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İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ  

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ  

DERS İÇERİKLERİ 

 

SOS  SOSYOLOJİYE GİRİŞ I  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Derste sos oloji i  te el ko u, kura  ve kavra ları, sos olojik sorgula a ı  ö te i ve a tığı işle ir; 

toplu sal apı ı oluştura  si asal, eko o ik ve kültürel öğeleri  ve ire i  toplu la ilişkisi i  ge el ir 

çözü le esi su ulur. Ders kapsa ı da farklı toplu sal ve tarihsel koşulları  sos oloji i içi le dirişi ve 

zamansal, ekâ sal ve hi erarşik dö üşü ler/değişi ler geçir esi ele alı ır. Bu çözü le elerdeki ko ulara 

koşut olarak toplu sal aşa a ilişki  Türki e ve diğer ülkelerde  ör ekler karşılaştır alı olarak değerle dirilir.  

 

SOS 102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Derste toplumlarda etkileşi  ve gü lük aşa  pratikleri, aşa ı  ço ukluk, ge çlik, erge lik, aşlılık evreleri, 

ede , varsıllık/ oksulluk, ötekileştir e; küresellik/ erellik, di , ed a, eğiti , sap a, ke t, ve çevre kura ları 

ve kavra ları ele alı ır. Bu kura  ve kavra ları  Türki e ağla ı da çözü le eleri ve değerle dir eleri 

öğre ilir. Ö  Koşul: SOS 101. 

 

SOS 104 SOSYOLOJİDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR (3 K/S 6 AKTS – Zorunlu) 

Ders kapsa ı da Hegel'de  Bourdieu' a toplu sal düşü e i  eleştirel ve karşılaştır alı ir oku ası apılır. 

Hegel, Mar , We er ve Durkhei 'ı  ugü  toplu sal düşü edeki ö e i ve teorik i kâ ları tartış a a 

açılırke , Levi-“trauss, Geertz ve Bourdieu' u  a tropoloji ve sos oloji arası da ilişki kurarke  da a dıkları 

felsefi te elleri i  değerle diril esi üzeri de odakla ılır. 

 

SOS  İNSANLIK VE KÜLTÜR TARİHİ I (3 K/S 5 AKTS – Zorunlu) 

Ders, i sa a ilişki  şu iki te el soru u hareket oktası olarak alır: İ sa  asıl var oldu?  İ sa  asıl i sa  

oldu?  Bir iri le ilişki ve geçişlilik içi deki u iki soruda  iri isi Biz i sa ları, parçası olduğu uz doğal 

i olojik  varlık ala ı içersi de kavra a a çalışır. İki i soru ise i sa ı diğer a lılarda  a rı kıla , o a a lı-

üstü  varlık ko u u kaza dıra  kültür ü  orta a çıkışı ve evri i üzeri de odaklaşır. 

 

SOS 106 İNSANLIK VE KÜLTÜR TARİHİ II (3 K/S 5 AKTS – Zorunlu) 

He  i olojik he  de kültürel varlık ol a ı  arattığı gerili le içi le e  i sa  doğası üzeri e düşü e e 

ö elik ve “O“ 5 kodlu dersi  deva ı ahi eti deki u ders, sos al ili lerde eğiti i i sürdüre  öğre ilere 

i sa a ve kültüre dair e düstri devri i de  elektro ik devri e, post modern ve küresel kapitaliz e kadar 

ge iş ir tek o-ekonomik-kültürel  elpazede te el tarihsel ilgileri kaza dır a ı ve o ları tartış a a teşvik 

etmeyi hedeflemektedir. Ö koşul: SOS . 
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SOS  PSİKOLOJİYE GİRİŞ  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Bu dersi  a a ı psikoloji i  te el kura  ve kavra ları ı, ö te  ilgisi i, davra ışı  i olojik te elleri i ve 

aşa  o u gelişi  kavra ı ı öğret ek üzere oluşturul uştur. 

SOS 115 SİYASETE GİRİŞ  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Ders kapsa ı da si aset ve si aset ili i a rı ı ko usu açıklığa kavuşturularak si aset ko usu da te el 

kavramlar incelenir. Ders kapsa ı da devlet ve illet; devlet ve toplu ; güç, otorite ve ege e lik; de okrasi 

ve eşrui et; si asi ideolojiler; de okratik siste ler; otoriter ve totaliter siste ler; asa a, ürüt e ve argı; 

ürokrasi, ordu, çıkar grupları ve devlet-dışı aktörler; toplu sal hareketler, ölgesel ve uluslararası aktörler; 

küreselleş e ve ulus devleti  gele eği gi i ko ular ele alı ır. 

SOS 201 KLASİK SOSYOLOJİ KURAMLARI  K/S AKTS – Zorunlu) 

Derste klasik sos oloji kura ları tartışılır; sos olojik düşü e i  tarihsel akışı içi de oder lik, sı ıf, devlet 

ö eti i, toplu sal or lar, de okrasi, a dı la a, ili sellik gi i çok ö e li kura , kavra  ve ilgili 

tartış aları  arka pla ı çalışılır, tarihsel koşullar içi de değerle dirilip ugü le ağla tısı kurulur ve çözü le ir. 

Ders kapsa ı da toplu sal sözleş e kura ı, pozitiviz , a piriz , ater aliz , idealiz , işlevsel ilik ve 

evri i kura , ö de gele  kura ıları la irlikte ele alı ır.  

SOS  SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK  K/4S 6 AKTS – Zorunlu) 

Bu derste, ir araştır a ı a la ak ve ürüt ek içi  gereke  istatistik kavra lara ö elik te el bilgilerin 

sağla ası hedefle ektedir. Ders kapsa ı da istatistiği  ardı da ata  a tığı  a laşıl ası, doğru 

oru la ası ve sıklıkla kulla ıla  te el istatistik etotları ı  doğru u gula ası a açla aktadır. Ders 

a latı ları, katıla  öğre ileri  ö ede  herha gi ir istatistik ilgisi ol adığı varsa ılarak apıla aktır. Ders 

istatistikî hesapla alarda  zi ade kavra lar ve u gula aları a odakla ır. 

SOS  TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Bu ders Türk Kültürü  ta ı la ası ı  e olduğu u, ki i ve e i kapsadığı ı a la arak, kültürler ve ulusal 

ki lik arası daki ilişki i sorgular. Os a lı ı  so  dö e leri de  gü ü üze gele  Türki e deki kültür 

tartış aları etrafı da, Türk Kültürü e atfedile  a la ları  geçirdiği değişi ler i ele ir. Ders kapsa ı da 

oku a eti leri i  a ı sıra; ilgili görsel öğelerde , fil lerde  ve kısa elgesellerde  ararla ılır. 

SOS  KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ  K/S  AKTS – Zorunlu)  

Bu ders i sa  toplu ları ı  farklılaş ası ı  te eli ola  kültürü  farklı ö lerini, antropolojinin ilkeleri ve 

süreçleri ışığı da tartışır. Kültür ve toplu sal apı kura ları ı değerle direrek, te el i sa i kuru ları 

akra alık, eko o i, politika ve di  kültürler arası ir akış açısı la a la a ı a açlar. Derste, i sa  

toplulukları ı  geç işi ve ugü ü kültürlerarası ir aklaşı la i ele ir. Öğre iler, farklı aşa  ve oluş 

içi leri e sos olojik a la ışla ak a ı ve çözü le e i öğre irler. 
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SOS  SOSYOLOJİDE NİCEL ARAŞTIRMA  K/4S 7 AKTS – Zorunlu) 

Dersi  a a ı, sos olojide i el araştır a ö te leri i ta ıt aktır. Ders kapsa ı da i eliksel araştır a 

tasarı ı ve u gula aları; teori ile araştır a arası daki ilişki, çeşitli veri topla a ve a aliz tek ikleri ve 

ulguları  su u u ko uları ı  i ele esi a açla aktadır. Araştır a kavra ı, araştır a ı  o utları, 

etodoloji i  a la ları, araştır a ı  adı ları, i eliksel araştır alar ve tek ikleri, araştır a tasarı ı, rapor 

azı ı ve araştır ada etik soru lar gi i aşlı a ko ular incelenir. 

 

SOS  TÜRKİYE SOSYOLOJİ TARİHİ  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Derste Türki e de sos oloji i  kuruluşu u  düşü sel ze i i i teşkil ede  II. Meşruti et dö e i düşü e 

akı ları ile u dö e i  ö e li a ı  orga ı Ulu -u İktisadi e ve İçti ai e Me uası azarları Ah et Şua ıp, 

Bedi Nuri, “atı Be  a latılır. )i a Gökalp ve Pre s “a ahaddi i  Türki e de ulus-devleti  kuruluşu, Cu huri et 

refor ları ve Türk sos al apısı ı  şekille esi üzeri deki etkileri ile irlikte Cu huri et refor ları ı  halka 

e i setil esi ve halkı  kültür düze i i  ükseltil esi süre i de )i aeddi  Fahri Fı dıkoğlu u  çalış aları 

i ele ir ve çözü le ir.  

 

SOS  TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Zorunlu)  

Derste toplu sal i si eti  ve i s ki likleri i  ede  üzeri de  tarihsel, ulusal ve uluslararası düze de 

apıla ışı; kadı  ve erkekleri  karşılıklı olarak ir irleri ile, ir irleri e karşı ve ir irleri e rağ e  ke dileri i 

ko u la dır a eka iz aları ı a us, ekaret, o ur gi i kavra larda  hareketle; aile içi şiddet, kadı a 

ö elik şiddet, seks işçiliği, küresel/ erel ağla da i si et i şaları, ede  soru salları çözü le ir ve i sa  

kadı , erkek, aşlı, e gelli ve ço uk  hakları refera sları ile i ele ir.  

 

SOS  ENDÜSTRİ VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Zorunlu)  

Bu ders e düstrileş e, çalış a, e düstri ilişkileri, e düstri toplu u, istihda , kitle üreti i, tüketi , işgü ü, 

orga izas o , küreselleş e, se dika, ürokrasi, prekarizas o  gi i kavra lar üzeri e tarihsel ve sos olojik 

aklaşı ları  i ele esi i a açla aktadır. E düstrileş e ile ağla tılı olarak, e düstri toplu u, 

enformasyon toplumu, post-e düstri el toplu  kura ı gi i çeşitli kura sal perspektifler; oku alar ve gü lük 

ha atta  ör ekler üzeri de  i ele ir ve tartışılır. E düstri ilişkileri i  toplu sal so uçları ve e düstri ilişkileri i 

şekille dire  sos al faktörler irdele ir. E düstrileş e i  etkileri küresel ve erel düze de tarihsel ve kültürel 

açılarda  a aliz edilir. 

 

SOS  SOSYOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA  K/4S 7 AKTS – Zorunlu) 

Bu dersi  a a ı öğre ileri  itel araştır a ko usu da ir araştır a ö erisi hazırla a ile ek düze e 

gel eleri i sağla a ak şekilde itel araştır a ö te leri i  ta ıtıl asıdır. Ders kapsa ı da itel araştır aları  

doğası, et ografi ve katılı lı gözle , görüş e, odak grup, gibi teknikler incelenir. 
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SOS 219 SOSYAL PSİKOLOJİ (3 K/S 6 AKTS – Zorunlu) 

Bu dersi  a a ı öğre ileri i sa lar arası davra ışları etkile e  te el süreçler hakkı da ilgile dir ek ve sos al 

psikoloji ala ı ı  te elleri ko usu da kavra sal ilgileri ver ektir. 

SOS  İNSAN HAKLARI  K/S  AKTS – Seçmeli   

Dersi  kapsa ı da i sa  hakları kavra ı ı çeşitli o utları la ele alı ır ve ö e i tartışılır. İ sa  hakları 

sı ıfla dırıl ası i ele ir. İ sa  hakları konusu siyasal, sosyal ve eko o ik o utları la tartışılırke  ala da ilgili 

kuramlar ele alı ır. 

SOS  IRK VE ETNİKLİK  K/S  AKTS – Seçmeli   

Bu derste küreselleş e ağla ı da ulus devlet ve vata daşlık kavra ları ile ırk ve et iklik 

kavra sallaştır aları ı  eşitsizlik, i si et, sö ürge ilik/ illi etçilik o utları çalışılır. Öteki ol a halleri , Biz 

ve O lar  kavra ları, illi ve et ik ki likleri  elirli ir tarihsel ve si asi ağla da sos al i şası ve değişik 

illi etçilikleri  oder  toplu larda doğuşu ve ugü e kadar gelişi i, dersi  a a ko ularıdır. Diaspora, ersiz 

urtsuzlaştır a/ urtsuzlaş a, er değiştiril e kavra ları Dü ada  ve Türki e de  ör ek ola  oku aları 

ara ılığı la çözü le ir. 

SOS  TOPLUM VE SİNEMA  K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Bu derste sos olojik kavra  ve olguları  çeşitli si e a fil leri üzeri de  tartışıl ası a açla aktadır. Ders 

oder izas o , gözeti , üreti , tüketi , göç, savaş, gü delik ha at, kır, ke t, işçi hareketleri, 

ge eko dulaş a, ke tsel dö üşü , toplu sal i si et, azı lık grupları ve ötekileştir e gi i kavra ları  

tartış a a açıla ile eği si e a fil leri ve oku alar üzeri de  ürütülür. 

SOS  SPOR SOSYOLOJİSİ  K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı spor ve toplu  ilişkisi i  i ele esidir. Ders kapsa ı da spor ve kültür ilişkisi, spor ve toplu  

ilişkisi gi i ko ular tartışılarak, u ala da geliştirile  gü el kura lar ele alı ır ve spor çeşitli o utları la 

toplumsal olarak incelenir. 

SOS  MÜ)İK SOSYOLOJİSİ  K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı üzikal for , içerik ve apıları sos oloji i  etodolojik araçları la a aliz edilmesidir. Ders 

kapsa ı da üzik sos olojisi de te el aklaşı lar, te alar, tartış alar; tarihsel perspektif içi de 

karşılaştır alı üzik sos olojisi i ele eleri; üzikte a la , üzik ve ki lik, sos o- üzikal grupları  apısı gibi 

konular incelenir. 

SOS 225 OSMANLI DÖNEMİ TOPLUMSAL YAPISI (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Derste Os a lı toplu sal apısı ı oluştura  ö eti , hukuk, eğiti  kuru ları, iktisadi alt apı ile irlikte 
Devşir e  siste i işle ir. Os a lı İ paratorluğu u  Ta zi at ı  ila ı da  3  Cu huri et e kadar ola  

dö e indeki toplu sal tarihi e oğu laşır. İ paratorluğu  çok ki likli et ik apısı, üz ıl so u a doğru 
görül e e aşla a  ve İ paratorluğu  so  dö e  si asi tarihi içi de elirle i i ol uş akı lar ders kapsa ı da 
irdelenir.  
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SOS  KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ VE POPÜLER KÜLTÜR (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Ders kapsa ı da ed ada gösterile  popüler kültür e düstrisi ürü leri değerle dirilirke  sos olojik kavra lar, 
ta ı lar ve açıkla alar olu la eleştirel ir akış açısı i şa edilir. Bu doğrultuda dersi  a a ı gü lük 

aşa ı ızdaki kültürel etkileşi leri  ve ki likleri izi  içi de ulu duğu uz sos al apı tarafı da  asıl 
şekille dirildiği ve a ı za a da u sos al apı ı  ire ler tarafı da  asıl apıla dırıldığı ı  orta a 
ko ul asıdır. 
 

SOS 227 ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY (3C/H 5 AKTS - Elective)  

Çevre sos olojisi e giriş iteliği de ola  u derste çevre ve toplu  arası daki etkileşi i  i ele esi 
a açla aktadır. Ders kapsa ı da toplu sal apı ve orga izas o  so u u orta a çıka  çevresel soru lar ve u 
soru ları  toplu lar üzeri deki etkileri ele alı ır. “os olojik ir akış açısı la, u ders gü el çevre soru ları ı  
toplu sal köke leri i a la a a ve çevresel soru ları daha ge iş ir perspektifte  kavra a a çalışır. (Bu ders 

İ gilizce olarak veril ektedir. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. Thiscourse is give  i  
English. It is especially for Erasmus students.) 

 

SOS  KENT SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Zorunlu)  

Ders öğre ilere ke t aşa ı, toplu sal dö üşü leri  ve sos al ola ları  ke tsel aşa  üstü deki etkileri ve 

ke t aşa ı da karşılaşıla  toplu sal soru lar üzeri e eleştirel ir şekilde düşü e il e ete eği i kaza dırır. 

Derste ke ti  ta ı ı, sos al dokusu, ire ler arası ilişkileri etkile e gü ü, çevre, eğiti , sağlık, eko o i, ti aret, 

din ve si aset kuru ları ı  ke t içi deki erleri sos olojik ö de  i ele ir. Derste işle e  ko ular: Dü ada ve 

Türki e de ke tleş e i  ede leri, özellikleri ve etkileri, ke tsel üfusu  ka ağı, itelikleri ve dağılı ı, ke tsel 

ölgeleri  sos al apısı, ke ti  ekolojik düze i, ke tlerde ire ler, gruplar ve sos al kuru lar, ke tsel aşa a 

u u , ge eko du geliş esi, so lulaştır a ve eri de / eri de dö üşü dür.  

SOS  TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI  K/S  AKTS – Seçmeli   

Bu dersi  a a ı toplumsal cinsiyet farkı dalığı ı oluştur ak ve/ve a artır aktır. Bu çerçevede ders, toplu sal 

i si et kavra ı, çalış a aşa ı, eğiti , ed a, hukuk ve si aset ala ları da toplu sal i si et eşitsizlikleri 

ve  toplu sal i si et ve sözü geçe  ala ları  ilişkisi i açıkla a  kura ları içer ektedir. 

SOS 317 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI I  K/S AKTS – Zorunlu)  

Bu derste li ıllarda  gü ü üze kadar gele  çağdaş sos oloji teorileri tartışılır. No ert Elias, Michel 

Foucault, Erving Goffman, AlainTouraine, Jurgen Habermas, Jean Baudrillard, Thomas Luckmann, Edward Paul 

Tho pso  ve Pierre Bourdieu gi i sos ologları , sos al düşü e e katkıları i ele ir. Moder  ire  ve 

üksele  ire sellik , de eti  toplu u , e i sos allikler a alizi , gerçekliği  toplu sal i şası , kültürel 

ala ları  a alizi , ed a  gi i çağdaş sos olojik düşü e i  a a te aları tartışılır ve çözü le ir. 
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SOS  ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI II  K/S 1AKTS – Zorunlu)  

Bu ders “O“ 3  kodlu Çağdaş “os oloji Kura ları I dersi i  deva ı iteliği de olup ders kapsa ı da li 

ıllarda  gü ü üze kadar gele  çağdaş sos oloji teorileri tartışılır. Belli aşlı sos ologları , sos al düşü e e 

katkıları i ele ir. Moder  ire  ve üksele  ire sellik , de eti  toplu u , e i sos allikler a alizi , 

gerçekliği  toplu sal i şası , kültürel ala ları  a alizi , ed a  gi i çağdaş sos olojik düşü e i  a a 

te aları tartışılır ve çözü le ir. Ö  Koşul:SOS 7. 

SOS  TOPLUM VE GÜNLÜK YAŞAM PRATİKLERİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Gü delik aşa ı  i sa lar tarafı da  de e i le e içi leri i  çeşitli kavra lar te eli de tartışıl ası u 

dersi  te el a a ıdır. Toplu sal sı ıflar, ke t aşa ı, toplu sal i si et, kadı -erkek ilişkileri, tüketi , 

esle e, gi i , oda, iletişi , eğle e, üzik, spor, di  gi i kavra ları  toplu sal aşa  içi de asıl 

içi le diği ve toplu sal apılar ile kültürel süreçleri  etkileri çeşitli oku alar ve tartış alar ile çözü le ir. 

SOS 321 GÜÇ VE EŞİTSİ)LİK  K/S  AKTS – Seçmeli   

Dersi  a a ı eşitsizlik kavra ı ı  toplu sal olarak i şası ı te el kavra lar, teoriler ve gü el ko ular ışığı da 

incelenmesidir. Ta akalaş a, sos al hareketlilik ve politik güç ders kapsa ı da ele alı a ak ola  ko ularda  

azılarıdır. Eşitsizlik içi leri ve so uçları karşılaştır alı ve tarihsel olarak a aliz edilir.  

SOS  EĞİTİM SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli   

Dersi  a a ı eğiti  sos olojisi i  te el kavra  ve ko uları ı  kavra asıdır. Ders kapsa ı da eğiti  

sos olojisi de te el kuru lar, aile ve eğiti , okulu  toplu sal görevleri, eğiti  ve toplu sal i siyet gibi 

ko ular tartışılır. 

SOS  TOPLUM VE İSTANBUL ANLATILARI  K/S  AKTS – Seçmeli   

Dersi  a a ı, küresel ola la erel ola ı  iki kıtada irleştiği ir ke ti öğre ek, tarihsel süreç içi de ilgili 

di a ikleri i a la ak ve dü a ölçeği de İsta ul ke ti i  eri i çözü le ektir. Öğre iler, toplu sal 

çözü le e açısı da , toplu ili i  her ala ı da özgü , farklı ve zorla ı ı ör ekler su a  Avrupa ı  kültür 

aşke ti ola  İsta ul ke ti üzeri de  küreselleş e, so lulaştır a, kültürel iras ve e ile e, medyatik kent, 

sanat kenti gibi toplu sal ve kültürel soru salları irdele e ve çözü le e ete eği i ve e erisi i edi irler. 

SOS  HUKUK SOSYOLOJİSİ (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Ders kapsa ı da Hukuk “os olojisi' i  ko uları ve ö te i, teorik hukuk sos olojisi, sistematik hukuk 

sos olojisi ko uları ele alı ır. Ders kapsa ı da hukuk sos olojisi i  kuruluşu a katkıda ulu a  aşlı a 

düşü ürleri  orta a ko dukları düşü eler tartışılır. 

SOS  TÜKETİM SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu ders tüketi  sos olojisinin temel teorileri üzeri de odaklaş aktadır. Ders kapsa ı da alış-veriş, oda, 

üzik gi i ilgi ala ları tüketi i  klasik teorileri (Marksist, Fra kfurt  ve çağdaş teorileri Kültürel, post-modern) 

bu teoriler u gula arak ele alı ır. 
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SOS  ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

 

Dersi  a a ı Ortadoğu'daki sos olojik geliş eleri, üfusu  duru u u, kadı ı  Ortadoğu'daki ko u u u, 

ölgedeki ed a ı i ele ektir. Ders kapsa ı da Ortadoğu'da ulu a  ülkeleri  sos olojik apısı, ir irleri ile 

ilişkileri, ölgede kadı ı  eri ve ö e i, ed a ı  duru u, kültür ve gelişi  ko uları tartışılır. 

SOS  SOCIETY AND NARRATIVES OF İSTANBUL  K/S  AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı iki kıta ı  kesiştiği, ereli  küreselle uluştuğu ir ke t olarak İsta ul u  dü adaki eri i a aliz 

et ek ve tarihsel di a ikleri i kavra aktır.  Avrupa aşke ti ola  İsta ul üzeri de  öğre iler so lulaş a, 

ed atik ve sa atsal şehir gi i ko uları irdele e ve çözü le e ete eği i ve e erisi i edi irler. (Bu ders 

İ gilizce olarak veril ektedir. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. This course is given in 

English. It is especially for Erasmus students) 

SOS  İKTİSAT SOSYOLOJİSİ (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı, toplu sal eseleleri  iktisadi ir perspektifte  ele ala ı sağla aktır. Ders kapsa ı da, iktisat-

toplu  ilişkisi ko usu da gü el kura lar ele alı a aktır. Bu derste pi asa, para, ağlar, servet, gelir eşitsizliği 

gi i ko uları  a ı sıra klasik ve gü el sos al kura ıları  iktisat üzeri e düşü eleri tartışıl aktadır. 

SOS  ÇEVRE SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı çevre sos olojisi i  te el kavra ları ı ele almak, birey-çevre -toplum arası daki karşılıklı 

etkileşi i a la la dır ak ve a aliz et ektir. Ders kapsa ı da çevre üzeri e geliştirile  aklaşı ları  te el 

özellikleri, ilkeleri; birey-doğa-toplu  etkileşi i e ö elik akış açıları i ele ektedir.  

SOS  LATİN AMERİKA’DA ŞİDDET VE KİMLİK  K/S  AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı şiddet ve kimlik kavra ları hakkı da akış açısı kaza dır aktır. Ders kapsa ı da şiddet ve ki lik 

ilişkisi şiddeti  gü lük ha ata a sı aları, ki lik oluşu u da şiddeti  rolü gi i ko ular çerçevesi de Brezil a, 

Arja ti , Peru, Şili ve Ve ezüella gi i ülke ör ekleri üzeri de  tartış a a açıl aktadır. 

SOS  FELSEFE TARİHİ I  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu dersi  a a ı felsefe tarihi de ö e li düşü ürleri  görüşleri i  ve aklaşı ları ı  i ele esi, düşü ürleri  

ir irleri le ola  farklılıklar ve e zerlikler akı ı da ele alı ası ve tarihsel olarak a la la dırıl asıdır. Ders 

kapsa ı da felsefe ile diğer sos al ili ler ala ı daki disipli ler e zerlik ve farklılıklar te eli de ele alı ır.  

SOS  AİLE SOSYOLOJİSİ  K/S 5AKTS –Seçmeli) 

Bu derste aile ve aile tipleri i  oluş ası, sa a ileş e ile irlikte aile apısı da e da a gele  değişi ler, aile 

içi ilişkiler aile içi güç ve otorite ilişkileri, aile içi ilişkilerde ata  ve dike  iletişi  toplu sal i si et ve farklı 

toplu larda ço uğu  değeri gi i ko ular ele alı ır. Değişik toplu lardaki aile apıları ı  a ı sıra; tarihsel süreç 

içerisi de aile apıları da e da a gele  dö üşü ler karşılaştır alı olarak i ele ir. Aile içi eşitsizlik, şiddet, 

i sel istis ar, oşa a, tek e eve li aileler, üve  e eve ler, eş ter ihleri gi i soru sal ko ular ders 

kapsa ı da tartışılır, çözü le ir.  
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SOS  AŞK VE MAHREM İLİŞKİLER  K/S  5 AKTS –Seçmeli  

Dersi  a a ı eoli eralleş e e bağlı olarak ahre i et algısı da orta a çıka  değişi  ve dö üşü leri  orta a 

ko ul ası ve ilgili teorik perspektif içeresi de a la la dırıl asıdır. Ders kapsa ı da sağlık ala ı daki 

etalaş a, çalış a koşulları ve sağlık ilişkileri, e i üre e tek olojileri, e i hastalıklar ve e i hasta 

örgütle eleri, ka ser ve hastalık a latıları, e opozu  sos al algıla ışı, eoli eraliz  koşulları da erkekliği  

dö üşü ü, rekla larda ve popüler kültürde i selliği  ve eş i selliği  kurgula ışı ile kadı a ö elik şiddet gibi 

ko ular ele alı aktadır. 

SOS  BİLGİ SOSYOLOJİSİ  K/S 5 AKTS –Seçmeli  

Dersi  a a ı ilgi, ili , ilgi türleri ko uları ı açıkla ak ve toplu sal apılarla ilişkileri i orta a ko aktır. 

Ders kapsa ı da ilgi türleri, ilgi i  evre selliği ve erelliği, ilgi-toplu  ilişkileri, ilgi-ilerleme-teknoloji, 

a a ılaş a, zih i et, ilgi toplu u, ilgi-iktidar ve ideoloji ilişkileri ağla ı da ilgi i  toplu sal o utları ı 

tartış a a açılır. 

SOS 339 VISUAL CULTURE AND SOCIETY (3 C/ H 5 ECTS - Elective) 

As a transdisciplinary course is a field of study that generally includes some combination of cultural studies, art, 

sociology, critical theory, philosophy, and ethnography, by focusing on aspects of culture that rely on visual 

images. This course will begin to untangleissues of power, subjectivity,  ultural otheri g , argi alizatio , 

situated knowledge and meaning-making embodied in visual forms of communication. This will be done 

primarily by examining different ways of looking, seeing, and beeing seen. (Bu ders İ gilizce olarak 

veril ektedir. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. This course is give  i  E glish. It is 

especially for Erasmus students). 

SOS  YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu ders kapsa ı da aşlılık ala ı ı  ke di e özgü di a ikleri i ve soru ları ı aşlılığa ilişki  teorileri 

i ele erek tartışılır. Yaşlı üfusu  eko o ik, sos al ve kültürel aşa  örü tüleri i kültürler arası ir 

perspektifle a la a a çalışır. Ke tsel eka  ve aşla a; aşlılığı  e ide  kurgula ası; farklı aile tipleri de 

aşlılık; ed ada aşlılık i geleri i  te sili; terk edil iş a da akı  evleri de aşa a  aşlılar; toplu sal 

sorunlar-sağlık, savaş, göç, oksulluk, istis ar, esle e, ke tleş e- ağla ı da aşlılık; post-modern 

koşullarda e i aşlılık gi i ko ular ele alı aktadır. 

SOS  SOSYAL TABAKALAŞMA  K/S  AKTS – Zorunlu)  

Toplu sal eşitsizlik, ırk ve di sel ilişkiler, i si et a rı ılığı  ve i sel farklılıklar ve u kavra  ve 

kavra sallaştır aları  toplu sal apıda arattığı a da aratıl a gü ü ola  dike  ve/ve a hi erarşik sı ıflar ve 

sos al gruplar, derste tarihsel o la da ele alı a  kritik ko ulardır. Eflatu , Wallerstei  gi i sos al ili ileri  

apıtları ı  çözü le esi i  a ı sıra, ilgili gü lük ve sırada  elgeler ve görseller ir gazete ha eri, ir 

gazete i  içi de  çıka  ekler, rekla lar ve ir P. Bruegel res i  feodal ve Os a lı gi i farklı toplu larda var 

ola  ve a çağdaş toplu larda süregele  güç ilişkileri i açıkla ak üzere kulla ılır.  
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SOS  FELSEFE TARİHİ II  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu ders “O“ 335 kodlu Felsefe Tarihi I dersi i  deva ı iteliği de olup dersi  a a ı felsefe tarihi de ö e li 

düşü ürleri  görüşleri i  ve aklaşı ları ı  i ele esi, düşü ürleri  ir irleri le ola  farklılıklar ve 

e zerlikler akı ı da ele alı ası ve tarihsel olarak a la la dırıl asıdır. Ders kapsa ı da felsefe ile diğer 

sos al ili ler ala ı daki disipli ler e zerlik ve farklılıklar te eli de ele alı ır. Ö  Koşul: SOS . 

 

SOS  İNSAN KAYNAKLARI STAJI  (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Öğre ileri izi iş ha atı a hazırla ak ve eslekleri e ir adı  ö de  aşla aları ı sağla ak üzere açıla  u 

staj dersi de öğre i ilgi ala ı a göre seçe eği ir araştır a şirketi, ir i sa  ka akları şirketi ve a ir şirketi  

insa  ka akları depart a ı da staj apar. Bu dersi ala  öğre i ilk aşa ada staj içi  ilgili kuru a aşvuruda 

ulu arak, ölü ü e ka ul aldığı a dair, öğre i i  çalış a progra ı ı da içere  res i azı ı getirir. İki i 

aşa ada ise kuru daki staj progra ı ı aşarı la ta a la a  öğre i i e kuru da  taj progra ı ı aşarı la 

ta a ladığı a dair res i azı ı ölü ü e iletir. 

 

SOS  GÖRSEL KÜLTÜR VE TOPLUM (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Bu dersi  a a ı öğre ileri  görsel kültür ve toplu  etkileşi i ko usu da araştır a ap a, tartış a ve az a 

e erileri i geliştir eleri i sağla aktır. Ders toplu u  çeşitli ala ları daki kültürel i şa süreçleri e odakla ır. 

Bu doğrultuda ders, öğre ileri çok çeşitli görü tü, es e ve ala lara u gula a ile ekleri eleştirel akış açısı 

geliştir ek üzere tasarla ıştır. 

 

SOS  TURİ)M SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı turiz i  eko o ik, fiziksel ve sos o-kültürel etkileri ko uları ı ele alarak kura sal olarak a aliz 

etmektir. Turizmin topluma etkilerini belirleyen temel faktörler, turist- erel halk ilişkileri ve etkileşi i, turiz de 

sürdürüle ilirlik ve etik, turiz  ko usu da toplu sal eğili ler gi i ko ular tartışıla aktır.   

 

SOS 348 TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Ders kapsa ı da sivil toplu  kavra ı ı , ka usal ala la, devletle ilişkisi i  ve urttaşlık kavra ı ı  

oluşu u daki etkisi i  Türki e ör eği de asıl ele alı dığı a odakla ılır. Bu doğrultuda, sivil toplu u  

oluşu u da ka usal ala ı  etkisi e, sivil toplu  ve devlet arası daki ilişki e ve sivil toplu u  oluşu u da 

urttaşları  etkileri tartış a a açıla aktır. Ders, te el kavra lara giriş iteliği de olup, öğre ileri  sivil toplu  

kavra ı ko usu da he  ilgi sevi eleri i arttır a ı, he  de sivil toplu  hakkı da araştır a ap a e erileri i 

geliştir e i a açla aktadır. 
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SOS  GÖÇ SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Zorunlu) 

Bu ders klasik ve e i göç kura ları ile irlikte öğre i i iç göç ve uluslararası göç ağla ı da te el kavra  ve 

gü el tartış alarla ta ıştır a ı a açla aktadır. Türki e ve dü ada  ör ek ola lar üzeri de  separas o , 

asi ilas o , akültüras o  ve e tegras o  gi i te el kavra  ve tartış alar etrafı da öğre i i  farklı göç 

çeşitleri ve u u  süreçleri ele alı arak öğre i i  farkı dalığı arttırılarak eleştirel araştır a a ö elik eceriler 

kaza ası hedefle ektedir. 

SOS  SOSYOLOJİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR I  K/S  AKTS – Zorunlu)  

Bu dersi  a a ı, öğre ilere sos olojik eleştirel düşü e içi  gerekli ola  kavra sal do a ı ı sağla ak, o ları 

ugü  var ola  kura sal tartış alara dahil et ek ve u ları ifade ede ile ek etki liğe ulaştır aktır. Dersi 

odak oktası ikro sos olojik aklaşı larda ele alı a  ko uları - taşralılık, erellik, v  – ta ıt ak ve u 

ko uları  ha gi soru sal çerçevesi de içi le dirdikleri i göstermektir. 

SOS 404 SOSYOLOJİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR II  K/S 11 AKTS – Zorunlu)  

Bu dersi  a a ı, öğre ilere eleştirel düşü e içi  gerekli ola  kavra sal do a ı ı sağla ak, o ları ugü  var 
ola  kura sal tartış aları  ör ekleri i su ak ve o ları u ları oru la a ak etki liğe ulaştır aktır. Ders 
“os olojide Gü el Tartış alar I dersi i  deva ı iteliği dedir. Ö koşul: SOS . 

SOS  TOPLUM VE EDEBİYAT  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu ders ede i at üzeri de  apıla  sos oloji üzeri edir. Ede i at sos olojisi i  ko usu ve tarihçesi, ede i at ve 

toplu  ilişkisi, toplu sal ve kültürel apı ı  ede i ürü lere a sı ası, toplu - azar ilişkisi ele alı ır. Ede i 

eti ler üzeri de , alt eti leri  oku ası ö te i le, sos olojik çözü le e apılır. 

SOS 420 TOPLUM VE BEDEN (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Bu ders öğre ilere doğal ve i olojik varsa ıla  ede leri  toplu sal ve tarihsel olarak i şa edildiği süreçleri 

a lat a ı hedefler. Bu çerçevede ede i  reji leri, ede  politikaları, io-iktidarı  ede ler üzeri de  işle işi 

gi i gü el toplu ili  azı ı da ege e  ola  ko ular ele alı ır. Bu derste, sa a i so rası toplu larda 

ege e  ola  ede ileş iş  ede ler, toplu sal i si et, i sellik, sağlık ve güzellik sö le leri olu la 

dolaşı a gire  düze le i i reji ler, disipli  ve ko trol eka iz aları ve u lara dire e olasılıkları tartışılır. 

SOS  TOPLUM VE DİN  K/S AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı, er ve za a  farkları ı dikkate alarak, tarihsel ve toplu sal ağla ı  özgü lüğü üzeri de 

odaklaşarak, di sel düşü e ve davra ış açısı da  söz ko usu eşeri-toplu sal çeşitliliği karşılaştır alı olarak 

irdele ek ve tartış a a aç aktır. Bu arada, daha ge el eleştirel aklaşı la di i  asıl ele alı ası gerektiği i 

etleştir ek sureti le toplu u uzda di e gö der e apılarak sürdürüle  pole iksel tartış aları  ol açtığı 

kafa karışıklıkları ı  gideril esi e de katkıda ulu ak hedefle ektedir. Di  ko usu da görüş ve düşü eleri 

kura sal itelik kaza ış sos al ili ileri  aklaşı ları da derste sos olojik perspektifte  ele alı a aktır.   
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SOS 422 SOCIOLOGY OF BODY (3 K/ 5 AKTS) 

Bu ders öğre ilere doğal ve i olojik varsa ıla  ede leri  toplu sal ve tarihsel olarak i şa edildiği süreçleri 

a lat a ı hedefler. Bu çerçevede ede i  reji leri, ede  politikaları, io-iktidarı  ede ler üzeri de  işle işi 

gi i gü el toplu ili  azı ı da ege e  ola  ko ular ele alı ır. Bu derste, sa a i so rası toplu larda 

ege e  ola  ede ileş iş  ede ler, toplu sal i si et, i sellik, sağlık ve güzellik sö le leri olu la 

dolaşı a gire  düze le i i reji ler, disipli  ve ko trol eka iz aları ve u lara dire e olasılıkları 

tartışılır.(Bu ders İ gilizce olarak veril ektedir. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. This 

course is given in English. It is especially for Erasmus students.) 

 

SOS 423 AKADEMİK OKUMA YAZMA BECERİLERİ (3 K/5 AKTS– Seçmeli  

Dersi  a a ı öğre ileri  çeşitli ko ulardaki makaleleri eleştirel olarak oku a e erileri i  kaza dırıl asıdır. 

Bu çerçevede öğre ileri  akade ik oku a ve az a e erileri geliştiril esi içi  u gula alı çalış alar apılır.   

 

SOS 424 RELIGION, CULTURE AND SOCIETY (3 K/5 AKTS– Seçmeli) 

Ders, di i  sos okültürel ir olgu olarak karşılaştır alı ve eleştirel a alizi i tartış a a açar. İ sa  toplu ları ve 

kültürleri arası da çeşitlilik göstere  di i fikirleri i a ç siste leri  ve davra ışları ı ritüelleri  sos al / tarihsel 

ağla ı  özellikleri e ve za a  ve ekâ  farklılıkları a göre tartış a ı a açlar.  (Bu ders İ gilizce olarak 

veril ektedir. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. This course is given in English. It is 

especially for Erasmus students.) 

 

SOS  YEMEK SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli   

Dersi  a a ı e ek ve utfağı eko o ik, çevresel ve si asal o utları la sos olojik olarak ele al aktır. Ders 

kapsa ı da esi leri  etiştikleri fiziksel çevrede  farklı olarak kültürel ala a taşı ası, gıda ı  dağılı ı ve 

eşitsizlik, i e ekleri  üreti i, tüketi i, esle e alışka lıkları ve esle e te elli sağlık soru ları gi i ko ular 

tartışıl aktadır. Özellikle farklı toplu sal ve tarihsel koşulları  gıda tüketi  örü tüleri i asıl şekille dirdiği e 

ve yeme-iç e pratikleri i  geçirdiği za a sal, eka sal ve hi erarşik dö üşü ler/değişi lere akar. 

 

SOS  MEKAN VE )AMAN SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli   

Derste öğre iler za a  ve eka  kavra ları a dair sos olojik ir akış açısı kaza ırlar. )a a  ve ekâ ı  

toplu sal aşa  üzeri deki elirle i iliği i ve değişe  za a  ve eka  kavra ları ve u ları  toplu sal, 

eko o ik ve kültürel aşa daki etkileri i göster ek dersi  a açları arası dadır. Mekâ ı  ve za a ı  i şası 

olu ile toplu sal ve ire sel aşa ı  düze le işi ve a düze  dışı a çıkışı eleştirel olarak gösterilerek, 

ire leri  gü lük aşa  dö güsü içi de eri ola  eka  ör ekleri üzeri de  Ha a , çeş e, kahveha e, 

pasta e, aşevi, o ak aşı, kafe, taşı a araçları, ge e aşa ı eka ları gi i  eleştirel ve çözü le i i oku alar 

apılır.  
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SOS  ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ  K/S AKTS – Seçmeli) 

Bu derste örgütleri  apısı, liderlik, liderlik içi leri, örgüt içi de ve örgütler arası iletişi  içi leri, e i örgüt 

odelleri üzeri de toplu sal ve iletişi sel kavra sallaştır alar vurgula arak, çalışılır. “a a i Devri i de  

gü ü üze çalış a ı  farklı içi leri, farklı ülke ve örgüt ka u/özel  ör ekleri üzeri de  oku ur. İlgili 

ko ularda örgütlere gidilir ve u gula ada ör ekler görülür. 

 

SOS  KÜRESEL KÜLTÜR VE KİMLİKLER  K/S  AKTS – Seçmeli  

Küreselleş e e gü delik ha at ve kültürel oluşu lar üzeri de  odakla a  u derste kişi, ki lik, i ge, düşü e, 

ha al ve kültürel es eleri  küresel düze de akışı ve değiş tokuşu ele alı a aktır. Küresel kültür kura ları 

ışığı da ulus aşırı hareketlilik, oder lik, küresel/ erel a rı ı ve etkileşi i ile ulus aşırı toplu sal ala larda 

toplu sal i si et, ırk ve et ik ki likleri  e ide  şekille işi gi i te alar dersi  te el ko uları ı oluşturur.    

 

SOS  SOSYAL POLİTİKALAR  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu dersi  a a ı sos al politika ı  ta ı ı, kapsa ı ve içeriği; Türki e ve dü adaki refah siste i ve 

hiz etleri i  gelişi i; pla la a ve kalkı a kavra ları ağla ı da te el politika ala ları sağlık, arı a, 

sos al güve lik, göç v .  ko uları da bilgi kaza dır aktır. Ders kapsa ı daküreselleş e i  sosyal politika 

üzeri deki etkileri, toplu sal i si et ve sos al politika, ke tsel hareketler ve erel ö eti lerin sosyal 

politika a etkileri i  a ı sıra Türki e de sos al politika ı  gelişi i ve de gü el sos al politikalar 

tartışıl aktadır. 

 

SOS  POSTMODERNİ)M VE POSTYAPISALCILIK TARTIŞMALARI  K/S  AKTS – Seçmeli  

Dersi  a a ı modernite-postmodernite; kolonyalizm post-kolonyalizm; oryantaliz , çok kültür ülük 

kavra ları ı ta ı la ak ve tartış a a aç aktır. Ders kapsa ı da post- oder ite süre i e ilişki  teoriler 

hakkı da ilgi ver ek ve post apısal ı düşü e i  post oder  düşü e ile ilişkisi i i ele ektir. Nedensellik, 

apı ozu uluk, öz elerarasılık ders kapsa ı da ele alı a ak ola  ko ularda  azılarıdır. 

 

SOS  SANAT SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu dersi  a a ı sa at sos olojisi ko usu da ö e çıka  teori ve ö te ler ko usu da ilgi kaza dır aktır.  Ders 

kapsa ı da estetik ve oru la arak a aliz ap a ile ilgili elli kavra lar tartış a a açıl aktadır. Bu derste 

sanat – toplu  ilişkisi ele alı arak eleştirel akış açısı la a aliz edilir. 
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SOS  SİYASET VE MEDYA  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu dersi  a a ı si aset ve ed a ilişkisi i toplu a etkisi çerçevesi de tartış aktır. Bu kapsa da si aset ve 

ed a kavra ı ı  süreç içi de geçirdiği değişi  ve dö üşü ler dersi  odağı ı oluştur aktadır. Siyaset-medya-

toplu  ilişkisi elli aşlı kura sal aklaşı lar te eli de ele alı aktadır.  

 

SOS  İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TOPLUM  K/S  AKTS – Seçmeli  

Bu dersi  a a ı iletişi  ve tek oloji kavra ları ı ve toplu a a sı aları ı tartışıl a a aç aktır. Ders 

kapsa ı da tek oloji toplu  ilişkisi i ele ala  te el aklaşı lar tartışıl aktadır. Tek olojik elirle i ilik, 

se pto atik tek oloji, tek oloji i  toplu sal elirle esi ve tek oloji i  toplu sal i şası i ele e ek 

aklaşı ları da  azılarıdır.  

 

SOS 434 GLOBAL CULTURE AND IDENTITIES (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli) 

Bu derste küreselleş e ağla ı da ulus devlet ve vata daşlık kavra ları ile ırk ve et iklik 

kavra sallaştır aları ı  eşitsizlik, i si et, sö ürge ilik/ illi etçilik o utları çalışılır. Gü el ki lik 

tartış aları ve kura ları ele alı ır. Milli ve et ik ki likleri  elirli ir tarihsel ve si asi ağla da sos al i şası ve 

değişik illi etçilikleri  oder  toplu larda doğuşu ve ugü e kadar gelişi i dersi  a a ko ularıdır.(Bu ders 

İ gilizce olarak veril ektedir. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. This course is given in 

English. It is especially for Erasmus students.) 

 

SOS  SAĞLIK SOSYOLOJİSİ  K/S  AKTS – Seçmeli  

Dersi  te el a a ı, sağlık ile toplu  arası daki karşılıklı ilişkileri ele al aktır. Ders sağlık ve hastalığı  

eko o ik, sos al ve si asal o utları ı tartış a a açar. Ders kapsa ı da kültür ve sağlık, sağlık siste i, üfus 

apısı ve sağlık, aile apısı ve sağlık, ke t ha atı ve sağlık, sos al sı ıflar ve sağlık sa a ileş e ve sağlık gi i 

ko ular tartış a a açıl aktadır. 

 

SOS  SOSYAL Hİ)METLER VE UYGULAMALARI  K/S  AKTS – Seçmeli  

Derste öğre i e sos al hiz etler, u gula aları ve tarihsel geç işi hakkı da ilgi verilir. Bu u  a ı sıra üz 

üze görüş e, grup çalış ası ve toplu  kalkı ası gi i sos al hiz etler ö te leri dersi  ko usu içi dedir. 

Ders kapsa ı da sos al hiz etler kuru ları a geziler düze le ir; öğre i ir sos al pro le le ilgili araştır a 

ap a ı ve raporla a ı öğre ir. 
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SOS  SİVİL TOPLUM KURULUŞU STAJI (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Sivil Toplum Kuruluşları ı, u kuruluşları  işle işi i ve çalış a ala ları ı akı da  ta ı a ı  a ı sıra 

kari erleri e u ala da deva  et ek iste e  öğre ileri iz içi  açıla  u staj dersi de öğre ide  ilgi du duğu 

ir sivil toplu  kuruluşu da staj progra ı ta a la ası ekle ektedir. Bu dersi ala  öğre i ilk aşa ada staj 

içi  ilgili kuru a aşvuruda ulu arak, ölü ü e ka ul aldığı a dair, öğre i i  çalış a progra ı ı da içere  

res i azı ı getirir. İki i aşa ada ise kuru daki staj progra ı ı aşarı la ta a la a  öğrenci, yine kurumdan 

staj progra ı ı aşarı la ta a ladığı a dair res i azı ı ölü ü e iletir. 

 

SOS 438 ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (5 AKTS - Seçmeli  

Ders kapsa ı da i sa  ka akları ö eti i i  ta ı ı, kapsa ı, orga izas o  apısı içi deki eri ve ö e i, 

perso el ö eti i, i sa  ka akları ö eti i i  te eli i oluştura  ko ular irdele e ektir. İ sa  ka akları 

pla la ası, perfor a s değerle dir e siste i, ü ret kavra ı; ö eti i i  özellikleri; çalış a ilkeleri, kuru  

kültürü ve i sa  ka akları daki e i oluşu lar tartış a a açıla ak ko ularda  azılarıdır. 

 

SOS 440 CIVIL SOCIETY IN TURKEY (3 K/S 5 AKTS – Seçmeli  

Ders kapsa ı da sivil toplu  kavra ı ı , ka usal ala la, devletle ilişkisi i  ve urttaşlık kavra ı ı  

oluşu u daki etkisi i  Türki e ör eği de asıl ele alı dığı a odakla ılır. Bu doğrultuda, sivil toplu u  

oluşu u da ka usal ala ı  etkisi e, sivil toplu  ve devlet arası daki ilişki e ve sivil toplu u  oluşu u da 

urttaşları  etkileri tartış a a açıla aktır. Ders, te el kavra lara giriş iteliği de olup, öğre ileri  sivil toplu  

kavra ı ko usu da he  ilgi sevi eleri i arttır a ı, he  de sivil toplu  hakkı da araştır a ap a e erileri i 

geliştir e i a açla aktadır. Özellikle Eras us öğre cileri e yö elik olarak açıl aktadır. (This course is given in 

English. It is especially for Erasmus students.) 


