
Sosyal Hizmet Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Sosyal hizmet, birey ve çevresi arasındaki karmaşık ilişkileri analiz ederek, bireyin iyi olma halinin geliştirilmesi, bireylerin yeterli 
hale gelmelerinin sağlanması, diğer birey ve topluluk ya da topluma bağımlılığının önlenmesine odaklanan bir disiplindir. Bu 
noktada sosyal hizmetin temel görevi, sosyal hizmet bilim ve felsefelisini temel alarak birey, aile, grup ve toplulukların sosyal iyilik 
hallerinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası etik kurallarını temsil 
etmektedir. 

Sosyal hizmet bilim ve meslek alanının geniş bir uygulama alanı vardır. Sosyal hizmetin temel amacı birey, aile ve toplulukların 
psikososyal refahını arttırmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde, sosyal hizmetler kadın, aile, çocuk, genç, yaşlı, engelli, sığınmacı ve 
göçmen, suçluluk, madde kullanımı ve madde bağımlılığı, tıbbi ve psikiyatrik açıdan yardıma ihtiyacı olan bireyler, yoksulluk… vb 
konularında birey ve grupların psikososyal refahının arttırılmasına yönelik mikro, mezzo ve makro çalışmalar yapmaktadır.  

Kazanılan Derece 

Sosyal hizmet alanında "lisans diploması" derecesi alırlar. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi  

Lisans Derecesi 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları  
ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için 
kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte 
tamamlamaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Sosyal Hizmet Bölümü lisans programına, Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış, ya da yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olan 
adayların Lisnas Yerleştirme Sonavı soruçlarına göre Eşit Ağırlık (EA) ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci kabul edilmektedir. 
Eğitim süresi 4 yıldır. Programın eğitim dili Türkçe’ dir.  

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen 
dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve 
Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato 
tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya 
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.  

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olanlar için bütünleme sınavı yoktur. Ancak Senatonun gerekli gördüğü istisnai durumlarda 
bütünleme sınavı yapılabilir. 

(3) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, 
uygulama, ödev, proje, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl/yıl sonu 
sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı notuna etkisi en az %30, en çok %70 olacak 
şekilde belirlenir ve başarı notuna ilişkin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. 

Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Başarı Notu Katsayı 

AA 4,00 

BA 3,50 



 

 

BB 3,00 

CB 2,50 

CC 2,00 

DC 1,50 

DD 1,00 

F ve DZ 0,0 

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

1) B; kredisiz dersler için başarılı. 

2) K; kredisiz dersler için başarısız. 

3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma. 

4) DZ; devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma. 

5) DE; devam eden çalışma. 

6) DÇ; dersten çekilme. 

(4) Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması 
(AGNO) 2,00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp yükseltmesi 
gerekmektedir. 

(5) B ve K notları, not ortalama hesaplarına dâhil edilmez. 

 

Öğretim Şekli 

Bölümün öğretim şekli tam zamanlıdır ve örgündür. 

Mezuniyet Koşulları 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri 
çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları  

Mezunlarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ na bağlı merkez teşkilatlarda, il müdürlükleri sosyal hizmet merkezlerinde, kreş 
ve bakımevlerinde, 12-18 yaş kız ve erkek yetiştirme yurtlarında, sevgi evlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, engelli bakım ve 
rehabilitasyon merkezlerinde, koruyucu aile hizmetlerinde, huzurevlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Sağlık 
Bakanlığı merkez teşkilatında, Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’ na bağlı hastanelerde, tıbbi sosyal hizmet birimlerinde, hasta 
iletişim birimlerinde, Adalet Bakanlığım merkez teşkilatında, aile mahkemelerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde, denetimli serbestlik merkezlerinde, ceza infaz kurumlarında ve ıslah evlerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez 
teşkilatında, Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge ve İl Müdürlüklerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ nda, üniversitelerin 
sosyal Hizmet Bölümlerinde akademisyen olarak, üniversite hastanelerinde, üniversitelerin psikososyal hizmet birimlerinde, 

belediyelerde ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde istihdam edilebilmektedirler.  

Bir Üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 


