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1. GİRİŞ

Sosyal hizmet disiplininin uygulamaya dayalı bir niteliğe sahip olması sosyal hizmet öğretimi 

ile uygulamasını ayrılmaz bir bütün haline getirir. Bu nedenle lisans öğretimi içinde kazanılan 

tüm kuramsal bilgilerin pratiğe aktarılması için sosyal hizmet uygulaması içinde yer almak 

oldukça önemlidir.  

Sosyal Hizmet Uygulaması I  Sosyal Hizmet Uygulaması II ders

için bir alt yapı oluşturma süreci olarak değerlendirilebilir. Öğrenci bu dersteki uygulama 

deneyiminde bir yandan kurumu ve müracaatçı profilini keşfederken diğer yandan kendi 

bireysel özelliklerini, profesyonellik yolundaki bilgi ve beceri birikimini, hizmet alanlara ve 

çalışma yaşamına yaklaşımını, kendini ifade ve iletişim kurma yeteneklerini dener, güçlü ve 

zayıf yönlerini tanır. 

Öğretim programının yedinci yarıyılında yer alan Sosyal Hizmet Uygulaması I 

dersi, çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında

bir eğitsel danışman ve uygulamada çalışan bir sosyal hizmet uzmanı ya da kuruluşta 

danışmanlık için görevlendirilen bir meslek elemanının rehberliği ve denetimi altında 

yürütülür. Ders kapsamında öğrencilerin mikro, mezzo ve makro düzeyde birey, aile, grup, 

örgüt ve toplumu odak alan çalışmaları katılımcı/gözlemci olarak yerine getirmesi hedeflenir. 

Bu yönerge, yukarıda değinilen amaçlara yönelik olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Sosyal Hizmet Bölümü öğretim programında yer alan SHB401 Sosyal Hizmet Uygulaması I

2  ders inin yürütülmesinde bir rehber niteliği

taşımaktadır. 

Yönergede uygulama derslerinin genel amaçları, uygulamanın genel ilkeleri, uygulama 

dersinin içeriği, uygulama sürecinde öğrenciden beklentiler, eğitsel yönetici ve öğrenci 

ilişkisi, öğrencinin hazırlaması gereken raporlar ve rapor örnekleri ile uygulamanın 

değerlendirilmesine için bilgiler yer almaktadır. 
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2. SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları 

Federasyonu (IFSW) sosyal hizmeti şu şekilde tanımlar: “Sosyal hizmet; sosyal değişimi ve 
gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini 
destekleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik disiplindir. Sosyal hizmet, sosyal 
adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerini merkeze alır. 
Sosyal hizmet teorileri, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve yerel bilgi ile desteklenen 
sosyal hizmet, yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve iyilik halini geliştirmek için 
insanlarla ve yapılarla çalışır.” Uluslararası düzeyde kabul gören bu kapsayıcı tanım sosyal 

hizmet uygulaması için önemli dayanak noktaları içerir. 

Sosyal hizmet eğitiminin uygulama boyutu, öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin uygulama 

ortamında sınanarak içselleştirilmesi için önemli bir aşamadır. Uygulama süreci, sosyal hizmet 

kurum ve kuruluşlarında yürütülecek çalışmalar yoluyla çok yönlü deneyim kazanma olanağı 

sağlar. Bu sayede sosyal hizmet öğrencileri hizmet alan birey, aile, grup ve topluluklarla 

doğrudan temas kurmanın yanı sıra kurum ve örgüt kültürünü öğrenme, örgütsel davranış 

ilkelerini benimseme, sorun alanını tanıma, hizmet türleri ve işleyişini öğrenme, kendini tanıma 

ve ifade etme, iletişim becerilerini geliştirme, mesleki sorumluluk üstlenme, gözlem yapma, 

değerlendirme, uygun müdahale stratejilerini geliştirme, planlama ve uygulama becerilerini 

geliştirerek mesleki kimliklerini şekillendirirler.  

2.1. Sosyal Hizmet Uygulamasında Genelci Yaklaşım 

Türkiye’de lisans düzeyinde sosyal hizmet eğitimi veren bölümler ‘genelci sosyal hizmet’ 

yaklaşımını esas almaktadır. Genelci yaklaşımın temel ilkesi; birey, aile ya da toplumla 

çalışırken sosyal çalışmacının en uygun teknik ve becerileri bir araya getirerek çeşitli 

düzeylerdeki sorun ve ihtiyaç sahiplerinin kendi geleceklerini belirlemelerine yardımcı olacak 

müdahalelerde bulunmalarını sağlamaktır.  Genelci yaklaşım, sorun ya da ihtiyacın ortaya 

çıkmasında etkili olan sistemlerdeki yetersizliklerin birbirleriyle olan ilişkileri açısından ele 

alınmasına ve durumun bir bütün içinde değerlendirilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. 

Genelci sosyal hizmet yaklaşımına dayalı olarak eğitim alan bir sosyal hizmet öğrencisinin 

uygulama için alana gittiğinde farklı müracaatçı gruplarıyla çalışmaya hazırlıklı olması beklenir. 

Genelci yaklaşımın uygulamaya yansıması temel anlamda bunu içerir. Dolayısıyla korunmaya 

muhtaç çocuklar, şiddet mağduru kadınlar, sığınmacılar, göçmenler, sosyal yardıma muhtaç 

aileler, bakıma ve yardıma muhtaç engelliler, yaşlılar, ruhsal ve kronik hastalığı olan bireyler, 

tutuklu ve hükümlüler gibi pek çok farklı müracaatçı grubuna yönelik hizmet sunabilme becerisi 

önem kazanır.  
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Genelci yaklaşıma göre sürdürülecek uygulama sosyal hizmet alanlarına göre farklılık gösterse 

de sosyal çalışmacı adayı için tüm uygulamalarda dikkat edilmesi gereken birtakım esaslar 

mevcuttur. Sosyal hizmet öğrencisinin neleri yapıp neleri yapmaması gerektiğiyle ilgili ilkeleri 

ortaya koyan temel hususlara uyulması, profesyonel yetkinlik kazanılması açısından oldukça 

önemlidir.  

Uygulama yapacak öğrencinin yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları genel 

hatlarıyla şu şekilde belirtmek mümkündür: 

● Uygulama alanını tanıma: Uygulama yapılanı kurumun hizmet modelleri, müracaatçı

profili, uygulamada sıklıkla başvurulan yasal mevzuat, teşkilat yapısı ve bürokratik

işleyişi hakkında bilgi edinilmelidir. Bu bilgiler, sosyal hizmet uygulamasının temelinde

kime, hangi durumda ve nasıl hizmet sunulacağını kavramsal düzeyde anlamaya

yardımcı olur.

● Uygulamanın işleyişini izleme: Uygulama yapılan kurumun bilgi kayıt ve yönetim

sistemini anlamak üzere kurum danışmanından izin alınarak müracaatçı dosyalarının

incelenmesi, dosyaların hazırlanma süreci, dosyada bulunması gereken evrak türleri,

müracaatçılar hakkında düzenlenen sosyal inceleme raporunun özellikleri, diğer ilgili

bilgi ve belgelerin içeriği gibi işleyişin temel unsurları her aşamada takip edilerek

öğrenilmelidir. Böylece uygulama yapılan birimin hizmet sunum süreçlerinin

kavranması yoluyla tüm işlem basamakları ilk başvuru aşamasından başlayarak

sürecin tamamlanmasına kadar anlaşılmış olacaktır.

● Gözlem yapma ve analiz etme: Uygulama sırasında gözlem ve analiz becerilerinden

sıkça yararlanılmalıdır. Günlük yaşamdakinden farklı olan ve sistematik gözlem olarak

adlandırılan bu etkinlikte; sorgulama tekniği kullanılarak uygulama yapan sosyal

çalışmacının müracaatçıya yaklaşımı, başvuru türüne göre hangi konulara ağırlık

verdiği, değerlendirmeyi nasıl yaptığı, kararı nasıl verdiği ve uyguladığı gibi konular

dikkatlice gözlemlenmeli ve edinilen gözlemler sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer

temelinde yorumlanarak analiz edilmelidir. Uygulama alanının özelliğine göre

danışman sosyal çalışmacının gözetiminde bireyle çalışma, grupla çalışma

uygulamalarına dâhil olarak gözlem yapılmalı ve uygulamayla ilgili süreç raporu

hazırlanmalıdır.

● Uygulamada aktif rol alma: Kurum danışmanının nezaretinde yeterli bir süre

çalıştıktan sonra, kurum danışmanının uygun görmesi halinde bağımsız bir şekilde

müracaatçılarla görüşme yapma, sorun değerlendirme, uygulamayı planlama ve

raporlama gibi müdahale bilgi ve becerileri aktif olarak uygulama alanına

yansıtılmalıdır.  Bu süreçte kurum danışmanından tamamen bağımsız olarak hareket

edilmemesi gerekmektedir.
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● Kayıt tutma ve raporlama: Sosyal hizmet uygulaması en nihayetinde resmi niteliğe

sahip ve yasalara bağlı olarak yürütülen bir çalışmadır. Bu nedenle sosyal hizmet

uygulayıcısı olmaya hazırlanan öğrencinin uygulamanın tüm aşamalarında

gerçekleştirilen yazışma ve raporlamaya ilişkin kuralları ve ilkeleri öğrenmesi gereklidir.

Öte yandan uygulama sürecinde öğrencinin yürüttüğü çalışmaların kayıt altına alınması

uygulamanın değerlendirilmesi için önemlidir. Bu doğrultuda uygulama öğrencisi

düzenli olarak hazırlayacağı raporlar yoluyla uygulama sürecinde kayıt tutma ve

becerilerini geliştirmelidir. Uygulama dersi kapsamında hazırlanması gereken raporlar

yönergenin sonunda belirtilmiştir.

● Bilgi paylaşımı ve gizlilik: Uygulama alanında müracaatçılardan ve resmi belgelerden

edinilen bilgiler yalnızca eğitsel amaçlar için eğitsel danışmanla paylaşılabilir. Gizlilik

ilkesi gereğince elde edilen tüm bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasına azami

özen gösterilmelidir.

● Kurum kültürüne uyum: Uygulama yapılan kurumda müracaatçı, hizmetten

yararlanan ve çalışanlarla protokol, görgü ve nezaket kuralları çerçevesinde ilişki

kurulmalı, özel yaşam alanlarına girmemeye dikkat edilmelidir. Kurumun çalışma

saatlerine, işyerinde uyulması gereken kurallarına ve giyim tarzına uygun hareket

edilmelidir.

2.2. Genelci Yaklaşıma Dayalı Sosyal Hizmet Müdahalesi 

Genelci sosyal hizmet yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilecek müdahaleler belirli bir süreç 

dâhilinde bazı aşamalardan meydana gelir. Birey, grup ya da toplum düzeyinde farklı çalışma 

yöntemlerinin kullanıldığı tüm sorun alanlarında uygulanabilen bu sürece ‘planlı değişim süreci’ 

ya da ‘planlı müdahale süreci’ adı verilir. Planlı değişim süreci, sorunun tüm yönleriyle ele 

alınarak çözüme kavuşturulmasında sosyal çalışmacıya sistematik bir yöntem sunar. Planlı 

değişim süreci birbirini takip eden şu aşamalardan oluşur: 

1. Tanışma-Bağlantı Kurma: Tanışma aşaması müracaatçıyla güvene dayalı bir mesleki

ilişki kurmak ve dolayısıyla verimli bir müdahale süreci yürütebilmek için ilk adımdır.

Tanışma öncesinde hazırlık çalışması yapılmasına yönelik müracaatçı dosyası

üzerinden birey ve ailesi hakkında ön bilgi edinilmesi, daha önce yardım aldığı

kuruluşlar varsa o kuruluşlardan bilgi alınması, birey ve aileyle görüşme için randevu

talep edilmesi müracaatçıyla ilk karşılaşmada profesyonel bir yaklaşım sağlar. Tanışma

için müracaatçıyla uygun bir ortamda görüşme yapılması sağlanmalıdır. Sosyal

çalışmacı ilk görüşmede kendisini tanıtarak görev yaptığı kurumdaki rolü hakkında

tanıtıcı açıklamalar yapmalı, temsil ettiği kurumun hizmet sunum ve yardım yaklaşımını

açıklamalıdır.



5 

2. Ön değerlendirme: Bu aşama müracaatçının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik en doğru

müdahaleyi yapabilmek için kritik öneme sahiptir. Ön değerlendirme aşamasında

sosyal çalışmacı durumla ilgili bilgi toplamak üzere farklı bilgi kaynaklarından

yararlanarak sorunu tüm boyutlarıyla resmetmeye çalışmalıdır. Sorunların ve

ihtiyaçların hangi sistemlerden, nasıl kaynaklandığı belirlenmelidir. Müracaatçının

içinde bulunduğu sosyal bağlamı kavrayabilmek için ev ziyaretleri gerçekleştirerek aile

yapısı hakkında bilgi edinilmesi ve aile içi etkileşim örüntülerinin ortaya çıkarılması çok

önemlidir. Müracaatçı ve ailesi hakkında daha önceden hazırlanmış bir sosyal inceleme

raporu yoksa raporda olması gereken bilgiler doğrultusunda sosyal inceleme yapmak

öncelik taşımaktadır. Bu süreçte elde edilen bilgiler müracaatçı hakkında düzenlenmesi

gereken değerlendirme formları için de kaynak niteliğinde olacaktır.

3. Planlama: Planlama, ön değerlendirme ve müdahale arasında bir köprüdür. Sosyal

hizmet müdahalesi uygulamakla yükümlü olan sosyal çalışmacı, bu müdahalenin nasıl

yerine getirileceği konusunda bir plân hazırlar ve bu plân doğrultusunda uygulama

yapar. Müdahale planının giriş kısmında müracaatçının başvuru nedenine ilişkin

bilgilere yer verilmelidir. Müracaatçıyı yönlendiren birim, sevk tarihi ve numarası,

hakkında verilmiş herhangi bir tedbir kararı varsa kararın türü ve süresi, tedbir kararının

verilme nedeni gibi bilgiler planlamanın yasal gerekçesini oluşturması açısından

önemlidir. Planın ikinci bölümünde müracaatçının bilgilerine yer verilir. Müracaatçının

adı, kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, anne-baba adı, öğrenim, sağlık ve iş durumu,

kiminle yaşadığı, adresi ve telefon numarası gibi bilgilerin olmasında yarar vardır.

Planın üçüncü bölümünde müracaatçının başvurmasına neden olan sorunlar detaylı

bir şekilde risk faktörleriyle birlikte ele alınır. Planın son bölümünde ise hizmetten

yararlanması uygun görülen bireye ve aileye ilişkin hedefler belirlenir. Her bir hedefe

ulaşmak için planlanan faaliyetler, görev alacak kişi ve kuruluşlar, hedefin

tamamlanacağı süre, ilerlemenin nasıl ölçüleceği, işbirliği yapılacak kişi ve kuruluşlar

bu bölümde belirtilir. Hedefler belirlenirken ulaşılabilir ve gerçekçi olmasına dikkat

edilmeli, mümkün oldukça elde edilecek tek bir sonucun belirtilmesi sağlanmalıdır.

4. Müdahale: Bu aşamada planlama aşamasında öngörülen amaçlara ulaşılabilmesi için

gereken hizmetlerin sunumu sağlanır. Bunun için sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer

temelinde yer alan unsurlardan yararlanılır. Müracaatçının tanımlanan sorun ve

ihtiyaçlarının giderilmesi için farklı mesleki yöntem ve teknikler kullanılarak

müracaatçının sorununa kalıcı çözüm yolları aranır. Müdahale aşamasında sosyal

çalışmacı müracaatçı için danışmanlık, eğitim, kaynak yönetimi, psiko-sosyal destek

sağlama gibi soruna özgün yöntemlere başvurur. Müdahale aşamasında bireyi ve aileyi

etkileyen sosyal faktörler birlikte ele alınarak bütüncül bir bakış açısıyla kapsamlı bir

uygulama yürütülmesi esastır.



6 

5. Son değerlendirme ve sonlandırma: Son değerlendirme sosyal hizmet

müdahalesinin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemenin bir aracıdır. Müracaatçı

yararına yapılan değişim planının ne oranda gerçekleştiğinin, aksayan yönler varsa

nedenlerinin ve kurumsal hizmetlerin yetersizliklerinin belirlenmesi yapılacak

iyileştirmeler konusunda geri bildirim sağlayacaktır. Değerlendirme, hem müdahale

programlarının geliştirilmesi hem de erken uyarı alanıyla ilgili model üretilmesi

açısından önemlidir. Aynı zamanda benzer sorunların önlenmesine yönelik alınacak

tedbirlerin belirlenebilmesi bilimsel ve nesnel bir değerlendirmeyi gerektirir.

Değerlendirme yapıldıktan sonra planlanan hedeflere kısmen ya da tamamen

ulaşılmışsa çalışmanın sonlandırılması gerekmektedir.

6. İzleme: İzlemenin temel amacı, hizmet alanların sosyal hizmet müdahale sürecindeki

kazanımlarını koruyup korumadığının takip edilmesidir. Bu nedenle süreç sonlandırılsa

bile belirli aralıklarla müracaatçı ve ailesiyle görüşmeler sürdürülmelidir. Bireyin iletişim

içinde olduğu yardım kuruluşları, adli birimler, sosyal hizmet merkezi gibi kuruluşlarla

işbirliği yapılarak sosyal hizmet uygulama sürecinde edinilen olumlu kazanımların

sürdürülmesi sağlanmalıdır.

3. SHB401 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I  e SHB40   S S  H
U U SI II DERS İNİN YÜRÜTÜLMESİ

3.1. Tanımlar 

Bu uygulama yönergesinde yer alan kavramlardan; 

Bölüm: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet 

Bölümü’nü, 

Kurum/Kuruluş: Öğrencilerin uygulama yapmaları için önceden belirlenmiş, gerekli resmi izin 

vb. prosedürleri sağlanmış uygulama yapılan kurum/kuruluşları, 

Uygulama Dersi: Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Programının yedinci yarıyılında verilen 

SHB401 Sosyal Hizmet Uygulaması I 2 ,

itsel Danışman: Öğrencilerin uygulama yaptıkları kurum/kuruluş yönetimi ve kurum

danışmanı ile işbirliği içerisinde; öğrencilerin uygulamadan en üst düzeyde faydalanması için 

danışmanlık yapan, öğrenciyi ve uygulamayı değerlendiren öğretim elemanını, 

Kurum/Kuruluş  Danışmanı: Öğrencinin kurum/kuruluştaki uygulama sürecini takip eden, 

denetleyen, değerlendiren ve öğrenciye süpervizörlük/danışmanlık yapan, öncelikle sosyal 

hizmet alanından olmak üzere diğer meslek elemanını ifade eder.  
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3.2. Genel Hususlar 

Bu dersin yürütülmesine ilişkin genel hususlar şunlardır: 

● Uygulama, haftada iki gün olmak üzere öğrencinin uygulamaya katılacağı

kurum/kuruluşun çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Kurum/kuruluşun ihtiyacına

göre bu süre artırılabilir. Ulaşım için harcanan zamanlar çalışma süresine dâhil değildir.

● Uygulamalar, Sosyal Hizmet Bölümü tarafından önceden belirlenmiş ve resmi izin

alınmış olan, sosyal hizmetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan kamu

kurumlarına bağlı kuruluşlarda veya sivil toplum örgütlerinde yürütülür. Öğrencilerin bu

kuruluşlara dağılımı, alan tercihleri, geçmişteki deneyimleri, kişisel özellikleri, beceri ve

akademik başarı durumları göz önüne alınarak Bölüm tarafından gerçekleştirilir.

● Uygulamaya devam zorunludur. Öğrencinin tüm uygulamaya sürecine tam ve eksiksiz

katılımı esastır. Uygulama kapsamında değerlendirilen çalışma saatlerinin %20’sinden

fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır. Gerekli hallerde öğrencinin mazeret

hakkını kullanabilmesi için uygulama yapılan kuruluşun idari amirine veya kuruluş

danışmanına önceden bilgi verilmesi gerekmektedir.

● Derse devam koşulu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim -

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesine göre aşağıdaki gibidir:

“ Derslere devam esasları

MADDE 23 – (1) Öğrenciler derslere ve uygulamalara devam etmek ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar.

(2) Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıldaki/yıldaki toplam

saati esas alınır. 

(3) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam

zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili 

öğretim elemanı tarafından ilân edilir.  

(4) Öğrencilerin, bir dersin yarıyıl/yılsonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik

derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, staj, atölye ve laboratuvarların % 80’ine devamları 

zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla 

laboratuvar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir.  

(5) Sağlık raporu süresi devam süresinden sayılmaz. Raporlu olunan toplam süre derslerin

%30’unu, uygulama ve/veya laboratuvarların %20’sini aştığı takdirde devamsızlıktan kalınır. 

(6) Rektörlük tarafından Üniversite adına sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetlere, yurtiçi ve

yurtdışındaki müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları için görevlendirilen 

öğrenciler ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca Spor Genel Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için 

izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate 
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alınmaz. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil toplam devamsızlık süresi bir dersin 

o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin %50’sini aşamaz.

(7) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi

daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı 

aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara devam şartı aranır. ” 

● Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav haftaları uygulama dersinin devam süresi dışında

tutulur.

3.3. Uygulama Sürecine İlişkin Önemli Hususlar 

Uygulamanın yürütülmesindeki işleyişine ilişkin genel ve önemli hususlar şu şekildedir: 

● Bölüm tarafından sosyal hizmet uygulaması yapacak öğrencilere uygulama sürecine

ilişkin açıklama ve bilgilendirme yapılmak üzere oryantasyon toplantısı düzenlenerek

uygulamaların ne şekilde yürütüleceği hakkında sunum yapılır.

● Oryantasyon toplantısının ardından, öğrenciler eğitsel danışmanı ile toplanır ve bu

toplantıda öğrencilere uygulama yapacakları kuruluşlar ve sosyal hizmet uygulaması

hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

● Öğrenci, oryantasyon toplantısını takip eden ilk uygulama gününde uygulama yapacağı

kuruma gider ve kurumdaki personel ile tanışır. Böylece sosyal hizmet uygulaması

süreci başlamış olur.

● Eğitsel danışman, uygulama sürecinin başlamasının ardından dönemin ilk iki haftası

içerisinde öğrencinin uygulama yapacağı kurum/kuruluşa ziyaret gerçekleştirir ve

kurum danışmanlarına uygulama hakkında bilgi verir.

● Uygulama kapsamındaki çalışmaların planlanması kurum danışmanıyla birlikte yapılır.

● Uygulama bir bütündür, bu nedenle öğrencilerin günlük ders saatini aşan biçimde

uygulamayı sürdürmelerini gerektirebilir. Bu konudaki düzenlemeler kuruluş kuralları,

eğitsel danışman ve öğrenci arasındaki sözleşme ile düzenlenir.

● Öğrenciler haftalık uygulamanın tamamlanmasından sonra eğitsel danışmanı ile daha

önceden belirledikleri bir gün ve saatte toplantı yaparlar. Toplantıda haftalık devam

durumunu gösterir devam fişi, haftalık uygulama raporları ve diğer ilgili belgeleri eğitsel

danışmana yazılı ve sözlü olarak sunarlar.

● Öğrenciye ait devam fişleri, haftalık uygulama raporları her bir öğrenci için

oluşturulacak uygulama dosyasına eğitsel danışman tarafından eklenir. Oluşturulan

uygulama dosyasındaki belgeler ara sınav ve dönem sonu sınavı değerlendirmesi için

kullanılır.
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3.4. SHB402 Çalışma Planı 

SHB401 Sosyal Hizmet Uygulaması I dersi kapsamında öğrencilerin, kişisel donanımlarıyla 

ilgili farkındalık geliştirmeleri, çalıştıkları kurumu ve müracaatçı gruplarını tanımaları, çok yönlü 

mesleki iletişim kurmayı deneyimlemeleri, süpervizyon sürecinden yararlanma becerisi 

geliştirmeleri ve tüm bu gelişmeler doğrultusunda çalışma planı hazırlayabilmeleri beklenir. 

Hazırlanacak çalışma planı SHB402 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersinde yürütülecek 

çalışmaların temelini oluşturan bir rehber niteliği taşır. 

Uygulama öğrencileri, SHB401 kapsamında yaptıkları alan çalışmaları, gözlemler, inceleme 

ve değerlendirmelerinden yararlanarak Uygulama Yönergesi tarafından formatı belirlenmiş 

olan Çalışma Planı’nı (EK-8) geliştirirler. Çalışma planında öğrencinin bir sonraki dönem 

içerisinde yürüteceği çalışmalara dair ayrıntılı bir programa yer verilir. Bu çerçevede uygulama 

planında birey ve aile (mikro), grup (mezzo) ve topluluk/toplum (makro) düzeyinde yapılacak 

çalışmalara yer verilmesi esastır. Plan dahilinde uygulama yapılan kuruluşun hizmet verdiği 

müracaatçı grupları öncelikli alınmak üzere belirlenen bir sorun veya ihtiyaç alanında çözüme 

yönelik olarak yürütülecek faaliyetlere (vaka çalışması, araştırma, eğitim, danışmanlık, kaynak 

bulma, proje geliştirme) ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilir. 

Çalışma planı dönem sonunda SHB402 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında 

yürütülmek üzere kurum danışmanına ve eğitsel danışmana teslim edilir.  

4. UYGULAMA KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGE
VE RAPORLAR

1. Uygulama Yoklama Çizelgesi (EK-1): Dönemde 2 kez düzenlenir. İlk çizelge 7 (yedi)

haftalık olarak ara sınavlar öncesini kapsar. ikinci çizelge 7 (yedi) haftalık olarak ara

sınavlardan sonra yarıyıl sonu sınavlarına kadar olan zamanı kapsar. Uygulama Yoklama

Çizelgesi ara sınavlar öncesinde ve yarıyıl sonu sınavlarından önce kurum danışmanı

tarafından imzalı ve kaşeli olarak, Eğitsel/Kurum Danışmanları İçin Öğrenci Değerlendirme

Formu (EK-7) ile birlikte kapalı zarf içinde eğitsel danışmana teslim edilir.

2. Haftalık/Günlük Faaliyet Raporu (EK-2): Her hafta düzenli olarak ayrıntılı bir şekilde

hazırlanır. Uygulama yapan öğrenci her uygulama gününü, uygulamada yapılan çalışmaları

ayrıntılı bir şekilde raporlaştırır. Öğrenci, her hafta hazırladığı faaliyet raporunu bir sonraki

hafta eğitsel danışmanı ile belirledikleri toplantı zamanında yazılı ve sözlü olarak sunar.
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3. Alan Tanıtım Raporu (EK-3): Alan tanıtım raporu öğrencinin uygulama yaptığı/yapacağı

alanı çok boyutlu olarak ele alması ve öğrenmesi amacıyla hazırlanır. Alan tanıtım raporu

hazırlayacak öğrencilerin uygulama yapacakları alanla ilgili her türlü bilgiye sahip olmaları

beklenir. Öğrenci, alan tanıtım raporunu dönemin en geç 4. haftasında eğitsel danışmanına

yazılı ve sözlü olarak sunmalıdır. Alan tanıtım raporunun, uygulama yapılan alanı tanıtıcı

tüm özellikleri içerecek düzeyde yeterli kapsama sahip olması gerekir.

4. Kurum Tanıtım Raporu (EK-4): Kurum tanıtım raporu uygulama yapan öğrencinin kurumu

tanıması, kurum işleyişi ve dinamiklerini öğrenmesi için hazırlanır. Kurum tanıtım raporu ara

sınav haftasından önce hazırlanıp, eğitsel danışmana yazılı ve sözlü olarak sunulmalıdır.

5. Süreç Raporu (EK-5): Süreç raporu uygulama yapan öğrencilerin müracaatçılarla

yaptıkları görüşme ve uygulamaların içeriği hakkında detaylı bilgi vermek için hazırlanır. Her

bir görüşme veya uygulama için ayrı bir süreç raporu hazırlanmalıdır.

Öğrencilerin uygulama dönemi boyunca en az 3 (üç) adet süreç raporu yazmaları ve

raporlarını eğitsel danışmanlarına yazılı ve sözlü olarak sunmaları beklenir.

6. Sosyal İnceleme Raporu (EK-6): Sosyal hizmet uygulaması sürecinde sosyal çalışmacı

tarafından hazırlanan ve müracaatçının içinde bulunduğu durumu, ihtiyaç ve sorunlarını

sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temeline uygun olarak değerlendirilmesini içeren

kanıta dayalı yazılı belgedir. Bu açıdan bakıldığında sosyal inceleme raporu, tüm bir sosyal

hizmet müdahalesinin yer aldığı belge olarak düşünülebilir. Uygulama öğrencilerinin sosyal

inceleme raporunun hazırlanması sürecini öğrenmeleri ve dönem içerisinde en az iki sosyal

inceleme raporunu kişisel olarak hazırlayarak eğitsel danışmanına yazılı ve sözlü olarak

sunması beklenir.

7. Eğitsel/Kurum Danışmanları İçin Öğrenci Değerlendirme Formu (EK-7): Bu form

hakkında “Uygulamanın Değerlendirilmesi” bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir.

8. Çalışma Planı (EK-8): Çalışma planı SHB402 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersinde

yürütülecek çalışmaların temelini oluşturan bir rehber niteliği taşır. Çalışma planının dönem

sonunda SHB402 Sosyal Hizmet Uygulaması II dersi kapsamında yürütülmek üzere kurum

danışmanına ve eğitsel danışmana teslim edilir.

. UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uygulamanın değerlendirilmesi öğrencilerin dönem boyunca yaptığı tüm çalışmaları ve 
uygulamaya dönük ilgi ve motivasyonunu kapsar. Dönem sonunda uygulama öğrencisine 
verilecek ders notunun belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler dikkate alınır.  

1. Öğrencinin uygulama sürecine tam katılımı,
2. Öğrencinin uygulamayı yerine getirmedeki başarısı,
3. Öğrencinin uygulama sürecinde kazandığı bilgi, beceri, tutum ve davranışları,
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4. Öğrencinin uygulamadaki mesleki rolünü kavraması ve yerine getirmesi
5. Öğrencinin uygulamaya dahil olduğu kurumun fonksiyonları ve toplum içindeki yerini

kavraması,
6. Öğrencinin kayıt tutma ve rapor hazırlama becerisi,
7. Öğrencinin kişilerarası ve mesleki ilişkilerdeki becerisi,
8. Öğrencinin kaynakları harekete geçirme, organize etme becerisi
9. Öğrencinin düzenli çalışma ve zaman yönetimindeki becerisi
10. Öğrencinin kaynak kullanma ve kaynaklara ulaşma becerisi
11. Öğrencinin sorumluluk duygusu ve uygulamaya yönelik ilgi ve çabası,
12. Öğrencinin mesleki yönetim (süpervizyon) sürecinden yararlanması,
13. Öğrencinin sosyal hizmet etik ilkelerine uygun davranma sorumluluğu,
14. Öğrencinin kurum kültürüne uygun davranış örüntüleri geliştirmesi (Kılık kıyafet, yazılı

ve yazısız kurallar, iletişim dili vb.)

Yukarıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak öğrencinin sınav ve dönem sonu 

notunun belirlenmesi için izlenecek yol şu şekildedir. 

1. Ders notunun belirlenmesinde Eğitsel/Kurum Danışmanları İçin Öğrenci 
Değerlendirme Formu (EK-7) kullanılır. 

2. Eğitsel danışman ve kurum/kuruluş danışmanları öğrenci hakkındaki değerlendirmesini
Öğrenci Değerlendirme Formu’nu kullanarak hazırlar ve imzalar. Kurum/kuruluş
danışmanları tarafından hazırlanan Öğrenci Değerlendirme Formu kapalı zarf içinde
imzalı ve kaşeli olarak eğitsel danışmana ulaştırılır. Bu yolla her bir öğrenci için iki adet
Değerlendirme Formu işleme alınır.

3. Değerlendirme süreci her bir uygulama öğrencisi için ara sınav ve yarıyıl sonu sınav
(final) puanı yerine geçmek üzere dönem boyunca iki defa yapılır. Eğitsel danışmanlar,
değerlendirme sürecinin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanlarının belirlenmesi için
gereken süre içerisinde tamamlanmasından sorumludur.

4. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav puanının belirlenmesinde her bir öğrenci için hazırlanan

iki adet Öğrenci Değerlendirme Formu’nda öğrenciye verilen puanların;

a. Eğitsel danışman tarafından yapılan değerlendirmenin %60’ı

b. Kurum/kuruluş danışmanı tarafından yapılan değerlendirmenin %40’ı alınarak

öğrenciye verilecek başarı puanı oluşturulur.

5. Dönem sonu notunun belirlenmesinde ara sınav puanının %40’ı ve yarıyıl sonu sınav

puanının %60’ı esas alınır.

6. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliği uyarınca derse devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler başarısız

sayılır.
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T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

S I  B  FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

EK-1: SHB401 UYGULAMA YOKLAMA 
ÇİZELGESİ 

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

Perşembe 
(Tarih ve imza) 

Cuma 
(Tarih ve imza) 

1. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

2. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

3. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

4. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

5. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

6. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

7. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

Kurum/Kuruluş Danışmanı 
Adı Soyadı 
………………………………. 

Rapor Tarihi 
…../…../….. 

İmza 
Kaşe, Mühür 
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T.C.
   S S  

S I  B  S  
S S  H  B  

EK-1: SHB40  UYGULAMA YOKLAMA ÇİZELGESİ

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

Perşembe 
(Tarih ve imza) 

Cuma 
(Tarih ve imza) 

. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

10. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

11. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

1 . Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

1  Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

14. Hafta Öğrenci İmza 

Kur. Danışmanı İmza 

Kurum/Kuruluş Danışmanı 
Adı Soyadı 
………………………………. 

Rapor Tarihi 
…../…../….. 

İmza 
Kaşe, Mühür 
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T.C.
   S S  

S I  B  S  
S S  H  B  

EK-2: HAFTALIK/GÜNLÜK FAALİYET RAPORU 

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

….. 

HAFTA 

…./…./…… Perşembe 

…./…./…… Cuma 
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T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

S I  B  FAKÜLTESİ 
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

EK-3: ALAN TANITIM RAPORU 

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

Tanıtılan Alan: 

Verilen Hizmetler Hakkında Bilgi: 

Müracaatçı Grubunun Özellikleri ve İhtiyaçları: 

Alana İlişkin Mevzuat: 

Alanda Görev Yapan Meslek Elemanları ve Görevleri: 

Sosyal Çalışmacının Rol ve Görevleri: 

Sosyal Hizmete İlişkin Yürütülen Çalışmalar: 

Değerlendirme: 
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T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

S I  B  FAKÜLTESİ 
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

EK – 4: KURUM TANITIM RAPORU 

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

Kurumun / Kuruluşun 

1. Tarihçesi,

2. Kuruluş amacı, sağladığı hizmetler,

3. Amaç ve hizmetlerinin sosyal hizmetle ilgisi,

a) Kurumun fiziksel özellikleri,

b) Kurumda yerleşmiş bir sosyal hizmet uygulamasının mevcut olup olmadığı,

c) Kurumun olanakları,

d) Kurum hizmetlerinin ne şekilde desteklendiği, maddi olanakları;

e) Kurumun toplum ve paydaş kuruluşlarla yaptığı çalışmalar,

f) Kurumun kayıt tutuma ve dosyalama sistemi,

g) Kurumun yürüttüğü çalışmalarla ilgili istatistikleri, raporlar vb.

4. Yönetim yapısı (genel müdür, daire başkanları, müdür, müdür yardımcıları, vb. bilgisi),

5. Personel yapısı (meslek elamanları, sosyal hizmet uzmanı, psikolog vb. bilgisi),

a) Kurumda meslek sahibi personel ve diğer personelin, varsa gönüllülerin sayısı,

özellikleri, 

b) Personelin birbiriyle ilişkileri, hiyerarşik düzen, ekip çalışmaları,

6. Müracaatçı grupları

a) Kurumdan hizmet alan müracaatçılara ilişkin istatistikler (sayısı, niteliği vb)

b) Müracaatçıların ihtiyaç ve sorunları,

c) Müracaatçıların sorunlarını giderilmesinde karşılaşılan güçlükler
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S I  B  FAKÜLTESİ 
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 

EK- 5: SÜRE  U

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

Görüşme Yapılan Kişinin/Kişilerin 

Adı ve Soyadı (Kısaltmalar kullanılacaktır): 

Görüşme Tarihi: 

Görüşme Süresi: 

Görüşme Sırası (Kaçıncı Görüşme Olduğu): 

Görüşme Öncesi Ön Bilgi/Ön Çalışma: 

Görüşmenin Amacı: 

Görüşme Süreci: (Ayrıntısıyla yazılır) 

Değerlendirme: (Süreç raporu değerlendirmesi, yapılan süreç içerisindeki görüşmenin 
değerlendirmesini kapsamaktadır) 

Gelecek Görüşme İçin Planlama: 
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S I  B   FAKÜLTESİ 
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EK – 6: SOSYAL İNCELEME RAPORU 

Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı) : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi  : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

1.Kimlik Bilgileri:

Bu bölümde müracaatçının adı, cinsiyeti, adresi, doğum yeri ve yılı, kuruluşa başvurma biçimi 
ve nedeni hakkında bilgiler verilir. 

2. Bilgi Toplama Yolları ve Kullanılan Kaynaklar:

Bu bölümde rapor hazırlarken görüşme yapılan, ziyaret edilen kişi ve kurumlar hakkında 
gerekli açıklamalar yapılır. Bu bağlamda görüşme ve ziyaretlerin sayısı ve bunların nerelerde 
gerçekleştirildiği hakkında bilgiler verilir. Bu bölümde, incelenen belge ve kayıtlardan da söz 
edilir. İstenildiği halde görüşülemeyen kişi ve kuruluşlar da açıklanır. 

3. Değerlendirme (Assessment):

Bu bölümde etraflıca toplanan bilgiler, bir düzen içinde verilir. 

3.1. Müracaatçının sorununa ilişkin bilgiler: 

Sorunun ne zaman, nasıl ortaya çıktığı, müracaatçının sorununa ilişkin farkındalığı, sorunu 
çözme motivasyonu bu başlık altında yer alır. 

3.2. Müracaatçının bireysel özellikleri ve güçlerine ilişkin bilgiler: 

Sorunun ortaya çıkmasında etkili olabilecek bireysel özellikler üzerinde durulur. Psikososyal 
ve bedensel sağlık, olgunluk düzeyi, engellilik durumu, insani ilişkiler kurmadaki kapasitesi ve 
güçlü yanları da ele alınır. Bu bilgiler hem sorunun ortaya çıkışı, hem de çözümlenmesi 
açısından önemlidir.  

Bu alt bölümde müracaatçının görüşmeler sırasındaki duygusal durumu, sorun çözme 
açısından istekliliği ve sosyal hizmet uzmanı ile kurduğu iletişim biçimi de yer alır. 
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3.3. Sosyal çevreye ilişkin bilgiler: 

Toplumsal yapı, kültür, aile, okul, iş ile müracaatçının sorunu arasındaki ilişkilere bu alt 
bölümde değinilir. Müracaatçı, “çevresi içinde birey” anlayışı ile değerlendirilir. Çünkü çevre, 
sistem yaklaşımı çerçevesinde sorunları yaratan olduğu kadar, sorunların çözümünde de 
kullanılan en önemli kaynaktır. 

3.4. Sorunun ortaya çıkışı ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirme: 

Sosyal hizmet uzmanı burada topladığı tüm bilgileri gözden geçirerek bir değerlendirme yapar. 
Yani çevreyi göz önünde bulundurarak sorunu ortaya çıkaran önemli nedenlerin altını çizer ve 
bu nedenlerin ihtiyaçlar ve kaynaklar bağlamında sorunun çözümlenmesine ilişkin 
değerlendirmesini yapar. 

4. Müdahale planı:

Bu bölümde, değerlendirmeye bağlı olarak “hangi sistemlerin nasıl değiştirileceği” nin ayrıntılı 
planı yapılır. Müdahale planı aynı zamanda çalışılan kuruluşa da sunulur. Sosyal hizmet 
uzmanı burada tüm yasal olanak ve olanaksızlıkları, politikaları göz önüne alır. 

Müdahale planı, 

a) değiştirilmesi gereken sistemler,

b) müdahalenin mikro, mezzo ve makro düzeyleri,

c) değişme sürecinde sosyal hizmet uzmanının rolleri gibi konuları da kapsar. Bu bölümde
sosyal hizmet uzmanı müracaatçı ve ilgili kaynak sistemlerle yapacağı tüm çalışmaların amaç
ve alt amaçlarını, sürelerini, yerlerini ve tarihlerini ayrı ayrı belirtmelidir.

Raporun yeterli bir uzunlukta olması, bölüm ve alt bölümlerin düzenli bir şekilde belirtilmesi, 
anlaşılır ifadeler kullanılması, yazım ve dilbilgisi kurallarına uyulması ve hatasız olması gerekir. 
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EK-7: EĞİTSEL/KURUM I I İÇİN ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU 
Öğrencinin 
Adı Soyadı : ……………………………………………………………… 
Sınıfı-Numarası : ……………………………………………………………… 
Uygulama Yapılan Kurum/Kuruluş : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dersi(Kodu ve Adı)  : ……………………………………………………………… 
Uygulama Dönemi : ……………………………………………………………… 
Eğitsel Danışman : ……………………………………………………………… 

Danışmanlığını yaptığınız öğrencinin performansını aşağıdaki çizelgede belirtilen kriterler doğrultusunda belirtiniz. 
Teşekkür ederiz.  

No Konu 

Çok 
Yeterli Yeterli Orta Yetersiz  

Çok 
Yetersiz 

5 Puan 4 Puan  3 Puan  2 Puan  1 Puan 

1 İş disiplini (devam durumu, çalışma saatlerine riayet etmesi, devamsızlık 
durumunda izin isteyip istemediği)  

2 Etkili çalışma ve zamanı verimli kullanabilme 
3 Uygulamadaki motivasyonu ve gayreti 
4 Kendini ifade edebilme becerisi 

5 Sorumluluk alabilme ve yerine getirme 

6 İnisiyatif kullanabilme 

7 Analitik ve eleştirel düşünme yeteneği 
8 Güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilme ve bunları geliştirebilme yeteneği 

9 Kişiler arası ilişkilerdeki yeteneği, meslektaşları ile ilişki kurabilme ve 
sürdürme becerisi  

10  Uygulama yapılan kurumun giyim standartlarına uyma 

11 Uygulama yaptığı kurum ve alana ilişkin politika, mevzuat ve sunulan hizmet 
bilgisi  

12  Mesleki uygulamaları müracaatçının gereksinimlerine göre başlatma, 
sürdürme, sorun çözme ve sonlandırma becerisi  

13  Mesleki kavramları anlama ve kullanabilme becerisi 

14  Mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranma becerisi 
15  Kaynakları harekete geçirebilme becerisi 
16  Ekip çalışmasına uygunluğu ve sorumluluklarını yerine getirebilme becerisi 

17 
Uygulama yapılan kurumdaki meslek elemanları ve yönetim ile etkili iletişim 
kurabilme becerisi  

18  Kayıt tutma, rapor yazma becerisi 
19  Kuramsal yaklaşımları uygulamaya aktarabilme becerisi 
20  Mesleki gelişim potansiyeli 

GENEL TOPLAM  

Not: Her maddenin değerlendirilmesinde Çok İyi 5 Puan; Yeterli 4 Puan; Orta 3 Puan; Yeterli 2 Puan ve Çok Yetersiz 1 Puandır. Verilen 
puanların Genel Toplamı Öğrencinin Uygulama Puanıdır.  

Değerlendirmeyi Yapan Eğitsel/Kurum Danışmanının İmza, Mühür ve Kaşe 

Ünvanı, Adı Soyadı: Tarih 
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EK-5: ÇALIŞMA PLANI 

 Çalışma Yapılan Kurum  : 

Öğrencinin Adı ve Soyadı  : 

Eğitsel Danışman  : 

Kurum Danışmanı : 

Çalışma Süresi  :  

A- Uygulama Yapılan Kurumun Yapısı ve Niteliği

B- Kurumun Hedef Kitlesi

C- Hedef Kitlenin Sorunları ve Gereksinimleri (Uygulama Düzeyinde)

Hedef kitlenin ya da hizmet alanların sorunları ve bu sorunların hangi karşılanmayan gereksinimlerle bağlı 

olduğunun belirlenmesi  

D- Uygulama Yaklaşımı (Teorik)

Sosyal hizmet kuramı ve insan davranışı ve sosyal çevre dersleri ve diğer derslerde anlatılan kuramsal 

yaklaşımların hangilerinin uygun olduğunun tartışılması, somut olarak nasıl kullanılabileceğinin 

tanımlanması  

E- Uygulamanın Planı (Pratik)

Belirlediği uygulama düzeylerinde nasıl bir uygulama yapılabileceği planlanır. Her uygulama düzeyinde 

sosyal hizmet uzmanının eğitim, danışmanlık ve kaynak yönetimi işlevleri göz önüne alınarak planlanır. 

F- Çalışma Programı

Planlanan uygulamalar zaman takvimi, iş paylaşımı, uzmanlık alanları, ekip çalışması ve kuruluşlar arası 

ilişkilerin belirlenmesi gibi farklı değişkenler ele alınarak düzenlenmesi  
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