
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ  

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ 

1. SINIF - I. YARIYIL 

HUK- 627 Hukukun Temel Kavramları (3+0+4) 

Dersin içeriğinde, hukukun ortaya çıkışı ve işlevi, hukukta yer alan genel kavramlar, teoriler, Türk 

hukukunun kaynakları ve temel kavramları, hukuk muhakemesinin esasları, adalet ve eşitlik ilkeleri 

yer almaktadır. 

SHB- 161 Sosyal Hizmete Giriş (3+0+4) 

Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve yaklaşımları, bilim ve disiplin olarak sosyal hizmet, sosyal 

hizmetin amaçları, mesleki nitelikleri ve ayırt edici özellikleri.  

SHB- 163 Sosyal Hizmet Kuramları I (3+0+4) 

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 (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, 

değişime ilişkin kuram ve modeller) analizi. 

SHB- 167 Psikolojiye Giriş (3+0+4) 

Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, kapsamı ve amacı, temel yaklaşımlar. Psikolojik gelişim, 

motivasyon, algılama, öğrenme, uyum, duygu, heyecan ve güdülenme ile ilgili teorik bilgiler.  

SHB-169 Sosyal Hizmet Kurumlarını İnceleme (3+0+4) 

Kurum inceleme dersi tanımları ve kapsamı.A.Ç.S.H İl Müdürlüğü (Çocuk Koor., ASDEP, SHM) 

(Kurumda, Birim Tanıtımı).Isparta Adliyesi 1. Aile Mahkemesi (Kurumda).SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 

SH Birimi (Okulda).Göç İdaresi İl Müdürlüğü (Kurumda).Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü 

(Kurumda).Güz Dönemi Vize Sınav Haftası.Huzurevi ve Engellli Bakım Merkezi ULUBORLU 

(Kurumda).Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü .A.Ç.S.H İl 

Müdürlüğü (Kadına Yönelik Hizmetler, ŞÖNİM) (Kurumda).ASAM.Şehir Hastanesi SH Birimi ve Yunus 

Emre Hastanesi TRSM (Kurumda).Denetimli Serbestlik Müdürlüğü (Kurumda) 14:30 da 1. Grup 15:30 

da II. grup.Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu. 

SOS-107 Sosyolojinin Temel Kavramları  (3+0+4) 

Sosyolojinin temel kavramları ve yaklaşımları,  sosyal etkileşim, sosyal iletişim, sosyal değişim ve 

değişim süreci, sosyal yapı, sosyal uygulama, sosyal çevre ve sosyal kurum, toplumsallaşma, kültür, 

toplumda karşılaşılan sosyal sorunlar ile ilgili temel bilgiler.  

ATA- 160 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0+2) 

Osmanlı Devleti’nin parçalanması, I. ve II. Meşrutiyetin ilanı, kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi, 

düzenli ordunun kurulması, TBMM dönemi ve milli cepheler, milli mücadelenin dış politikası.  



ING- 101 İngilizce I (2+0+2) 

Öğrencilerin dünyada olup biten gelişmeleri yakından takip edebilecek, Başlangıç seviyesinde basit 

metinler yazabilecek, kelime bilgilerini arttıracak, Temel İngilizce kalıplarıyla günlük konuşmaları 

yapabilecek,  okuma metinlerini anlayabilecek düzeyde yabancı dil eğitimi almaları sağlanır.  

TUR- 170 Türk Dili I (2+0+2) 

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma,  yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile yaratıcı ve eleştirel düşünce 

gücünü geliştirme.  

 

1.SINIF - II. YARIYIL 

MAT- 163 Sosyal Bilimciler için Kalkülüs (2+1+3) 

Sayılar, Üslü ve köklü ifadeler, çarpanlara ayırma ve özdeşlik, denklem sistemleri, oran ve orantı, 

problemler, doğru ve parabol grafikleri, matris ve determinant  

SHB- 160 Sosyal Hizmet Kuramları II (3+0+4) 

Sosyal Hizmet Kuramları I dersinin devamı niteliğindedir. 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 (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, değişime ilişkin kuram ve modeller) analizi. 

SHB- 162 Sosyal Hizmet Mevzuatı (3+0+5) 

Sosyal refah uygulamalarının ulusal ve uluslararası hukuksal kaynakları, sosyal hizmet uygulamasını 

ilgilendiren ulusal ve uluslararası düzenlemeler.  

SHB- 164 Mesleki Görüşme Teknikleri (3+0+4) 

Mesleki Görüşme ve Teknikleri Dersi kapsamında, sosyal hizmet disiplininde mesleki görüşme ve 

önemi, görüşme türleri, amaçları, mesleki görüşme yöntemleri, mesleki görüşmenin aşamaları ve 

mesleki görüşmede kullanılan teknikler konuları ele alınır 

SOS- 106 Sosyal Antropoloji (3+0+4) 

Antropoloji  disiplininin tarihi gelişimi, temel kavramları, kuram ve yaklaşımları, yöntem ve kapsamı. 

Kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları, kültür ve kişilik özellikleri. 

Uygulamalı antropolojinin tanımı ve antropolojinin sosyal hizmetlerle ilişkisi. 

SOS- 326  Sosyal Psikoloji (3+0+4) 

Sosyal psikolojinin tanımı, gelişimi, sosyal psikolojideki temel kavram ve yaklaşımlar, sosyal 

psikolojinin inceleme konuları yöntem ve teknikleri, toplumsal açıdan grup, grup dinamiği, grup 

etkileşimi.  

 



ATA- 260 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0+2) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında yapılan siyasi inkılaplar, Atatürk döneminde kurulan ve 

TBMM’de temsil edilen siyasi fırkalar, Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri, Atatürk sonrası Türkiye’de iç 

ve dış politika.  

ING- 102 İngilizce II (2+0+2) 

Öğrencilerin dünyada olup biten gelişmeleri yakından takip edebilecek, başlangıç seviyesinde basit 

metinler yazabilecek, kelime bilgilerini arttıracak, Temel İngilizce kalıplarıyla günlük konuşmaları 

yapabilecek, okuma metinlerini anlayabilecek düzeyde yabancı dil eğitimi almaları sağlanır.  

TUR- 270 Türk Dili II (2+0+2) 

Türkçeyi doğru ve etkili kullanma,  yazılı ve sözlü iletişim becerilerini ile yaratıcı ve eleştirel düşünce 

gücünü geliştirme.  

 

2.SINIF- III. YARIYIL 

SHB- 201 Sosyal Hizmet Etiği (3+0+5) 

Sosyal hizmet uygulamasında etiğin anlamı, müracaatçı, toplum ve kurum düzeyinde etiğin içeriği, 

etik ikilemler ve çözüm yolları, sosyal hizmette değer tartışmaları. Etik kavramı,  tarihsel süreç 

içerisinde gelişimi ve buna bağlı ortaya çıkan yaklaşımlar ve varsayımlar. Toplumsal değerler ve 

inançlar, bu değer ve inançların birey, aile ve gruplar üzerindeki etkisi, manevi değerlerin insanların 

karşılaştıkları sorunların üstesinde gelmesinde oynadığı rol, sosyal hizmet uygulamalarında bu değer 

ve inançlardan nasıl faydalanılabileceği.  

SHB- 203 Modernleşme ve Sosyal Sorunlar (3+0+5) 

Modernleşme süreci, bu sürecin işleyişi, meydana getirdiği değişmeler ve yol açtığı toplumsal 

sorunlar.  

SHB- 281 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I (3+0+5) 

İnsanın biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini etkileyen başta aile olmak üzere arkadaş ve iş grupları, 

örgüt ve kurumlar gibi yapıların incelenmesi, Bireyin bebeklikten başlayarak gençlik ve ergenlik 

dönemleriyle ilgili kuram ve yaklaşımların analizi.  

SOS- 322 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3+0+4) 

Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik yapı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye 

Cumhuriyeti’ne toplumsal yapının değişimi, Cumhuriyet sonrasında Türkiye’nin yaşadığı toplumsal ve 

ekonomik değişim.  

ENF- 150 Temel Bilgi Teknolojileri  Kullanımı (3+0+3) 



Windows işletim sistemi, kelime-işlemci programı MS-word, tablolama ve grafik programı MS-Excel, 

sunum hazırlama programı MS-PowerPoint ve veri tabanı programı Access kullanımı ile ilgili teorik ve 

uygulamalı bilgiler.  

  

2.SINIF- IV. YARIYIL 

SHB- 202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (3+0+5) 

Bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini etkileyen kurumlar ile genç yetişkinlik, orta yaş ve 

yaşlılık dönemlerine ilişkin kuramlar ve sorunlar.  

SHB- 206 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

İnsan hakları ile ilgili hak, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi temel kavramların tanımı, insan 

haklarıyla ilgili yapılan sözleşmeler, insan haklarının gelişmesi konusunda sosyal hizmetin önemi ve 

rolü.  

SHB- 208 Sosyal Politika (3+0+4) 

Sosyal politikanın planlanması, örgütlenmesi ve uygulanması, sosyal planlama sürecinde sosyal 

hizmet mesleğinin işlevi, sosyal politikanın oluşturulmasında kullanılacak potansiyel kaynakların 

belirlenmesi, sosyal politika araştırması ve uygulamasının temel teknik ve yöntemleri. 

SHB-290 Bireylerle ve Ailelerle Sosyal Hizmet (3+0+5) 

Hazırlık Yapma, Tanışma/ Bağlantı Kurma, Ön Değerlendirme, Planlama,Uygulama, Son 

Değerlendirme, Sonlandırma, İzleme, Aile Terapisi Yaklaşımları 

SHB- 292 Saha Araştırma Teknikleri  1 (3+0+4) 

Bilimsel araştırma ve bilimsel yöntem/ Bilimsel araştırma süreci/ Araştırma sorununun tanımı/ Veri 

toplama yöntem ve teknikleri/ Veri kaynakları/ Verilerin çözümlenmesi/ Araştırma raporunun 

hazırlanması 

 

3.SINIF - V. YARIYIL 

SHB- 307 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Toplumun toplumsal cinsiyete dayalı yapısı, bu yapı içerisinde kadınların hem ev hem iş hem de 

sosyal hayatta karşı karşıya kaldıkları problemlerin anlaşılması ve çözümlenmesine yardımcı olacak 

kavramsal bakış açısının geliştirilmesi. Bu konuda ortaya çıkan yaklaşımlar ile sosyal hizmet 

yaklaşımları birleştirilerek sosyal hizmet uzmanlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım 

geliştirmeleri.  

 

 



SHB -309 Sosyal Hizmet Yönetimi (3+0+4) 

Sosyal hizmet örgütlerinin yönetimi ve işleyişi, etkili bir sosyal hizmet yönetimi için gerekli olan 

özelliklere yer verilir. Dersin temel konuları kısaca şöyle sıralanabilir: Örgüt ve yönetim kavram ve 

kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim 

ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet 

yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı. 

SHB- 361 Rapor Yazma ve Sunum  I (3+0+3) 

Farklı kaynaklardan bilgi toplayabilme ve bunların bir arada kullanımı. Metin tarama. Farklı 

kaynaklardan bilgi toplayabilme ve bunların bir arada kullanımı. Analiz ederek, özetleyerek ve 

sınıflandırarak çıkarım yapma. Akademik sunum hazırlama. 

UOS-801 Üniversite Ortak Seçmeli I (2+0+3)  

 

3.SINIF - VI. YARIYIL 

SHB-362 Saha Araştırma Teknikleri 2 (3+0+4)  

Veri toplama teknikleri, veri düzenlemek, veri kodlamak, veri analizi 

SHB-324 Toplumla Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Toplumla çalışmada sosyal adalet, sosyal refah ve güçlerin eşit dağılımı, toplumla çalışma 

uygulamasının planlı müdahale uygulaması, STK  

SHB- 360 Rapor Yazma ve Sunum II(3+0+3) 

Etkili sunum teknikleri, rapor yazım kural ve teknikleri, mesleki ve akademik rapor yazma, yayın 

hazırlama, etkili iletişim becerilerini kullanma, literatür tarama, sosyal hizmet ve sosyal bilim 

alanlarında bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırmanın aşamaları. Birinci dersin devamı 

UOS-802 Üniversite Ortak Seçmeli II (2+0+3)  

 

4. SINIF - VII YARIYIL 

SHB- 461 Bitirme Projesi I (5+5+10) 

Sosyal hizmetin belirli bir alanında, konuyu kapsayan tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma 

çalışmasının yapılması. 

SHB- 463 Sosyal Hizmet Uygulaması I (0+14+20) 

Bu derste öğrenciler, bir öğretim elemanı danışmanlığında küçük gruplar halinde Sosyal Hizmet temel 

alan ve konuları ile ilgili bir araştırma projesi üstlenirler. Ders öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili 

olarak seçtikleri konular etrafında odaklaşır. Ders süresince öğrencilerin, seçtikleri konu ile ilgili bir 

araştırma önerisi hazırlamaları, bilimsel ilkelere uygun araştırmayı planlamaları ve denenceleri test 



edebilecek veri toplama aracı belirleyerek veya geliştirerek uygulama için gerekli hazırlıkları 

tamamlamaları, verileri analiz etme ve değerlendirme gibi becerileri, ‘ekip etkileşimi’ içinde 

göstermesi temel hedeftir.  

 

4. SINIF –VIII. YARIYIL 

SHB- 460 Bitirme Projesi II (5+5+10) 

Bitirme projesi I dersinin devamı niteliğindedir. Sosyal hizmetin belirli bir alanında, konuyu kapsayan 

tüm bileşenleri inceleyecek şekilde bir araştırma çalışmasının yapılması. 

SHB- 462 Sosyal Hizmet Uygulaması II (0+14+20) 

Bu ders, SHB 401 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersinin devamıdır. Bu derste öğrenciler, bir öğretim 

elemanı danışmanlığında küçük gruplar halinde Sosyal Hizmet temel alan ve konuları ile ilgili bir 

araştırma projesi üstlenirler. Ders öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili olarak seçtikleri konular 

etrafında odaklaşır. Ders süresince öğrencilerin, seçtikleri konu ile ilgili bir araştırma önerisi 

hazırlamaları, bilimsel ilkelere uygun araştırmayı planlamaları ve denenceleri test edebilecek veri 

toplama aracı belirleyerek veya geliştirerek uygulama için gerekli hazırlıkları tamamlamaları, verileri 

analiz etme ve değerlendirme gibi becerileri, ‘ekip etkileşimi’ içinde göstermesi temel hedeftir.   

 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ 

2. SINIF - III. YARIYIL 

SHB-293 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet (3+0+4) 

1. Göçmen, mülteci ve sığınmacı tanımları ile aralarındaki benzerlik ve farklılıklar 2. Tarihsel süreç 

(ilçağ, ortaçağ, sanayiileşme, 1. ve 2. dünya savaşları,İran devrimi, Irak, Afganistan savaşları ve 

günümüz) 3. Dünyada ve Türkiye'de göç politikaları (tarihsel süreç bağlamında) 4. Göç nedenleri, göçe 

etki eden sosyal, politik, ekonomik ve çevresel faktörler 5. Küreselleşme ve göç ilişkisi 6. İlgili Sivil 

toplum Kuruluşları 7. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Tüzüğü (görev ve yetkileri) 8. Uluslar arası ve 

ulusal sözleşmeler ve yasal düzenlemeler 9. Sığınmacılar/mülteciler ile sosyal hizmet ilişkisi 10. 

Mültecilerin psiko-sosyal ekonomik sorunları ve hakları 11. Sosyal Hizmet Uzmanının mikro, mezzo, 

makro düzeydeki mesleki rolü ve yaklaşım modelleri 12. Kadın, bekar kadın mülteciler (öğrenci 

sunumu) 13. Çocuk ve refakatsiz çocuk mülteciler (öğrenci sunumu) 14. Yaşlı ve engelli mülteciler 

(öğrenci sunumu) 

SHB- 287 Çocuk Hakları ve Hukuku (3+0+4) 

Çocuk hukukunun ana konuları incelenerek, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

hükümlerinin Türkiye'deki durum yönünden irdelenmesi.  

 

 



SHB- 289 Adli Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Suçun tanımı, suç sosyolojisi, suç teorileri, suçun tarihi, suçun geleceği, suç davranışları, suçluluğun 

nedenleri, çocuk suçlular, adalet sistemi, kadın ve yetişkin suçluluğu, suç önleyici ve rehabilite edici 

sosyal hizmet modelleriİnsan hakları Bildirgesi kapsamında suça yönelen çocuk, genç ve yetişkinlerin 

hakları ve gereksinimleri. Çocuk ve ceza adaleti sistemlerinin özellikleri ve eğitim, sağlık, sosyal 

hizmetler, sosyal güvenlik sistemleriyle ilişkileri. Çocuk, genç, kadın, ve yetişkin suçlularla önleyici ve 

rehabilite edici sosyal hizmet uygulamaları. 

SHB- 291 Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Sivil toplum örgütlerinin tanımı, gelişimi ile bunların toplumsal gelişme ve değişme açısından rol ve 

önemleri, demokrasi, katılım, gönüllülük gibi kavramların sosyal hizmetler açısından önemi, sosyal 

hizmet uzmanının sivil toplum örgütlerinde üstleneceği roller.  

 

2. SINIF - IV. YARIYIL 

SHB- 282 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet uzmanlarının bu alandaki rol ve işlevleri. Hastalığın hem fizikseli 

hem ruhsal sonuçları, hasta hakları, tıbbi ve psikiyatrik müdahalenin tanımı, Türkiye’de bu alanın 

tarihsel gelişimi, hastane ortamında hasta ve ailelerine yönelik yapılan sosyal hizmet müdahaleleri. 

Psikiyatrik sosyal hizmetin tanımı ve tarihçesi. Ruh hastalıkları; ruh hastalarının karşılaştıkları 

sorunlar, ruh hastalarına yönelik sağlık politikaları ve hizmet modelleri, ekip çalışması ve sosyal 

hizmet uzmanının yer ve rolü. Psikiyatrik sosyal hizmetin temel ilke ve uygulama esasları.  

SHB- 284 Gençlerle Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Gençlerin ihtiyaç ve sorunları, Türkiye’de gençlerin sosyal, ekonomik, psikolojik ihtiyaçlarının 

karşılanması için yapılan uygulamalar, gençlerin karşılaştıkları sorunlarla sosyal hizmet alanında 

yapılması gerekenler.  

SHB- 286 Engellilerle Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Özürlülük sınıflamaları, tipleri ve nedenleri,  özürlülüğe yönelik çağdaş hizmet modelleri ve 

politikaları, özürlülere verilen sosyal hizmet uygulamasının temel amaçları, işlevleri ve yöntemleri, 

özürlülerde rehabilitasyon hizmetinin uygulanmasında sosyal hizmet uzmanının işlevi ve rolü.  

SHB- 288 Kadın Sorunları ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Kadın sorunları, şiddet, kadın istihdamı, kadın hakları ve özürlülüğüne yönelik çağdaş hizmet 

modelleri ve politikaları. 

 

 

 



3. SINIF - V. YARIYIL 

SHB-311 Gruplarla Sosyal Hizmet (3+0+4)  

Grup üyelerinin özel gereksinimlerini karşılama teknikleri. Gruplarla güçlendirme sürecine yardımcı 

olan uygulama modelleri ve bu modellerin özel gereksinim gruplarıyla uygulanması. - Gruplarla sosyal 

hizmet uygulamasının mikro ve makro düzey müdahaleler ve araştırma ile bütünleştirilme 

SHB- 301 İşaret Dili-I (3+0+4) 

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi 

alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamak, sosyal yaşam 

içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak. 

SHB- 303 Din ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Din ve sosyal hizmetler dersi korunmaya ve bakıma muhtaç olan bireylerin maddî-manevî, huzur ve 

mutluluğuna, rehabilitesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

SHB- 305 Yerel Sorunlar ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Kavramlar ve tanımlar, küreselleşme ve yerelleşme teorileri, yerel kültürler, yerel yönetim 

kademeleri, yerel yönetimlerin sorunları, yerel sorunlarla ilgili örnek olaylar ve sosyal hizmetin yerel 

ve yerinde müdahalesi 

SHB- 393 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Sosyal bir sorun olarak yoksulluk;  yoksulluğun nedenleri, sonuçları, yoksul gruplar,  yoksulluğu 

açıklamaya yönelik kuramlar, yoksulluğa neden olan sosyal risklerin azaltılmasında ve yoksullukla baş 

etmede sosyal hizmetin rol ve işlevi, Türkiye’de yoksulluk.   

SHB- 395 Mesleki İngilizce I (3+0+4) 

Çalışma yaşamında gerekli İngilizce yazışma teknikleri. İş hayatında İngilizce konuşma pratikleri.  

SHB- 397 Krize Müdahale ve Afetlerde Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Deprem, sel baskını, kaza, savaş gibi afet durumlarında karşılaşılacak muhtemel sorunlarla ilgili 

bilgiler, doğal afete uğrayanlara uygulanabilecek sosyal hizmet müdahalesi.  

SHB- 399 Aile Sorunları ve Danışmanlığı (3+0+4) 

Aile danışmanlığı ve aile tedavisinde kullanılan kavramların incelenmesi, aile tedavilerinde kullanılan 

modeller ve teknikler. Aile sistemleri teorisi, yapısal, yaşantısal, psikodinamik, stratejik sistemik ve 

bilişsel davranışçı aile tedavisi modelleri, aile tedavisinde profesyonel duruş, aile heykelleştirmesi, 

aile genogramı oluşturma, sosyal hizmet uzmanının aile tedavisine yaklaşımı ve sosyal hizmet 

uygulamalarında aile tedavisi tekniklerini kullanması. 

 

 



3. SINIF - VI. YARIYIL 

SHB-304 Endüstriyel Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve tarihçesi. İş ortamlarında sosyal hizmet rol ve becerileri. Sosyal 

hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı. İş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde 

sosyal hizmet uzmanının rolü. Sosyal hizmet uzmanının işçi sendikalarındaki rol ve işlevi. Endüstriyel 

sosyal hizmetin geleceği.  

SHB- 306 Mesleki İngilizce II (3+0+4) 

Öğrencilerin kendi iş alanlarında dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik 

olarak tasarlanmış bir derstir. Öğrencilerin akademik çalışma yapacağı konuyla ilgili kelime ve jargonla 

oluşturulmuş metin ve söylemleri anlayabilmesi ve gereğinde konuşma ve yazma yoluyla üretebilecek 

düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır. 

SHB-308 Yaşlılarla Sosyal Hizmet(3+0+4)  

Yaşlının toplum içindeki yeri ve toplumda yaşlılara yönelik tutumlar. Yaşlılık ve sağlıklı yaşam; yaşlılık 

kuramları Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal-ruhsal sorunlar, gereksinimleri ve beklentileri. Yaşlılara 

yönelik hizmet modelleri ve sosyal hizmet uygulamaları. 

SHB- 310 Okul Sosyal Hizmeti (3+0+4) 

Sosyal çevre olarak okul ve dershane. Öğrencinin okul başarısına etki eden faktörler. Öğrenci, 

öğretmen ve aile arasındaki iletişim. Sosyal hizmet müdahalesini gerekli kılan durumlar ve analizi. 

Okul sosyal hizmetinde müdahale süreci. 

SHB- 312 İşaret Dili-II (3+0+4) 

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili'nin alfabesi, temel kelime ve dilbilgisi yapılarını öğreterek dersi 

alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamak, sosyal yaşam 

içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak. 

SHB- 314 Manevi Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Maneviyatın genel çerçevesi, inançlara saygı; din-maneviyat ilişkisi; geçmişten bugüne semavi 

dinlerde manevi sosyal hizmet uygulamaları; özürlü, yaşlı, hasta gibi farklı gruplara yönelik manevi 

sosyal hizmet uygulamaları; manevi rehabilitasyon ve manevi bakım kavramlarının analizi; ölüm, 

yalnızlık, umutsuzluk gibi durumlarda manevi sosyal hizmetin olası katkıları. 

SHB-316 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (3+0+4) 

Madde bağımlılığı sorununun tanım ve kapsamı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığı ile ilgili 

temel kavramları, madde bağımlılığının neden ve sonuçlan, madde bağımlılığı ile mücadele 

yöntemleri, ulusal ve uluslararası ve ulusal mevzuat, madde bağımlılığının türleri, bağımlılığın 

dinamikleri, madde bağımlılarının psiko-sosyal özellikleri, bağımlıların yaşadıkları sorunlar ile madde 

bağımlılarına yönelik sosyal hizmet müdahale yöntem ve örnekleri. 

 SHB-322 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (3+0+4) 



Çocuklara ilişkin ortaya çıkan hizmet gereksinimleri, bunların nedenleri ve çözüm yollan gibi konular 

yer almaktadır. 

 


