
Sosyal Hizmetler Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı ilk kez 2017-2018 
öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Sosyal Hizmetler Önlisans Programı 2 yıllık örgün eğitim 
vermektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. İnsanların iyilik hallerini geliştirmeyi; bireyler, gruplar ve toplumun sosyal 
işlevselliklerini ve refah düzeylerini arttırmayı amaçlayan sosyal hizmet toplumların ve küresel ölçekte de 
insanlığın gelişmesi ve değişmesi yönünde etkili olan teorik ve uygulamaları bir disiplindir. Türkiye 
Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 76. 

 

Kazanılan Derece 

Bu programdan mezun olanlar “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” ünvanı alırlar.  

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Ön lisans  

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencilerin bu programdan başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 
üzerinden en az 2,00 ve kazanılması gereken minimum AKTS 120 olmak zorundadır. Ayrıca, öğrenciler eğitim 
süresi içerisinde belirtilen süre ve özellikte stajlarını yapmaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Öğrencilerin sosyal Hizmetler Programına kayıt yaptırabilmesi için, lise veya dengi bir eğitimi tamamlayarak 
diploma almış olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi ulusal sınavı 
ile yerleştirmenin yapılmış olması gerekmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Daha önce başka bir Yükseköğretim kurumundan ya da farklı bir program/bölümden almış oldukları dersleri 
Yüksekokul Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ölçütlere göre saydırarak muaf olabilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, 
kısa sınavlar, arazi ve iş yeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, 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. 

Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir: 

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 

Örgün eğitim 

Mezuniyet Koşulları 

Öğrencilerimizin bu programdan mezun olabilmesi için zorunlu stajını belirtilen sürede ve şartlarda 
tamamlaması, programdaki tüm derslerini başarı ile geçmiş olması ve teorik derslerine %70 oranında, 
uygulama derslerine %80 oranında devam etmiş olması; FF, DZ, ve K notuna sahip olmaması gerekir.  
Mezuniyet için öğrencinin tamamlaması gereken minimum AKTS 120’dir. Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının 
(AGNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.  

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlarımız; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet 
Bakanlığı, Hastaneler, Kadın Konuk Evleri, Öğrenci Yurtları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sivil 
Toplum Kuruluşları, Rehabilitasyon Merkezleri, Huzurevleri, Sosyal Hizmet Merkezleri, Kreş ve Gündüz 
Bakımevleri gibi çok çeşitli kurum ve kuruluşlarda ara eleman olarak görev alabilirler. 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Ön lisans programlarından mezun olanlar dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda ilgili lisans programlarında 
öğrenim görme hakkı kazanabilirler.  

 


