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3.SINIF 

 
 

SOS301 SOSYOLOJİ TEORİLERİ III 

 

Modernizm, Modern Toplumun Temelleri, Eleştirel Teoriler, Yapısalcılık, Post-modernizm, 

Küreselleşme ve Yerelleşme, Frankfurt Okulu, Yeni Emperyalizm ve Yeni Kölelik gibi sosyolojik 

kuramlar karşılaştırmalı bir perspektif içinde ele alınır. 

 

SOS 302 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI 

 

Bu derste temel olarak, modern Türkiye`nin tarihi, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel ve sınıfsal yapısı ele 

alınmaktadır. Bu derste aynı zamanda, Cumhuriyet döneminde Türkiye`nin toplumsal yapısının yeniden 

şekillenmesi, oluşan yeni ekonomik düzen ile siyaset ve toplum arasındaki ilişkiler; Yeni Türkiye`nin 

siyasi, ekonomik ve toplumsal yeniden oluşumun ideolojik temelleri, tek-partili dönemden çok-partili 

döneme geçiş ve bu geçişle bağlantılı toplumsal ve ekonomik alanda yaşanan sınıfsal ve düşünsel 

değişim, 1960, 1971 ve 1980 dönemlerinin toplumsal yapıya olan etkilerinin ekonomik-tarihsel-politik 

perspektifle incelenmektedir. Bu derste aynı zamanda, Cumhuriyet döneminde Türkiye`nin toplumsal 

yapısının yeniden şekillenmesi, oluşan yeni ekonomik düzen ile siyaset ve toplum arasındaki ilişkiler; 

Yeni Türkiye`nin siyasi, ekonomik ve toplumsal yeniden oluşumun ideolojik temelleri, tek-partili 

dönemden çok-partili döneme geçiş ve bu geçişle bağlantılı toplumsal ve ekonomik alanda yaşanan 

sınıfsal ve düşünsel değişim, 1960, 1971 ve 1980 dönemlerinin toplumsal yapıya olan etkilerinin 

ekonomik-tarihsel-politik perspektifle incelenmektedir 

 

SOS303 TOPLUMSAL TABAKALAŞA VE SINIF İLİŞKİLERİ 

 

İnsan ve insan gruplarının davranışlarını etkileyen faktörleri anlamak çalışmak, insanların grup ve 

toplumdan etkilenme durumlarını incelemek, tutumların gelişmesinde kültürel faktörlerin etkileyici 

unsurlarını irdelemek. 

 

SOS304 DİN SOSYOLOJİSİ 

Din, toplum ve dinin toplumsal işlevi, din ve toplumun etkileşimi, dindarlık, dini tutum, dini davranış, din 

ve ekonomi, din ve siyaset, din ve aile, din ve eğitim, din ve toplumsal değişim, din ve sekülerleşme gibi 

konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

 

SOS305 NİCELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

 

Bu ders sosyolojide kullanılan niceliksel araştırma yöntem ve tekniklerine özgü, araştırma konusunun 

seçiminden rapor yazımına kadar olan süreci öğreterek öğrencinin niceliksel sosyolojik araştırma 

yapabilecek düzeye getirmektir. İstatistiksel analiz, matematiksel kavramlar, frekans dağılımları, grafik 

teknikleri, yüzdeler, dağılım ölçümleri, ortalamalar, standart sapma , standart normal dağılım, çapraz 

tablolar, korelasyon, regresyon, tahmin, çoklu veri analizi, kısmi korelasyon, çoklu regresyon, trend 

analizi, indeks sayılar gibi nicel kavramlar uygulamalı olarak öğretilir. 

 



SOS306 NİTELİKSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

 

Sosyal Bilimlerde farklı yaklaşımlar, Niteliksel Araştırma Nedir? Niteliksel araştırmada farklı 

yaklaşımlara bir örnek: feminist yaklaşım ve feminist yöntem, niteliksel araştırmada veri toplama 

teknikleri, niteliksel araştırmada veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmeleri, niteliksel araştırmada 

ikincil kaynaklar, niteliksel araştırmada analiz ve yorumlama, nitel verilerin raporlanması, toplumsal 

araştırmada araştırmanın rolü ve araştırma etiği, niteliksel araştırmada sorunlar, sınırlamalar, görüşme 

rehper formu örneği 1-2, Türkiye’de nitel araştırma örneği 1-2 . 

 

SOS307 OSMANLI’DA TOPLUMSAL YAPI 

 

Osmanlı toplumunda sosyal, dini, kültürel, ekonomik, siyasi kurumlar, siyaset ve toplum ilişkisi, sosyal ve 

ekonomik tabakalar, siyaset düşüncesi ve siyasi meşruiyet, kent hayatı, sosyal ilişkiler, gündelik ve sosyal 

hayat, birey ve cemaat, etnisite ve siyaset, sosyal değişme 

 

SOS308 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TÜRKİYE’DE KADIN 

 

Dersin içeriği aşağıdaki maddeler temelinde planlanmıştır: 1.Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının 

anlamlarını öğrenir. 2.Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını birbirinden ayırır. 3.Toplumsal alanda 

eril ve dişil ayrışmayı oluşturan ölçütleri ve mekanizmaları anlar. 4.Toplumsal gelişme ve değişme 

sürecinde kadının konumunu sorgular. 5.Eğitim alanında kadının konumunu sorgular. 6.Evlilik, aile ve 

annelik olgularının kadın üzerindeki yansımalarını tanımlar. 7.Feminist yazına ilişkin belli düzeyde 

literatür bilgisini elde eder. 8.Emeği ücretlendirilen kadının emek pazarındaki konumunu sorgular. 

 

SOS309 SİYASET SOSYOLOJİSİ 

 

Bu dersin amacı Siyaset bilimi ile sosyoloji bilimi arasındaki ilişkiyi , siyaset, iktidar ve devlet kavramlarını 

öğretmek.Otorite ve meşruiyet tiplerini kavratmak, Siyasetin sosyolojik olarak analizini ve farklı bakış 

açılarından öğretilmesi.Din ve siyaset ilişkisini siyasal katılım, Parti sistemleri ve seçimler, Türkiye’de 

siyasetin gelişimi ve değişiminin öğretilmesi. 

 

SOS310 MEDYA METİNLERİNİN KÜLTÜREL ANALİZİ 

 

Kitle iletişim süreçlerindeki gelişmeler ve bu süreçlerin tarihsel konjonktürleri arasındaki ilişkileri 

tartışabilecektir Temel kitle iletişim modellerini tanımlayabilecektir Temel itle iletişim kuramlarını ve bu 

kuramların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayabilecektir Ders kapsamında işlenen iletişim kuramları 

perspektifinden medya toplum ilişkisini tartışabilecektir Ders kapsamında işlenen iletişim kuramlarını farklı 

medya metinlerinin analizine uygulayabilecektir Medya metinlerinin analizinde, iletişim alanına ait uygun 

terminolojiden faydalanabilecektir Akademik dilde bir ödev yazabilecek beceriyi sergileyebilecektir. 

 

SOS311 FEMİNİST KURAM VE METODOLOJİ 

 

İster küreselleşmenin dayattığı neoliberal kapitalizm olsun, ister totaliter rejimler olsun, ister köktencilerin 

dinsel ve ahlaksal söylemlerinin belirgin olduğu muhafazakâr bir siyasi anlayış söz konusu olsun ?kadın? tüm 

bu politikaların nesnesi durumunda. Bu duruma yol açan koşulları, bu durumun nedenlerini incelemek, ayrıca 

çözümler üretmek, deneyimlere, yaşanmışlıklara kulak vermek bu dersin içeriğini oluşturuyor. 

 

SOS312 KIR SOSYOLOJİSİ 

 

Kırsal ve kentsel ayrımda kullanılan ölçütler: Köy sosyolojisinin, konusu ve önemi; Köy tipleri, Türkiye’de 

kırdan kente göç, Türkiye’de yapılmış köy araştırmaları, yöntem ve teknikleri, öğrencilerle örnek köy gezisi 

ve araştırmasının yapılması. 

 



 

 

SOS 314 SAĞLIK VE HASTALIK SOSYOLOJİSİ 

 

Sağlık sosyolojisin temel kavramları, sağlık ve toplum arasındaki ilişkiler, sosyal sağlık ve sosyal sistem, 

hastalık ve sosyal ilişkiler sistemi, sağlık sistemi ve modern sağlık bilimi, doktor ve hemşire ilişkileri, sağlığın 

sosyal örgütlenme biçimi, dinsel tutumlar var sağlık ilişkisi, beslenme ve kültür ilişkisi, doğum öncesi kadının 

toplumdaki statüsü. 

 

 

 

SOS317 EKONOMİ SOSYOLOJİSİ 

 

Bir disiplin olarak ekonomi sosyolojisin konusu, tarihi ve yöntemleri, ekonomi bilimi ve genel sosyoloji 

ilişkisi, sosyal ekonomik davranışlar, ekonomi sosyolojisinde metodolojik sorunlar, ekonominin diğer alanlarla 

ilişkisi, ekonomi kültür ilişkisi, ekonomi politika ilişkisi, ekonomi sosyal ve sosyal sistem, üretim, tüketim, 

endüstri toplumunun kurumsal sorunları, endüstri toplumunun değişimi gibi konular dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

 

SOS318 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 

 

Endüstriyel toplumlar ve ilk dönem sosyologları ve endüstri toplumu, çağdaş endüstri toplumu teorileri, 

endüstriyel yönetim metotları, iş gücü piyasası, endüstri ilişkileri kavramı ve sendika kavramı, meslek olgusu 

ve sosyolojik olarak tanımlanması, risk toplumu kavramı ve yapısal özellikleri, risk toplumunu etkileyen ve 

biçimlendiren faktörler, sanayileşme politikasının tanımı, iktisadi gelişmişlik- sanayi toplumu ilişkisi, 

Türkiye’de sanayileşme,  sanayileşme çabalarında dönüşüm ve Türkiye, endüstri çalışmaları ve Türkiye. 

 

 

 

SOS322 HUKUK SOSYOLOJİSİ 

 

Bilim olarak hukuk sosyolojisi, hukuk, sosyoloji, hukuk felsefesi, yazılı olmayan hukuk, yazılı hukuk, hukukun 

önemi, adalet, eşitlik, hukuk sosyolojisinde yöntem, pozitif hukuk anlayışı, yorumsamacı hukuk anlayışı, hukuk 

sosyolojisi ve diğer bilimler, hukukun toplumsal temeli, hukuk alanındaki değişimler, politik sosyalleşme, haklar, 

kamu yararı ve demokrasi, demokratik tutumların oluşması. 

 

SOS323 TARİH SOSYOLOJİSİ 

Bir bilim dalı olarak tarih sosyolojisinin konusu, tarih ile sosyolojinin ortak noktaları, tarih ve diğer disiplinler, 

tarih ve toplumsal kurumlar, değişik tarih anlayışları, Comte, Marks, Durkheim ve Weber’in tarihi metotları, 

medeniyetlerin kuruluş ve yıkılışlarına etki eden faktörler oluşturmaktadır. 

 

 

SOS325 PAZARLAMA SOSYOLOJİSİ 

 

Öğrencilere pazarlama disiplininin temel kavramlarını tanıtmak, pazarlama konularının sosyolojik kuramları 

bağlamında ele alabilmek ve sosyoloji birikiminin pazarlamada nasıl kullanılacağını analiz etmek. 

 

 


