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1.SINIF 

 
 

SOS101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I 

Sosyoloji bilimini tanıma, bilimselliği hususunda bilgi sahibi olma, onu diğer sosyal bilimlerden 

ayıran yönü ayırt etme, sosyolojinin temel kavramlarını ve konularını tanıma, sosyolojik düşünme 

becerisi kazanma ve toplumsal yapı ile birey/toplum ilişkisinin boyutları hakkında bilgi sahibi olur. 

1.Sosyolojinin kavramları, temel kuramları, araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma; 

2.Sosyolojinin konu alanları, amaçları, sınırları ve sosyoloji okumanın kazandıracağı yararlar 

hakkında bilgilenmek;  

3. Sosyolojinin ana metinleri, öncü sosyologlar ve düşünce akımları hakkında bilgi sahibi olmak; 

4. Sosyolojik bakış açısının özgünlüğü ve biricikliği hususunda kavrayış sağlamak. 

 

SOS103 METODOLOJİ I 

Sosyolojik yönteme ilişkin temel kavramlar ve kuramsal temel ile birlikte farklı metodolojik 

yaklaşımların tartışıldığı bu dersin temel amacı sosyolojide kullanılan hem niceliksel hem de niteliksel 

araştırma yöntem ve tekniklerini, araştırma konusunun seçiminden ve problematize edilişinden rapor 

yazımına kadar olan süreçle ilgili temel bilgileri vererek öğrencileri sosyolojik araştırma yapabilecek 

düzeye getirmektir.   

 

SOS105 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 

Ders temel olarak Antropolojinin doğasını, alanını ve sınırlarını tanımlamayı, Hem klasik ve hem de 

çağdaş Antropolojik teorik yaklaşımların arasındaki farkları anlamayı, antropolojinin alt dalları 

hakkında ve bu dalların çalışma alanları hakkında yeterli bilgiler vermeyi, antropolojinin biyoloji, 

psikoloji, ve sosyoloji gibi diğer disiplinlerle nasıl bir bağ olduğunu göstermeyi, evrimci, yayılmacı ve 

yaratıcılık gibi temel teorik yaklaşımların insan yasamın tüm boyutlarını nasıl kapsadığını, doğanın ve 

kültürel çeşitliliğin önemini, dil ve kültür arasındaki ilişkinin önemini, bilimsel metot ve araştırma 

tekniklerinin anlaşılmasını, teknolojik değişimin toplumsal ve kültürel hayatımızı bizim bunları 

çalışma şeklimizi nasıl etkilediğinin anlaşılmasını içermektedir. 

 

 

SOS104 SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

Farklı kuramsal yöntemler, nicel ve nitel araştırma nasıl yapılır, araştırmanın boyutlar ve aşamaları, 

nicel ve nitel ölçüm, geçerlik ve güvenirlik, nicel ve nitel örnekleme gibi konular dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

 

SOS 102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 

Kültür, kültürel değişim, sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik sosyal çatışma, sosyal 

sapma, sosyal değişim, modernite ve post-modernite kuramları, ırk, etnisite, kimlik, küreselleşme, çok 



kültürlülük gibi konular tanıtılarak öğrencilere kültürel çeşitliliği, toplumu, toplumsal olayları farklı 

perspektiflerden değerlendirme ve yorumlama becerisinin kazandırılması sağlanacaktır. 

 

 

 

SOS 106 SOSYAL VE KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ 

Siyasal örgütlenme biçimleri, sosyal ve kültürel değişim; ekonomik sistemler; akrabalık ve aile 

çeşitleri;  dil ve dinin farklı toplumlardaki çeşitli görünümleri hakkında öğrencilere antropolojik bir 

bakış açısı kazandırmayı ve bu konulardaki antropolojik çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi 

kazandırmayı amaçlamaktadır.   

 

SOS 108 TOPLUMSAL DÜŞÜNCE TARİHİ 

Sosyalin mahiyeti, değişik toplumlarda ve zamanlarda biçimlenişi, benzerlikler ve farklılıklar, sosyal 

kavramının sınırları, sosyal olgularla ilişkisi, Siyasal ve Sosyal, Doğal hukuk kavramı, iktidar ve 

kökenleri, birey, topluluk ve devlet ilişkisi 

 

SOS 111 GENEL SOSYOLOJİ 

Türk sosyolojisinin ana çizgileri ve Türk sosyolojisinin karakteristik özellikleri hakkında öğrencilerin 

bilgilenmesini sağlamak. 

 

 

SOS 113 SOSYOLOJİ 

Türk sosyolojisinin ana çizgileri ve Türk sosyolojisinin karakteristik özellikleri hakkında öğrencilerin 

bilgilenmesini sağlamak. 

 

SOS 114 YAŞLILIK VE YAŞLANMANIN SOSYOLOJİSİ 

Öğrencileri yaşlılık sosyolojisinin temel kavramları ve tartışmalarıyla tanıştırmak. Bu kapsamda; 

Yaşlılık alanının kendine özgü dinamiklerini ve sorunlarını yaşlılığa ilişkin teorileri incelemek, Yaşlı 

nüfusun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam örüntülerini kültürler arası bir perspektifle anlamaya 

çalışmak, Yaşlı kesimlerin yaşam aranjmanları ve onlar için üretilen ya da üretilmesi gereken sosyal 

politikaları incelemek amaçlanmıştır. 

 

SOS 115 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 

Öğrencilerin sosyal hizmetin uygulama alanlarına yönelik bilgi edinmeleri, bu teorik temel 

çerçevesinde bir sosyal hizmet kuruluşunda gönüllü çalışma (kurumdan hizmet alanlara yönelik 

sanatsal aktiviteler) gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında gerçekleştirilecek gönüllü 

çalışmalar ile öğrencilerin sosyal sorunlar üzerine düşünmelerini sağlayarak toplumsal duyarlılıklarını 

artırmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda teorik dersler ile beslenen pratik bir çalışma yürütülecektir. 

Gönüllü çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üniversite bünyesinde sergilenmesi 

hedeflenmektedir. 

 

SOS 117 TURİZM SOSYOLOJİSİ 

Turizmin tanımı ve özellikleri, günümüzde turizm, turizm endüstrisinin yapısı, turizmin sosyolojideki 

yeri ve önemi, ülkede turizm ve başlıca sorunları, turizmin geliştirilmesi ve bu bağlamda sosyal 

yapının dikkate alınması. 



 

 

 

 

 

SOS 118 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ 

Bilim, bilimsel kavramlar ve yöntemler, elektronik ve yazılı kaynaklardan tarama yapma, araştırma 

projesi ve tez projesi hazırlama, tez yazım kuralları, tezin ana bölümleri, alt bölümleri, sayfa 

kenarlıkları, satır aralığı, dipnot ve kaynakça biçimleri, alıntı yapma, kaynakça yazım kuralları, 

bilimsel araştırmalarda rapor hazırlama gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

SOS 119 TOPLUM BİLİMİNE GİRİŞ 

Sosyolojisinin ana çizgileri ve sosyolojisinin karakteristik özellikleri hakkında öğrencilerin 

bilgilenmesini sağlamak. 

 

Ders Adı 
Ders 

Kodu 

Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

ATATÜRK İLKELERİ VE 

İNKILAP TARİHİ-I 

ATA 

101 
2 0 2 2 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile ilgili temel kavramlar (İnkılâp, ıslahat, devrim v.s.), Osmanlı Devleti’nin yıkılışının iç ve 

dış sebepleri, Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri ve fikir akımları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, Avrupa’daki 

gelişmeler, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve 

işgaller, Milli mücadelenin başlaması, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Temsil Heyeti’nin kurulması, Misak-ı Milli kararları, 

T.B.M.M. dönemi ve milli cepheler, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Milli mücadele döneminde izlenilen dış politika, Lozan 

Barış Antlaşması’nın imzalanması. 

 

Ders Adı 
Ders 

Kodu 

Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

TÜRK DİLİ – I 
TDİ 

101 
2 0 2 2 

Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihi geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil 

ailesinden geldiği şuuru verilmeye çalışılacak; bugün de Türk dili ile dünya çapında eserler verilmekte olduğu gösterilecektir. 

Öğrencilere dinledikleri, okudukları, incelik ve derinlikleriyle kavratılacak; onların duyduklarını, gördüklerini, 

düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akılcı bir şekilde ifade etme kabiliyetleri geliştirilecektir. 

Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğu benimsetilecek ve okuma alışkanlığı kazandırılacaktır. Dil bilgisi konuları, 

dilin sırf şekil bakımından anlatımı şeklinde değil, metinler üzerinde yaptırılacak gözlem ve mukayeselerle mananın iyi 

kavranmasını, dolayısıyla öğrencinin kendi fikirlerini, duygularını ve isteklerini doğru ifade etme şuuruna varmasını 

hedefleyen çalışmalar yapılacaktır. Bilgi paylaşabilme, sunum yapabilme özelliği kazandırılacaktır. 

 

Ders Adı 
Ders 

Kodu 

Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

TEMEL BİLGİ 

TEKNOLOJİLERİ 

KULLANIMI 

TBT-

191 
2 0 2 3 

Bilgisayarı tanıma, temel donanım elemanları (giriş birimi, merkezi işlem birimi, çıkış birimi) işletim sistemleri, kelime işlem 

programı, elektronik tablolama programı ve sunu programları ve internet uygulamaları  ile ilgili kavramlar ve uygulaması. 

 

Ders Adı Ders Kodu 
Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

İNGİLİZCE-I YDİ 101 2 0 2 2 

Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme, dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak amaca uygun 

yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme ve kelime dağarcığını geliştirebilme. 



 

Ders Adı 
Ders 

Kodu 

Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

ATATÜRK İLKELERİ VE 

İNKILAP TARİHİ-II 

ATA 

102 
2 0 2 2 

Cumhuriyet’in ilanı, Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, Atatürk döneminde kurulan siyasi partiler ve bu 

dönemdeki önemli siyasi olaylar, sosyal, hukuk, eğitim- öğretim, kültür ve ekonomik alanında yapılan inkılaplar, Atatürk 

dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri, Atatürk sonrası dönemde takip edilen iç ve dış politika. 

 

Ders Adı 
Ders 

Kodu 

Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

TÜRK DİLİ – II 
TDİ 

102 
2 0 2 2 

Öğrencilere Türkçeyi kurallarına uygun şekilde kullanma becerisi kazandırılacak; bilimsel, eleştirel, yaratıcı, düşünme ve 

yazma alışkanlığı kazandırılacak. Türk dili öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere her alanda sağlam, dengeli, hür ve sistemli 

düşünce alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme gücü verilecek. Dersin işlenmesinde mevcut görsel- işitsel eğitim 

araçları kullanılacak. 

 

Ders Adı 
Ders 

Kodu 

Kredi 

Teori Uygulama Toplam AKTS 

İNGİLİZCE-II 
YDİ 

102 
2 0 2 2 

Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme, dilbilgisi ve yazım kurallarına uyarak amaca uygun 

yazabilme, yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme ve kelime dağarcığını geliştirebilme. 

 


