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KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU  
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ  

LİSANS PROGRAMI KUR TANIMLARI 

 
 

 
SHB117 Sosyal Hizmete Giriş (3  0  3) 
Sosyal refah kavramı, sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı, temel kavramlar ve yaklaşımlar, bilim ve disiplin olarak 
sosyal hizmet, ortak insan gereksinmeleri ve sosyal hizmetin temel öğeleri, sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, 
amaçları, işlevleri ve ayırt edici özellikleri vb. konular ele alınmaktadır. 
 
 
SHB115 Temel Matematik (3  0  3) 
Kümeler, sayılar, fonksiyonlar ve grafikler, düzlem geometri matrisler, denklemler ve çözümleri, limit, süreklilik, 
diferansiyeller vb. konular ele alınmaktadır.  
 
 
 
TDB 107 Türk Dili I (2  0  2) 
Bu dersin amacı ; öğrencilere Türkçe’nin temel kurallarını sunmak, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçe’yi 
etkili biçimde kullanabilme yeteneği kazandırmak ve toplumda Türkçe bilinci oluşturmaktır.   
 
 
 
AİT103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2  0  2) 
Türk Devriminin oluşum koşullarını öğretmek, diğer devrimlerle karşılaştırılmasını sağlamak, Türk Devletinin temel 
ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi benimsemiş nesiller yetiştirmek ve tarih bilinci kazandırmak   
 
 
YDB105 İngilizce I (4  0  4) 
Öğrencilerin İngilizce başlangıç seviyesinde temel iletişim becerilerini kazanmaları için farklı ortamlarda insanlarla 
tanışabilmesini ve basit bir şekilde iletişim kurmasını; kişisel bilgilerini ifade edebilmesini; restoran, otobüs durağı, 
istasyon ve kafeterya gibi yerlerde temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde iletişim kurabilmesini; konuştuğu 
kişilerce yavaş ve anlaşılır ve yardıma hazır şekilde konuşulduğu takdirde basit, temel konularda iletişim 
kurabilmesini; kendisi ve çevresindekilerle ile ilgili günlük kalıplaşmış ifadeleri basit ve anlaşılır şekilde ifade edildiği 
sürece veya tekrarlanmasını isteyerek anlamasını sağlamaktır. 
 
 
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2  1  3) 
Bilgi Teknolojisi Temel Kavramlarını öğretmek. Office Programlarının günlük hayatımızı kolaylaştırmasını 
sağlamak. Internet ve Web teknolojileri konusunda bilgi vermek.   
 
 
SHB113 Sosyolojiye Giriş (3  0  3) 
Bu derste, sosyolojik düşünmenin kavramsal çerçevesi üzerinde durularak sosyolojideki temel kavramlar 
açıklanmaktır. Sosyolojinin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlar üzerinde durulmaktadır. Bireyin toplum içindeki yeri, 
toplumsal sınıflar, sosyal olaylar, toplumsal kurumlar, birlikler, yerleşim yerleri ve biçimleri, nüfus, kültür vb. konular 
ele alınmaktadır.  
 
 
SHB111 Psikolojiye Giriş (3  0  3) 
Psikoloji alanı, psikoloji kuramları, psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, algı, insan 
gelişimi, öğrenme, bellek, zeka, bireysel farklar, güdülenme ve duygular, normal ve normal dışı davranışlarla ilgili 
temel kavram ve ilkeler vb. konular ele alınmaktadır.  
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SHB119 Hukuk ve Siyaset Bilimine Giriş (3  0  3) 
Siyasal sistemler, siyasal sistemlerin ortaya çıkışı, temel varsayımları, hukukun tanımı, sosyal düzen kurallarıyla 
ilişkisi, pozitif hukuk ve kaynakları, hukukun ayırımı ve dalları, kişilik ve kişiliğe bağlanan sonuçlar, hukuksal ilişkiler, 
hak kavramı, hakların kazanılması, kaybı ve korunması, hukuksal sorumluluk, yargı düzeni, hukuk ve toplum 
hukukun tasnifi, hukukun kaynakları vb. konular ele alınmaktadır. 
 
 
SHB102 Felsefeye Giriş (2 0 2) 
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, başlıca felsefi akımlar, çağdaş felsefe akımları, felsefe-sosyal 
hizmet ilişkisi, sosyal hizmet felsefesinin temelleri ve sosyal hizmet uygulamalarına etkisi. 
 
 
TDB108 Türk Dili II (2 0  2) 
Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve 
çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini 
öğretmektir 
 
 
AİT104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2 0  2) 
Türk Devriminin oluşum koşullarını öğretmek, diğer devrimlerle karşılaştırılmasını sağlamak, Türk Devletinin temel 
ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi benimsemiş nesiller yetiştirmek ve tarih bilinci kazandırmak.Öğrencilere Türkiye 
Cumhuriyet tarihini öğretmek. Tarih ve ulus bilinci yaratmak, ülkede yaşananlara duyarlılık kazandırmak .  
 
 
YDB106 İngilizce II (4 0  4) 
Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce akademik okuma becerilerini geliştirmek ve kendi başına yeten ve eleştirel 
düşünme yeteneğine sahip okuyucu olmalarını sağlamaktır. Ders öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek için 
okuma odaklıdır. Öğrenciler okuma parçalarını gözden geçirme, detaylı okuma, anlam çıkarma, eş anlam bulma, 
ana fikri bulunma gibi değişik okuma teknikleriyle çalışırlar. Ders aynı zamanda özet çıkarma ve sözlük çalışmasına 
da yer verir. 
 
 
ENF102 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2 3) 
Algoritma ve akış diyagramları temel kavramlarını öğretmek, problem çözme yeteneği kazandırmak, günlük hayatta 
kullanılabilecek basit programları yazabilmek.   
 
 
SHB120 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (2  0  2) 
Modernleşme kuram ve eleştirileri ile birlikte Türkiye’nin toplumsal yapı özellikleri, sosyal yapı değişimi, sosyo-
ekonomik ve kültürel koşulların farkındalığı, kır, kent ve gecekondu toplumları vb. konular ele alınmaktadır. 
 
 
SHB122 İletişim Becerileri (2  0  2) 
İletişim kavramı, kapsamını ve iletişimin unsurlarını öğrenmek, iletişim becerilerini geliştirmek, edinilen bilgi ve 
becerileri sosyal hizmet müdahaleleri ile bütünleştirmek   
 
 
SHB112 Genel İktisat (2  0  2) 
Dersin amacı öğrenciye temel iktisat nosyonu kazandırmaktır  Temel iktisadi kuram ve kavramlar, iktisadi gelişme, 
planlama ve büyüme, sosyal refah devletini hedefleyen ekonomik modeller ve devletin rolü vb. konular ele 
alınmaktadır. 
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SHB110 Alan İncelemesi ve Rapor Yazma (1  3  4) 
Öğrencilerden sosyal hizmet kurumlarına ve sosyal hizmet uygulamasına ilişkin bilgi kazanmaları ve rapor 
hazırlama becerisi geliştirmeleri beklenmektedir.   
 
 
SHB203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I (4  0  4) 
Biyo-psiko-sosyal gelişimle ilgili kuramlar, gelişim evreleri ve sorunları, ruh sağlığı ve hastalıkları, zaman yönetimi 
vb. konular ele alınmaktadır. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemleri ve özellikleri bu ders kapsamında ayrıntılı 
irdelenmektedir. Gelişimsel dönemlerdeki ihtiyaç ve sorunların sosyal hizmet ile ilişkilendirilmesi söz konusudur.  
 
 
Sivil Toplum ve Gönüllülük (2 3 4) 
Öğrencilerin sivil toplum örgütleri ve gönüllü çalışma hakkında fikir ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak adına 
teorik bilgilerin sunulmasıyla birlikte aynı zamanda öğrencilerden bölüm tarafından onaylanan bir sivil toplum 
örgütünde gönüllü çalışma yapması, bulundukları kuruluşlarda yürütülen çalışmalara ilişkin gözlem yapması ve 
gerektiğinde katkıda bulunması, tüm çalışmalarını raporlaştırması beklenmektedir.  
 
 

SHB209 Sosyal Hizmetler Mevzuatı (2  0  2) 

Sosyal refahın ve sosyal hizmetlerin ulusal ve uluslararası hukuksal kaynakları, ulusal ve uluslararası 
düzenlemelerin gözden geçirilmesi vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
 
 
SHB201 Genelci Sosyal Hizmet (2  0  2) 
Genelci yaklaşım çerçevesinde sosyal hizmetin kuramsal temelleri ve uygulama esasları, bir disiplin ve meslek 
olarak sosyal hizmetin temel özellikleri vb. konular ele alınmaktadır. Genelci sosyal hizmet, genelci sosyal hizmet 
uygulamasının eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi; mikro, mezzo, makro düzeyde genelci sosyal 
hizmet uygulaması, sosyal hizmetin işlev ve rolleri, sosyal hizmet uzmanının rol ve görevleri vb üzerinde 
durulmaktadır.  
 
 

SHB207 Sosyal Hizmet Araştırması I (2  0  2) 

Bilimsel bilgi, bilim ve araştırma, araştırmada problem, amaç, önem, sayıltı ve sınırlılıklar, sosyal hizmette 
araştırmanın yeri ve işlevi, sosyal hizmet araştırmasında etik, bilimsel araştırmayı planlama vb. konular ele 
alınmaktadır. Öğrencilerin dönem sonunda bir araştırma önerisi hazırlaması beklenmektedir.  
 
 

YDB205 İngilizce III (4  0  4) 

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce bağımsız kullanıcılar olarak temel becerilerini geliştirmek için dilin 
konuşulduğu yerlerde karşılaştığı durumlarla baş edebilmesini; günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı 
ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilmesini; yaşadığı olayları 
aktarabilmesi; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilmesi, görüşlerini ve planlarını kısaca 
nedenleriyle ortaya koyabilmesini sağlamaktır.   
 
 

 

SHB202 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (4  0  4) 

Yaşam döngüsü ve gelişim evrelerinin toplumsal, ekonomik ve kültürel etkenlerle bağlantılı olarak incelenmesi söz 
konudur. Yetişkinlik, yaşlılık dönemleri ve ölüm bu ders kapsamında ayrıntılandırılır. Bu gelişimsel dönemlerdeki 
sorun ve ihtiyaçlar sosyal hizmet müdahalesi ile ilişkilendirilir. İnsan davranışının normal ve anormal yönleri, sosyal 
etki ve uyum, ruh sağlığı ve hastalıkları, dışlanma, damgalanma, toplumsal cinsiyet vb konular ele alınmaktadır. 
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SHB206 Sosyal Hizmet Kuramı I: Bireylerle Sosyal Hizmet (4  0  4) 
Sosyal hizmette genelci yaklaşım ve genelci uygulama çerçevesinde bireylerle çalışma. Kuramlar, teknikler, 
faaliyetler ve sosyal hizmet uzmanının planlama, değerlendirme, müdahale ve yardım sürecindeki rolü.  
 
 

YDB206 İngilizce IV (4  0  4) 

Bu dersin amacı öğrencilerin İngilizce bağımsız kullanıcılar olarak becerilerini geliştirmek için seyahatlerde, dilin 
konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilmesi; günlük yaşamda, işte ya da 
okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilmesi; kişisel 
ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu 
metinler yoluyla kendini ifade edebilmesi; müzik, kültür, ülkeler gibi çeşitli tartışma konuları hakkında fikirlerini 
belirtebilmesi; deneyimlerini aktarabilmesi; planlarından, umutlarından ve isteklerinden söz edebilmesi ve bunların 
nedenlerini ortaya koyabilmesini sağlamaktır.   
 
 
SHB204 Sosyal Hizmet Araştırması II (3  0  3) 
Sosyal hizmet araştırmalarında yöntem, nicel ve nitel araştırma tasarımları ve verilerin analizi, SPSS paket 
programını kullanma vb. konular ele alınmaktadır. Öğrencinin bilimsel araştırma sürecinde bilgisayardan 
yararlanması ve yaptığı araştırma raporunu hazırlanması beklenmektedir. Sosyal hizmet araştırmalarının 
değerlendirilmesi, uygulamada yararlanılması, bilimsel bilgi üretme açısından sosyal hizmet araştırma ve 
uygulamalarının üzerinde durulmaktadır.  
 
 

SHB208 Toplumsal Cinsiyet (2  0  2) 

Toplumsal cinsiyet kavram ve kapsamı, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısını ve bu yapı içinde kadınların karşı 
karşıya kaldıkları yaygın ve köklü sorunların anlaşılmasına ve çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış 
açısı, konuyla ilgili teorik yaklaşımlar, sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal hizmet uzmanının rolleri, aile içi şiddet,  
toplumsal cinsiyet ve kültür, ulusal ve uluslararası yasal ve örgütsel düzenlemeler vb. konular üzerinde 
durulmaktadır. 
 
 
SHB210 Psikopatoloji (2 0 2) 
Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste,  DSM-V sınıflandırma sistemi ve tanı kriterleri incelenir ve 
örnek vakalar üzerinde çalışılır. Örnek vakaların çözümlemeleri muhtelif kuramlar temel alınarak incelenir. Bu 
dersin sonunda öğrenciler; çocuk, ergen ve erişkinlerde görülen psikopatolojileri genel olarak tanıyacak, 
psikopatolojilerin belirli semptomlarını öğrenecek ve eşlik eden başka psikopatolojilerle ve ayırıcı tanılarını 
kavrayacak, hangi tedavi yöntemleri ile  tedavi edildiklerini ve olumlu olumsuz prognoz  özelliklerini öğreneceklerdir. 
 
 
SHB305 Sosyal Hizmet Kuramı II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet (4  0  4) 

Sosyal hizmette genelci yaklaşım ve genelci uygulama çerçevesinde aile ve gruplarla çalışma. Grup uygulamasının 
temelini oluşturan grup dinamiklerinin ve ilkelerin, küçük grup kuramlarının analizi. Aile ve gruplarla çalışmada 
kullanılan rol, teknik, uygulama ve programlar.  

 
SHB311 İstatistiğe Giriş (2  0  2) 
İstatistiğin tanımı ve amacı, temel kavramlar, verilerin düzenlenmesi; sıklık tabloları ve grafikler, merkezi eğilim 
ölçüleri, değişim ölçüleri, olasılık, olasılık dağılımları, nokta tahmini ve güven aralıkları, hipotez testleri, olumsallık 
(çapraz) tablolar, ki-kare analizi, basit doğrusal regresyon analizi ve korelasyon, tek yönlü varyans analizi.  
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SHB301 Sosyal Hizmet Araştırması Uygulaması I (1  8  5) 

Bu ders, öğrencilerin bir öğretim elemanının yönetiminde, küçük gruplar halinde bir araştırma projesini 
üstlenmelerine olanak sağlamaktadır. Ders, öğrencilerin, araştırma projeleri ile ilgili olarak seçtikleri konular 
etrafında odaklaşır. Öğrenciler, sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında bir araştırma projesi geliştirecektir. Ders 
süresince, öğrencilerden seçtikleri konu ile ilgili bir araştırmayı “araştırma önerisi” kurallarına uygun olarak 
planlamaları ve veri toplama aracını geliştirerek uygulamaya hazır olmaları beklenmektedir.  

 
 
SHB307 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (2  0  2) 
Sosyal hizmette görüşmenin amacı ve diğer görüşmelerden farklılığı, görüşme türleri, sosyal hizmet uzmanı ve 
müracaatçı ilişkisi, görüşmede etkileşim ve karşılıklı mesleki ilişkinin önemi ve yeri, görüşmenin aşamaları, görüşme 
teknikleri, çocuklarla görüşme, birey, aile ve grup görüşmeleri, görüşme yapılan mekânın özellikleri, görüşmede 
kayıt tutma ve rapor yazmanın temel özeliklileri, mesleki kayıt türleri, görüşme örnekleri vb. konular üzerinde 
durulmaktadır.  
 
 
SHB309 Sosyal Hizmette Kayıt Tutma ve Raporlaştırma (2  0  2) 
Genel yazma kuralları ve yazılı anlatım türleri, sosyal hizmette yazma, kaydetme, raporlama bilgi ve becerileri, 
sosyal hizmette kayıt tutma ve raporlaştırmanın amacı ve önemi, kayıt türleri, sosyal hizmet etiği açısından kayıt 
tutma, rapor yazmada biçim ve  içerik, alıntı, aktarma ve kaynak gösterme, mesleki kayıt sistemlerinin incelenmesi, 
alanyazın taraması, mesleki kayıt örneklerini inceleme ve tartışma vb. konular üzerinde durulmaktadır. 
 

 
SHB303 Sosyal Hizmet Yönetimi (2 0 2) 
Örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet 
örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve 
yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet 
uzmanı vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
 
 
SHB314 Sosyal Politika ve Planlama (2  0  2) 
Sosyal politika ve sosyal refah politikası, 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 türleri ve yaklaşımları, Türkiye’deki planlama çalışmaları, sosyal politika 
planlama ilişkisi.  
 
 

SHB310 Sosyal Hizmet Etiği (2  0  2) 

Sosyal hizmet uygulamasında etik, etik ikilemler ve çözüm yolları, sosyal hizmette değer tartışmaları, vaka örnekleri 
üzerinde tartışma yapma  vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
 
 

 

 

 

SHB304 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (2  0  2) 

Tarihsel gelişimi içinde hak ve sosyal adalet kavramları, insan haklarıyla ilgili düzenlemeler, sosyal hizmet ve insan 
hakları, sosyal adalet, demokrasi ve insan hakları kültürünün oluşturulmasında sosyal hizmetlerin rolü ve işlevleri, 
ikilemler ve karşılaşılan sorunlar, vaka tartışmaları vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
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SHB302 Sosyal Hizmet Araştırması Uygulaması II (1  8  5) 

Öğrencilerin Sosyal Hizmet Araştırması Uygulaması I dersi kapsamında hazırlamış oldukları araştırma önerisi 
doğrultusunda araştırmalarını uygulamaları beklenmektedir. Ders kapsamında, öğrenciler verileri toplayacak/analiz 
edecek ve sonunda araştırma raporu yazarak bölüme teslim edeceklerdir. 
 
 

SHB312 Sosyal Hizmet Kuramı III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet (4  0  4) 

Sosyal hizmette genelci yaklaşım ve genelci uygulama çerçevesinde topluluk ve örgütlerle (toplumla) çalışma. 
Toplumla çalışma uygulamasını oluşturan kuram ve ilkelerin analizi. Topluluk ve örgüt düzeyinde sosyal hizmet 
uygulamasında kullanılan teknik ve yaklaşımlar.  
 
 
 
SHB401 Sosyal Hizmet Uygulaması I (1  18  11) 
Sosyal hizmetin bilgi temeli, değer oryantasyonu ve uygulama metodolojisinin bütünleştirilmesi, genelci yaklaşım 
çerçevesinde, öğrencilerin bir öğretim elemanının yönetimi altında, birey, grup ve aile düzeyinde çalışmaları 
gerçekleştirmesi beklenmektedir.  
 
 

SHB402 Sosyal Hizmet Uygulaması II (2  30  17) 

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 çalışma bilgi ve becerisini kazanmasıdır. Dersin 
sonunda, öğrencinin sosyal hizmet uzmanı olarak gerekli profesyonel sorumlulukları yerine getirebilecek bir 
yeterliliğe ulaşması beklenir.  
 
 

SEÇMELİ DERSLER 

SHB217 Yoksulluk ve Sosyal Yardım Alanında Sosyal Hizmet (2  0  2) 

Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk sorunu ve nedenleri, yoksulluk sorununu belirleyen mikro, mezzo ve makro 
değişkenler, yoksulluk tanımları, yoksulluğun değişen görünümü, 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, yoksullukla 
mücadelede sosyal hizmetin yeri vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
 
 
SHB211 Temel Sağlık Bilgisi (2 0 2) 
Sağlık kavramının gelişimi ve modern sağlığın tanımı, hastalık kavramı, bireye yönelik koruyucu uygulamalar ile 
birlikte sağlık işletmelerinde infeksiyonlardan korunmada koruyucu uygulamalar, bireyin çocukluktan yaşlılık 
dönemine kadar geçirdiği her dönem ile ilgili temel sağlık bilgiler, toplumda sık görülen hastalıklar hakkında 
öğrencileri bilgili, bilinçli ve duyarlı hale getirmektir. 
 
 
SHB213 Okul Sosyal Hizmeti (2  0  2) 
Okul sosyal hizmeti kavramı ve tarihsel gelişimi, okullarda sosyal hizmetin yeri, okullarda davranış sorunları, sosyal 
sorunlar, okul ortamı ve örgütlenmesi, öğrenci odaklı müdahale programları, sistem odaklı müdahale programları, 
savunmasız gruplara yönelik müdahaleler, danışman ve ekip üyesi olarak okul sosyal hizmet uzmanının rol, görev 
ve işlevleri, okulların yeniden yapılandırılmasında ailenin ve toplumun katılımı, sistem ve öğrenci odaklı 
müdahalelerin değerlendirilmesi vb. konular üzerinde durulmaktadır. 
 
 



 

 

7 

SHB212 Çocuk İhmali ve İstismarı (2  0  2) 
Çocuğa yönelik kötü muamele, İhmal ve istismar kavramı ve kapsamı, istismarla ilgili teoriler, kültür, göç ve çocuğun 
ihmal istismarı, risk altındaki çocuklar, ihmal ve istismarın sonuçları, çocuk hakları ve çocuğun korunması, ihmal ve 
istismar ile ilgili faktörler, çocuk ihmal ve istismarında sosyal hizmet müdahalesi, istismarı yapan kişilerin özellikleri, 
çok disiplin çalışmanın yeri, ulusal ve uluslar arası yasal ve örgütsel düzenlemeler, vb. konular üzerinde 
durulmaktadır. 
 
 
SHB214 Engellilerle Sosyal Hizmet (2  0  2) 
Engelliliğe ilişkin kavramsal çerçeve, engelliliğe yönelik sosyal hizmet müdahalesi, engellilere yönelik çağdaş 
hizmet modelleri, engelliliğin getirdiği sorunlar ve toplumla ilişki, engellilerle ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve 
örgütsel düzenlemeler, vb. konular üzerinde durulmaktadır. 
 
 
SHB216 Yaratıcı Drama (2  0  2) 

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, 
düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Bu dersin amacı, 
öğrencilere yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın da temel amaçları olan 
yaratıcılık ve eleştirel düşünme yeteneği, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi, iletişim becerileri, dinleme 
becerileri, dil becerileri ve problem çözme becerilerini kazandırmaktır. 

 
 
SHB313 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet (2  0  2) 

Hastalığın biyo-psiko-sosyal sonuçları, sağlık sistemleri, hasta hak ve sorunları, sosyal hizmetin sağlık alanındaki 
yeri, bu alandaki özel müracaatçı grupları, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetin tarihi gelişimi, tıbbi ve psikiyatrik 
sosyal hizmet müdahalesi, farklı hasta bakım ortamlarında uygulama becerileri ve stratejileri, disiplinler arası 
çalışma ve bu çalışmada sosyal hizmetin yeri ve rolü, hasta hakları vb. konular üzerinde durulmaktadır. 

 
 
SHB315 Gerontolojik Sosyal Hizmet (2  0  2) 
Gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet, yaşlıların karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar, mevcut politika ve hizmetler; 
gerontolojik sosyal hizmet kapsamında müdahale, yöntem ve teknikler vb. konular üzerinde durulmaktadır. 
 
 
 
SHB317 Göçmen ve Sığınmacılar için Sosyal Hizmet (2  0  2) 
Göçmenlik ve sığınmacılık süreci, göçmen ve sığınmacıların bulundukları ülkelerde karşılaştıkları güçlükler ve 
psiko–sosyal sorunları, uluslararası belgelerde göçmen ve sığınmacılarla ilgili politikalar, Türkiye ve dünya 
örnekleri, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet uygulamaları vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
 
 
SHB306 Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet (2  0  2) 
Suç davranışı, adalet sistemi, kuramsal yaklaşımlar, mevzuat ve uluslararası belgeler, genelci yaklaşım açısından 
suçluluk olgusu, tretman modelleri, kanunla ihtilafa düşen gruplarla çalışma, ekip çalışması ve sosyal hizmet 
uzmanının  ekipteki rolü vb. konular üzerinde durulmaktadır.  
SHB308 Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet (2 0 2) 
Sosyal hizmetlerin yerel yönetimlerdeki yeri ve rolü, sosyal devlet ve sosyal belediyecilik kapsamında sosyal 
hizmetlerin yapısını ve etkinliğini değerlendirme, yerel yönetime ilişkin kavramsal çerçeve, AB’ye katılım sürecinde 
yerel yönetimlerde  sosyal hizmet anlayışındaki değişimi göstermek. 
 
 
 
SHB310 Baskı Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulaması (2  0  2) 
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Toplumlarda baskı altında ve ezilmiş gruplar, sosyal dışlanma ve damgalanma, baskı altında gruplarla sosyal 
hizmet uygulaması vb. konular üzerinde durulmaktadır. 
 
 
 
SHB316 Sosyal Bakım (2  0  2)  
Sosyal bakım, bakım ihtiyacı kavramı ve kapsamı tarihsel gelişim süreci içinde irdelenmektedir. Değişen toplumsal 
yapı, demografik göstergeler ışığında sosyal bakıma ihtiyaç duyan toplumsal grupların analizi, uluslararası ve ulusal 
örnekler çerçevesinde bakım hizmetlerinin türleri, finansmanı yönetimi vb. konular tartışılmaktadır. 
 
 
 
SHB403 Mesleki İngilizce (2  0  2) 
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 yapılmaktadır.  
 
 
 
SHB405 Afetlerde Sosyal Hizmet (2  0  2) 
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, afet durumlarında çok disiplinli ve eşgüdümlü çalışma vb. konular üzerinde 
durulmaktadır. 
 
 
 
SHB407 Madde Bağımlılığı (2  0  2) 

Bu dersin amacı öğrencilerin; madde bağımlılığının dinamikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, bağımlılığın birey, 
aile ve toplum açısından (mikro, mezzo, makro) etkilerini analiz edebilmelerini ve bu etkilere yönelik uygun sosyal 
hizmet müdahalesini gerçekleştirecek bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlamaktır.  

 

 

SHB409 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Sistemleri  (2  0  2) 

Sosyal refah devleti, sosyal politika ve sosyal hizmetleri eleştirel olarak çözümleyebilme ve değerlendirebilme, 
Avrupa’da sosyal refah devletinin tarihsel gelişim ve bu sürecin sosyal hizmet mesleğiyle olan ilişkisi, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde sosyal refah devleti ve sosyal politikanın tarihsel gelişimi, güncel sosyal 
refah politikaları ve bu politikaların sosyal hizmet mesleği ile olan ilişkisi, çeşitli ülkelerdeki farklı sosyal refah devleti 
modellerini açıklama, karşılaştırıp eleştirel biçimde analiz etme. 

 


