve Süreci, Dil, Kültür ve İletişim, İletişim Modelleri, İletişim Türleri, 
Kişilerarası İletişim, Kurum İçi İletişim, Kitle İletişim Araçları ve Türleri, Halkla İlişkilerin 
Kavramsal Çerçevesi ve Kapsamı, Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkiler 
Modelleri, Halkla İlişkilerin Örgüt Yapısı, Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, Halkla İlişkiler 
Süreci, Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları 
 

SH-308- ADLİ SOSYAL HİZMET (3 0 3 4) 

 
Adli sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, Adli sosyal hizmetin amacı ve adli sosyal hizmet 
uzmanının rol ve işlevleri, Adli sosyal hizmet alanında hükümlü profili, Adli sosyal hizmet 
ve suç teorileri, Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, Çocuklara 
Yönelik Adli Görüşme Teknikleri, Kadına yönelik şiddete ve ev içi adalet sistemine yönelik 
adli sosyal hizmet uygulamaları, Ailelere yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, Adli 
sistem içerisinde sağlık sorunları olan gruplara yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, 
Denetimli serbestlik Hizmetlerinde adli sosyal hizmet uygulamaları, Ceza infaz 
kurumlarında adli sosyal hizmet, Onarıcı adalet ve adli sosyal hizmet ilişkisi I ve II, Adli 
sosyal hizmet içerisinde mağdurlara yönelik çalışmalar gibi başlıklar altında içerik 
belirlenmiştir.  
 

SH-310- TOPLUMSAL CİNSİYET SORUNLARI VE SOSYAL HİZMET (3 0 3 4) 
 
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 oluşturur. 
 

VII. DÖNEM 

 

SH-401- SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI-I (2 0 2 6) 



 

 

 
Nicel araştırma yöntemleri: Sosyal bilimin temelleri, araştırma tasarımı, verilerin toplanması 
ve veri analizi. 
 

SH-403- SOSYAL HİZMET UYGULAMASI-I (0 20 10 10) 

 
Sosyal hizmet uygulaması yapılacak Sosyal hizmet kuruluşlarının sınıflandırılması, 
Öğrencinin uygulama yapacağı sosyal hizmet kuruluşunun belirlenmesi, Öğrenci uygulama 
yapacağı sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi, Kuruluş Tanıtma Raporu'nun 
hazırlanması, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması, Bireysel 
Görüşme Raporu'nun Hazırlanması, Grup Çalışması Raporu'nun Hazırlanması, Müdahale 
Planı Raporu'nun hazırlanması.  
 

SH-405- SUÇLULUK VE SOSYAL HİZMET (3 0 3 5) 
 
Suçluluk ve Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, suç, suçluluk, suçlu alt kültür, yaftalama 
kavramları, Suçluluğun kaynakları ve işleyişinde sosyolojik ve biyolojik etkenler, 
suçluluğun önlenmesi, suçlunun kişilik özellikleri ve topluma yeniden kazandırılması, 
“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 ve 
Türkiye’deki uygulamalar konuları ele alınır. 
 

VIII. DÖNEM 

 

SH-402- SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMALARI-II (2 0 2 6) 

 
Nitel araştırma yöntemleri: Sosyal bilimin temelleri, araştırma tasarımı, verilerin toplanması 
ve veri analizi. 

 
SH-404 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II (0 20 10 10) 

 
Sosyal hizmet kuruluşlarının sınıflandırılması, Öğrenci uygulama yapacağı sosyal hizmet 
kuruluşuna yerleştirilmesi, Sorun Alanı İnceleme ve Değerlendirme Raporu'nun 
Hazırlanması, Bireysel Görüşme Raporu'nun Hazırlanması, Grup Çalışması Raporu'nun 
Hazırlanması, Müdahale Planı Raporu'nun hazırlanması. 
 

SH-406- Bitirme Çalışması (0 4 2 5) 

 
Bitirme çalışmasının nasıl hazırlanacağı hakkında metotlar ve yöntemler gösterilmesi, Hangi 
konuların çalışılacağının belirlenmesi, Sosyal Hizmet alanında belirlenen bazı konuların 
incelenmesi ve araştırılması. 
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SH-213 Beden Eğitimi (2 0 2 2) 



 

 

 
Beden Eğitimi Ve Spor, Spor Türleri, Yaşam Boyu Spor, Olimpiyat Oyunları, Hentbol, 
Voleybol, Spor İşletmeciliği Ve Sporda Organizasyonlar, Masa Tenisi, Rekreasyon, 
Basketbol, İlk Yardım, Doping, Yüzme 
 

SH-215- Güzel Sanatlar (2 0 2 2) 

 
Temel Tasarım, Desen, Temel Stüdyo, Çizim ve Görsel İfade, Sanat ve Kültüre Giriş, Sanat 
Stüdyosu, Artistik Anatomi, Anatomik Desen, Resime Giriş, Özgün Baskı Resime Giriş, 
Heykele Giriş, Seramiğe Giriş, Mozaikte Eski Teknik ve Yeni Teknoloji, Görsel Algılama 
ve Renk, Güzel Sanatlar Semineri, Sanat Tarihi, Desende Özel Konular, Sanat Felsefesi, 
Sanat Eserleri Analizi, Mezuniyet Dönemi Semineri, Kuratorluk Çalışmaları ,Çağdaş Türk 
Sanatı konuları hakkında bilgiler 
 

SH-217- Temel Bilgi Teknolojileri-I (2 0 2 2) 
 
Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve 
diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim sisteminde etkili biçimde çalışabilme, 
sistemi kişiselleştirme ve yönetme, Yardımcı yazılımların tanıtımı: Arşivleme programları, 
ses/görüntü oynatıcı programlar, ekran kayıt programları vb. Kelime işlemci programlar: 
Metin ve sayfa düzenleme, Tablo, resim ve grafiklerle çalışma, form, mektup ve etiket 
oluşturma. Menü ve araç çubuklarının özelleştirilmesi. Makrolar ve ileri düzey uygulamalar. 
Elektronik tablolama programları: Elektronik tablolar, rakamlar, sözcükler ve tarih gibi 
verilerle şablon oluşturma, grafik çizme, matematiksel, mantıksal ve metinsel işlemler 
yapma, makrolar, standart ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar. Veri sunum programları: Sunu 
oluşturma ve düzenleme. Ses, resim, müzik, film v. b nesneler ekleme. Animasyon ve özel 
efektler. Bilgisayar ve internette güvenlik; Bilgisayar ve Etik. 
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SH-216- Türk İşaret Dili (2 0 2 2) 

 

El ve parmak şekilleri, Ellerin vücuda göre konumu, Mimiklerin fonksiyonu, Tek ve çift el 

kullanım, İşaretlerin Türkçeyle ilişkisi, İşareti anlamlandırma Özgün anlatım biçimi, El-beden 

uyumu Yüz ifadesi-mesaj uyumu, İşaret diliyle sözlü dili beraber kullanma Dudak 

hareketlerini abartmama, Selamlaşma Hal hatır sorma, TİD kullanarak işitme engelli bireyle 

iletişim kurma, TİD kullanarak işitme engelli bireyle iletişim kurma, Duygu ve düşünceleri 

aktarma, Duygu ve düşünceleri aktarma, Karşı tarafı anlama. 

 

SH-218- Sanat ve Sosyal Hizmet (2 0 2 2) 

 

Bu derste, resim, müzik, sinema, tiyatro ve diğer pek çok sanat dalının sosyal hizmet 

uygulamasında kullanılmasına ilişkin konular işlenmektedir. Ders kapsamında sanat dallarının 

sosyal hizmet alanında nasıl bir etkiye sahip olacağı ortaya konacaktır. 

 

SH-214 Temel Bilgi Teknolojileri-II (2 0 2 2) 

 



 

 

Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, BIT, BYTE kavramları, İşletim 

Sistemleri, Windows işletim sistemine giriş. Masaüstü. Kelime İşlemcilere giriş, Word menü 

çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma, kapama, kaydetme ve belge yazdırma 

Metin yazma uygulamaları Tablo çizme, yaratma ve üzerinde değişikler yapma, Tablo 

sıralama Tablo uygulamaları Şekil çizme ve üzerinde değişiklikler yapma, otomatik şekiller, 

üçboyutlu şekiller Tablo ve Şekil uygulamaları Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle 

matematiksel işlemler yapma Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve 

filtreleme Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları, Sunu Hazırlamaya 

giriş, Basit sunu hazırlama, Sunu uygulamaları, İnternet, Arama Motorları ve E-posta 
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SH-311 Aile Kurumu ve Aile Hukuku (3 0 3 3) 

 

Aile Hukukunun Konusu-Nişanlılık, Nişanın Sona Ermesinin Sonuçları- Evlenme, 

Evlenmenin Hükümsüzlüğü, Evliliğin Sona Ermesi Ve Özel Olarak Boşanma, Boşanma 

Kararı Ve Sonuçları, Evlilik Birliğinin Korunması, Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş 

Mallara Katılma Rejimi, Soybağının Kurulması, Evlat Edinmeyle Yoluyla Soybağının 

Kurulması, Soybağının Hükümleri, Aile Topluluğu, Aile Malları, Vesayetin Yürütümü, 

Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması, Yarıyıl Sonu Sınavı 

 

SH-313 Gecekondu, Kentleşme ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Kentleşme tanımının yapılması ve kentleşme ile ilgili temel kavramların açıklanması, 

Kentleşmeye yönelik kuramlar, Kırsal ve kentsel alanların farklılıkları,Dünyadaki ve 

Türkiye'deki kentleşmenin tarihsel arka planı, Kentleşmeyi ortaya çıkaran sebepler, 

Kentleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar, Gecekondu kavramı ve Türkiye'de gecekondulaşma 

olgusu, Kentleşme ve toplumsal hareketlilik, Kentleşme politikaları, Kentteki toplumsal 

tabakalaşma sistemleri, Kentleşme ve sosyal hizmet, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen 

sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri, Kentleşme ve bu süreçte meydana gelen 

sorunlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin önemi 

 

SH-315 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük, demokratik yaşam ve toplumsal gelişme 

yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi, Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi, 

Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve 

becerileri 

 

 

 

 

SH-317 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

İnsan hakları felsefi temelleri, Sosyal hizmette insan hakları yaklaşımının tarihsel olarak 

ortaya çıkışı, İnsan hakları, sosyal haklar, Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar, 

Türkiye’de ve dünyada insan hakları kavramı tartışmaları, Türkiyede insan haklarının ihlaline 

karşı alınacak önlemler. 



 

 

 

SH-319 Sosyal Sorunlar(3 0 3 3) 

 

Bu ders sosyal hizmet öğrencilerine insan toplulukları, sosyal güçler ve kolektif davranış 

kalıpları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin ana odağı; yoksulluk, göçmenlik, 

terör, boşanmalar, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık ve problem alanları gibi çağdaş sorunları 

incelemektir. Genel olarak, insanlık ile ilgili ve özellikle Türk Topluluklarının sorunlarının 

sebepleri ve çözüm yollarıyla ilgili önemli sosyal sorunları tartışmayı amaçlar. 
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SH-312-Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Bu derste, Türkiye'de sosyal bi sorun olarak yoksulluk ve yoksulluk nedenlerinin irdelenmesi; 

yoksulluğun doğurguları (sonuçları) ve yoksullukla baş etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi 

gibi konular yer almaktadır. 

 

SH-314- Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Sağlık bakım uygulamalarında tıbbi sosyal hizmetin kapsamı ve önemi, sağlık alanında sosyal 

hizmetle ilgili mevzuat, kronik hastalığı olan bireyler için sosyal hizmet: hastalıkların 

psikososyal yönleri ve güçlendirme yaklaşımına dayalı klinik müdahaleler, tıbbi ve psikiyatrik 

sosyal hizmet uzmanlarının rol ve görevleri konularını içermektedir. 

 

SH-316- Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Bu ders bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar; bağımlılık türleri ve bağımlılıkta görülen 

belirtileri; kişiyi madde bağımlılığı nedenleri ve toplumsal bağlamda risk etmenleri; çocuk, 

ergen ve yetişkinlerde madde bagımlılıgı; alkol ve madde kullanım bozuklukları sosyal 

hizmet müdahale aşamaları; bağımlılık sorunu yaşayan birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet 

müdahalesi; madde bağımlılığında sosyal hizmet uzmanın yeri ve görevi; AMATEM’lerde 

sosyal hizmet uygulamaları ve taburculuk sonrası yürütülen çalışmalar konularını içerir. 

 

SH-318- Engellilerle Sosyal Hizmet 

 

Engelli ve engelli gruplarının tanımı, engellilerin yapısı, toplumdaki dağılımları, engelli için 

çalışmalar, yapılan hizmetler ve hizmetlerin kalite çeşitliği. 

 

SH-320- Gençlerle Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Bu derste, değişen toplumda aile, çocuk ve genç, aile politikaları program ve projeleri, aileler 

arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve 

terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon konuları anlatılmaktadır. 

 

SH-322- Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 



 

 

Bu dersin içeriğinde;- Göç kavramı, hukuki tanımı ve tarihçesi- Göçmen ve sığınmacıların 

yaşadığı psikososyal sorunlar- Göçmen ve sığınmacılara yönelik sosyal hizmet uygulamaları 

yer almaktadır. 
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SH-407- Refah Sistemleri (3 0 3 3) 

 

Refah sistemi kavramı, Modern öncesi dönemde sosyal refah anlayış ve uygulaması, Modern 

devletin ilk sosyal refah pratiği: İngiliz Yoksul Yasaları, Sosyal politika uygulamalarının ve 

sosyal hakların doğuşu, ABD'de New Deal dönemi, Refah sistemleri sınıflandırmasına genel 

bakış, Liberal refah sisteminin ayırt edici özellikleri, Liberal sosyal devletler olarak ABD ve 

İngiltere, Muhafazakâr refah sisteminin ayırt edici özellikleri ve muhafazakâr sosyal devlet 

olarak Almanya, Sosyal demokrat refah sisteminin ayırt edici özellikleri ve sosyal demokrat 

sosyal devlet olarak İsveç, 1968 sonrası dönemde kapitalizm ve liberalizmde değişim / 

dönüşüm, Sosyal devletin düşüşü ve refah sistemlerinin dönüşümü, Sosyal refahın geleceği, 

Güncel tartışmalar. 

 

SH-409- Sağlık Politikası (3 0 3 3) 

 

Sağlık Hizmetlerinin Tanımı, Sağlık Hizmetlerinin Türler, Sağlık Hizmetlerinin Finansman 

Yöntemleri, Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliğinde Yaşanan Dönüşüm, Neo-Liberal 

Dönüşüm ve Sağlık Politikaları, Sağlık Sistemleri, Farklı Ülkelerdeki Sağlık Sistem 

Modelleri, Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması, Refah Rejimleri Açısından Sağlık 

Sistemleri, Sağlık Hizmetlerinin Özelleştirilmesi, Sağlık Hizmetlerinde Piyasa 

Başarısızlıkları, Türkiye'de Sağlık Politikaları, Sağlık Hakkının Tanımı ve Unsurları, 2003 

Yılı Sonrası Sağlık Politikaları. 

 

SH-411- Uluslararası Sosyal Çalışma Normları (3 0 3 3) 

 

Sosyal Politika Alanında Uluslararası Düzenleme Yapmayı Gerektiren Nedenler, Uluslararası 

Çalışma Örgütünün Yapısı, Uluslararası Çalışma İlke ve Kuralları, Uluslararası Sosyal 

Politika İlke ve Kurallarının İçeriği, Üye Ülkelerde Uluslararası Çalışma Normlarının 

Uygulamaya Konulması, Uluslararası Çalışma Normlarının Üye Ülkelerde Uygulamasının 

Denetimi, Üye Ülkelere Teknik Yardım ve İşbirliği, Denetim Düzeni, İzleme Süreci, UÇÖ. 

Normlarının Türkiye de Sosyal Politikanın Gelişimine Katkısı, Ulusal Sosyal Politika 

Düzenlemelerinin UÇÖ. Normlarına Uyarlanması, Uluslararası Sosyal Politika 

Düzenlemelerinin Ekonomi Politikalarına Uyarlanması.  

 

SH-413- Psiko-Sosyal Rehabilitasyon (3 0 3 3) 

 

Bu ders sosyal hizmet öğrencilerine sağlık bakım ortamlarında sosyal hizmet mesleğinin 

tanıtılmasına ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamalarının öğretilmesine yardımcı olur. 

Hastaneler ve diğer sağlık bakım kuruluşları sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli istihdam 

sektörleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, çeşitli hastalıklardan doğrudan veya dolaylı 

olarak ruhsal, sosyal ve ekonomik yönlerden etkilenen bireylere, gruplara, ailelere ve topluma 

nasıl etkili yardım sağlanacağının öğrenilmesi gerekmektedir. Çeşitli ortamlardaki tedavi 



 

 

ekibinde sosyal hizmet uzmanının rolü ve tedavi hizmetlerinin farklı basamaklarında sunulan 

hizmetler ders süresince ele alınacaktır. 

 

SH-415- Girişimcilik ve Proje Yönetimi (3 0 3 3) 

 

Girişimciliğin tanımı, girişimci düşüncenin temelleri, girişimcilik süreçleri, girişimcinin 

işlevleri, Yaratıcılık kavramı, yaratıcılığın gerçekleşmesini etkileyen faktörler, Girişimcilikte 

yenilik, yenilikçiliğin ilkeleri, yenilik kültürü, yenilik türleri, Girişimciliğin önündeki 

engeller, girişimcilikle ilgili yanlışlar, girişimcilik için gerekli koşullar, İşletme gelişim 

aşamaları, finansal planlamanın önemi, girişimci kaynakları, sağlanan destekler, Gelişmiş 

ülkelerde girişimcilik, gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, girişimciliğin ekonomik 

gelişmelerdeki rolü Türkiye’de girişimciliğin tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi Türk 

girişimciliğinin darboğazları ve çözüm önerileri, Türkiye’de iş kurma süreçleri, devlet 

teşvikleri ve KOBİ’leri destekleyen başlıca kurum ve kuruluşlar; risk sermayesi ve girişim 

sermayesi, İş planının kullanım amaçları, iş planının faydaları, iş planının hazırlanma ilkeleri, 

iş planının değerlendirilmesi, İş planın dosya haline getirilmesi, İş Modelleri ve Projelendirme 

Faaliyetinin Temelleri, Proje Yönetim Kavramları Proje Yönetişimi Olurluk İncelemesi Proje 

ve Operasyon, Paydaşlar ve Proje Organizasyonu Proje Yönetim Ofisi Proje Çevresi, Proje 

Yaşam Döngüsü Proje Yönetim Süreçleri, Proje Bütünleştirme Yönetimi Proje Paydaş 

Yönetimi, Proje Kapsam Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi Proje Zaman Yönetimi, Proje 

Maliyet Yönetimi Proje Risk Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi Proje Tedarik Yönetimi Proje 

İletişim Yönetimi 

 

SH-417- Aile Sosyolojisi ve Terapileri (3 0 3 3) 

 

Dersin içeriği: aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda 

ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye'de ve dünyada 

aile hukuku ve aile araştırmaları. 

 

SH-419-Medya ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Kitle iletişim, medya, medya okur yazarlığı, medyanın olumlu ve olumsuz yanları, medya ve 

toplum, medya ve kadın, medya ve çocuk, medya ve geçlik, medya bağımlılığı. 

 

SH-421- Mesleki İngilizce-I (3 0 3 3) 

 

Bu ders İngilizcede temel ve sık kullanılan sosyal hizmet kavram ve terimlerinin kavranması; 

sosyal hizmet kuram ve uygulamasına ilişkin seçilmiş sosyal hizmet makaleleri ve metinleri 

üzerinde çalışma ve çeviri yapma; göç, özel ihtiyaç grupları, suçlular, gibi farklı sosyal hizmet 

gruplarıyla ilgili sosyal hizmet terminolojisini içerir. 

 

SEÇMELİ DERSLER 6 

 

SH-408- Doğal Afetler ve Sosyal Hizmet  (3 0 3 3) 

 

Doğal afet nedir? , Doğal afet türleri nelerdir. Doğal afet öncesi yapılması gereken çalışmalar, 

Doğal afet esnasında yapılması gereken çalışmalar, Doğal afet sonrasında yapılacak 

çalışmalar, Dünyada ve Türkiye’de bilinen doğal afetler, Doğal afetler esnasında yaşanan 



 

 

sıkıntılar Afet esnasında insanda meydana gelen ruhsal, duygusal ve ekonomik sıkıntılar, Afet 

esnasında etkili sosyal hizmet müdahalesi. 

 

SH-410- Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Sosyal sapmanın temelleri (normlar, değerler), sosyal sapmanın temelleri (sosyal davranış ve 

sosyal roller, sosyal sapma), suçun boyutları, Türk Ceza Kanununa göre suç sınıflamaları 

(İnsanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı 

suçlar), suça yönelme nedenleri aile, arkadaşlık, okul yaşantısı, toplumsal özellikle, kentleşme 

ve suç ilişkisi, suç kuramları: aykırı birleşme kuramı, aykırı güçlendirme kuramı, ayırıcı 

fırsatlar kuramı, nötrleştirme kuramı, anomi kuramı, alt kültür kuramı, damgalama kuramı, 

çocuk ve genç suçluluğu, yetişkin suçluluğunun çocuk suçluluğundan farkı, suçun 

önlenmesinde multi-disipliner yaklaşımlar, suça itilen çocuk ve gençlere yönelik önleyici ve 

rehabilite edici sosyal hizmet modellerini içermektedir. 

 

SH-412- Sosyal Hizmet İçin Felsefe Problemleri  (3 0 3 3) 

 

Sosyal Hizmet ve karşılaşılan problemler, sosyal hizmet ve bilginin önemi, sosyal hizmet ve 

devlet, sosyal hizmet ve hukuk,sosyal hizmet ve etik, sosyal hizmet problemleri, sosyal 

hizmet problemleri. 

 

SH-414- Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Engelliler,Yaşlılar, Çocuklar, Kadınlar,Yoksullar,İşsizler, Bakıma İhtiyacı Olanlar, LBT, Eski 

hükümlüler, Töre/Namus Cinayetleri ve Mağdurları, Yalnız ebeveynler, Uyuşturucu 

kullanalar/ madde bağımlıları, Evsiz insanlara sağlanabilecek hizmetler. 

 

SH-416- Terör ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Dersin içeriği; terör, tanımı, tarihi gelişimi, tarihte önemli terör gelişmeleri , yerel ve küresel 

terör, terör ve kalkınma, terör ve toplumsal barış, terör ve sosyal hizmet müdahalesi. 

 

SH-418- Sosyal Dışlanma (3 0 3 3) 

 

Cinsel taciz, doğrudan ayrımcılık, dolaylı ayrımcılık, ekonomik dışlanma, kültürel 

dışlanma, mekansal dışlanma, pozitif ayrımcılık, sistematik ayrımcılık, siyasi dışlanma, sosyal 

dışlanma, sosyal dışlanma biçimleri, sosyal dışlanmanın nedenleri. 

 

SH-420- Spor ve Sosyal Hizmet (3 0 3 3) 

 

Risk grupları açısından sporun önemi ve sporla sosyal hizmet uygulamalarının müracaatcı 

grupları üzerindeki etkileri.Spor etiği, sporla sosyal hizmet uygulaması, sporla terapi, boş 

zamanların değerlendirilmesi, sporun kişiler üzerindeki olumlu etkileri, gençlerin spor 

yaşamları ve sağlıklı yetişme. 

 

SH-422- Mesleki İngilizce-II (3 0 3 3) 

 

https://alonot.com/tag/cinsel-taciz/
https://alonot.com/tag/dogrudan-ayrimcilik/
https://alonot.com/tag/dolayli-ayrimcilik/
https://alonot.com/tag/ekonomik-dislanma/
https://alonot.com/tag/kulturel-dislanma/
https://alonot.com/tag/kulturel-dislanma/
https://alonot.com/tag/mekansal-dislanma/
https://alonot.com/tag/pozitif-ayrimcilik/
https://alonot.com/tag/sistematik-ayrimcilik/
https://alonot.com/tag/siyasi-dislanma/
https://alonot.com/tag/sosyal-dislanma/
https://alonot.com/tag/sosyal-dislanma/
https://alonot.com/tag/sosyal-dislanma-bicimleri/
https://alonot.com/tag/sosyal-dislanmanin-nedenleri/


 

 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans 

sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede 

İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. 

 

 


