DERS İÇERİKLERİ
Seminer I
Sosyal hizmet alanlarından/konularından birinde mesleki uygulamaların ve yaklaşımların incelenmesi; öğrenciler tarafından
hazırlanan proje veya seminer raporlarının sınıf içinde tartışılması.
Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları
Sosyal hizmet uygulamasında çağdaş kuramlar ve yaklaşımlar; bu yaklaşımlara bağlı olarak genel kabul gören genelci sosyal
hizmet müdahalesi modeli incelenecektir. Bu gelişmelere bağlı olarak sosyal hizmet uygulama alanlarında ortaya çıkan
değişimlerin tartışılması yapılacaktır.
Araştırma Yöntemleri
Sosyal hizmet öğrencilerine yüksek lisan düzeyinde bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini, rolünü ve bu alandaki
araştırmacıların rollerini tanımlayabilme, hazır veri toplama araçlarından açıklanacaktır. Öğrencilere verilerin temel düzeyde
analiz edebilmelerine imkan taşıyacak araştırma yöntem ve istatistik yöntemler verilmesi hedeflenmektedir.

Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet
Bireyle sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımların incelenmesi, bu teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları
doğrultusunda bütünleştirilmesi, tartışılması ve bireyle sosyal hizmet müdahalesinin aşamaları konularının ileri düzeyde
öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; bireyle sosyal hizmetin tarihçesi ve kapsamı; bireyle sosyal hizmet kuramları ve
yaklaşımları; planlı değişim süreci konuları ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.
Sosyal Yardım Politikaları
Sosyal yardım kavramı, tarihsel perspektiften değişen paradigmalar, vatandaşlık, sosyal adalet ve hak kavramları
çerçevesinde sosyal yardım politika ve programların temel özellikleri, sosyal yardımlarda etik boyut, farklı sosyal refah
rejimlerinden örneklerle sosyal yardım programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
Çocuk Hakları ve Sosyal Hizmetler
Değişen toplumda, çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler ve tedavi
konuları anlatılacaktır. Çocuk haklarına sosyal hizmet açısından yaklaşılacak ve çocuk hakları ile ilgili mevzuat gözden
geçirilecektir. Özellikle 5395 sayılı çocuk koruma kanunu ve bu kanun kapsamında yapılan çalışmalar anlatılacaktır. Ayrıca
6545 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki çocuk hakları ile ilgili maddeler gözden geçirilecektir. Bu dersle sosyal hizmet
mensuplarına, çocukların hakları konusunda bir farkındalık ve duyarlılık oluşturması amaçlanmaktadır

Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler
Sosyal bir sorun olarak yoksulluk dinamikleri, aile yapısına etkisi bu dersin temel odağı olacaktır. Yoksulluğun ailede
yarattığı sorunlara karşılık sosyal hizmetler sisteminin getireceği çözümler; sosyal hizmetler ve sosyal yardım arasındaki
ilişkinin anlaşılması ile çeşitli aile kuramları ve müdahale yöntemleri derste ele alınacak konular arasındadır.
Sosyal Refah Politikaları ve Sosyal Hizmetler
Sosyal refah kavramına tarihsel bakış, değişen, dönüşen sosyal refah anlayışı ve tanımlama sorunu, sosyal refah politika ve
programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, sosyal sorunlara yönelik yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sosyal refah
politika ve programlarının incelenmesi, Adalet, güç, sosyal hizmet değerleri kavramları çerçevesinde sosyal refah
politika ve programlarını analiz etmek, geliştirmek, savunmak ve programları etkilemek.

Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Sosyal Hizmetler
Korunmaya muhtaç çocuklara dair hizmetlerin tarihsel gelişimi, hizmet türleri, günümüz deki durum, tedbir kararlarının
alınma süreci ve sosyal hizmet müdahaleleri. Çocuk alanına ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuattaki değişme ve
gelişmelerin incelenmesi ve tartışılması
Karşılaştırmalı Aile Politikaları ve Sosyal Hizmetler
Aile politikası ve sosyal güvenlik kavramları ile Türkiye ve Dünya’da aile politikalarının ve sosyal güvenlik sistemlerinin
tarihsel gelişiminin tanıtılması, sosyal yardımların ve primli ve primsiz sistemlerin sosyal güvenlik kapsamında incelenmesi,
Türkiye ve Dünyada aileye yönelik politika ve hizmetlerin karşılaştırılmalı analizi konularında öğrencilere bilgi kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Yaşlılarla Sosyal Hizmet
Bir gelişimsel dönem ve süreç olarak yaşlılık, yaşlılıkta karşılaşılan temel sorunlar, mevcut politika, program ve hizmetler,
yaşlılarla sosyal hizmet uygulaması, ekip çalışması ve bakım yönetimi.
Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Dönüşüm
Sosyal hizmetin kurumsal yapısı, kurumsallıktan kaynaklana sorunlar ve kurumsallaşmadan uzaklaşma eğilimleri farklı refah
rejimleri bağlamında tarihsel bir persptefle incelenecektir. Türkiye’deki sosyal hizmet kurumlarındaki değişimleri çocuk,
yaşlı ve engelli alanları bağlamında analiz edilecektir.
Sivil Toplum Örgütlerinde Sosyal Hizmet
Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük kavramlarını ve sosyal hizmetteki önemi, sivil toplum örgütlerinin gelişimini ve
fonksiyonu ile toplum üzerindeki etkisi, risk grupları ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki konularında bilgi kazandırmak
amaçlanmaktadır.
Tez Çalışması
Bu dersin sonunda öğrenci; Bilimsel süreçleri izleyerek bir yüksek lisans tezi hazırlayabilecektir. Literatürü tarar. Tez önerisi
geliştirir. Tez önerisini savunur. Verilerini toplar. Verileri çözümler. Sonuçları yorumlar. Araştırmasını uygun biçimde
raporlaştırır. Mevcut bilimsel araştırma bakış açısına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirebilir. Mevcut araştırma
paradigmasını sorgular. Alternatif yöntemler türetir.

