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Katalog
Ders Adı
No

Kredi AKTS İçerik

9905005

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I

2

2

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının ilk dönemleri,
Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya
Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali
Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı
aşaması, İnönü, Sakarya savaşları ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması

2007012

Hukuk ve Siyaset
Bilimine Giriş

3

4

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.

9903311 İngilizce I

4

4

Bu derste çoğul isimler, "olmak" fiili, geniş zaman, sahiplik yapıları, şimdiki zaman, bitmiş şimdiki zaman, gelecek zaman, sayılan ve
sayılamayan isimler, sıfatlarda karşılaştırma - üstünlük, en üstünlük dereceleri, mevcudiyet gösteren yapılar, nicelik sıfatları, zaman gösteren
edatlar, zaman yönünden sıra gösteren cümle yapıları, nesne yerine geçen zamirler, bağlaçlar, sıra sayıları, geniş zaman kipleri, okuma parçaları,
diyaloglar, hikayeler, okuma ve dinleme metinleri incelenecektir.

2007004 Psikolojiye Giriş

3

4

Bu ders, psikoloji alanı, psikoloji kuramları, psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın biyolojik temelleri, algı, öğrenme, bellek, zekâ,
güdülenme, duygular, normal ve normaldışı davranışlar ve tutumlar ile ilgili temel kavram, tanım vb. konuları içerir.

2007001 Sosyal Hizmete Giriş

3

4

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.

2007003 Sosyolojiye Giriş

3

4

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.

Temel Bilgi
9907003 Teknolojileri
Kullanımı

2

3

Bilgi Teknolojisi Temel Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi, Kelime İşlemci Programı, Elektronik Hesaplama Programı, Sunu
Hazırlama Programı, Veritabanları, Bilgi ve İletişim.

2007002 Temel Matematik

3

3

Bu ders,kümeler, sayılar, fonksiyonlar ve grafikler, düzlem geometri matrisler, denklemler ve çözümleri, limit, süreklilik, diferansiyeller vb.
konular kapsar.

9901005 Türk Dili I

2

2

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi,
Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük
bilgisi

5

5

Ders, öğrencilere sosyal hizmet ve sosyal hizmet uygulamaları konusunda giriş niteliğinde bilgisi sağlamaktadır. Öğrenciler farklı sosyal hizmet
kurum ve kuruluşlarını ziyaret etmektedir. Her hafta her öğrenci o haftanın konusuna göre rapor hazırlamaktadır.Her hafta bir grup raporu sınıfta
tartışılmaktadır. Sınıf içi tartışmalar öğrencilere sosyal hizmet alanları ve kurumları konusunda raporlarını paylaşma ve düşünce ve gözlemlerini
aktarma olanağı sağlamaktadır.

2007066

Alan İncelemesi ve
Rapor Yazma

2

2

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili
yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler.
Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve
sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya
Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler
1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

2007067 Felsefeye Giriş

3

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.

2007081 Genel İktisat

2

2

Temel iktisadi kuramlar, iktisat politikaları, kalkınma iktisadı

2007014 İletişim Becerileri

2

4

Bu ders, iletişimin kavramı ve kapsamı, kendini tanımanın boyutları, empati kavramı, iletişim becerileri, iletişimin unsurları, iletişimi etkileyen
faktörler, kurumsal iletişim, çatışma kavramı, grup kavramı vb. konuları içerir.

9903312 İngilizce II

4

4

Şimdiki zaman, geniş zaman, "olmak" fiili, bitmiş şimdiki zaman, geçmiş zaman, geniş zaman kipleri, gelecek zaman, bağlaçlar, sıra sayı
sıfatları, zaman edatları, nicelik sıfatları, yol tarifleri, rica cümleleri, günler, saatler, sıfatlarda karşılaştırma - üstünlük, en üstünlük dereceleri.

3

4

Bu ders, algoritma ve akış diyagramları, program yapısı ve veri tipleri, giriş -çıkış komutları, karşılaştırma komutları, döngü komutları, fonksiyon
kullanımı, dizi ve matris işlemleri, dosya işlemleri konularını kapsar.

2

2

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları,
Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak
örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

2

4

Bu ders,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 içerir.

2007082 Genelci Sosyal Hizmet 2

2

Genelci yaklaşım çerçevesinde sosyal hizmetin kuramsal temelleri ve uygulama esasları, bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel
özellikleri, sosyal hizmet uygulamasının eklektik bilgi temeli, sosyal hizmet kuramlarının analizi; mikro, mezzo, makro düzeyde genelci sosyal
hizmet uygulaması, sosyal hizmetin işlev ve rolleri üzerinde durulmaktadır.

9903313 İngilizce III

4

4

Present /Past Simple; Present /Past Continuous; Present/past Perfect ; Future tenses; descriptions of people or places; There is/are; There
was/were; prepositions, present and past modals, Comparisons of adjectives, multi-part verbs, word building Communication, Music, Art, Money,
Lifestyles, Heroes, Holiday, Sports, Culture, etc.

4

4

Bu ders,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 irdelenir ve gelişimsel dönemlerdeki ihtiyaç
ve sorunların sosyal hizmet ile ilişkilendirilmesi konularını içerir.

5

5

Okul sosyal hizmeti kavramı ve tarihsel gelişimi, okullarda sosyal hizmetin yeri, okullarda davranış sorunları, okul ortamı ve örgütlenmesi,
öğrenci odaklı müdahale programları, sistem odaklı müdahale programları, danışman ve ekip üyesi olarak okul sosyal hizmet uzmanının rol,
görev ve işlevleri, okulların yeniden yapılandırılmasında ailenin ve toplumun katılımı.

9905006

9907004

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II

Temel Bilgisayar
Bilimleri

9901006 Türk Dili II
2007013

2007015

Türkiye'nin
Toplumsal Yapısı

İnsan Davranışı ve
Sosyal Çevre I

2007070 Okul Sosyal Hizmeti
2007068

Sivil Toplum ve
Gönüllülük

4

4

Bu ders ,öğrencilerin, tercih ettiği ve bölüm tarafından onaylanan bir insani hizmet kurum/kuruluşunda (merkezi/yerel/yerinden yönetim
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütlerin Türkiye temsilcilikleri vb) gönüllü çalışma yapması ve raporlaştırması

2007018

Sosyal Hizmet
Araştırması I

2

4

Bu ders,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 ve araştırma önerisi hazırlama vb. konuları içerir.

2007025

Sosyal Hizmet
Semineri

2

8

Öğrencilerin, önceden belirlenmiş ve bölüm tarafından onaylanmış bir sosyal hizmet kuruluşunda sosyal hizmetin mesleki yöntemlerini
(bireylerle, grup ve ailelerle ve topluluk-örgütlerle) uygulamak için haftanın üç (3) günü çalışması beklenir. Öğrenciler süpervizorlerle çalışırlar.
Süpervizörler bölüm tarafından atanır.

2007083

Sosyal Hizmetler
Mevzuatı

3

2

Sosyal refahın ve sosyal hizmetlerin ulusal ve uluslararası hukuksal kaynakları, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gözden geçirilmesi vb.
konular üzerinde durulmaktadır.

5

5

Sağlık, sağlık hizmetleri, hastalıklardan korunma, çocukluk,salgın hastalıklar, adolesan dönem, kadın sağlığı, aile planlaması hakkında temel
sağlık bilgileri Vücut sistemlerindeki hastalıklar hakkında temel sağlık bilgileri

2007069 Temel Sağlık Bilgisi

Türkiye'de Sosyal
2007024 Hizmetlerin Sunumu
ve Örgütlenmesi

4

8

Tarihsel bir perspektifle Türkiye'de geleneksel ve modern sosyal hizmet örgütlenmesi modelleri, sosyal hizmetlerin finansmanı, planlanması,
sunumunu şekillendiren yasal düzenlemeler, mevcut sosyal hizmet sisteminin örgütlenmesi.

Yoksulluk ve Sosyal
2007021 Yardım Alanında
Sosyal Hizmet

2

5

Bu ders, okul sosyal hizmeti kavramı ve tarihsel gelişimi, okullarda sosyal hizmetin yeri, okullarda davranış sorunları, okul ortamı ve
örgütlenmesi, öğrenci odaklı müdahale programları, sistem odaklı müdahale programları, danışman ve ekip üyesi olarak okul sosyal hizmet
uzmanının rol, görev ve işlevleri, okulların yeniden yapılandırılmasında ailenin ve toplumun katılımı vb. konuları içerir.

2007074

Çocuk İhmali ve
İstismarı

5

5

Bu ders, çocuğa yönelik kötü muamele, ihmal ve istismar kavramı ve kapsamı, istismarla ilgili teoriler, risk altındaki çocuklar, ihmal ve
istismarın sonuçları, çocuk hakları ve çocuğun korunması, çocuk ihmal ve istismarında sosyal hizmet müdahalesi, istismarı yapan kişilerin
özellikleri, çok disiplin çalışmanın yeri, vb. konular üzerinde durmaktadır.

2007072

Engellilerle Sosyal
Hizmet

5

5

Bu ders,özürlülüğe ilişkin kavramsal çerçeve, özürlülük sınıflandırması, özürlülüğe yönelik sosyal hizmet müdahalesi, özürlülere yönelik çağdaş
hizmet modelleri, özürlüler ve devlet politikası, özürlülere yönelik toplumsal tutumlar.

4

4

Present /Past Simple; Present /Past Continuous; Present/past Perfect ; Future tenses; descriptions of people or places; There is/are; There
was/were; prepositions, present and past modals, Comparisions of adjectives, Conditionals Relatives, Passive, multi-part verbs, word building
Vommunication, Music, Art, Money, Lifestyles, Heroes, Holiday, Sports, Culture, Tradition, history, friends, family life, Internet, technology etc.

4

4

Yaşam döngüsü ve gelişim evrelerinin toplumsal, ekonomik ve kültürel etkenlerle bağlantılı olarak incelenmesi söz konusudur. 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.

2

2

Anormal davranışı açıklamada psikodinamik, davranışçı, bilişsel kuramlar psikiyatrik hastalıkların biyolojik açıklamaları.

9903314 İngilizce IV

2007026

İnsan Davranışı ve
Sosyal Çevre II

2007071 Psikopatoloji
2007035

Sokak Çocukları
Fenomenini Anlamak

2

7

Bu ders,Osmanlı İmparatorluğu döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'ne kadarki döneme uzanan sokak çocukları olgusu, sokak
çocukları olgusunun nedenleri, yasal mevzuat, mevcut hizmet ve politikalarını içerir.

2007028

Sosyal Hizmet
Araştırması II

3

3

Bu ders,sosyal hizmet araştırmalarında yöntem, nitel ve nicel araştırma desenleri, verilerin analizi, araştırma raporunun yazımı, sosyal hizmet
araştırmalarını değerlendirme ve uygulamaya aktarma vb. konuları içerir.

Sosyal Hizmet
2007027 Kuramı I: Bireylerle
Sosyal Hizmet

4

4

Bu ders,sosyal hizmette genelci yaklaşım ve genelci uygulama çerçevesinde bireylerle çalışma, kuramlar, teknikler, faaliyetler ve sosyal hizmet
uzmanının planlama, değerlendirme, müdahale ve yardım sürecindeki rolü vb. konuları içerir.

2007089 Toplumsal Cinsiyet

5

3

Toplumsal cinsiyet, kuramsal yaklaşımlar, kadın ve kadına yönelik şiddet; kültürel, ekonomik ve politik faktörler, ulusal ve uluslararası
düzenlemeler, sosyal hizmet müdahalesi ve işlevi

Türkiye'de İç ve Dış
Göç Olgusu

2

5

Türkiye'nin değişen toplumsal yapısı, kır toplumundan kent toplumuna evrilme mücadelesi, Türkiye'de iç ve dış göç hareketlerinin arka planı,
1950'lerden itibaren sosyo-politik yapının ışığında Türkiye toplumu.

5

5

Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar, dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim,
kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki
etkileri.

2

5

Bu ders, gerontoloji ve gerontolojik sosyal hizmet, yaşlıların karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar, mevcut politika ve hizmetler; gerontolojik sosyal
hizmet kapsamında müdahale, yöntem ve teknikler vb. konuları içermektedir.

Göçmen ve
2007044 Sıgınmacılarla Sosyal
Hizmet

2

5

Bu ders, 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. konuları içerir.

2007016 İstatistiğe Giriş

2

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.

3

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.

2007036

2007073 Yaratıcı Drama
2007029

Gerontolojik Sosyal
Hizmet

Sosyal Hizmet
2007087 Araştırması
Uygulaması I

3

Sosyal Hizmet
Kuramı II: Aile ve
2007037
Gruplarla Sosyal
Hizmet

4

4

Bu ders 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 vb.
konuları içerir.

2

2

Bu ders,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. konuları içerir.

2

2

Bu ders,sosyal hizmette görüşme, görüşme türleri, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisi, görüşmenin aşamaları, görüşme teknikleri,
çocuklarla görüşme, birey, aile ve grup görüşmeleri, görüşmede kayıt tutma ve rapor yazmanın temel özellikleri vb. konuları içerir.

Sosyal Hizmette Kayıt
2007039 Tutma ve
2
Raporlaştırma

2

Bu ders,genel yazma kuralları ve yazılı anlatım türleri, sosyal hizmette yazma, kaydetme, raporlama bilgi ve becerileri, sosyal hizmet etiği
açısından kayıt tutma, mesleki kayıt örneklerini inceleme ve tartışma vb. konuları içerir.

2007078

Sosyal Hizmet
Yönetimi

Sosyal Hizmette
2007038 Görüşme İlke ve
Teknikleri

2007075

Tıbbi ve Psikiyatrik
Sosyal Hizmet

5

5

Hastalığın biyo-psiko-sosyal sonuçları, sağlık sistemleri, hasta hak ve sorunları, sosyal hizmetin sağlık alanındaki yeri, bu alandaki özel
müracaatçı grupları, tıbbi sosyal hizmetin tarihi gelişimi, tıbbi 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.

2007076

Adalet Sisteminde
Sosyal Hizmet

5

5

Bu ders,suç davranışı, adalet sistemi, kuramsal yaklaşımlar, mevzuat ve uluslararası belgeler, genelci yaklaşım açısından suçluluk olgusu, tretman
modelleri, kanunla ihtilafa düşen gruplarla çalışma, ekip çalışması vb. konuları içerir.

2007031

Baskı Karşıtı Sosyal
Hizmet Uygulaması

2

5

Toplumlarda baskı altında ve ezilmiş gruplar, sosyal dışlanma ve damgalanma, baskı altında gruplarla sosyal hizmet uygulaması vb. konular
üzerinde durulmaktadır.

2007047

İnsan Hakları ve
Sosyal Hizmet

2

4

Bu ders, 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. konuları içerir.

2007052 Sosyal Bakım

2

5

Bu derste, 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, uluslar arası ve ulusal örnekler çerçevesinde bakım hizmetlerinin
türleri, finansmanı yönetimi vb. konuları içerir.

Sosyal Hizmet
2007088 Araştırması
Uygulaması II

4

4

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.

2007046 Sosyal Hizmet Etiği

2

4

Bu ders,sosyal hizmet uygulamasında etik, etik ikilemler ve çözüm yolları, sosyal hizmette değer tartışmaları, vaka örnekleri üzerinde tartışma
yapma vb. konuları içerir.

2007049

Sosyal Hizmet
Kuramı III: Örgüt ve
Topluluklarla Sosyal
Hizmet

4

4

Bu ders,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 vb
konuları içerir.

2007045

Sosyal Politika ve
Planlama

2

4

Bu ders,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.

2007077

Yerel Yönetimlerde
Sosyal Hizmet

5

5

Bu ders,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. konuları içerir.

2007033

Afetlerde Sosyal
Hizmet

2

5

Bu ders,deprem, sel baskını, kaza, savaş vb. afet ve kriz durumları, kriz durumlarıyla karşı karşıya kalan insanların sorunları, kriz durumlarının
insanlar üzerindeki etkileri, afet durumlarında etkili sosyal hizmet müdahalesi, afet durumlarında çok disiplinli çalışma konularını içerir.

19

22

Öğrencilerin, önceden belirlenmiş ve bölüm tarafından onaylanmış bir sosyal hizmet kuruluşunda sosyal hizmetin mesleki yöntemlerini
(bireylerle, grup ve ailelerle ve topluluk-örgütlerle) uygulamak için haftanın üç (3) günü çalışması beklenir. Öğrenciler süpervizorlerle çalışırlar.
Süpervizörler bölüm tarafından atanır.

Erasmus Öğrencileri
2007060 İçin Sosyal Hizmet
Uygulaması

5

5

İleri genelci sosyal hizmet uygulaması teorisi, yöntem ve teknikleri, sosyal hizmet alanına özgü bilgi ve beceri ve değerler, sosyal hizmet
uzmanının rolleri, ekip çalışması.

2007080 Madde Bağımlılığı

5

5

Çocuk ve ergenlerde sağlığa zararlı madde kullanımı için risk faktörleri, alkol ve madde kullanım bozukluğunun tanımlanması, ergenlerde madde
bağımlılığı gelişim teorileri, koruyucu çalışmalar, madde bağımlılığı olan çocuk ve ergenlerle iletişim ve tedavi sürecinde multidisipliner
yaklaşımlar ele alınacaktır.

2007084 Mesleki İngilizce

5

5

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.

11

15

Bu derste,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.

30

Sekizinci dönem boyunca haftada beş gün devam eden bu uygulama çalışmasında, öğrenci, “Sosyal Hizmet Uygulama I” sürecinde planladığı
mikro, mezzo ve makro uygulamaları aynı kurum ortamında süpervizyon altında gerçekleştirir. Öğrenciden beklenen, profesyonel bir yaklaşımla
çalışma bilgi ve becerisini kazanmasıdır. Dersin sonunda, öğrencinin sosyal hizmet uzmanı olarak gerekli profesyonel sorumlulukları yerine
getirebilecek bir yeterliliğe ulaşması beklenir.

2007079

2007085

Karşılaştırmalı Sosyal
Refah Sistemleri

Sosyal Hizmet
Uygulaması I

Sosyal Hizmet
2007086
Uygulaması II

30

