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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İDİL MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
(SIRNAK UNIVERSITY IDIL VOCATIONAL SCHOOL
DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES AND COUNSELLING
SOCIAL SERVICES PROGRAM COURSE CONTENTS)

I.YARIYIL (I.SEMESTER)
Yabancı Dil I
Konuşma (yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme), dinleme-anlama (normal hızda
konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı kavrayabilme), yazma (dil bilgisi ve yazım
kurallarına uyarak amaca uygun yazabilme), okuma-anlama (yabacı dilde okuyabilme ve
okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme).
Foreign Language I
Speech (communicating orally in a foreign language), listening (to be able to comprehend the message from the
speaker when spoken at normal speed), writing skills (suitable for the purpose of obeying the rules of grammar
and spelling to be able to write), reading comprehension (understanding reading in a foreign language.,
vocabulary).

Türk Dili I
Dilin tanımı, özellikleri ve çeşitleri, dil-millet, dil- düşünce ve dil- kültür ilişkisi, yeryüzündeki
diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihi gelişimi, Atatürk'ün Türk diline verdiği
önem sonucunda yaptığı ve yaptırdığı çalışmalar ve Latin alfabesinin kabulü ve önemi, Türk
dilinin ses özellikleri,olayları,sözcük bilgisi,kök, gövde ve ekler,sözcük türetme yolları,imla
özellikleri ve uygulaması, noktalama işaretlerinin önemi ve doğru kullanımı.
Turkish Language I
The definition of language, characteristics and types, language-nation, language, thinking and language - culture
relationship, and the languages of the Earth, the place between the language and the historical development of
Turkish language, Atatürk, the Turkish language and its emphasis on the acceptance of the Latin alphabet and built
as a result of the studies made and the importance of Turkish language, voice properties, events, vocabulary, root,
stem and suffix of the word derivation paths, spelling, properties and application, punctuation and the importance
of proper use.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi amaç ve ilkeleri, temel kavramlar (inkılap, ihtilal vs).
Osmanlı Devleti duraklama ve gerileme dönemi, siyasi durum. Osmanlı Devleti yenileşme
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süreci. Tanzimat ve Islahat Fermanları. I.ve II. Meşrutiyet dönemleri. Trablusgarp savaşları,
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, Osmanlı Devleti’nin savaşa giriş süreci,
Osmanlı Devleti’nin savaşa katıldığı cepheler.Gizliantlaşmalar (Sykes-Picot, Sen Jen De
Marien, Londraantlaşmaları), I. Dünya Savaşı’nın sonlanması ve Wilson prensipleri Mondros
ateşkes antlaşması
Principles of Ataturk and Recent Turkish History I
Atatürk's principles and the history of Revolution course objectives and principles, basic concepts (Revolution,
Revolution, etc.). Period of pause and decline of Ottoman Empire, political situation. The process of renewal of
the Ottoman Empire. Tanzimat and Islahat edicts. I. and II. Constitutional periods. The wars of Tripoli, the Balkan
Wars, I. The reasons of World War II, the Ottoman Empire's entry into the war, the fronts of the Ottoman Empire's
participation in the war. Occultations (Sykes-Picot, Sen Jen De Marien, Londonaldings), I. End of World War II
and Wilson principles mondros armistice treaty.

Temel Hukuk
Hukukun temel kavramları, anlamı ve önemi, Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukukun
kaynakları, hukuk dalları ve içerikleri, kanunların uygulanması, yorumlanması ve mahkemeler.
Hukukun sosyal hizmet yönünden anlam ve önemi.
Basic Law
Basic concepts of law, meaning and importance of law, rules governing Social Life, sources of law, branches and
contents of Law, application of laws, interpretation and courts. The meaning and importance of law in terms of
social work.

Sosyolojiye Giriş
Sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları, sosyoloji tarihi, sosyal yapı ve özellikleri, sosyal
tabakalaşma, sosyal ilişkiler, sosyal değişme, kültür, sosyoloji-sosyal hizmet ilişkisi.
Introduction to Sociology
Basic principles, concepts and theories of sociology, history of sociology, social structure and properties, social
stratification, social relations, social change, culture, Sociology-Social Work relationship.

Sosyal Hizmetlere Giriş
Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları; sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği,
süreç ve yaklaşımları; profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal
hizmet mesleğinin temel unsurları, ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları.
Introduction to Social Services
Social service definition of the basic concepts and elements; social work philosophy, values, ethics, processes and
approaches; professional social work practice and functional areas of the property; the basic elements of the social
work profession, social work practices in our country.

Sosyal Politika
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,
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sosyal çalışmacıların sosyal politikalardaki rolü, işlevi, Avrupa Birliği’nde sosyal politikaların
gelişimi.
Social Policy
Social policy and Social Welfare Policy: Social Policy and social welfare policy historical and conceptual issues
introduction the place and importance of social policy in social work practice, the role of social workers in social
policy, function, the development of social policy in the European Union.

Sosyal Sorunlar
Sanayi Devrimine giden süreç ve Sanayi Toplumu, sosyal sorunlar ve sorunlarla mücadele, Aile
kurumu ve aile içi şiddet, Aile içi şiddet çeşitleri, Yoksulluğun tanımı, ölçümü ve nedenleri,
Dünyada ve Türkiye’de yoksulluk ve yoksullukla savaşım, İşsizliğin tanımı, ölçülmesi, türleri
ve nedenleri, Dünyada ve Türkiye’de işsizlik, işsizlikle mücadele yöntemleri, engellilik,
yaşlılık, çocuk sorunları, suçluluk, Çevre, nüfus ve küreselleşme kaynaklı sosyal sorunlar.
Social Problems
The Industrial Revolution and the process to industrial society, to tackle social problems and issues, the institution
of the family and family violence types of family violence, poverty definition, measurement and causes of poverty
in Turkey and in the world struggle with poverty and Unemployment definition, measurement, types and causes
of unemployment in Turkey and in the world methods to combat unemployment, disability, age, child issues, guilt,
environment, population and globalization-induced social issues.

Dijital Okuryazarlık (Digital Literacy)
Seçmeli Dersler-I (Electives-I)
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Donanım Bilgisi, Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi, İşletim Sistemi Ayarlarının
Yapılandırılması, İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi, MS Office Word 2016, MS Office
Powerpoint 2016 ve MS Office Excel 2016 konularını kapsar.
Basic Information Technology
Basic hardware knowledge, Basic Operating System knowledge, configuration of Operating System Settings,
Internet usage and Mail management, MS Office Word 2010, MS Office Powerpoint 2010 and MS Office Excel
2010.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme,
Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma.
Research Methods and Techniques
Choosing research subjects, making resource research, evaluating research results, converting research results into
reports, preparing for presentation, making presentation.
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İlk Yardım
Bireysel ve toplumsal sağlığın önemi; bireysel sağlığın toplum sağlığına etkisi; çağımızın
başlıca sağlık sorunları; Türkiye’deki beslenme ve ilgili hastalıklar; bulaşıcı hastalıklar ve
kontrolü; çevre sağlığı ve Türkiye’deki temel sağlık hizmetleri; iş ve meslek hastalıkları ve
korunma çareleri. İlk yardımın temel uygulamaları, Birinci ve ikinci değerlendirme,
Yetişkinlerde temel yaşam desteği, Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, Solunum
yolu tıkanıklığında ilk yardım, Dış ve iç kanamalar, Yara ve yara çeşitleri, Bölgesel
yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, Üst ekstremite kırık, çıkık ve
burkulmalarında ilk yardım, Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım,
Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve
donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, Acil taşıma teknikleri, Kısa mesafede hızlı
taşıma teknikleri, Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma,
First Aid
The importance of individual and social health; the public health impact of individual health; the major health
problems of our age, and nutrition-related diseases in Turkey; infectious diseases and control; environmental health
and primary health care services in Turkey; business and occupational diseases and protection alternatives. Basic
first aid practices, first and second evaluation, adult basic life support, basic life support for children and infants,
first aid for airway obstruction, external and internal bleeding, wound and wound types, regional injuries, head
and spine fractures, first aid upper extremity fractures, dislocations and sprains first aid, hip and lower extremity
fractures, dislocations and sprains First Aid, First Aid illnesses that require emergency care, poisoning, heat stroke,
burns and freezes, swallowing of foreign bodies first aid, emergency handling techniques, Short distance fast
transport techniques, stretcher forming sick or injured transport,

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
Film gösterimleri, kitap-makale okuma ve tartışma etkinlikleri, münazara faaliyetleri, önemli
gün ve hafta kutlamaları.
Scientific and Cultural Activities
Film screenings, book-article reading and discussion activities, debate activities, important day and Week
celebrations.

II.YARIYIL (II. SEMESTER)
Türk Dili II
Zarflar ve edatlar ve bunların Türkçedeki kullanılış şekilleri, cümle bilgisi cümle çeşitleri, sözlü
kompozisyon türleri I, kompozisyonda anlatım şekilleri, yazılı kompozisyon türleri, dil
yanlışları ve anlatım bozuklukları, ilmî yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, ilmî yazı
örnekleri inceleme, edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve
teorik uygulamaları.
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Turkish Language II
Speech (communicating orally in a foreign language), listening (to be able to understand the message from the
speaker when spoken at normal speed), writing skills (suitable for the purpose of obeying the rules of grammar
and spelling to be able to write), reading comprehension (understanding reading in a foreign language.,
vocabulary).

Yabancı Dil II
Konuşma (yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme), dinleme-anlama (normal hızda
konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme), yazma (dil bilgisi ve yazım
kurallarına uyarak amaca uygun yazabilme), okuma-anlama (yabancı dilde okuyabilme ve
okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme).
Foreign Language II
Adverbs and prepositions in English and their usage patterns, the syntactic types of sentence, types of oral
composition I, composition expression, written composition types, language mistakes and ambiguities, rules to be
followed in the preparation of scientific manuscripts, review samples of scholarly writing, literature and thought
reading and analysis of works related to the world and theoretical applications.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi, Havza Bildirisi ve Amasya Genelgesi Erzurum
Kongresi ve Sivas Kongresi, Amasya görüşmesi ve son Osmanlı Mebussan Meclisi (Misak-ı
Milli kararlarının alınması), İstanbul’un işgali ve Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya gelişi, I.
TBMM dönemi, düzenli ordu’ya geçiş ve TBMM’ye karşı ayaklanmalar, milli mücadele savaş
dönemi, Lozan barış antlaşması ve Türk dış politikası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti iç siyasi
durumu (1923-1938), Atatürk İlkeleri Atatürk İnkılâpları (siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda).
Principles of Ataturk and Recent Turkish History II
The transition of Mustafa Kemal Pasha to Anatolia, the Basin Declaration and the Amasya circular Erzurum
Congress and Sivas Congress, Amasya meeting and the final Ottoman Mebussan Assembly (taking the Misak-ı
National resolutions), the invasion of Istanbul and the arrival of Mustafa Kemal Pasha to Ankara, I. The period of
the Turkish Grand National Assembly, transition to the regular army and revolts against the Turkish Grand
National Assembly, the war period, the Lausanne peace treaty and Turkish foreign policy, the internal political
situation of the Republic of Turkey (1923-1938), the principles of Atatürk, the reforms of Atatürk (in political,
social and cultural fields).

Felsefeye Giriş
Felsefenin temel kavramları, Bilgi felsefesi, Varlık felsefesi, Ahlak felsefesi, Estetik, Din
felsefesi, Siyaset felsefesi, Bilim felsefesi. Felsefe ve insan üzerine, İnsan olmak ne demektir?
İnsanın değeri üzerine, Sosyal hizmet uzmanlarının karşılaşabilecekleri kimi sorunların
çözümünde felsefenin rolü ne olabilir?
Introduction to Philosophy
Basic concepts of Philosophy, Philosophy of Knowledge, philosophy of existence, philosophy of morality,
aesthetics, philosophy of religion, political philosophy, philosophy of Science. On philosophy and man, what does
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it mean to be human? What is the role of philosophy in solving some of the problems that social workers may face
on the value of man?

Psikolojiye Giriş
Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Psikolojik gelişim, davranış,
algılama, duygu, heyecan ve güdülenme. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal
davranış, kişilik bozuklukları, Sosyal hizmette psikolojinin önemi.
Introduction to Psychology
Development of psychology, basic concepts, subject and purpose. Psychological development, behavior,
perception, emotion, excitement and motivation. Learning principles and personality theories. Social behavior,
personality disorders, the importance of psychology in social work.

Sosyal Hizmet Kuruluşları
İnsan sistemlerine ve değişime yönelik klasik sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar. Sosyal hizmete
ilişkin kuramların profesyonel uygulamalarda kullanımının esasları. Psikodinamik, sistem ve
ekolojik, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet,
güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal
hizmet yönünden önemi. Klasik sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirilmesi. Günümüz
sosyal hizmet yöntem ve kuramlarının ele alınması; İnsan sistemlerine ve değişime yönelik
çağdaş sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar. Sosyal hizmete ilişkin kuramların profesyonel
uygulamalarda kullanımının esasları. Psikodinamik, sistem ve ekolojik, sosyal psikoloji ve
iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk
yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar ve bu kuramların sosyal hizmet yönünden önemi.
Çağdaş sosyal hizmet kuramlarının genel değerlendirilmesi.
Social Services Organizations
Theories associated with classical social work for human systems and change. Principles of the use of social service
theories in professional applications. Psychodynamics, system and ecological, social psychology and
communication, humanism, social development, radical social work, empowerment and advocacy approaches and
the importance of these theories in terms of social work. General evaluation of classical social work theories.
Contemporary social work methods and theories; theories related to human systems and contemporary social work
for change. Principles of the use of social service theories in professional applications. Psychodynamics, system
and ecological, social psychology and communication, humanism, social development, radical social work,
empowerment and advocacy approaches and the importance of these theories in terms of social work. General
evaluation of contemporary social work theories.

Tıbbi Sosyal Hizmet
Tıbbi sosyal hizmetin tanımı, tarihçesi ve yasal çerçeve; hastalar ve hasta hakları; hastaların
karşılaştığı sorunlar, hastalığın psiko-sosyal boyutu; sağlık kurumlarında sosyal hizmet
uygulamaları; sosyal çalışmacının/sosyal hizmet uzmanının sağlık ekibindeki yeri, hastalara ve
ailelerine yönelik sosyal hizmet müdahale yöntemleri.
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Medical Social Work
Medical social work: definition, history and legal framework; patients and patients ' rights, the problems of
patients, disease psycho-social aspects; social work practices in health care organizations; an accredited school of
social work/social worker with the health care team for patients and their families social work intervention
methods.

Çatışma ve Stres Yönetimi
Çatışma türleri ve nedenleri, stres çeşitleri, ortaya çıkış nedenleri ve başa çıkma yolları vb
konular.
Conflict and Stress Management
Types and causes of conflict, types of stress, causes of emergence and ways of coping, etc.

Seçmeli Dersler-II (Electives-II)
Meslek Etiği
Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri; ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler; meslek
etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları; sosyal
sorumluluk kavramı, sosyal hizmetler meslek etiği.
Professional Ethics
Concepts of ethics and ethics, ethical systems; factors that play a role in the formation of Ethics; Professional
Ethics, Professional corruption and the consequences of unethical behavior in professional life; the concept of
social responsibility, professional ethics of social services.

Temel Matematik
Kümeler ve sayılar, Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri. Diziler ve sayı dizilerinde dört
işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler, Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda temel işlemler,
Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Logaritma, İstatistik ve kavramlar, Denklem kavramı,
Eşitsizlik kavramı.

Basic Mathematic
Sets and numbers, operations on numbers and number systems. Sequences and four operations in number
sequences, arithmetic and geometric sequences, functions, basic operations in functions, types of functions and
graphs, logarithms, Statistics and concepts, the concept of equations, the concept of inequality.

Değerler Eğitimi
Sevgi, saygı, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, doğruluk-dürüstlük, güven, özgüven,
hoşgörü, alçakgönüllülük, empati, kanaatkarlık, sabır, çalışkanlık gibi kavramların
tanımlanması, tartışılması, örneklendirilmesi ve gündelik yaşama uygulanması.
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Values Education
Definition, discussion, sampling and application of concepts such as Love, Respect, Responsibility, Justice,
benevolence, righteousness-honesty, trust, self-confidence, tolerance, humility, empathy, conviction, patience,
diligence.

Müzik
Müziğin tanımı, türleri, Dünya müziği, Türkiye’deki müzik türleri ve önemli temsilcileri,
Türkiye’de müzik kültürü.
Music
Definition of music, types of Music, World Music, types of music in Turkey and important representatives, music
culture in Turkey.

III.YARIYIL (III. SEMESTER)
İletişim Bilgisi
İletişimde temel kavramlar, iletişim düzeyleri, iletişim türleri, Sözlü İletişim kurmak, yazılı
İletişim kurmak, sözsüz İletişim, biçimsel (Formel) İletişim, biçimsel olmayan (Enformel)
İletişim, örgüt dışı iletişim kurmak.iletişim ve algılama, iletişim modelleri, kendini tanıma,
savunucu iletişim, işitme ve dinleme, sürtüşme ve çatışmalar, iletişim teknolojileri, kitle iletişim
araçları, iletişim ve toplum, kişiler arası iletişim, ailede iletişim.
Information of Communication
Basic concepts in communication, communication levels, types of communication, oral communication, written
communication, nonverbal communication, formal communication, informal communication, non-organizational
communication. communication and perception, communication models, self-awareness, advocacy,
communication, hearing and listening, friction and conflict, communication technologies, mass media,
communication and society, interpersonal communication, family communication.

Sosyal Psikoloji
Sosyal psikolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, araştırma alanları, insan davranışının sosyal ve
kültürel boyutu, insanların değerleri, inançları, tutumları, tutum değişimi, sosyal algı, sosyal
biliş-düşünüş, çatışma, empati, ikna edici iletişim gibi konular.
Social Psychology
Social Psychology definition, historical development, research areas, social and cultural dimension of Human
Behavior, people's values, beliefs, attitudes, attitude change, social perception, social cognition-thinking, conflict,
empathy, persuasive communication topics such as.

Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri
Resmi yazışma evrakı türleri, iyi bir yazışmanın özellikleri, yazışmaların kurum ve
kuruluşlardaki yeri ve önemi; resmi yazışma evrakının bölümleri, unsurları ve unsurların veriliş
teknikleri, yazışma yönetimi, yazışma denetimi, raporlar, talimatlar, formlar.
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Professional Correspondence and Reporting Techniques
Official correspondence, documents types, the properties of a good correspondence, the correspondence of the
importance of institutions and organizations; official correspondence, sections of documents, elements and
techniques of incorporating elements, correspondence management, correspondence Control, reports, instructions,
forms.

Sosyal Hizmet Mevzuatı
Sosyal hizmet uygulamalarının dayanağı olan mevzuat; 2828 sayılı Kanun, 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanunu, 5378 Özürlüler Kanunu; 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu, genelge,
yönetmelikler ve sosyal hizmet uygulamalarında yeni mevzuat çalışmaları; velayet ve vesayet
hukuku.
Social Work Legislation
Law No. 2828, Child Protection Law No. 5395, Disability Law No. 5378, Family Protection Law No. 6284,
circular, regulations and new legislation in social work practices; custody and custody law.

Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet
Çocukluğun psikososyal gelişim süreci dikkate alınarak toplumsallaşma sürecinde çocukluk
çağı çalışmaları; sosyal hizmet paradigması ekseninde çocukluğun psikososyal, kültürel ve
ekonomik boyutu; çocuk bakım modelleri.
Child Work and Social Service
Childhood studies in socialization process taking into account the psychosocial development process of childhood;
the psychosocial, cultural and economic dimension of childhood in the social work paradigm; child care models.

Afetlerde Sosyal Hizmet
Felaket(afet) kavramı ve kapsamı, sosyal afet yaşamış kişilerde: Psikolojik sorunlar (posttravmatik stres bozuklukları), belirtileri ve yardım davranışları; sosyal etkileşim sorunları,
belirtileri ve yardım davranışları, Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Protokolü’ne uygun
sosyal hizmet çalışanı etkinlikleri, afet durumlarında sosyal destek sistemleri ve sosyal hizmet
uygulamaları, afet durumlarında strateji, afet durumlarında kitle iletişim araçlarının etkin
kullanımı konuları.
Social Work in Disasters
Disaster concept and scope of social in persons who have experienced a disaster: psychological issues (posttraumatic stress disorders) symptoms and help-behaviors, social interaction problems, symptoms and help-the
behaviors, the activities of service workers in disasters psychosocial services association appropriate social
protocol, social applications and social service support systems in disaster situations in disaster situations strategy,
the effective use of the mass media in disaster situations issues.

Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I
Sosyal hizmet kurumlarında alınan ders içeriklerine uygun olarak özel ya da kamu kurumlarda
uygulama yaparak saha deneyimi kazanma.
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Practice in Social Work Institutions I
To gain field experience by practicing in private or public institutions in accordance with the content of the courses
taken in social service institutions.

Seçmeli Dersler-III (Electives-III)
Aile ve Sosyal Hizmet
Ailenin kaynağı, görevi, yapısı, tarihi süreç içindeki gelişimi, köy ve kent ailesi, aile tiplerinin
incelemesi. Endogami, egzogami, poligami, monogami. Çeşitli din ve toplumlarda aile. Aileyi
teşkil eden bireyler ve bunların rol ve statüleri, ailenin içinde bulunduğu toplumun siyasal, dini,
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı Çocukların sosyalleşmesinde ailenin rolü. Modernleşme ile
ortaya çıkan aile problemleri ve başa çıkma yöntemleri. Ailelerle sosyal hizmet modelleri.
Family and Social Work
Source of family, duty, structure, development in historical process, Village and City Family, Family types.
Endogami, exogami, polygami, monogami. Family in various religions and societies. Family members and their
role and status, the political, religious, economic, social and cultural structure of the society in which the family
resides, the role of the family in the socialization of children. Family problems arising with modernization and
coping methods. Social work models with families.

Göç ve Sosyal Hizmet
Göç olgusu, göç kavramının tanımlanması, Göç olgusunun dinamikleri, Göç çeşitleri, Göç
kuramları, Göç ve aile yapısı, Göç ve eğitim, Göç ve yoksulluk, Göç ve kentleşme. Dünya’da
ve Türkiye’de göçmen, sığınmacı ve mülteci sorunları. Göç ve sosyal hizmet ilişkisi.
Migration and Social Services
Migration phenomenon, definition of migration concept, dynamics of migration phenomenon, types of migration,
migration theories, migration and family structure, migration and education, migration and poverty, migration and
urbanization. Migrant, asylum seeker and refugee problems in the world and in Turkey. The relationship between
immigration and social work.

Girişimcilik
Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü,
girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konular.
Entrepreneurship
Conceptual framework of entrepreneurship, approaches, functions, process, culture of entrepreneurship, local and
international context of entrepreneurship and issues related to entrepreneurial ethics.

Sayısal Mantık
Sayısal akıl yürütme teknikleri ve sayısal mantığa dayalı problem çözümlemeleri.
Digital Logic
Numerical reasoning techniques and problem solving based on numerical logic.
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IV.YARIYIL (IV. SEMESTER)
Görüşme İlke ve Teknikleri
Yöntem ve üzerine yapılan tartışmalar, araştırmalarda kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu
araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler incelenecektir; veri toplama
teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin işlenmesi, rapor yazılması.
Interview Principles and Techniques
The recent debate over method and research approach used in this research will be examined in the process of
techniques used; data collection techniques, questionnaire, observation, interview, content analysis, data
processing, report writing.

Manevi Sosyal Hizmetler
Maneviyatın felsefi arka planı, manevi sosyal hizmetin amaçları, manevi eksenli ve pozitif
eksenli sosyal hizmet müdahalesinin mukayesesi temel olarak ele alınacaktır.
Spiritual Social Services
The philosophical background of spirituality, the aims of spiritual social work, the comparison of spiritual and
positive axis social work intervention will be considered as the basis.

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Türk toplumunun kültürel ve sosyal yapısının tarihçesi ve analizi. Türkiye'nin toplumsal
yapısının gelişme özellikleri. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Gelenekler ve görenekler,
sosyal normlar ve değer yargıları. Ülke ekonomisinin tarihçesi. Türk ekonomik hayatının
kurumsal esasları. Yaşama standartlarını etkileyen sosyal ve ekonomik etkenler.
Social Structure of Turkey
History and analysis of cultural and social structure of Turkish society. Development characteristics of the social
structure of Turkey. Rural, urban and slum societies. Traditions and Customs, social norms and value judgments.
History of the country's economy. Institutional principles of Turkish economic life. Social and economic factors
affecting living standards.

Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımında Temel Bilgiler, Yaşlılarda Görülen Biyolojik ve Sosyal Değişiklikler,
Yaşlılardaki Nörolojik ve Psikiyatrik Sistem Hastalıkları, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklarda
Bakım, Yaşlılıkta Beslenme, Yaşlılarda Yürüme Bozuklukları ve Rehabilitasyon,Yaşlılık ve
Yaşam Kalitesi, Sayıları hızla artan yaşlı insanların üretkenliklerinin devam ettirilmesi, aktif
yaşlanma.
Elderly and Patient Care Services
Care of the elderly basic knowledge in biological and social changes of the elderly in the elderly neurological and
psychiatric system diseases, common diseases in Old Age Care, old age Nutrition, and rehabilitation of gait
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disorders in the elderly, disability, productivity and quality of life increasing number of elderly people, the
continuation of active ageing.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan
araştırmalar; kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürece katkı sağlama; kadın-erkek
eşitliği alanında eleştirel bir bakış açısının yaratılması; kadın istihdamı ve kadın sorunlarının
sosyal hizmet paradigması içerisinde ele alınması ve uygulamadaki hizmet modelleri.
Gender and Women Studies
Gender roles the concept of gender and women's studies in the field of research; contributing to the process towards
gender equality; the male-female equality in the field of the creation of a critical perspective; women's employment
and women's issues to be addressed within the paradigm of social services and service models.

Suçluluk ve Sosyal Hizmet
Suça yönelen çocuk, genç ve yetişkinlerin hakları ve gereksinmeleri; makro, mikro düzey
sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri; bütüncü sosyal hizmet yaklaşımı içinde
çocuk, genç, kadın ve yetişkin suçluluğuna müdahale; çocuk ve ceza adaleti sistemi; suçlularla
önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri.
Guilt and Social Work
Children are turning to Crime, young people and adults the rights and needs; macro-and micro-level social systems
in relation to the causes of delinquency; a social work generalist approach within Children, Youth, Women and
adults guilt intervention; preventive and rehabilitative models of social service children with criminals and the
criminal justice system.

Bağımlılık ve Sosyal Hizmetler
Giriş, Temel Kavramlar ve Bağımlılık Çeşitleri, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Etkileri, Teorik
Modeller, Risk ve Koruyucu Faktörler, Bağımlılık ve Aile, Değişim Süreci: Değişim Aşamaları
ve Sosyal Hizmet Müdahalesi, Bağımlılıkta Önleme ve Sosyal Hizmet Müdahalesi,
Bağımlılıkta Sosyal Hizmet Uygulamaları.
Addiction and Social Work
Introduction, basic concepts and dependency types, addictive substances and their effects, theoretical models, risk
and protective factors, dependency, and Family the process of change: stages of change and social work
intervention, Addiction prevention and intervention, social work, addictions social work in practices.

Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II
Sosyal hizmet kurumlarında alınan ders içeriklerine uygun olarak özel ya da kamu kurumlarda
uygulama yaparak saha deneyimi kazanma.
Practice in Social Work Institutions II
To gain field experience by practicing in private or public institutions in accordance with the content of the courses
taken in social service institutions.
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Seçmeli Dersler-IV (Electives-IV)
Özel Gereksinimli Bireyler ve Bakım Hizmetleri
Kurum bakımına alternatif bir bakım türü olarak, yaşlılar ve özürlüler ile diğer muhtaç kişilerle
ilgili evde bakım yaklaşımları ve türleri; evde bakım hizmetlerinin örgütlenmesi ve yönetimi
konuları.
Individuals with Special Needs and Maintenance Services
Home care approaches and types related to elderly and disabled and other needy persons as an alternative type of
care to institutional care; organization and management of home care services.

Proje Hazırlama
Proje hazırlamanın önemi, proje hazırlama planı, teknikleri, aşamaları, orijinal proje konuları,
örnek proje hazırlanması ve uygulaması.
Preparing Project
Importance of project preparation, project preparation plan, techniques, stages, original project topics, sample
project preparation and application.

Sözel Mantık
Sözel akıl yürütme teknikleri ve sözel mantığa dayalı problem çözümlemeleri.
Oral Logic
Verbal reasoning techniques and problem solving based on verbal logic.
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