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2.SINIF 

 
 

SOS 201 SOSYOLOJİ TEORİLERİ-I 

Sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışına kadar sosyolojik düşüncenin tarihsel kökenlerini, 

sosyolojinin ortaya çıkışını ve klasik sosyoloji teorileri temsilcilerinin toplum üzerine olan 

yaklaşımlarını tartışmak 

 

SOS 202 SOSYOLOJİ TEORİLERİ-II 

Sosyolojik teorinin gelişimi, tartıştığı konular ve temel ilgi alanları hakkında bilgi sahibi olmak 

 

SOS 203 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ I 

İstatistiksel analiz, Temel matematiksel kavramlar, Frekans dağılımları, Grafik teknikleri, Yüzdeler, 

Merkezi eğilim ve dağılım ölçümleri, Ortalamalar, Standart sapma, Çapraz tablo, Korelasyon, 

Regresyon ve tahmin, Çoklu veri analizi, Kısmi korelasyon, Çoklu regresyon, Trend analizi ve indeks 

sayılar 

 

SOS 204 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ II 

Temel istatistik kavram ve yöntemleri, Veri girişi ve analizi, istatistik paket programlarının 

kullanılması,  SPSS, veri dosyalarının oluşturulması, verilerin kodlanması, girişi ve dönüştürülmesi, 

veri kodlama hataları 

  

 

SOS 206 KENT SOSYOLOJİSİ 

Bu dersin temel amacı şehirlerin tarihsel oluşumunu, gelişimini ve kentsel yapı, kurum, aktor ve 

süreçlerin toplumsal temelini analiz etmektir 

 

SOS 207 ÇALIŞMA VE ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ 

Örgütlerin yapılanması, işleyişi ve toplumsal çevre ile kurdukları ilişkileri endüstrileşme sürecinde 

geçirdikleri yapısal ve yönetimsel değişiklikleri de dikkate alarak anlamak ve analiz etmek, örgütsel 

davranışların oluşmasında etkili olan toplumsal ve örgütsel faktörler hakkında bilgi edinmek, örgütsel 

çatışma alanlarını ve sonuçlarını irdelemek, örgütsel statüler ve roller hakkında bilgi edinmek. 

 

SOS 208 AİLE SOSYOLOJİSİ 

Aile, ailenin tarihi gelişimi, aile araştırmaları, aile perspektifleri, ailenin işlevleri, aile ve değişim, aile 

ve evlilik, aile ve boşanma, dinlerde aile gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

SOS 209 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 



Öğrencilere mesleki terimlerin İngilizcesini öğreterek, Sosyoloji kitaplarını okuyup anlayacak hale 

getirmek. 

 

SOS 210 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 

Öğrencilere mesleki terimlerin İngilizcesini öğreterek, Sosyoloji kitaplarını okuyup anlayacak hale 

getirmek. 

 

SOS 211 SUÇ SOSYOLOJİSİ 

Bu ders içeriği kapsamında öğrencilerde, hukukun toplumsal kaynaklarını analiz etmeye, kültür ve 

hukuk arasındaki ilişkileri çözümlemeye, toplum-suç ilişkisinin analiz edilmeye, toplumdaki suç 

olgusunun kaynaklarını araştırmaya, suçun toplumsal sonuçlarını değerlendirmeya ve hukukun suçu 

önlemede üstlendiği fonksiyonlara ilişkin bir temel oluşturmaktır. 

 

SOS 212 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ 

Dersin amacı kitle iletişim temel kavram, kuram ve tarihsel gelişimi, ve  medya metinlerini analiz 

yöntemlerinin kavranmasını sağlamak; ve medyanın iktidarı, kitle ve medya arasındaki ilişki, ideoloji 

ve söylem kavramları dikkate alınarak kitle iletişime yönelik eleştirel bir bakış açısının geliştirilmesini 

sağlamaktır. 

 

SOS 213 KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ 

Grup teorileri, türleri, sosyal yapı ve ilişkilerde küçük grupların önemi, küçük gruplar ve 

birincil ilişkiler, küçük gruplar ve sosyalleşme. Yüz yüze ilişkilerin baskın olduğu yerlerde, 

insanlar arasındaki bağların anlamlandırılması,  birey ve bireyler arası ilişkiler çerçevesinde,  

olay ve davranışların temelini anlamaya çalışma. 

 

 

SOS 214 TOPLUMSAL GRUPLAR, ÇATIŞMA VE TOLERANS 

Toplumsal Gruplar Çatışma Ve Tolerans Dersi, insan davranışlarının çevresel etmenlerden 

nasıl etkilendiği, bir davranışın oluşumunda sosyal psikolojik yaklaşım ve yöntemleri 

anlamak, birey ve bireyler arası ilişkiler çerçevesinde, davranışın temelini oluşturan, sosyal 

faktörleri anlamaya çalışmaktır. Sosyalleşme- kültür ve kişilik ilişkilerinin incelenmesi ve 

anlaşılması da dersin önemli amaçlarındandır. 

 

 

SOS 215 GENÇLİK SOSYOLOJİSİ 

Dünya’da ve Türkiye’de gençlik algısını kavramak, gençlik ve sosyal kimliğin oluşmasında etkili olan 

faktörleri öğrenmek. Gençlik değişik sosyalleşme tiplerini, yabancılaşma konusunu, gençlik 

problemlerini, kuşaklar çatışmasını… kavramak dersin amacını oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

SOS 216 SÖMÜRGECİLİĞİN SOSYOLOJİSİ 



Sömürgeciliğin Sosyolojisi dersinin amacı derste işlenilecek temel konulardan Sömürgecilik ve 

Emperyalizm Kavramları, tarihsel arka planı ve süreci, geçmişten günümüze sömürgecilik ve 

sömürgeci politikalar, günümüzde sömürgeciliğin küreselleşme ile aldığı yeni biçimlerinin ders 

planında verilen çalışmalar çerçevesinde öğrencilerle farklı perspektiflerden değerlendirme, anlama ve 

yorumlamayı amaçlamaktadır. 

 

 

SOS 219 ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAMA 

Bu ders sonunda öğrenciler, çokkültürlülük ve birlikte yaşamak olgusunun önemini kavramak. 

Modern dönemin önemli bir olgusu olan çokkültürlülük düşüncesini anlamak. Bu bağlamda, 

çokkültürlülük düşüncesinin sosyolojik önemini açıklaması ve tartışması.   Kültür, çokkültürlülük, 

kültürel çoğulculuk, üst kültür, alt kültür, türkiye`de ve dünya`da çokültürlülük 

 

SOS 221 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ 

Kurumlar sosyolojisinin konusu, önemi,  diğer sosyoloji disiplinleri ile olan ilişkisinin öğretilmesi. 

Kurumlar sosyolojisinin yapısı ve işlevlerinin öğretilmesi.  kurum, kurumların özellikleri, kurumların 

yapısı ve işlevleri, toplumsal kurmlar hakkındaki değişik kuramlar, kurum olarak aile, eğitim, din, 

ekonomi, siyaset, boş zamanlar... 

 

 

SOS 222 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 

Eğitim sosyolojisinin konu, konum ve tarihinin öğretilmesi. Eğitim sosyolojisinin diğer bilim dalları 

ile olan ilişkisinin öğretilmesi. Sosyalleşme,  eğitim sosyolojisi teorileri, eğitim ve sosyal yapı, makro 

ve mikro toplumsal gruplar. Türk eğitim sistemi ve Türkiye?nin eğitim sorunlarının öğretilmesi dersin 

amacını oluşturmaktadır. 

 


