SOSYAL HİZMETLER ÖN LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
1.Yarıyıl
Sosyal Hizmete Giriş 1
Sosyal Hizmete Giriş 1 Dersi kapsamında, sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları,
Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları, Dünyada ve Türkiye'de
profesyonel sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları
ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları ve mesleki kimliği üzerine
bilgi aktarılır.
İnsan İlişkileri ve İletişim
İnsan İlişkileri ve İletişim Dersi kapsamında, iletişim kavramı ve tarihçesi, türleri, sözlü ve
sözsüz iletişim türleri, iletişimini kolaylaştıran ve zorlaştıran etmenler, etkili iletişim ve geri
bildirim, iletişimde çatışma ve çözme süreçleri ile iletişimin sosyal hizmet uygulamalarındaki
önemi üzerine bilgi aktarımı söz konusudur.
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş Dersi kapsamında, Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı,
Psikolojik gelişim, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme, Öğrenme ilkeleri ve
kişilik kuramları, Sosyal psikoloji, Sosyal hizmette psikolojinin önemi konuları ele alınır.
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş Dersi kapsamında, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada
ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiye’de ve dünyada önemli sosyologlar,
Sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; Sosyal gruplar ve özellikleri, Sosyolojide yöntem,
Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, Güncel sosyolojik çalışma örnekleri. Kültür toplum ve
medeniyet ilişkisi, Sosyal Kurumlar, Eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve
tabakalaşma konuları ele alınır.
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 Dersi kapsamında, Türk devriminin diğer devrimlerden
farkı, 19. ve 20. yüzyılda dünyadaki gelişmeler ve bunun Osmanlı İmparatorluğu’na
yansıması, Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasını hazırlayan etkenler, Laik ve Modern
Türkiye oluşturmak için yapılan çalışmalar, çok partili yaşama geçiş çalışmaları ve
Türkiye’de demokrasinin oluşum çabaları, Atatürkçü ideoloji üzerine bilgi aktarımı söz
konusudur.
İngilizce 1
İngilizce 1 Dersi kapsamında, To be fiili (am, is are), şahıs zamirleri, belirli ve belirsiz
tanımlıklar, çoğul yapmanın kuralları, mülkiyet sıfatları, günlük objeler, sayılar, soru ve
olumsuzlar, mülkiyet belirten ‘s, zıt sıfatlar, fiyatlar, geniş zaman, meslekler, saati sorma, boş
zaman aktiviteleri, vardır, biraz, bazı, hiç, işaret sıfatları/zamirler konuları ele alınır.
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Türk Dili 1
Türk Dili 1 Dersi kapsamında, Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime
türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri
üzerine bilgi aktarımı söz konusudur.
2. Yarıyıl
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre 1
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre Dersi kapsamında, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve genç
yetişkinliğin biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimi; aile, grup, örgüt, topluluk ve toplum gibi
sosyal sistemlerin ve bunların birbirleriyle etkileşiminin gelişime etkisi, bu etkinin kurumsal,
gelişimsel, ilişkisel ve fonksiyonel boyutları, ve davranış dinamikleri ile ilişkisi, insanlararası
farklılıklar ve bu farklılıkların büyüme ve gelişime etkisi konuları ele alınır.
Mesleki Görüşme ve Teknikleri
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.
Sosyal Politika
Sosyal Politika Dersi kapsamında, 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 konuları ele alınır.
Temel Sağlık Hizmetleri
Temel Sağlık Hizmetleri Dersi kapsamında, sağlık ve hastalık kavramları, hastalık nedenleri,
sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler, sistem hastalıkları,
sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi, hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş
yolları, önlenmesi, hastane enfeksiyonları, (HİV) tanımı, bulaşma yolları, önlenmesi, sağlık
çalışanlarının sağlığı, tıbbi atık yönetimi, şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler
üzerine bilgi aktarımı söz konusudur.
Sosyal Hizmete Giriş 2
Sosyal Hizmete Giriş 2 Dersi kapsamında, genelci sosyal hizmet müdahalesi kapsamında
planlı değişme süreci, sosyal hizmet uygulamasında tanışma, ön değerlendirme, planlama,
uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme aşamaları, bu aşamaların tatbiki ve
örnek vaka çözümlemeleri ele alınmaktadır.
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2
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Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 Dersi kapsamında, Atatürk İlkeleri ve uygulaması, II.
Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmeler, Batı ile olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal,
ekonomik ve sosyal gelişmeler konuları ele alınır.
İngilizce 2
İngilizce 2 Dersi kapsamında, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin temel
seviyede gramer, kuralları çerçevesinde alıştırma ve örneklerle geliştirilerek verilmesi söz
konusudur.
Türk Dili 2
Türk Dili 2 Dersi kapsamında, toplantı teknikleri, roman, öykü ve şiirlerimizde Anadoluculuk,
toplumsal gerçekçilik, iş yazıları, okuma manası, kültür, anlamı, unsurları, güzel sözler,
edebiyatımızdaki yeri, makale yazımı, panel, münazara, bilgi ve düşünce yazıları, yazım
teknikleri, yalın söz, deyim, atasözü, vecize, mahalli deyişler, kitap tanıtımı, günümüz
şairlerinden bir şiir incelemesi söz konusudur.
İşaret Dili (Üniversite Ortak Seçmeli Ders)
İşaret Dili Dersi kapsamında, Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini,
temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı
soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve fiilleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli
alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme
engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.
3.Yarıyıl
Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Hukuku
Sosyal Hizmet Mevzuatı ve Hukuku Dersi kapsamında, Hukukun temel kavramları, Türkiye
mevzuat çeşitleri Anayasa, Uluslararası sözleşmeler, Yasalar, KHK, Tüzük, Yönetmelik,
Yönerge, Kararname vb., 5395 Sayılı Kanun, 2828 Sayılı Kanun, 633 Sayılı KHK gibi
Türkiye’de temel sosyal hizmetlerin sunumunda düzenleyici işleve sahip mevzuat ele
alınmaktadır.
Sosyal Hizmet Yönetimi
Sosyal Hizmet Yönetimi Dersi kapsamında, sosyal hizmet kurumları ve türleri sosyal hizmet
kurumlarının temel özellikleri, yönetim kavramı ve sosyal hizmet yönetiminin temel ilkeleri,
yönetim kuramları, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uygulanması, bir
sosyal hizmet kurumunun ve hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik stratejiler, sosyal
hizmet yönetici olarak meslek elemanları konuları ele alınır.
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre 2
İnsan Davranışları ve Sosyal Çevre Dersi 2 kapsamında, bireyin içinde yaşadığı toplumörgütgruplar ile formel ve informel ilişkileri, bu ilişkilerinin bireyin hayatına mikro-mezzo ve
makro boyutta yansımaları konuları ele alınır.
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Halk Sağlığı
Halk Sağlığı Dersi kapsamında, Halk Sağlığına Giriş; Genel Terimler ve tanımlar, Tıbbın ve
Halk Sağlığının tarihsel gelişimi, sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması; Temel sağlık
hizmetleri; Türkiye'de sağlık örgütlenmesi; Sağlık Yönetimi ve hukuku; Temel beslenme ve
toplum beslenmesi; Bağışıklama hizmetleri; Aile planlaması; Çevre sağlığı ve ekoloji; Tıp
ahlakı ve sağlık meslek ilkeleri; Sağlık eğitimi; Epidemiyoloji; Halk Sağlığı açısından önemli
hastalıklar ve korunma yollan; Tıbbi Sosyoloji ve Sağlık ekonomisi; Demografı konuları ele
alınır.
Şiddet ve Mücadele Yöntemleri
Şiddet ve Mücadele Yöntemleri Dersi kapsamında, şiddet tanımı ve türleri, fiziksel, sözel,
cinsel, ekonomik şiddet, Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve nedenleri, şiddeti besleyen ve
artıran etmenler, insanlararası ilişki örüntüleri ve şiddet ilişkisi, bireyin yetiştiği psiko-sosyal
ve kültürel çevre şiddet ilişkisi, Türkiye’de şiddetle mücadeleye dönük politikalar konuları ele
alınır.
Çalışma Psikolojisi
Çalışma Psikolojisi Dersi kapsamında, temel tanım ve kavramlar, kişilik ve çalışma hayatı
arasındaki ilişki, insan kaynaklarını yönlendirme, iş gücü eğitimi, çalışanları güdüleme,
çalışma hayatında sorun ve şikayetler, stres kaynakları ve başetme yöntemleri, yorgunluk ve
tükenmişlik kavramları ve başetme yöntemleri konuları ele alınır.
Afetlerde Sosyal Hizmet
Afetlerde Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, afet tanımı ve afet türleri, afet öncesi yapılması
gereken çalışmalar, afet esnasında yapılması gerekenler, afet sonrası yapılması gereken
çalışmalar, afet sonrası yaşanılan sorunlar, ruhsal travma ve çöküntüler ile başetme, afetlerde
sosyal hizmet çalışanlarının rol ve sorumlulukları konuları ele alınmaktadır.
Türkiye’nin Toplumsal ve Kültürel Yapısı
Türkiye'nin toplumsal yapısı dersinde, Türkiye'nin toplumsal yapısının toplumbilim merkezli
sosyal bilimsel bir disiplinlerarası çerçevede ele alınması hedeflenir. Bu amaçla, Osmanlı
döneminin toplumsal ve kültürel yapısının başlıca özellikleri, Türkiye Cumhuriyeti
dönemindeki toplumsal yapı, Türkiye'de siyaset ve toplum ilişkileri ve toplumsal
katmanlaşma, baskın kültürün öğeleri ve özellikleri ele alınır.
Mültecilerle Sosyal Hizmet
Mültecilerle Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, temel kavramlar; mülteci, sığınmacı, göçmen,
zorunlu göç, iç göç, dış göç, azınlık, etnik unsur vb. açıklanır. Türkiye’de göç olgusu, tarihi
gelişimi, mevcut konumu, Yurt dışı işçi göçlerinden beyin göçüne günümüzde göçmenlik,
Ortadoğu ve Arap Baharı’nın ortaya çıkardığı yeni göç dalgası ve mülteciler, bu bağlamda
transfer üssü olarak Türkiye’den yeni vatan Türkiye’ye, mültecilik ve sosyal hizmet ilişkisi
bağlamında sosyal bilim ve mesleğinin işlevi konuları ele alınır.
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Temel İlk Yardım
Temel İlk Yardım Dersi kapsamında, ilk yardımın tanımı, Önemi, İlkeleri, İlk Yardım
Çantası, Kanamalar, Şok ve Çeşitleri, Yaralanmalar, CPR (Kardiyo- Pulmoner Resüsitasyon),
Yabancı Cisim Aspirasyonu, Kırık, Çıkık ve Burkulmalar, Yanıklar, Sıcak Ve Soğuğa Maruz
Kalma, Zehirlenmeler, Tıbbi Durumlarda İlk Yardım, Geriatrik Aciller ve İlk Yardım
konuları ele alınır.
Pozitif Psikoloji
Pozitif psikoloji Dersi kapsamında, pozitif psikoloji kapsamında temel tanım ve kavramlar,
pozitif psikolojinin kapsamı, kural ve gerekleri, temel ilkeleri, psikoloji sağlamlık, mutluluk,
yaşam kalitesi, yaşam doyumu, bireyi değerlendirme, rehberlik hizmetleri, din olgusu ve
psikolojik iyi olma hali konuları ele alınır
Yaşlılarda Sosyal Hizmet
Yaşlılarda Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, yaşlanma, yaşlılık, yaşam kalitesi, yaşlılık
döneminde karşılaşılan sorunlar, yaşlı refahı alanı ve yasal düzenlemeler-politikalar, yaşlılarla
sosyal hizmet ve uygulama teorileri, korunmaya muhtaç yaşlılar, yaşlı istismarı, yaşlılık
dönemi hastalıkları, emeklilik ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet kuruluşları konuları ele
alınır.
4. Yarıyıl
Sosyal Hizmet İlke ve Uygulamaları
Sosyal Hizmet İlke ve Uygulamaları Dersi kapsamında, alınan ders içeriklerine uygun olarak
teorideki bilginin pratiğe aktarılması söz konusudur. Bu bağlamda dersi alan öğrencilerin
resmi, özel veya sivil toplum örgütlerine bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında gözlem,
karşılaştırma ve hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine katılımı konuları ele alınır.
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, yoksulluk ile ilgili temel kavramlar ve
tanımlar, yoksulluğun özelliği ve boyutları, yoksulluğun tarihi-Dünyada ve Türkiye’de
yoksulluk, yoksulluk-yoksunluk ilişkisi, yoksulluğun nedenleri, yoksullukla mücadelede
dünya ve Türkiye’de uygulanan politikalar, gelir dağılımı yoksulluk ilişkisi ve sosyal
hizmetin yoksulluğun önlenmesine dönük işlevi konuları ele alınır.
Kriz ve Stres Yönetimi
Kriz ve Stres Yönetimi Dersi kapsamında, kriz ile ilgili kavramlar ve tanımlamalar, krizlerin
boyutları ve özellikleri, kriz süreci, krizin sonuçları, stresin belirtileri, stres nedenleri ve
sonuçları, stresle başa çıkma yolları konuları ele alınır.
Örgüt Psikolojisi
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Örgüt Psikolojisi Dersi kapsamında, endüstri, örgüt psikolojisinin tarihçesi, motivasyon
kuramlarının katkısı, stres ve tükenmişlik, örgütlerde güç kullanımı, etkin kaynak alışverişi,
işletme kültürü, örgütsel değişim ve gelişme, personel seçimi konuları ele alınır.
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet
Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, bağımlılık olgusu ve ilgili kavramlar,
bağımlılık türleri, bağımlılığın nedenleri, bağımlılık teorileri, bağımlılıkla mücadele ve sosyal
hizmet bilim ve mesleğinin rol ve işlevleri, Türkiye’de bağımlıkla mücadelede düzenlemeler
ve politikalar, hizmet sunumu gerçekleştiren kuruluşlar konuları ele alınmaktadır.
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri Dersi kapsamında, proje hazırlama ve yönetme süreci, proje
hedeflerinin belirlenmesi, bütçe oluşturma ve fizibilite, kaynak sağlama, proje adımlarının
gerçekleştirilmesi, toplumsal ihtiyaç alanlarını tanımlama ve tespitte dikkat edilecek hususlar
konuları ele alınır.
Suçluluk ve Sosyal Hizmet
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.
Engellilerle Sosyal Hizmet
Engellilerle Sosyal Hizmet Dersi kapsamında, engelli tanım ve kavramları, engel türleri,
engelliğin toplumsal dağılımı, demografik özellikleri, engellilere yönelik rehabilitasyon
hizmetleri, bakım hizmetleri, engellilerin sorunları ve hakları, engelli ailesi ve temel sorunları
Türkiye’de engellilere yönelik düzenlemeler ve politikalar ile sosyal hizmet bilim ve
mesleğinin engellilik sorununda üstlendiği işlev konuları ele alınır.
Beden Eğitimi
Beden Eğitimi Dersi kapsamında, Aerobik Koşu Egzersizleri, Anaerobik Koşu Egzersizleri,
Alt Ekstremite Kuvvet Çalışmaları, Üst Ekstremite Kuvvet Çalışmaları, Abdominal
Çalışmalar (Bireysel Ve Eşli), Vücut Tutuşu Çalışmaları, Ters Vücut Tutuşu Çalışmaları,
Dinamik (İzotonik) Çalışma İlkeleri, Konsantrik Çalışmalar Teorisi, Eksantrik Çalışmalar
Teorisi Konularında Uygulamalar konuları ele alınır.
Kurum Stajı
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Kurum Stajı Dersi kapsamında, Staj yönergesinde belirtildiği şekilde, her öğrenci 30 iş günü
yaz stajı yapmakla yükümlüdür. Bu kapsamında öğrenciler aldıkları dersler kapsamındaki
teorik bilgileri resmi, özel veya sivil toplum örgütlerinin sosyal hizmet sunumlarında pratiğe
aktarma sürecini yaşar, gözlem, karşılaştırma ve kendilerini sınama olanağı bulurlar.
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