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4.SINIF 

 
 

SOS401 TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ 

 

Türk sosyolojisini tartışmak, Türk sosyolojisinde temel fikirleri analiz etmek, Türk sosyolojisinde temel 

çalışmalar, Türk sosyolojisinin tarihsel gelişimi 

 

SOS403 BİTİRME TEZİ ÇALIŞMASI – I 

 

Bu derste öğrencinin bitirme tezi konusunda yoğunlaşması sağlanarak mezuniyet için gerekli tezin hazırlanması 

amaçlanmaktadır. Bu ders iki ayrı ders olmakla birlikte birbirini izler. Dersin hedefi sosyolojide kuram 

ve uygulama arasındaki ilişkiyi kurmaktır. Öğrencinin ilgi duyduğu bir alanda sosyolojik okuma, 

araştırma ve yazma yeteneklerini ve tekniklerini geliştirir.  Öğretim üyesinin gözetiminde teorik veya 

ampirik bir çalışma konusunun belirlenmesi, ilgili literatürün gözden geçirilmesi ve bir tez araştırma tasarımının 

hazırlanmasına yardımcı olur.  

 

 

SOS404 BİTİRME TEZİ ÇALIŞMASI – II 

 

Belli bir alanda, dört yıllık eğitim boyunca edinmiş olduğu bilgi ve becerilerini sistematik bir şekilde 

kullanma yeteneğini geliştirmek.  Bilgi ve yeteneklerin bir metne dönüştürülmesi 

 

 

 

SOS405 BİLGİ SOSYOLOJİSİ 

 

Öğrencinin sosyal gerçeklik ve olgularla bilgi ve bilgi süreçleri arasındaki etkileşim hakkında bilgi sahibi olması.  

 

 

SOS406 ELEŞTİREL SOSYOLOJİ 

 

Marx’ın ortaya koyduğu ekonomik determizm düşüncesine eleştirel bir tavırla Frankfurt Okulu’nun 
temsilcilerince ortaya konulan eleştirel düşüncenin sosyolojik anlamda uygulanması olarak ifade edilen 
eleştirel sosyolojinin, teorik arka planının yanı sıra adı geçen okul tarafından geliştirel sosyolojik 
kuramların anlışılması ve yorumlanması; bu eleştirel düşüncenin yalnızca sosyolojik bağlamının değil ve 
fakat aynı zamanda edebiyat, felsefe, siyaset, sömürgecilik vb. uygulamalar doğrultusunda 
yorumlanmasının sağlanması.    
 

 



SOS407 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 

Çevreye ilişkin tartışmalardan haberdar olma. Çevre ve toplum ilişkileri hakkında bilgi sahibi olma. Çevre 
konusuna ilişkin bir hassasiyete sahip olma. Çevre ve toplum ilişkisi hakkında eleştirel bir tutum 
kazanma. 
 

 

SOS408 BİLİM VE TEKNOLOJİ SOSYOLOJİSİ 

 

Teknoloji, Bilim, Rasyonalite, Batı-dışı Teknolojiler, Yerel Bilgi, Modernlik ve Teknoloji, Siyaset, bilim ve 

Teknoloji, İktidar ve Teknoloji, Teknokrasi, Rasyonalite ve Planlamacılık, Teknoloji ve Cevre, İktidar ve 

Gözetim Toplumu 

 

SOS409 SANAT SOSYOLOJİSİ 

 

Sanatın doğası hakkında kavrayışa sahip olma. Sanat ve toplum ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma. Sanata 

yönelik eleştirel bir bakış açısı edinme. Sanatın çeşitli sosyal formasyonlar ve olgularla ilişkisi hakkında bilgi 

edinme. 

 

 

 

SOS410 TOPLUMSAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİ 

Geleneksel toplumsal hareketlerin toplumsal yapılara etkilerini tartışır. Geleneksel toplumsal hareketlere neden 

olan etkenleri, hareketlerin doğuşunu ve gelişimini sorgular.Yeni toplumsal hareketlerin kendinden önceki 

hareketlerden gösterdiği farklılıkları, kendi özgün dinamikleri ve biçimlerini değerlendirir.Yeni toplumsal 

hareketlere ilişkin temel yaklaşımları ve tartışmaları sorgular. 

 

 

SOS411 GÖÇ SOSYOLOJİSİ 

 

Göç olgusunu tanımlayabilmek; göç sosyolojisinin konularının farkında olmak. Göç olgusuna ilişkin 

kavramları ve kuramları tanımlayabilmek. Göç olgusunun dinamiklerini bilip, ilişkilendirmek. Göçün 

sonuçları hakkında bilgilenmiş olmak. 

 

SOS412 İDEOLOJİ VE SÖYLEM ANALİZİ 

 

İdeoloji ve Söylem Analizi Seçmeli İdeoloji ve söylem kavramlarının sosyolojik boyutlarının inceleneceği bu 

derste, Marx, Lukacs, Gramsci, Althusser, Saussure, Nietzsche, Foucault, Laclau, Mouffe, Derrida, Said ve 

Habermans gibi kuramcıların ideoloji ve söylem üzerine tartışmaları analiz edilecektir. 

 

SOS413 GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİ 

 

Günlük Yaşam Sosyolojisinde Temel Kavramlar, Epistemolojik Unsurlar; Kuramsal Yaklaşımlar: Neo-Marxist 

Akım İçinde Habermas, Heller; Fenomenolojik Yaklaşım İçinde Schutz, Berger ve Luckmann, Ardigo; Kuzey-

Amerika Mikro Sosyolojisinden Goffman ve Garfinkel; Yeni Yaklaşımlar: Maffesoli; Pratik, Beden, Kuram: 

Foucault ve Bourdieu, de Certeau; Günlük Yaşamın Eleştirisi: Yeni-Freudcu Çalışmalar, Marxism ve Psikanaliz; 

Günlük Yaşamın Görülebilir Unsurları; Yaşam-dünyasında Yapılar; Popüler Yaşam Biçim ve Stratejileri; Sosyal 

Sınıflar ve Günlük Hayat; Günlük Hayat ve Toplumsal Cinsiyet. 

 

 



SOS414 KÜLTÜR VE KİMLİK 

 

Kültür ve kimlik kavramlarının anlaşılması. Çokkültürlülükte yer alan kültür, etnisite, farklılık kavramlarının 
anlaşılması. Kültürel kuramda kimliklerin inşasının öğrenilmesi. Türkiye’de farklı kimliklerin oluşumunun  ve 

toplumsal arka planlarının anlaşılması 

 

 

SOS416 TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE DIŞLANMA 

 

Toplumsal eşitsizlik ve sosyal dışlanmanın nedenlerini incelemek, çözüm önerileri getirmek, Türkiye’deki 

dezavantajlı gruplar üzerine çalışmalar sunmak 

 

 

SOS417 KALKINMA SOSYOLOJİSİ 

 

Kalkınma sosyolojisinin konu konum ve tarihinin öğretilmesi, ekonomik yapı ile sosyo-kültürel yapı arasındaki 

ilişkiyi öğrenme, sosyo-ekonomik davranışlar ve bunları etkileyen faktörlerin öğretilmesi, toplumsal olaylara bir 

bütün olarak bakabilmenin öğretilmesi. Kalkınmanın ve gelişmenin kültür, politika ve sosyal sistem ile olan 

ilişkilerinin öğretilmesi, ekonomik sürecin sosyolojik analizinin öğretilmesi. 

 

SOS418 KİTLE KÜLTÜRÜ VE POPÜLER KÜLTÜR 

 

Kültür, popüler kültür, medya ve kültür, popüler kültür ve devlet, kültürü meydana getiren unsurlar, post 

yapısalcılık ve popüler kültür. 

 

SOS419 UYGULAMALI SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR – I 

 

Sosyal bilimlerin temel özelliklerini,  araştırma metot ve tekniklerini tanımayı, araştırma yöntemlerinin kuramsal 

temellerini, kuramsal farklılıkları, nicel ve nitel araştırma arasındaki benzerlik ve farklılıkları, bu farklılıkların 

yapılan araştırmalara nasıl yansıdığını,  araştırmanın aşamalarını, hipotez geliştirme, evren ve örneklem seçimi, 

soru kâğıdının hazırlanması dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır. 

 

 

SOS420 UYGULAMALI SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR – II 

 

Sosyal araştırma için evren ve örneklem seçimi, geçerlik güvenirlik, verilerin analizi, verilerin yorumu, rapor 

hazırlama. 

 

SOS421 MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA KADIN 

 

Dünya siyasi ve ekonomik işleyişi ile klasik Ortadoğu politikalarını ve Türkiye’nin konumu gösterebilme. 

Ortadoğu ülkelerinin sosyal ve siyasal yapılarını açıklayabilme. Ortadoğu kavramı tarihsel süreç içinde dinsel, 

siyasal ve etnik yapısı, siyasal sistemlerin ortak özellikleri ve bu sisteme etki eden faktörleri sıralayabilme. 

Büyük Ortadoğu Projesi’nin bölge ülkelerini nasıl etkileyeceği ve Türkiye’ye yansımasını gösterebilme. 

 



SOS422 DEMOGRAFİ VE NÜFUS HAREKETLİLİĞİ 

  

Demografinin tanımı, çalışma alanları ve yöntemleri Demografinin bir bilim olarak tarihsel kökenleri Bilimsellik 

sorunu ve nüfus sosyolojisi yaklaşımı Güncel tartışmalar 

 

 

SOS424 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KURAMLARI 

 

Modernleşme kuramları ve eleştirileri, gelişmişlik-azgelişmişlik kavramları, evrim-devrim ve ilerleme 

kavramları, geleneksel toplumdan sanayi ve kapitalist topluma geçiş, endüstri devrimi, Fransız devrimi gibi 

büyük toplumsal değişmeler, düzen ve değişim açısında birey-toplum ilişkisi. 

 

SOS426 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ 

 

Edebiyat ve sosyoloji ilişkisini kavramak, edebi metinlerin sosyal incelenmesini yapabilmek, edebiyat 

ve sosyoloji bilimleri arasında etkileşim kurarak edebiyat ürünlerine sosyolojinin birikimlerinden 

bakmayı sağlamak. Sosyoloji biliminin farklı çalışma alanları ile kurduğu ilişkiler sonucunda ortaya 

çıkan edebiyat sosyolojisi, toplumsal gerçekliğin esaslı bir analizine yönelen bütün toplum kuramcıları 

için önem taşımaktadır. 
 

 

 

 


