
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 
 
 

I. YARIYIL DERSLERİ 
 
 

ZORUNLU DERSLER 
 
 

SOS-101        Sosyolojiye Giriş I 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 
Sosyolojinin  konusu  ve  metodu.  Sosyolojinin  tarihçesi.  Sosyolojik  temel  kavramlar. 
Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi. Sosyologun toplumdaki rolü. Sosyolojik bakışın 
önemi  ve  geliştirilmesi.  Nesnellik  sorunu.   Modern  sosyolojinin  kurucuları.   Temel 

Sosyolojik kavram ve tartışmalar. 
 

SOS-103        Kurumlar Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 
Kurumlarla ilgili  temel  kavramlar.  Kurum ve sosyal  yapı  ilişkisi. Kurumları  araştırma 
metotları.  Gruplar  ve  kurumlar.  Toplumsal  kurumların  tarihsel  gelişmesi.  Toplumsal 
kurumlardan örnekler: hukuk, din, ahlak, aile, eğitim siyaset, iktisat kurumları. 

 

SOS-107        Sosyolojinin Temel Kavramları 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişmesi, kurucu sosyologlar. Küreselleşme ve değişim 
Sosyolojide kuramsal düşünme Tabakalaşma ve sınıf Yoksulluk, toplumsal dışlanma ve 
refah Küresel eşitsizlik Cinsellik ve toplumsal cinsiyet Irk, etniklik ve göç Modern 
toplumda din Örgütler ve Ağlar Çalışma ve Ekonomik Yaşam. 

 

SOS-105      Psikolojiye Giriş 

Kredi (Teorik-Pratik-Lab.): 4          (4-0-0)                      AKTS: 4 

Psikoloji biliminin diğer bilimlerle ilişkisi. Psikoloji biliminin alt disiplinleri. Psikolojide 
araştırma metotları. Psikolojik teoriler. İnsan fizyolojisi ve davranış. İdrakler psikolojisi. 
Öğrenme psikolojisi. Değişme psikolojisi. 

 

ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Kredi (Teorik-Pratik-Lab.): 2          (2-0-0)                      AKTS: 2 

Osmanlının  çöküş  sebeplerine  genel  bir  bakış,  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kuruluşuna 

giden yol, Osmanlı’nın son dönemindeki fikir akımları, Mondros mütarekesi sonrasında 

ülkenin karşı karşıya kaldığı durum ve Atatürk’ün Samsun yolculuğu, Milli Mücadelenin 

ilk adımı, Milli güçler ve Misak-ı Milli, TBMM’nin kurulması, savaşın idaresini ele alması ve 

Batı Cephesindeki savaşlar, Büyük Taarruz ve zafer. 
 

İNG-101        İngilizce I 

Kredi (Teorik-Pratik-Lab.): 2          (2-0-0)                      AKTS: 2 

Başlangıç seviyesi. 
 

TÜR-170 Türk Dili I 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2           (2-0-0)                      AKTS: 2 
Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum 
Bağlantısı, Dünya Dilleri ve Türkçe, Türk Dilinin Tarihçesi, Ses Bilgisi, Türkçe Kelimelerin 
Ses Özellikleri, Vurgu, Heceler, Yapı Bilgisi. Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Kelime, A- Anlam 
Derecelerine Göre Kelimeler B- Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler C- Yapı Bakımından



Kelime Çeşitleri, Kelime Türleri, Kelime Gruplar, A- İsim tamlaması, B- Sıfat tamlaması C- 
Kısaltma Grupları, Ç- Unvan Grubu, D- Edat Grubu, E- Bağlaç Grubu, F- Ünlem Grubu, 
G- Tekrarlar, H- Fiilimsiler I- Sayı Grubu, İ- Birleşik fiiller, Cümle, A- Cümlenin Ögeleri, B- 
Cümle Çeşitleri, Yazım Kuralları. 

 
II.YARIYIL DERSLERİ 

 

ZORUNLU DERSLER 
 
 

SOS-102        Sosyolojiye Giriş II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 

Sosyalleşme süreci. Aile kurumu. Eğitim kurumu. Din kurumu. Siyaset kurumu. Ekonomi 

ve toplum. Kültür ve toplum. Sosyal  gruplar. Sosyal  yapı. Sosyal tabakalaşma  ve 

sosyal sınıf. Sosyal değişme. Sosyal hareketlilik. Sosyal gelişme. Sosyal bütünleşme ve 

sosyal çözülme. 
 

SOS-104        Küçük Gruplar Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 

Küçük  gruplar  sosyolojisinin  konusu,  amacı  ve  kapsamı.  Küçük  grubun  tanımı  ve 

özellikleri. Küçük grup araştırmalarının tarihi gelişimi ve yararları. Küçük grupların 

özellikleri. Sosyal grup  kavramı,  tanımı  ve  sosyal  grupların  özellikleri.  Grup  yapısı, 

niteliği  ve  fonksiyonları. Grup oluşumu ile ilgili teoriler. Grup hedefleri ve ideolojisi. 

Gruplarda Liderlik Liderlik kavramı, liderin ortaya çıkışı, liderin nitelikleri ve fonksiyonları. 

Lider tipleri. Sosyal grup tipleri -teşkilatlanma biçimlerine göre sosyal gruplar, temel 

işlevlerine göre sosyal gruplar, ilişki tiplerine göre sosyal gruplar, katılma özelliklerine 

ve süresine göre sosyal gruplar, diğer grup tipleri. 
 

SOS-106        Sosyal Antropoloji 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Antropoloji  bilimi,  tanımı  ve  diğer  bilimlerle  ilişkisi.  Antropolojinin  doğuşu,  gelişimi. 
Sosyal Antropolojinin ilk öncüleri. Sosyal Antropolojide ekoller: Evrimci ekol, difüzyonist 
ekol  ve  kültür  bölgeleri.  İşlevselciler.  İnsan  ve  kültür.  Kültürün  araştırılması.  Kültür 
araştırmalarında kullanılan kavramlar. 

 

SOS-108        Felsefeye Giriş 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 4           (4-0-0)                      AKTS: 4 
Felsefenin  anlamı,  kapsamı,  din, bilim ve  sanatla ilişkisi.  Hayatın düzenlenmesi  ve 
yorumlanması. Felsefenin tarihi ve kültürel fonksiyonları. Felsefenin analitik fonksiyonları 
(felsefede  metot  kavramı,  felsefede  inanç  ve  bilgi  kavramları.  Deney-akıl  ilişkisi. 

İletişim ve sezgi. Felsefede değer kavramı. Ontolojik görüşler. 
ATA-260        Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2           (2-0-0)                      AKTS: 2 

Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Mücadele, Atatürk’ün hayatı, Türk 

İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılâpları ve bu 

inkılâpların  oluş   sürecini   anlatır.   Atatürk   dönemindeki   iç  ve   dış   siyasi   olayları 

Atatürk’ün dünya barışı için çabaları. Atatürk ilkelerine ve ülkeye olan iç ve dış 

tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi 

vermek. 
 

İNG-102        İngilizce II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2           (2-0-0)                      AKTS: 2 
Başlangıç Seviyesi.



TÜR-270         Türk Dili II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2           (2-0-0)                      AKTS: 2 
Sözlü  anlatım.  Yazılı  Anlatım  (Kompozisyon)  a)  Kompozisyon  yazmada  uyulması 

gereken hususlar. b) Anlatım türleri c) Anlatım bozuklukları. Mektup, ilân, reklam, 

özgeçmiş. Makale, deneme, eleştiri, fıkra. Hatıra, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi. 

Röportaj, hikâye, roman, tiyatro,   masal.   Rapor,   tutanak.   Yazı   türleriyle   ilgili 

uygulamalar.   Konuşma   Sanatı   Ve Konuşma Türleri:     a)Başarılı bir konuşma için 

yapılması gerekenler. b)Konuşma türleri (uygulama). Bilimsel araştırma nasıl yapılır? 

(Konuyu seçme, sınırlandırma, kaynak bulma ve yazma. Metin inceleme ve seçme 

yazılar. Metin inceleme ve seçme yazılar. 
 

III. YARIYIL DERSLERİ 
 
 
ZORUNLU DERSLER 

 
 

SOS-201        Sosyal Bilimlerde Yöntem 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 
Yöntem bilgisinin özellikleri. Yöntem bilgisi  açısından karşılaşılan problemler. Sosyal 
analizlerde yöntem farklılıkları. Akılcılık. Deneycilik. Tek sebepli ve çok sebepli yöntem 
anlayışı. İçten ve dıştan araştırma yöntemleri. Bağdaştırıcı yöntem. 

 

SOS-203        Klasik Sosyoloji Teorileri 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 
Sosyolojinin  tarihçesi.  Toplum  ve  doğa  ilişkisi.  Coğrafyacı  okul.  Organizmacı  okul. 
Tarihçi- felsefeci okul. Antropometrik okul. Biometrik okul. Demografya okulu. Darwinci 
okul. Toplumsal hayatı içgüdüyle anlatan teoriler. Toplumsal hayatı davranışçı görüşle 

anlatan  teoriler.  Toplumsal   hayatı  içebakışçı   görüşle  anlatan  teoriler.  Auguste 

Comte’un pozitivist kuramı. Durkheim ve okulu. Toplumsal biçimler okulu. Ekonomist 

okul. Töre, adet ve ahlak olaylarına önem verenler. Hukuk olaylarına önem verenler. 

Din olayına önem verenler. Le Play ve sosyolojisi. Pareto ve sosyolojisi. Max Weber ve 

sosyolojisi. 
 

SOS-205        Sosyal Bilimlerde İstatistik 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
İstatistik ve sosyoloji. İstatistiğin kullanım alanları ve amaçları. İstatistik metotla olayların 
sınıflandırılması. Örneklem metodu. İstatistik metoduyla olayların ölçülmesi (standart 
sapma ve varyans analizi, güvenirlilik, korelasyon katsayısı, değişim katsayısı), Nüfus 

projeksiyonları, X2 ve regrasyon testleri. Olayların sunulması (grafik kullanımı, 
tablolar). 

 

SOS-207        Eğitim Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 

Mahiyeti ve alanı. Tarihi gelişimi. Çevre ve eğitim ilişkisi. Aile çevresi, okul çevresi, işyeri, 

cemiyet ve eğitim. Eğitim tarzları ve eğitim modelleri. Sosyal yapı. Sosyal sistem. Sosyal 

politika. Sosyal ilişkiler. Sosyalleşme ve eğitim. Sosyal  statü, rol ve sosyal  değişme. 

Sosyal hareketlilik, sosyal tabakalaşma ve sosyal bütünleşme. Kültür ve eğitim. 

Türkiye’de eğitim. 
 

UOS-801        Üniversite Ortak Seçmeli I: Temel Sosyolojik Kavramlar 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2           (2-0-0)                      AKTS: 3



SEÇMELİ DERSLER 
 

SOS-209        Mesleki Yabancı Dil I 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Sosyoloji alanına ilişkin konu, kavram ve terimlerin İngilizce kullanımlarının öğretilmesi 

ve öğrencinin edindiklerini İngilizce sunabilme becerisini kazanması 

amaçlanmaktadır. 
 

SOS-211        Sağlık Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Sağlık Sosyolojisinin doğuşu, gelişimi ve konu alanları. Temel kavramlar: Sağlık, hastalık 

ve hastalık davranışı vb. Sağlık–hastalık sistemi: Hizmetlerin sunumu ve kullanımı. Sağlık- 

hastalık olgusunu etkileyen Biyolojik ve Psikolojik vb. faktörler. Sağlık-hastalık olgusunu 

etkileyen toplumsal faktörler.   Sağlık ve toplum. Sağlık ve kültür. Sosyo-kültürel yapı 

ile sağlık-hastalık ilişkisi. Alternatif tıp arayışlarının toplumsal nedenleri. Sağlık hizmetleri 

ile ilgili tutumlar. Zararlı alışkanlıklarla ilgili tutumlar. Sağlık personeli-hasta ilişkisi. 
 

SOS-213        Kırsal Alanlar Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Klasik kırsal dönüşüm teorileri: Marx, Lenin, Kautsky ve Chayanov’un köylülük, köylü 

ekonomisi ve kapitalist gelişme sürecinde köylülük ve köylü ekonomisinin dönüşümüne 

dair kuramsal çözümlemeleri. Çağdaş dünyada köylülük ya da basit meta üretimini 

konu edinen başlıca kuramsal çalışmalar. Türkiye’de kırsal dönüşüm biçimleri. Türk 

tarımında basit meta üretiminin yerleşmesi istikrarsızlaşması hakkındaki tartışmalar. 

Tarımsal ekonomilerin ulusal ve uluslararası meta pazarlığı ile bütünleşmesi sürecinde 

kırsal sosyal yapıların ve temel toplumsal kurumların geçirdikleri dönüşümler. 
 

SOS-215        Turizm Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Çalışma  ve  serbest  zaman  kavramlarının  gelişimi;  globalleşme  ve  turizm;  turistik 
deneyimin sosyolojisi; turizmde toplumsal cinsiyet ve ekonomik ilgiler/ çıkarlar; turizm 
ve çevre, alternatif turizm kavramının ele alınması. 

 

SOS-217        Sosyal Politika 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sosyal politikanın disiplinler arası niteliği; Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi ve 
kurumsal değişimi ve bakış açıları güncel sosyal politika alan ve tartışmaları. Yoksulluk 
kuramları ve sınıf tartışmaları. 

 

SOS-219        Demografya 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Nüfus kavramı ve sayımlar. Nüfus artışı, nüfus tartışmaları ve nüfus siyasetleri. Nüfus 
yapısı: Yaş, cinsiyet ve ırkların mekansal yapısı. Göç olgusu, nedenleri, tarihsel süreçte 
göçler ve çağdaş mülteci sorunu. Nüfus yoğunluğu, yeryüzündeki dağılımı ve dağılım 
faktörleri. 

 

SOS-221        Girişimcilik 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Girişimcilik, Girişimcilik kavramı ve önemi. Girişimcilik süreci ve çevre ile etkileşimi. İşe 

başlama/İşletme kurma süreci. Yeni şletme kurma. Mevcut bir işletmeyi Satın Alma. 

Franchising. Pazarlama ve Finansal planlama. Girşimci pazarlama, yenilik,  teknoloji ve 

girişimcilik. Örnek olay incelemeleri. 



SOS-223        Felsefe Tarihi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Çin, Mısır, Hint ve Eski Yunanistan’da felsefe. Aristo, Sokrates ve Eflatun’un felsefeleri. 
Orta   çağda   batı   felsefesi.   İslam   felsefesi:   Tasavvuf.   Felsefe   tarihinden   örnek 
felsefeciler: Descartes, Kant, Hegel, Schopenhaver, Spencer, H.Bergson, K.Marx. 

 

IV. YARIYIL DERSLERİ 
 

ZORUNLU DERSLER 
 

SOS-202        Saha Araştırma Teknikleri 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3 (3-0-0)                      AKTS: 5 
Teori,  varsayım  ve  ampirik  araştırma  ilişkisi.  Ampirik  araştırmalar  ve  karşılaşılan 

güçlükler.  Bilgiyi  toplama  süreci.  Bilgiyi  aktarma  süreci.  Bilginin  yorumlanması  ve 

araştırma raporunun hazırlanması. 
 

SOS-204        Çağdaş Sosyoloji Teorileri 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 

20. Yüzyılın ortalarından günümüze kadar geçen sürede geliştirilen sosyolojik 

yaklaşımlar: İşlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, etnometodoloji, sistem 

yaklaşımı, postmodern yaklaşımı ve diğer benzeri yaklaşımların irdelenmesi. Değişen 

toplumsal ve ekonomik yapının, sosyolojik yaklaşımın dönüşümüne yansımaları. 

Natüralistik  teoriler.  Yapısal-işlevselcilik.  Davranışçı  alış-veriş  kuramı.  Alış-veriş 

yapısalcılığı. Çatışmacı yapısalcılık. Çatışma ve yapı ilişkisi. Genel Sistem kuramı. 

Yorumlayıcı teoriler. Değerlendirici sosyoloji. 
 

SOS-206        Endüstri Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 
Endüstri sosyolojisi ile ilgili temel kavramlar. Endüstri ve endüstrileşmenin sosyal hayata 
etkileri. Endüstriyel organizasyonlarda iş organizasyonu ile ilgili teoriler. İşçi hareketi ve 
işçi  sendikaları  ile  ilgili  teoriler.  Endüstriyel  üretim  sistemleri.  Çağdaş  endüstriyel 

organizasyonlar. Çağdaş endüstriyel organizasyonların sosyal yapısı ve işleyişi. Fabrika 

sahipliği, yönetici, uzman, ustabaşı, işçi statü ve rolleri. Endüstriyel organizasyonlarda 

resmi  olmayan  gruplar.  Türkiye'nin  sanayileşmesi.  Türkiye'de  işçi  hareketi,  işçi  ve 

işveren   sendikaları.   Endüstrileşme  ve  sosyal   değişme.   Enformasyon   devrimi 

tartışmaları. 
 

SOS-208        Aile Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Ailenin fonksiyonları, aile yapılarının türleri. Sosyolojik teoriler. Aile ve değişim. Evlilik 
kurumu. Türk ailesi. İslamiyet ve aile. Aile araştırmaları. 

 

UOS-802 Üniversite Ortak Seçmeli II: Sosyolojik Paradigmalar. 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 2           (2-0-0)                      AKTS: 3 

 

SEÇMELİ DERSLER 
 

SOS-210        Mesleki Yabancı Dil II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sosyoloji alanına ilişkin konu, kavram ve terimlerin İngilizce kullanımlarının öğretilmesi 

ve öğrencinin edindiklerini İngilizce sunabilme becerisini kazanması amaçlanmaktadır.



SOS-212        Türkiye’de Sosyolojik Düşünce 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Batı'daki gelişime paralel olarak Türkiye'de sosyoloji tartışmaları. Türkiye’de sosyolojinin 
aktarmacı veya özgün niteliği ile ilgili tartışmalar. Türk sosyolojisinin gelişme dönemleri 
ve  temel  özellikleri.  Dönemler  itibariyle  sosyologlar.  Türk  sosyologlarının  sosyoloji 
anlayışları, özgünlükleri, kendilerine özgü kavram ve kuramları. Türk sosyologlarının 
eserleri ve bazı eserlerinin analizi. 

 

SOS-214        Spor Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Spor Sosyolojisi; Spor Sosyolojisinin  Konusu, Gelişimi ve Amaçları; Sporun Toplumsal 
Boyutu, Toplum ve Toplum Bilimi; Sporun Toplumbilimsel Temelleri; Toplum ve Spor; 
Toplumsal Olay ve Toplumsal Olgu; Toplumsal Rol ve Toplumsal Statü; Toplumsallaşma 
ve Spor; Toplumsal Grup ve Spor; Toplumsal İlişkiler ve Spor; Toplumsal Hareketlilik ve 

Spor. 
 

SOS-216        Engelliler Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Engellilik. Engel ve bozukluk. Engellilik ve farklılık. Engellilik ve hastalık. Engellilik ve 

beden.  Engellilik  biçimleri.  Yaşlılık ve engellilik. Engelliler ve sosyal çevre. Engelliler ve 

fiziksel çevre. Engellilerin rehabilitasyonu. Pozitif ayrımcılık ve fırsat eşitliği. Yasal 

düzenlemeler. Fiziksel düzenlemeler. Engellilik ve riskler. Engellilik ve kaynakları. 
 

SOS-218        Etnik Gruplar Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Kavramsal     açıdan   etniklik.   Etniklik   üzerine   kuramsal   Yaklaşımlar.   Etniklik   ve 
toplumsal yapılanma. Kurumsallaşma ilişkilerinde etnik bakışlar. Etniklik bilincine bağlı 
toplumsal  hareketler.  Etnisite  ve  etnik  değer.  Irk  ve  Etnisite.  Ulusçuluk  ve  etnisite. 
Kültürcülük ve etnisite. Dinsel değerler ve etnik bağlar. Türkiye’de etnik sorunlar ve 
bakışlar. Küreselleşme ve etniklik lokalleşme. Yerelleşme ve etniklik. 

 

SOS-220        Sivil Toplum ve Demokrasi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Dersin konusu,           amacı,  yöntemi,  kaynakları,  kavram  ve  kuramları; demokrasi 

ve   sivil toplum örgütlenmesinin tarihsel gelişimi, Türk demokrasisi ve sivil toplum 

örgütlenmesi, demokratik açılımlar ve yeni demokrasi tartışmaları vb. 
 

SOS-222        Bilim ve Teknoloji Politikası 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Bilim ve teknoloji. Eğitim ve bilimsel amaç. Bilimsel okur-yazarlık. Gündelik yaşam 

üzerindeki bilim ve tekniğin etkileri.  bilim ve teknolojinin toplum üzerindeki etkileri, 

teknolojik değişikliklerin çevresel, iktisadi, toplumsal sonuçları. Sağlık, hava kalitesi ve 

enerji kaynakları. Bilim ve teknolojinin gelişimini ve değişimi. Ar-Ge. 
 

SOS-224        Gelişim Psikolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Psikoloji kavramının temeli ve tarihi gelişimi, gelişim ilkeleri ve dönemleri, fiziksel gelişim, 

sosyal duygusal gelişim, bilişsel ve dilsel gelişim, öğrenme ve öğretme ile ilgili temel 
kavramlar, öğrenme etkenleri, öğrenmenin biyolojik temeli, öğrenmede davranışsal 
yaklaşımlar, bilişsel öğrenme teorisi, işaret geştalt kuramı, sosyal öğrenme.



V. YARIYIL DERSLERİ 
 

ZORUNLU DERSLER 
 

SOS-301        Örgüt Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 
Örgüt kavramı ve tarihçesi. Örgüt tanımları. Örgüt sınıflamaları. Örgüt modelleri. 
Modern toplumlar. Teknoloji ve örgüt. Örgüt ve işlem çevresi. Grup kavramı. Örgüt içi 
yapılanmalar. Örgüt içi gruplaşma ve çatışmalar. Dikey gruplar. Yatay gruplaşmalar. 

Örgütlerde yönetim. Personel ilişkileri. 
 

SOS-303        Hukuk Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 

Hukukun felsefi temelleri:   Hukuk felsefesinde temel eğilimler:   Doğal hukuk, Pozitif 

hukuk, Normatif hukuk.   Hukuk sosyolojisi ve bölümleri. Hukuk sosyolojisinde okullar: 

Sosyolojik okul, Yararcı okul, Marksist okul, Tarihçi okul. Modern hukuk okulu.  Toplum 

tiplerine göre hukuk.  Hukuk  modelleri  (Modernizm,  postmodernizm,  feminizm  ve 

hukuk  anlayışları), Hukuk ve Devlet, Hukuk devleti. Hukuk ve suç. Suç davranışını 

inceleyen bilimler: Kriminoloji, Kriminolojinin tarihi ve niteliği. Suç sosyolojisi. Suça ilişkin 

sosyolojik teoriler. 
 

SOS-305        Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Cinsiyet, beden ve toplumsal-cinsiyet kavramlarının analizi. Toplumsal cinsiyetin 
teorisinin tarihsel kökenleri. Beden ve toplumsal pratik. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin 
yapısı. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal kurumlar; aile, devlet, ekonomi, din ve siyaset. 
Toplumsal cinsiyet ve kimlik. Toplumsal cinsiyet ilişkilerini belirleyen etkenler. Feminist 
kuramlar. Erkeklik sorununun toplumsal-cinsiyet sorunundaki yeri. Feminizmin gelişimi 
ve tarihi. Avrupa tarihinin feminizmin ortaya çıkışına etkileri. Liberal feminizm. Kültürel 
feminizm. Psikoanalitik feminizm. Marxist feminizm. Radikal feminizm. Batı dışındaki 
toplumlarda feminizmin gelişimi ve yerel feminizmler. Feminizmin Türkiye’deki gelişimi. 
Türkiye'deki toplumsal cinsiyet tartışmaları. 

 

SEÇMELİ DERSLER 
 

SOS-307        İktisat Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
İktisat  ve  Sosyoloji  İlişkisi.  İşbölümünün  Sosyolojik  Analizi.  Üretimin  Sosyolojik  Analizi. 

Değer   Teorilerinin   Sosyolojik   Analizi.   Mübadelenin   Sosyolojik   Analizi.   Tüketimin 
Sosyolojik Analizi. Mülkiyet Teorileri ve Sosyolojik Analizi. İktisadi Gelişme Teorileri. Sosyal 
ve   İktisadi   Yapıda   Meydana   Gelen   Değişmeler.  İktisadi   Gelişmeye   Etki   Eden 
Faktörler. İktisadi Kalkınma Yolları. İktisadi Kalkınmanın Sonuçlar. 

 

SOS-309        Değişme Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Değişmeye  ilişkin  temel  kavramlar.  Evrimci  kuram  -klasik  evrimci  kuram-  evrimci 

kuramın çağdaş türleri. Dengeci kuram -işlevselcilik ve sistem kuramı, kültürel gecikme 

kuramı. Çatışmacı  kuram  -Marksizim,  çağdaş  çatışma  kuramı.  Yükseliş  ve  çöküş 

kuramları. Toplumsal değişme kuramlarının sınıflandırılması.



SOS-311        Göç Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Göç sosyolojisinin kuramsal temelleri, göç olgusunun belirleyen çeşitli nedenler, göç 

tipleri, uyum ve uyumsuzluk sorunları, mesleki değişmeler, kültür çatışması ve yol açtığı 

sorunlar, asimilasyon ve doğurduğu tepkiler. Yabancı toplumlarda kültürel benliği 

koruma, göç alan ülkelerde milli nüfus içinde yabancıların oranı ve yabancılara karşı 

tutum. İşgücü göçü, geriye dönüş ve doğurduğu sorunlar. Türkiye ve Batı Avrupa 

arasındaki ilişkiler. Türkiye’de göç sosyolojisi   ile   ilgili   araştırmalar.  Gecekonduların 

doğmasını  ve   gelişmesini   etkileyen faktörler. Gece konduların bazı sosyal kültürel 

özellikleri. Gece kondu bölgelerinde yaşayanların değişik sosyal durumlarda 

sürdürdükleri sosyal ilişkilerin analizi. Bir sosyal problem olarak gecekondu gelişmesi ve 

bu problemin çözüm yolları. 
 

SOS-315        Sosyoloji Semineri 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Müfredat programına paralel literatür tanıma çalışmaları. Kaynak kitapları hazırlama, 
anlatma ve tartışma. 

 

SOS-315        Sosyal Şiddet 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sosyal bütünleşme ve çözülme kavramlarının analizi.  Sosyal bütünleşme ve çözülme 
tipleri. Sosyal bütünleşme ve çözülme ile teknoloji ve ekonomik gelişme ilişkisi. Sosyal 
bütünleşme ve  çözülmede  sosyal  kurumların  rolü.  Türkiye'de  sosyal  bütünleşmeyi 

etkileyen    sosyo-  kültürel  faktörler.  Türkiye'de  sosyal  çözülme  tehlikeleri.  Toplumsal 

eşitsizlik. Kimlik tartışmaları. Sosyal şiddet ve terör. Etnik ve dini farklılıklar. 
 

SOS-317        Nitel Araştırma Teknikleri 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Tanışma   ve   ders   planının   oluşturulması.   Nitel   araştırmanın   bilimsel   araştırma 
geleneğindeki yeri ve nitel araştırma planlanması. Araştırma sorularının oluşturulması. 
Veri toplama yöntemleri: Görüşme, Odak grup, Gözlem, Doküman incelemesi. Veri 
analizi. Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması. Vaka durum incelemesi. Sözlü tarih. 
Etnografik analiz. Eylem araştırma. Söylem analizi. 

 

SOS319  Proje Hazırlama Teknikleri 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sosyal   bilim   projelerinin   genel   yöntem,    mantık   ve   tekniğine   ağırlık   verilmesi. 
Projelerin hazırlanmasında   her   bir   aşama   hakkında   ayrıntılı   bilgi   verilecektir. 
Örnek       projeler  hazırlatmak.  Hazırlanan  projeler  üzerinden  yapılacak  analiz  ve 
eleştirilerle bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlanacaktır. 

 

SOS-321        Aile Sorunları ve Danışmanlığı 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Aile  teorileri.  Sosyal  sınıf,  din,  toplum  ve  sosyal  değişme  açısından  aile.  Ailenin 
çözülmesi  (tek  ebeveynli  aileler,  boşanma,  tekrar  evlenme).  Alt  sosyo-ekonomik 
düzeydeki aile, çok-problemli aile. Ailenin geçirdiği tarihi-sosyal değişiklikler. Ailenin 
transformasyonu. Türk aile sisteminin yapısı. Türk ailesinin güç yapısı. Aile yapısı ve 

ekonomik  değişmeler  ve  gelişmeler.  Aile  ve  değişen  politik  davranışlar.  Aile  ve 
değişen sosyal kontroller. Türkiye’de cemaat (topluluk) yapısı ve aile yapısı. Türkiye’de 
aile  ve  değişen  değer  sistemleri.  Türkiye’de  aile  ve  şahsiyet.  Gözlem  metotları. 
Problem tespit amaçlı görüşmeler. Danışman ve danışan arasındaki ilişkileri 
değerlendirme metotları. 



SOS-323        Çağdaş Felsefe Teorileri 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Hegel  okulunun  dağılması  ve  19  Y.Y.’de  doğa  ve  tarih  bilimlerinin  gelişmesi. 
Olguculuk; S. Simon, A. Comte. Metaryalist Akım; L. Strauss, Feurbach, Marx, Yaşama 
Felsefesi; Nietzche, Dilthey,. Bergson. Fenomenoloji (Görüngübilim) Brentano, Husserl, 

Scheler,  Yeni  Ontoloji;  Hartmann.  Varoluşçuluk  (Kierkegaard,  jaspers,  Heidagger, 

Sartre. Modern Deneycilik ve Analitik Felsefe. 
 

SOS-325        Öğrenme Psikolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Psikoloji kavramının temeli ve tarihi gelişimi, gelişim ilkeleri ve dönemleri, fiziksel gelişim, 
sosyal duygusal gelişim, bilişsel ve dilsel gelişim, öğrenme ve öğretme ile ilgili temel 
kavramlar, öğrenme etkenleri, öğrenmenin biyolojik temeli, öğrenmede davranışsal 
yaklaşımlar, bilişsel öğrenme teorisi, işaret geştalt kuramı, sosyal öğrenme. 

 

SOS-327        Klasik Mantık 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 4           (4-0-0)                      AKTS: 4 
Klasik mantık ve formel mantık. Kavramlar mantığı. Önermeler mantığı. Çıkarımlar 

mantığı. 
 

VI. YARIYIL DERSLERİ 
 

ZORUNLU DERSLER 
 

SOS-302        Kent sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 

Temel kavram ve yaklaşımlar: Kent sosyolojisi, kent, metropolis, metropoliten alan, 

megalopolis, mega-kent, kentleşme-kentlileşme. Tarihte kentler: Kentlerin doğuşu, 

endüstri öncesi kent ve endüstri kenti . Türkiye’de kentleşme, göç teorileri, göç ve 

gecekondulaşma.. Kentleşme kuramları: Avrupa'da H.Pirenne, G.Simmel, M.Weber, 

Amerika'da: Kent ekolojisi (insan ekolojisi), R.Park, E.Burgess, Louis Wirt. Son dönem 

teoriler. Kent ve mekan. Kentsel mekanın dönüşümü. Kent ve siyaset Modernleşme, 

postmodernizm ve kent. Yerel yönetimler. Kent ve ekoloji. 
 

SOS-304        İletişim Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 5 
İletişimin Niteliği. İletişim ve  öğeleri. İletişim     türleri. İletişim ve toplum: Kır ve kent 
toplumunda   iletişim,   Sosyolojik   model   ve   yaklaşımlar:   Riley   /Riley,   Sembolik 
Etkileşimcilik, J.Habermas ve iletişimsel  eylem,  Göstergebilim.  Kitle İletişimin  Niteliği. 
Kitle iletişimi ve Kamuoyu.    Kitle iletişimi üzerine yaklaşımlar: Eleştirel kuram-Frankfurt 
okulu, Suskunluk Sarmalı, Simülasyon ve Jean Baudrillard. Medya Gerçekliği: Medya 
ve siyasal toplumsallaşma,  medya  ve  ideoloji,  medya  ve  demokrasi,  medya  ve 

reklam, medya etiği. Kitle iletişim ve küreselleşme. 
 

SOS-306        Türk Sosyologları 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Rıza Tevfik, Ahmed Şuayb, Ziya Gökalp, M. Emin Erişirgil, İbrahim Yasa,  Mehmet İzzet, 

Ziya   Gökalp,   Prens   Sabahattin, Cahit Tanyol,   Hilmi   Ziya Ülken, İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu, Mümtaz Turhan, Ziyaeddin Fahri, Mübeccel Kıray, Niyazi Berkes.



 

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SOS-308        Yönetim Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Yönetim sosyolojisinin kapsamı. Yönetim teorileri ve tarihi. Yönetim ilişkileri. Örgütlerde 
yönetim. Yönetim tipleri. Örgüt Kültürü, Örgütlenme tipleri ve Örgüt Analizi Teknikleri. 

 

SOS-310        Aydınlar Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Aydınlar ve elit teorileri. Bir sosyal sınıf olarak aydınlar. Aydınlar ve bürokrasi. Aydınlar 
ve siyasal iktidar. Aydınlar ve sosyal hareketler. Aydınlar ve ideoloji. 

 

SOS-312        Suç Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Klasik ve çağdaş suç teorilerinin analizi. Suçun sosyolojik açıdan incelenmesi. Yetişkin 

ve çocuk  suçluluğunun  tabiatı  ve  yayılımı,  sebepleri.  Endüstrileşme,  kentleşme, 

sosyal  ve kültürel değişme ile suç ilişkisinin analizi. Sosyal yapı ve suç, sosyal süreç ve 

suç, sosyal çatışma ve suç. Yeni kriminoloji akımları: Feminist, Marksist ve Radikal 

Kriminoloji vb. Viktimoloji alanındaki gelişmeler. Yeni suç türleri: Bilgisayar suçları. 

Türkiye’de suç ve suçluluk, suç-adalet sistemi ilişkisi, suçun engellenmesine yönelik 

yaklaşımlar. 
 

SOS-314        Toplumsal Tabakalaşma 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sosyal yapı, tabakalaşma, sınıf oluşumu ve değişme kavramlarının sosyolojik analizi. 
Klasik sosyolojik metinler ve öncü sosyologlar başta olmak üzere tabakalaşma ve sınıf 
kuramlarının  öğrenilmesi.    Örnek    metinler    aracılığıyla    farklı    sınıf    oluşumları, 

tabakalaşma biçimleri  ve sosyal değişme-hareketlilik türlerinin analizi. 
 

SOS-316        Sosyolojide Yöntem Tartışmaları 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Yöntem bilgisinin özellikleri. Yöntem bilgisi açısından karşılaşılan problemler. Sosyal 

analizlerde yöntem farklılıkları. Akılcılık. Deneycilik. Tek sebepli ve çok sebepli yöntem 

anlayışı. İçten ve dıştan araştırma yöntemleri. Bağdaştırıcı yöntem. Teori, varsayım ve 

ampirik araştırma ilişkisi. Ampirik araştırmalar ve karşılaşılan güçlükler. Bilgiyi toplama 

süreci. Bilgiyi aktarma süreci. Bilginin yorumlanması ve araştırma raporunun 

hazırlanması. 
 

SOS-318        Sosyal Hizmet ve Uygulamaları 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sosyal hizmetlerin disiplinler arası niteliği; Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi ve 
kurumsal tartışmalar. Sosyal hizmet ve sosyal devlet anlayışındaki dönüşümler güncel 
sosyal politika alan ve tartışmaları. 

 

SOS-320        Yeni Sosyal Hareketler 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Toplumsal   değişme  süreci.   Yoksulluk  ve   toplumsal   hareketler.   Fiziksel   çevre, 

demografik etmenler sosyal hareketler. Sosyal hareketlerin güdüleyicisi olarak 

modernleşme.   Yeni   toplumsal   hareketlerin  zemin   olarak   küreselleşme.   Kolektif 

davranış. Kimliklere dayalı toplumsal hareketler. Kadın hareketi ya da feminizm. İşçi 

hareketi ve ticaret birlikleri hareketleri. Faşist hareketler ve karşıtı hareketler. Milliyetçi 

hareketler. Dayanışma hareketleri, çevreci ve hayvansever hareket. Kürtaj karşıtları.



 

SOS-322        Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Türkiye'nin   genel   olarak   yapısı   ve   sorunları.   Yapı   kavramının   sosyolojik   analizi. 
Türkiye'nin toplumsal yapısındaki temel özelliklerin tarihsel süreci. Sosyal, kültürel ve 
ekonomik kaynakların tartışılması. Türkiyenin toplumsal yapısında tarihsel süreç içinde 
meydana  gelen  değişmeler.  Bozkır,  Anadolu,  Selçuklu,  Osmanlı  ve  Cumhuriyet 
dönemi Türk toplum yapısınının kurumsal özellikleri. 

 

SOS-324        Siyaset Felsefesi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Siyaset felsefesi ve felsefe, siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi ayırmları. Siyaset felsefecileri 
ve    eserleri:    Platon-Devlet,    Machiavelli-Hükümdar,    İbn-i    Haldun-Mukaddime, 
J.J.Rousseau-Toplum   Sözleşmesi,   J.   Locke-   Özgürlük   Üstüne,   Hobbes-Leviathan, 
Gramsci-Hapishane Defterleri, Karl Popper-Açık Toplum ve Düşmanları ve çağdaş 

örnekler; Marcuse, F.A.Hayek v.d. 
 

SOS-326        Sosyal Psikoloji 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Davranışın dinamiği. Sosyal psikolojinin konusu ve problemleri ve metodu. Davranışın 

kaynakları. İdrakler ve İdraklerin organizasyonu. İdrakler ve davranış ilişkisi. İnançlar ve 

tutumlar. İnanç ve tutumların doğuşu ve değişmesi. Kültürün rolü. İnanç ve tutumların 

ölçülmesi. Ölçme teknikleri ve güvenirliliği. 
 

SOS-328        Modern Mantık 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 4           (4-0-0)                      AKTS: 4 
Bu ders, sembolik mantığın ne olduğu ve ne işe yaradığını; Sembolik mantığın kuralları 
ve işlemlerin nasıl yapıldığını içermektedir. 

 

VII. YARIYIL DERSLERİ 
 

ZORUNLU DERSLER 
 

FEF-401          Bitirme Ödevi I 
Kredi (Teorik-Pratik-Lab.): 1 (0-2-0)                               AKTS: 2 

 

SOS-401        Din Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 
Din tarifleri. Din sosyolojisinin konusu, metodu, tarihçesi. Günümüzde din sosyolojisi. 

İslamiyet ve din sosyolojisi. Türkiye’de din sosyolojisi. Din ve toplum. Dini tecrübenin 

ifade şekilleri. Dini guruplar. Dini ve sosyal farklılaşma. Din ve sosyal bütünleşme. Din ve 

sosyal değişme. Çeşitli toplum tiplerinde din. Dinin diğer sosyal kurumlarla fonksiyonel 

ilişkileri. 
 

SOS-403        Kültür Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 

Kültür sosyolojisinin temel problemleri. Kültür kavramının analizi. Kültür ve medeniyet 

Tartışmaları. Kültür sosyolojisinde yöntem. Sosyoloji ve kültür sosyolojisi. Türkiye’de kültür 

sosyolojisi çalışmaları. Türk toplumunun kültür dinamikleri.  Milli kültür ve evrensel kültür. 

Milli kültürün temel unsurları. Halk kültürü ve aydın kültürü. Popüler kültür, kitle kültürü 

ve tüketim kültürü. Küreselleşme ve kültür emperyalizmi. Kültürel kimlik tartışmaları.



  

 

SEÇMELİ DERSLER 

 

SOS-405        Çevre Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

İnsan  ve  çevre  arasındaki  karşılıklı  ilişki.  İnsanın  doğal  çevreyi  etkilemesi,  doğal 

çevrenin işleyişini ve dengesini değiştirmesi. Doğal çevrede oluşan değişiklikten 

etkilenmesi. Çevrenin insan üzerindeki rolü. Çevre ve ekonomik gelişme arasındaki 

ilişki.  Sanayi  ve  çevre  problemleri.   Yerleşmede   çevrenin   rolü.  İnsan   sağlığı   ve 

çevre. Kentleşme-çevre ilişkileri. İnsan toplumunun oluşumunda çevre değerleri 

Kalabalıklarda çevre faktörleri. İnsan-çevre uyumu. Hava kirliliği ve çevre bozulması. 

Çevre kültürü. 
 

SOS-407        Sanat Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Sanatın sosyolojik anlamı ve önemi. Sanat sosyolojisinde kullanılan temel metodolojik 
yaklaşımlar.   Sanatın   kurumsal   yapısı   ve   sosyal   sınırları.   Sanatın   temel   sosyal 
fonksiyonları. Sanatın milliliği ve evrenselliği. Sanat ve toplum ilişkisi. Sanatın çevreye, 
çevrenin sanata etkisi. Sanatın temelleri. Sanat ve insan duyguları. Sanatın felsefesi. 
Sanatın toplumsal kaynağı. Din-sanat ilişkisi. Sanatın kültür içindeki yeri. Sanatçı ve 
sanatta kişilik. Sanat akımları. 

 

SOS-409        Modernleşme ve Küreselleşme Tartışmaları 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Modernleşme olgusu ve modernleşme teorileri. Modernleşme olgusunun ortaya çıkışı. 
Modernleşmenin tarihsel ve toplumsal koşulları. Modernleşme süreci. Modernleşme ile 
batı   sistemi   arasındaki   ilişkiler.   Batı   dışı   toplumların   modernleşme   deneyimleri. 

Türkiye'nin modernleşme deneyimi. Modernleşme projesi. Oryantalizm. Küreselleşmeye 
olgusal   bakış.  Küreselleşme   sürecinde   ortaya   çıkan   sosyo-ekonomik   eşitsizlikler. 
Küreselleşme teorileri. Küreselleşme ve yerelleşme tartışmaları. Kültürel küreselleşme ve 
ekonomik küreselleşme. Küresel toplum söylemleri. Modernizm küreselleşme ilişkisi. 
Küreselleşme merkezleri. Kitle toplumu. Türkiye açısından küreselleşme ve sivil toplum 
kuruluşları. 

 

SOS-411        Sosyolojide Metin Analizleri 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Moda,  yaşam  tarzları,  yeni  dünya  düzeni  ve  yeni  stratejiler,  protetest  hareketler, 
küreselleşme ve yeni sömürgecilik tartışmaları vb. güncel kavramların analizi. 

 

SOS-413        Güncel Sosyolojik Tartışmalar 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3            (3-0-0)                     AKTS:4 

Sosyolojinin     Kuramsal     ve     Uygulama     Sorunları;     Türkiye'de     Sosyal     Bilim 

Araştırmalarının Geleceği; Güncel Temalar ve Sorunlar. 
 

SOS-415        Türkiye’nin Güncel Sorunları 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Siyasal katılım, resmi ideoloji, kimlikler. Küreselleşme ve ulus-devlet. Gençlik ve kadın 

sorunları. Demokrasi ve sivil toplum. Yeni etnik kimlikler. 
 

SOS-417        İnsan Kaynakları 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
İnsan kaynakları kavramı ve amacı; insan kaynakları yönetimi ve işlevleri. İş analizleri 

ve  iş  dizaynı.  İnsan  kaynakları  planlaması  (İKP),  insan  kaynakları  temin  ve  seçimi.



 

Eğitim, yetiştirme ve geliştirme; eğitimin önemi ve amaçları. Performans, performans 

değerlendirme ve performans yönetim sistemi. Kariyer planlama, işletmelerde 

ücretlendirme. İş değerleme kavramı, iş yapısı. İş güvenliği ve işgören sağlığı. Yönetim 

ve  sendika  (işçi-işveren) ilişkileri. İnsan  kaynakları  bilgi  sistemleri,  işletme  düzeyinde 

kurulması ve insan kaynaklarında yeni eğilimler. 
 

SOS-419        Bilim Felsefesi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Bilim teorisi. Tabiat kanunu fikri. Zaman kavramı ve kanun fikri. Bilimlerde kanun. Sosyal 
bilimlerde   kanun.  Naturalizm.  Diyalektik   bilim  teorisi.  Bilen  varlık   olarak   insan. 

Antropolojik bilim teorisi. Objenin kurulması. Kategorileşme. Mekan kavramı. Sayılar ve 
mekanların ilişkisi. Akıl yürütmenin iki şekli. Sonuçlayış. Soyutlama. Tümevarım. Keşif ve 
icat. Tümevarımın Değer olarak ele alınması. Tarihi görüş; akıl yürütmenin üçüncü 
yolu. 

 

SOS-421        İslam Felsefesi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
İslam  felsefesinin  kaynakları.  İslam  felsefesinde  ekoller.  Tabiat  felsefesi.  Meşailik. 
Batı’da felsefe. Bağımsız filozoflar. İslam felsefesinin Batı’daki etkileri. 

 

SOS-423        Örgüt Psikolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Örgütsel Davranış. Örgütlerin kurumsal özellikleri. Örgüt teorileri. Bilimsel yönetim. 

Bölümlere ayırma. Örgütlerde Karar alma sürecini etkileyen psikolojik faktörler. Etki 

süreci. Bürokrasi teorileri. Doyum ve üretkenlik. Örgüte katılma. Örgütsel denge teorisi. 

Üretime yönelik güdülenme. Örgütten ayrılma. Örgütlerde çatışma. Bireylerin ve 

grupların çatışması. Çatışmaya karşı örgütün tepkisi. Örgütler arası çatışma. İşgörme 

programları. İşbölümü. Haberleşme. Örgütün yapısı ve akılcılığın sınırları. Planlama ve 

yenilik yapma. 
 

VIII. YARIYIL DERSLERİ 
 

ZORUNLU DERSLER 
 

FEF-402          Bitirme Ödevi II 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 1           (0-2-0)                      AKTS: 2 
 

SOS-402        Siyaset Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 

Siyaset ve Sosyoloji. Siyaset  felsefesi, Siyaset bilimi  ve Siyaset Sosyolojisi  alanındaki 

farklılıklar.  Siyasal  sistemler.  Siyasal  sistem olarak  demokrasi.  Demokrasi  ve toplum. 

Siyasal Kültür tartışmaları. Marx ve Tocqueville. Weber ve Michels. Seçimler, Siyasetin 

aktörleri ve oy verme davranışı. Siyasal hareketler. Ekonomik gelişme ve demokrasi. 

Sosyal çatışma, meşruiyet ve demokrasi. 



 

SOS-404        Bilgi Sosyolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 8 
Bilgi teorisinin sosyolojik analizi. Bilgi çeşitleri. Olaylar bilgisi ve toplum hakkında bilgi. 

Sağduyu ve kamu sanısı. Mitolojik bilgi. Felsefi bilgi. Politik bilgi. Teknik bilgi. Bilimsel 

bilgi. Bilgi tiplerinin toplumsal yapı ile ilişkisi. Özel zümreler ve bilgi sistemleri. Sosyal 

sınıflar ve bilgi sistemleri. Toplum tipleri ve bilgi sistemleri. Bilgi tipleri ve kültür sistemleri. 

Bilimsel teorilerin sosyal tabanı. Kültür ve ideoloji. Bilim adamları cemaati ve özellikleri. 

 
 
SEÇMELİ DERSLER 

 

SOS-406        Değerler Sosyolojisi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Değer   kavramının  birey  ve   toplum  hayatında  irdelenmesi,  toplumsal   değişim 
sürecinde toplumsal değerlere bakış, değer hafiflemesi, değerlerde marjinalleşme, 
değer  kaybı.  Sosyal  kimlik  oluşumuna  etki  eden  faktörler.  Benlik,  kişil ik  ve  kimlik 
arasındaki temel farklar. Toplumsal değerler, normlar ve bunlar arasındaki ilişki ve 
etkileşimlerin sosyal kişilik üzerindeki etkisi. İnsanın varlık şartı olarak değerlendirme 
etkinliği. Değer ile değerlerin farkı ve ilgisi; Genellikle değerler, insanın değerleri, kişinin 

değerleri, toplumsal değerler; İlkelerin değer ve değerlerle ilgisi, İlkelerin amacı. 
 

SOS-408        Sosyolojide Seçme Konular 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Öğrenci ilgilerine yönelik olarak sosyolojik metin okumaları, modern ve post modern 

tartışmalar, sosyal bilimlerde dönüşümler, merkezleşme ve yerelleşme dinamikleri, 

vatandaşlık, uluslar arası göç ve mülteciler, terör ve güvenlik. 
 

SOS-410        Türk Modernleşme Tarihi 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Batılılaşma, çağdaşlaşma ve modernleşme; tanım ve kapsamları, Osmanlı 

imparatorluğunun batılılaşma sürecinde dört dönüm noktası: Islahat, Meşrutiyet, 

Tanzimat ve Cumhuriyet. Modernleşme  sürecinde  ortaya  çıkan  sosyal  problemler. 

Batılılaşma  süreci  ve  kimlik bunalımı.   Sosyo-kültürel   değişme   ve   modernleşme. 

Osmanlı     dönemi     modernleşmesi. Tanzimat dönemi. Tanzimat sonrası dönem. 

Cumhuriyet  dönemi  modernleşmesi.  Cumhuriyetin  kuruluşundan  günümüze  kadar 

olan modernleşme çabaları. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel düşünsel ve hukuksal 

alanlarda modernleşme hareketleri 
 

SOS-412        Popüler Kültür ve Toplum 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Popüler kültür” kavramının sosyolojik analizi, popüler kültür kavramına çeşitli yaklaşım 
biçimleri kitlesel üretim ve tüketim biçimi açısından popüler kültür, kitle iletişimi ve 
popüler kültür, kişisel özgürlük ve popüler kültür, siyaset erk ve popüler kültür. 

 

SOS-414        Türk Dünyası İncelemeleri 
Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Türk  Dünyası  Coğrafyası  ve  bu  coğrafyada  varlığını  sürdüren  Türk  soylu  nüfusun 

dağılımı. Türk Dünyasının potansiyel kaynakları. Türk Dünyasını oluşturan yarı bağımsız 

ve bağımsız cumhuriyetlerin  genel  siyasi,  iktisadi  ve  sosyal  özellikleri.  Türk 

Dünyası’nda  milletler  ve etnik gruplar. Türk Dünyası’nda dinler ve dinsel azınlıklar. 

Tarihsel süreçte Türkistan Bölgesi’nde cereyan eden önemli olaylar ve ortaya çıkan 

siyasi oluşumlar. Türk Dünyasında sorunlar, sorunların kaynakları ve geliştirilen çözümler. 

Türk Dünyası ve Türkiye ilişkileri. 



 

SOS-416        Kültür Değişmeleri 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Bilişsel gelişim ve değişimde kültürel yapılanmanın etkisi. Zorunlu ve serbest kültürel 
değişimin  kişilik  üzerindeki  etkileri.  Küreselleşme  ve  milli  kültür  ilişkisinde  olumlu  ve 
olumsuz açıdan etkileşim ve milli kültürün gelişmesi ve kişisel bütünlüğün oluşumuna 
etkisi. Küreselleşme ve milli kültür ilişkisi milli kültür ve zihniyet. Zihin işleyiş kanunları 
şahsiyet (kişilik) teorileri. Milli kültürü oluşturan ögeler. Hayat anlayışı ve dünya görüşü 
kavramları. Milli tarih bilinci ve şahsiyet ilişkisi. Milli kültür, estetik ve şahsiyet ilişkisi. 

 

SOS-418        Halkla İlişkiler 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Halkla  ilişkilerin  doğuşu  ve  gelişmesi,  Amerika’da  ve  Avrupa’da  halkla  ilişkiler. 
Propaganda  ve  halkla  ilişkiler,  Halkın  temsil  imkanları.  İşletmelerde  halkla  ilişkiler. 
Reklam ve tanıtımın sosyal yönü. Kültür ve halkla ilişkiler. Toplumsal gruplarla etkin 
iletişim kurmanın önemi ve yöntemleri. 

 

SOS-420        Din Felsefesi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Din  felsefesi  nedir?  Din  nedir?  Teoloji  ile  din  felsefesi  arasındaki  farklar  nelerdir? 

Tanrı’nın Varlığı ve Özellikleri. Teizm, Ateizm, Deizm. Din-felsefe, akıl-vahiy tanımları. Bu 

alanların tarihsel süreçte birbirleriyle ilişkileri; bilim-din ilişkileri. İyilik-kötülük sorunu, 

eskatoloji (Ölümden sonra hayat). 
 

SOS-422        Siyaset Psikolojisi 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 
Siyaset  Psikolojisinin  konusu  ve  kapsamı.  Siyaset  Psikolojisinin  gelişimi  ve  kapsamı. 
Sosyal gerçekliğin inşası; yurttaşlık bilincinin gelişimi Sosyal ve siyasal kimliğin inşası. Kitle 
psikolojisi  ve  siyaset  ilişkisi.  İdeolojik  grupların  siyasal  davranış  kalıpları.  Liderlerin 

seçmen   psikolojisi   üzerindeki   etkileri.   Seçim   kampanyalarının   seçmen   psikolojisi 
üzerindeki etkileri. Askeri müdahalelerin seçmen psikolojisi üzerindeki etkileri. 
Cemaatlerin seçmen psikolojisi üzerindeki etkileri. Kimlik tartışmalarının seçmen 
psikolojisi üzerindeki etkileri. 

 

SOS-424        Bilişsel Psikoloji 

Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 3           (3-0-0)                      AKTS: 4 

Zihinsel süreçler olarak algılama, öğrenme, hatırlama, düşünme, hayal etme. Zihinsel 
süreçleri kullanarak dış dünyaya uyum sağlama. Uyum süreçleri ve dış dünyayı 
dönüştürmeye dönük süreçler. 


