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BAyBURT üNivBnsirusi iNsıN VE Topı-uıu niı-ivıı.Bni nıxÜı-rnsİ
sosyo1-oıi nÖıÜrırÜ ı_İsaNs pRSGRAMı DERS İçonİxı_Enİ

l. YARIYIL
sosyoı-o.ıiyp ciniş

I (3-0 ) 6

Sosyolojiııin tanımı. konusu. gayesi. f-arklılığı. sıııırları ve sosyal İlİmler İÇİııdekİ Yerİ.
sosyolojinin t,,i, ill. olarak oılaya çıkışından öı,ıceki dönemde sosyal düştincenin gelişmesi
hakkında geı-ıel ve kısa bir bilgi. sos1,olo.iiniı-ı bir ilinı olarak doğtıştı r,e gelişmesi. sos1'olojiııin
doğuşuna önciiltik yapan bazı sosıologlarıı-ı ten"ıel göri.işleri. çağdaş sosyolo.İinin temel
özellikleri" sos1,olo.iide y,eııi 1aklaşııııIar. sos1olc-ı.iidc- ıııetodolo.ji lıakkında genel bilgi. aile
kurıımuı-ıa teorik 1,aklaşııırlar" grLıp sosl,al stati.i. stısl,al rol, sosy'al yapı ve sosy'al iliŞkiler
kavranılarıı-ıın iırçeleırnresi. Türkiye'de sosyolojinin doğıışu ve gelişmesi: Türk toplumunda
aile. boşanı-ıra. eııdüstrileşn-ıe ve aile. ekoı-ıt,ıı-ı,ıi kı.ırrıı,ı,ııı. e,ğitiı,ıı kı-ırııırııı. dİıı kıırtııı-ıtı. sİvasal
kurumlar.

SOSYAL VE KÜLTÜRBı ANTRoPoLoJi

(2-0 ) 4

Antropoloji ekolleri. ktilttir kavraıı,ıı ve kuranıı. soi,-aile ı,e akrabalık ilişkileri. diıı (tapınmabüyi_i-tabu-ritüellcr toten-ı-ıııittılo.İİ ı b. ). cı,lİlİk 1o1ı[iıııısal cİı-ısİl et kt,ıı-ıı-ılıırı elc alıı,ııııaktadır.

FELSEFEYE GiRİŞ

| Q-0 ) 4

Felsefenin taııııı-lı. kar raıı,ı çöziiıııleıı,ıesİ. alaı,ı taıaıııısı- f elscf cı,ıİı,ı tııııııııı. aliıııı. ktıı-ıtıstı
ve gerekliliği. f'elset-eniıı doğıışıı. tarihsel gelişimi. f'elset-eııin sosyolo.ii1,1e bağlantısı. f-etsefbde
temel prcıblen-ı alaı-ıları. bilgi felscf-esi vc problemleri. felsefe tarihi açısından bilgi teorileri"
biliıı f'elsef-esi. probleırıleri ve teorileri. r,arlık t-elsef-esi ve kavranıları. r,arlığa ilişkiı-ı teorilerin
çöztiıırlenır-ıesi.

psiKoloJiyE ciniş

I (3-0 ) 4

PsikoloIinin tanımı, konı,ısı,ı. gay,esi, sıı-ıırları ve sosyal ilimler İçindekİ yerİ. psikoloİİnİn
bir ilim olarak doğuşıı ve gelişıııesi. 1ısikolo.jiııiıı alt dalları. psikoltı.iiniıı 1öı,ıteıııi. diirtiiler vc
güdüleırnre, güdüleı-ıır,ıeniır doğası. güdüleriı,ı sıı-ııf'laı,ıdırılıı-ıası. tgırıcl ihtilaçlarııı tatır,ıiııi,
engelleme çatışma ve savunnla ırrekaııizıı-ıaları.

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERi I (3-0 ) 3
Nicel araştırnıa 1,öııteıııiııiıı kaı.,raır,ıları. tjzellikleri. tarihçesi" kullaııııı,ı alaııları. ııitel
yöntem ile karşılaştırılnrası, adınıları verilir. 1,öııtcnıin ktıllanıldığı yayınlanmış araştırmalardan
örnekler tartışılır ve ıricel araştırnla 1,öı-ıtenriıri ulgulal,abilecek bİr araştırıTıa taslağı hazırlaırır.
Bı.ı ders. nicel bir soslal araştırılıirııın geı,çcklcştiı,ilıı,ıcsi \c |,i-ıl)()ı,cdilııicsi gil-ıi tckııik ktıı-ıiıları
içermektedir.

TüRK

oiıi

ı

(2-0 ) 2
Dil nedir? Dil ve Kıiltür ilişkisi. l'ıirk diliniıı clı_iııra dilleri arıısırıdaki 1,eri. Tiirkçede sesler

r.,e

sııııflandırılıırası. Hece bilgisi. Yazıı-ıı kı-ıralları \,e ııygulaırıası. Noktalanıa işaretleri ve
uygı"ılaırrası. Yapıı-ı,ı eklcri ve ıır gıılııı-ıııısı

YABANCI uiı- ı

(2-0 ) 2

to be, possessive adjectivcs ob.iectiıc pron()LıIıs iııdcfıııite & dcllııitc article lrave got l,ıas gcıt.
there is - are. this. tlrat adverb of placc / tinre in .oıı . at siıııplc prcseı,ıt" lıow ofteır . fiequency
adverbs sinrple prcsent, relatcd exercises soıııc. an). a lot. ıı-ıucl-ı, ıııany nobody/

ı-ıo

tıııe/

ş,r l|_-,
.

+

somebody" an}"tİng. nowhere ııot ı aı1},. ıı(). IıoIı. not+aıır,btıd1,/

i1111,çllg/

an,vthing present cont..

and, so, because, but past sİıııple, past cont. luture l"ense, ınodals nrodals.

ATATÜRK

İıxnı,rRi vg iııxıLAp TARİııİ ı Q-0 )2

İnkılabıı-ı tanıı]ıı ı,e Ttirk İırkılabı. Osı-ı,ıııı,ılı Derletiııiı-ı 1ıkılışı. N,lilli ]\4iicadclc
Dönen-ıi. Milli Mticadele Döı-ıeıı-ıiı,ıde yapılaıı sar,,aşlar. koııgreler. deı.,letlerle olan
ilişkiler ve yapılan anlaşnıalar. Lozan Barış Aııtlaşnlası.

2. YARIYIL
SoSYoLoJİYE cİırİş Il (3-0 ) 3
Sosyolo.iik bakış açısı vc sosyolo.|ik düşüıııı-ıe; Sosyolo.jide tenıel

yaklaşımlar:
yapı: 'Ioplumsal

Toplunısal olay ı.,e olgularıı-ı nitelikleri: Topluııı kavraıı-ıı \,e toplumsal
değişme, ııeden ve sonuçları: Sosyalleşnıe ve gündelik havat: Sosyal kontrol mekanizmaları:
Kültür olgusu; Toplumsal tabakalaşma, sınıf ve sınıfsal eşitsizlik; Toplumsal kurumlar ve
örgütlenmeler (Diıı, Aile, Moderır topluıırsal örgütleırııreler); Yoksuiluk, topiuırısal dışlaırı-ııa;
Küreselleşnre: Kcntleşnle vc göç: Ti.irkil,c ı-ıi-ifiısıı ı c özclliklcri \{cclı ıı. cı-ıcliistrilcşıı-ıc .;ıiı,cci ı c
sorunları, iletişinı ve kitIe iletişiıııi: Kinılik ve türleri. ırk ve etııisite..

KURUMLAR SoSYot.oJİSİ

(2-0 ) 1

Kurunrlar Sosyolo.jisi dersi. toplı-ıııısal kı-ıruı-ırIara odaklanır. Kuırumlarıır oluşum ve
geliŞim dinamikleri. yapı ve işleyişleri irdelenir. Bu çerçevede sosyolo.iik açıdan kurum
kavramı ve temel özellikleri, kurun,ıların oluşumu ve yapılaşma-kalıplaşma süreci, kurumsal
değiŞme, kuruınların fonksiyonları, kurı.ımlar arası ilişkiler ve etkileşim, siyaset kurumu: temel
kavraınlar ve yaklaşınılar, siyaset kurı-ıı-ı-ıuııruı-ı lbırksiy oırları, alt kuruıırlarıyla ilişkileri, ekoırorı,ıi
kurunıu: temel kavramlar. ekoıri,ıı,ı-ıik dıişiiııceniı-ı gelişim seyri" ekonomi kı_ırumunun
fonksiyonları. sosvo-ekoı-ıoı,ııik sistcııı|er. aile kı-ırı.ııııtı. diıı ktırumu. eğitinı kurunıu, serbest
zanıanlar kurıııı-ıı,ı: teı'ııel 1,aklaşınılar. serbest 7,aman kurıııııı.ıı-ıun artan öııemi ve fonksiyonları,
Post endüstriyel toplunılarda serbest zaman; küreselleşme ve serbesi zaman gibi konıılar ele
alınacaktır..

FELSEFEYE GİRİŞ Il (2-0)

4

Felsefenin tenıel ııreseleleriırin verilmesi ve teıııel sorunlarıı-ıın tanıtılması. clevlet. siyaset.
eğitiııı f'elscf'esi: bilgi. bilinç. ı,ar[ık. doğa. yöııten-ı. gerçeklik. özne-nesne.
Soyut-Soıllut. çıkarsania. aı-ıaliz. tÜı,ııdeııgelinl. tLiıneVarıır-ı. diyalektik gibi tenıel kavramları
tanlmlamak; t'elsef'eniıı belli başlı inceleme konularını ele almak; düşün yeteneğinin gelişimi
iÇin fblsefi irdelemelerde bulunmak ve önenıli lelsefecilerin ortaya attıkları kavramlar_
Platon'da idea, Hegel'de tin. Kaırt'ta saf akıl gibi konular üzerine tartışmak.
Sanat, din f-elsefbsi"

psiKoLoJiyE GiRiş Iı (3-0 ) {
Genetik ve Davranış. Dikkat ve Algı. İıısan Ögrenınesi ve Bel|ek. Düşünme ve problem
Çözme, Dil ve İletiŞim, Duygu ve Heyec.anlar" Duyuİar, Kişilik ve Kişilik Kuramları, Davranış
Bozukluklarl ve Tedavisi, Tutunılar ve Önyargı, Davranış üzerinde Sosya| Etkiler.
:.

.:,-)

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ tI (3-0 ) 6
Nitel araştırma yönteminin kavramları. özellikleri" tarİhçesİ. kı.ıllanım alanları.

nİcel

yöntem ile karşılaştırılnıası. adımları verilir. yöntemin ktıllanıldığı yayınlanmış araŞtırmalardan
örnekler tartışılır ve ıritel araştırnıa yöııtenıini ııygulayabilecek bir araŞtırma taslağı |razırlanır.
Nitel araştırıı-ıalarııı özelikleri. ıiiteI di.iştiııcc taı,il-ıi" ııitel araştıı,ıııa tekııikleri çağdaş st-ısyal
kuramlar ışığında iı-ıcelenı-ı,ıektedi r.

rünx uiıi ıı

Q-0 \ 2
Konıpozisyon yazır,ıada ktıllaııılaıı plaıı r,e rıı,gıılııı-ııası. Ttirkçcde isiııı ı'e iıil Çekiııleri.
Za1. ve ecJatlarııı Tiirkçe<Jc kıı[laııış şekillcri. tıdebil,at ı,e diiş|ince dtiııyası ile ilgili eserlerin
okuııup incelenırıesi ve teorik uygı.ılaııiaları. Biliııısel yazıların hazırlanmasında uyulacak
kurallar.

YABANCI »İı- ıı

(2-0 ) 2

Present pert'ect (since. fbr. yet. already. have been to. recently.lately. so f'ar...), present
perfbct coılt.. adjectives (comparatii,,e aııd superlative degree of ad.|ectİves. as..... as. sİmİlarto

) adverbs ( slowly. quietly. f'ast. late ). passir,,es (is doıre. was donc. has / have ben done ..),
conditionals (if clause. type-1,2 - as long as, provided that), relative clause (who, which, that,
whose, where ...), reported speech ( he said that. he told me that..), gerunds-infinitives (I like
listenin. he advised me to .... ). revieu,.

ATATÜRK

iıxpı-nni vrı ixrıı,Ap TARİIıi ıı

Q-0 )2

Türkiye cuıııhuriyeti Devletiııi ortaya çıkaran tarihi şartları. klırucu liderini ve kuruluş
felsefesi ile birlikte Atatürk dönemini öğrennrek

3. YARIYIL
KLASİK SOSYOLO.ıİ ıp«ıRİLERİ

I (3-0 ) 6

Bu ders. sosyolo.iik diiştinceııiıı orta}-a çıkıı-ıasıııcla etkili olaıı f'aktörlerin neler olduğtınu
ve sosyolo.iil,i bir biliııı olarak gcliştiıcıı krırı-ıcrılııı,ıııı öğrcııııcli aıııaçlaırraktadır. BugLinün
sosyal düıryasıı-ıı kavranısallaştırnla biçiıı-ıleri üzerinde etkili olan temel klasik sosyolojık
düşünce ve düşünürleri anlaıırak ve bu düşüırcelerin arka plaırıırda olan tarihsel konjonktürü
kavramayı amaçlamaktadır.

Sosyolojinin temel kuranrları. sosyolo.|inin tarihsel süreç içerisinde kaydettiğini aşamalar.
sosyolojiniır öırde gelen teılısilcileri re görtişleri. sosyolo.jil,e ait kuraııılararasındaki fhrk|ılıklar

SOSYAL TABAKALAŞMA VE HAREKETLİLİK (2-0 ) 4
Sosl,al yapı, sınıf ve tabaka kavraııılarının taıııınları" topluı-ıısal tabakalaşmaıııır
sosyolojideki yeri ve önen-ıi. tenrel özellikleri, konuya ilişkin başlıca teori ı,e yaklaşımların
açıklaırıp eleştirilnresi" yapılan araştırn-ıalardan bazı örnekler alınarak bunların ana|iz edilip
tartışılnıası hedeflenmektedir. T'ürkil,e'ı,ıiıı sosyal yapısıııda sınıf. zümre ve tabakaların yeri ve
rolü tartışılacaktır.

SOSYAL PSİKot,oJİ (3-0

)3

Sosyal psikolojiırin tanımı ve içeriği, sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem, sosyal
algı, sosyal etki ve Lıyma, itaat, liderlik, önyargı, tutumlar, tutum değişimine kuramsal
yaklaşın-ılar. iletişinı ve propaganda. grup yapısı ve dinamiği. sosl,alleşme klilttir kişilik, kültür
kişilik ilişkileri gibi koırularııı stısyolo.|ik bakış açısıyla eleştırel olarak iırceleııınesini
içerınektedir.

israrisriĞp ciniş

(3-0 ) 6

Sosyal bilimlerde verilerin elde edilnıesi. incelenmesi, özetlennresi. analiz edilmesi ve
değişkenler arası ilişkilerin vorumlaırııasıırda öırenıli yere sahip olan istatistik bilinıinin içeriği
ve metotlarının temelleri tartışılır.

TEMEL
(z-0 ) 2

giıci TEKNoLoJiLERİLgni (ÜxivERsiTE sEçMELi

DERs GRuBu)

Temel kavramlar, işletiı-ıı sisteırıi kullanıırrı, kelinre işlen-ı progranıı kullaııımı,
elektronik hesaplanra tablosu ve grafik çizin progranıı kullanınıı ve sunu hazırlama
programı kullanınıı internet hizmetlerinin kullanımı

EKoNoMİ

sosyoıoJisi

(SEÇM[lLi »nns GRUBU ı)

(3-0 ) 4

Toplumsal yapı- ekonomik yapı ilişkisi, işböltimti, mtilkiyet. iiretinr, ttiketim, ekonomik
gelişme ve sorunların sosyolo.jik boyuıtları. çağımızdaki ekonomik sistenılerin karşılaştırılmalı
biçimde incelenıııesi, Sosyal yapı ve ıııısurları. sosyal tabakalaşı-ııa. ekonoıııik olalların sosyal
karakteri, işböltimıi ve ttirleri. tiretim. kıymet. t|iketinı nıübadele vc yenideır böltişiiıı. mülkiyet,
ekonomik gelişı,ı-ıe teorileri. ekoııoı-ııik gelişıııeye etki edeır t-aktörler..

ixrisaıa ciniş (sEçMELi nrns

GRuBu ı)

(3-0 ) 4

İktisadın Temel Kavramları İktisatta Sayısal Yöntemler ve Grafik Okuma Talep Arz
Piyasa, Fiyat O|uşumu ve f)evlet Müdahalesi Ttiketici Teorisi Üretici Teorisi ve Maliyetler
Makro İktisatın Ten,ıelleri Ma] Pivasaları

pĞiriıı FELsEFEsi (sEçMELi

DERs GRuBu

2) (2-0 ) 3

Dersin amacı eğitim felsefesinin temel problem, kavram, akım ve diğer disiplinlerle
iliŞkisine. eğitim- felsefe ilişkisine genel bir bakış vermek. eğitim felsefesiniıı temel
kavramlarını. diğer bilim dallarıyla ilişkisini eğitim ve l-elsel'eııin araştırıııa nıetodlarınü.
felsefenin eğitin-ıe katkısıırı ve eğitiıı-ı f'elscl-esinin sorı-ılarını kavratn,ıak.

çAĞDAş FELsEI-E TARitti vE MIıtiNLERİ(sEçMELi nnns GRuBu

2) (2-0 ) 3

Ondokuzuncu Yüzyıl f-elsef'esiniıı Genel Karakteristiği: Akımlar, Filozoflar, Kavram ve
Sorunlar Alnıan İdealizn-ıi: Johann Gottlieb Fichte .Ioseph von Schelling Friedrich Hegel
Ludwig Feuerbach: Antropolo.İik Materyalizm Karl Marx: Diyalektik Materyalizm Yararcılık;
.Ieremy Bentham ve John Stııart Mill Pozitiı,izn1 ı,e Sosyal Teori: Aııguste Conıte Arthı"ır
Schopeırhauer Soreı-ı Kierkegaard Friedrich Nietzsche

a

SAĞLIK sosyoı-o.ıisi (spçvıBı-i DERS GRuBu

3) (2-0 ) 2

Dersin amacı sağlık sosyolo.|isiniıı temel kavran-ılarını çözümleyerek sağlık ve toPlum
arasındaki ilişkileri çözırıektir. Sağlık r,e hastalık sisteır-ıi. l-ıalk tababeti ve moderır tıP, l'ıastave
lrastalık kavraı,ııları. hasta ve doktor ilişkileri. modern çağda sağlığın toplumsal görünümü
işlenecek konular arasındadır.

ENDüsTRİ

sosyoı,oJisi (sEçMELi nnns GRuBu

3) (2-0 ) 2

Endtistri Devrinıinin tarilıi gelişiıııi ve devrimden önce çalışn-ıa düzcni Endüstri
devrinriniır sosl,al sorı.ıı-ıları Der letiı-ı stıs5 al s«ırı-ıı-ılıırıı ı'ı-ıiitlalıalesi GLiııüıı-ıiizdc eııdiistri
toplumlarınııı özellikleri Model encl|istri ilişkiler sisteııri Lındüstri ilişkiler sistenıinde devletiır
rolü Sendikacılığıı-ı tarihi gelişiıııi Sendikacılığın yapısı, işleyİşİ, günümüzdekİ.sorunları Toplu
pazarlık ve grevler Toplu pazarlığıı,ı güırün-ıüzdeki sorunları Türkiye'de lmparatorluktan
Cumhuriyete geçiş yılları Cumhuriyetin ilk dönemi ve devletçiliğe geçiş2. Dünya SavaŞl Ve
erteSl

4. YARIYIL
KLASİK SoSYoLo.ıİ rEonİLERİ II

(3-0 ) 6

Bu dersin amacı bugüııün sosyal düıryasını kavramsallaştlrma biçimleri üzerinde etkili
olan klasik düşünce ve düşünürleri tanıtabilmek ve dünyayı sosyolojİk perspektiften
anlayabilme becerisi suırabilmektir.

Sosyolojinin Tarihçesi. klasik sosyologların (Comte. Durkheinı, Marx. Pareto ve Weber)
görüşleri ve teorileri. Ttirk Sosyolo.|iTarihinin gelişinı süreci ve ilk Türk Sosyologlarının rolü.

HUKUKA cinİŞ

(2-0 ) 1

Hukuk kı.ırallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırtmı: çağdaş hukıık
sistemleri; hııkukta derleme l-ıareketi ve l'iirk Hlıkı.ıkuııun derleıımesi: yaptırım ve çeşitleri;
kamu lrukuku. özel lrı_ıkuk. karırıa hııkuk dalları ve alt ayrııııları. T|irk pozitif hukuku ve
sorunları; hukukun çeşitli açılardaır rıygrılannrası; hak: hak sahipliği ve ehliyet kavramları;
sorunrl ul uk ve sorı.ınıl ı.ıl ıığun i ş eti l mesi.
l

cüNunı-iK vAşAM sosyoı-o.ıisi

(z-o

)

ı

Farklı sosyoloji kuraıı,ıcıları taraflndaı-ı gündelik lrayatııı yoruırılanırıası üzeriı,ıe yazıIan

klasik ve güncel metinlerin inceleııeceği bu derste. gündelik hayatın

toplumsal
organizasyonunun farklı boyutları üzerinde duru]acak, günlük hayat kalıpları, desenleri,
zihniyet yapıları, dünya algıları. l-ıayat tasavvı,ırları ve bu sınırlarda altüst oluşlar ya da sıradan
farkl ı laşnıalar aç ı kça izl erıebi l ıııek ted i r.

HALKI,A iı-İŞxİı-pR (F-AKÜI-,l,E SEÇMELi DERS GRUBU)

(2-0 ) 3

Halkla İlişkiler Nedir? Halkla ilişkilere yakıı-ı kavramlar nelerdir? H alkla ilişkilerin-.
uygulanıa Halkla ilişkilerin tarihsel gelişinıi ve lıalkla ilişkilerin ilkeleri
Halkİa
ı

.ı
t

ılrrt

ç

ilişkilerde iletişini ve kanıı.ıtıl,ıı FIalkla ilişkilerde araştırnla. planlaııra ve yönetİırr Uygulama
Halkla ilişkilerde ırredya ilişkileri Ilalkla ilişkiler ortanı ve araçları Kurunı İçİ.halkla iliŞkİler
Pazar|ama amaçlı halkla ilişkiler ve sponsorlı,ık Kurumsal Kimlik, Kurumsal Imaj KurUmSal
İtibar, Kriz. Etkinlik Yönetin-ıi Örnek olaylar

nĞirinı sosyoı-oıisi (snçMı,Li DERs GRuBu

4) (2-0 ) 5

Derste sos1,olojik kı_ıraı-ır ve 1,aklaşıııılar çerçevesiııde eğİtİın kurumuırı-ıı'ı toPlumsal
işlevleriniır güncel araştırııralardaır seçilen örneklerle tartışılarak ele alıırması temel
alınmaktadır. Ders kapsaırıında eğitim ve öğretiı-ı-ıiıı kavran-ısal çözümlemesi; eğİtim
sosyolojisiııin gelişinıi, alanı ve koırusu; eğitime sosyolojik yaklaşımın gerekleri; eğitimde
makro sosyolojik yaklaşımlar (İşlevselci kı"ıramlar ve Çatışmacı paradigma) Ve mikro
sosyolojik modeller (Simgesel Etkileşimcilik, Etnometodolo.ji, Fenonıenolojİ) ele alınacaktır.

DEM9KRASİ vE İNsaN HAKLAR1 (sEçME,Lİ DER5 GRtJt]u

4) (2_0 ) 5

Demokrasi Kuraıırlarıııa Giriş Denıı,ıkrasi Teorileri Modern Deıııokrasi Kı-ıramcılarının
Öncüleri: Aristoteles "Halk Egenıen|iği" Montesquieu "llımlı Demokrasi Düşüncesi" J.J.
Rousseau "Radikal Halk Egen-ıeııliği Öğretisi. Tocqueville "Amerika'da Demokrasi" J.S. Mill
"Liberal Temsili Demokrİsi" , Karl Marx ve Paris Komünü İnsan Hakları Kuramı İnsan
Haklarının Korunması İı,ısaıı Haklarıııın Korunınasına İlişkin Başlıca Usuller Uluslararası
Çalışma Örgütü Koruma Sisteırrleri

iınrişivı

vE MEDyA sosyoı-oJisi (sEçMELi »Eırs GRuBu 5) (2-0 ) 4
Bu derste gününr|iz topluıılarında iletişiniin farklı ve yenİ biçimlerİ

üzerine
tartışılacaktır. Özellikle modernleşıı,ıeııiır ve klireselleşııeniıı içinden geçilen evresinde bilgi
akışını hızlandıran ve iletişim ağıııı yaygınlaştıraır yeııi iletişim teknolo.iileri ve bunların
toplumsal etkileri ve siyasal ve ekoı-ıoıırik soıruçları iııceleııecektir.
İletişimin niteliği. iletişinı ve toplrıırı. sos_v-olo.jik n-ıodeller. kitle İletişin-ıin niteligi. kitle
iletişim ve kamuoyıı. kitle ilctişimi tizerine klıranılar. kitle iletişimi ve kültür. Kitlc iletişinı ve
küreselleşme. medya ve İdeolo.ii. ııır,dla ve deır-ıokrasi. ıııedi,a ve etik. nıedya ve reklam.

niı-ci vE BiLiM sosyolo.ıisi (sgçMELi DERs GRuBu

5) (2-0 ) 4

Bilgi sosyolojisinin kurucuları Bilgi sosyoloiisinin tarihi Manırheim'ın bilgi sosyolojisi
anlayışı Batıda siyasal ideolo.ii ve sıırılsal ıapı Ütopik ıe ideolojik düşünceniır gelişimi Aydın
probleıni Sosyal bilimlerin gelişiminin sivasal ve ekoı-ıtıı-ııik bağlanıı Sosyal bilimler ve ulusdevlet Sosyal bilimlerde episteıı-ıo[o.ji Yeni episteııolo.iik yaklaşınılar Evrensel-yerel bilim
tartışmaları Türkiye'de siyasal ideoloji statü grupları

GELişiM psiKolo.ıisi (sBçMELi DERs GRuBu

6) (3_0 ) 3

Gelişimin tenrel kavranrları. teıııel ilkeleri kalıtın-ı ve çevreniıı davranışa etkisi. bebeklik
ve ilk çocuklııkta gelişiııı evreleri. cırla çocı"ıkluk döncıııindc gelişiıı. ergenlik döneminde
gelişinı, ahlak gelişinri kavratılacaktır. Çocukluk anlay,ışına tarihsel bakış. genetik ve kalıtını,
flziksel ve motor gelişiın. bebeklerde öğrennıe, dil kazanımı. bilişsel gelişim, sosyal biliş,
cinsiyet rolü, psiko-sosyal, ahlak gelişimi. ana-baba konı-ıları anlatılacaktır. Ve gelişimle ilgili
kuramlar kavratı lacak.

MEDyA vE psiKoı-oJi (sEçMELi »pns GRuBtJ

6) (3-0 ) 3

Medya ve psikoloji uygulamaları arasındaki ilişkiler, Türkiye'deki ve dünyadaki bu
ilişkilerin larklılıkları ve benzerlikleri. Medyanın bilgileı-ıdirilıııesinde Psikolojinin rolü, Med,va
etiği. Tv. radyo ve siı-ıeı-ı-ıaırıır çocı_ıklar. ergeııler üzerindeki olrııırsı-ız etkileri. Tv. radyo ve
sinemanın çocı,ıklar ve ergeııler i.izeriııdcki olııırrltı etkileri. Medya estetiği ve psikoloji. Medya
estetiğiı-ıiı-ı aııalizi ve bireı,lcı,iizcrindelti ctkilcri \{edrıı ıc şicldcl rc \{cillaı-ııı,ı çticııklırı kaı'şı
olan sorumluluğunu kapsayan bir derstir.

giliN,ı FELsEFEsi (sEçMELi DERs GRtJBu 7) (2-0)2
Bilinı Felsef'enin tanımını 1,aparak. temel kavram Ve akın,ılarını kavratlllr. Bilim
t-elsefesiniıı -özellikle ırıaırtıksalcı biliııi f'elset'esiıideı-ı tarihselci bilinı f'elsefbsiııe doğru
yürüyüşünü ve gelişimi işlenir.

AYDINLANMA FELSEFEsİ (sEÇvıELİ DERS GRUBU

7) (2-0 ) 2

Aydınlannra kavranrı ve Avdınlanrıra felsefesi Röııesans felsef-esi ve sonrası
Aydınlanma Filozolları (I-ocke-Htııııe ve Berkeley) Fransız Aydınlanması İngiliz
Aydınlanması Alıııan Aydınlanıııası Aydınlannla ve Paralaks Aydııılannıanın yarattığı Paralaks
ve modernlik Postn-ıodernizıır ve Aydınlaı-ıı-ııa Aydıı-ılanııra genel bağlamı ve Türk
ınodernleşmesi

5. YARIYIL
çAĞDAş sosyoı-o.ıi rpoııiLERi

I (3-0 ) 6

l930'lar sonrasında gelişen çağdaş sosyolojik teorilerin. tarihsel gelişimlerine göre ve
belli başlı temsilcileri aracılığıyla karşılaştırı,ııalı olarak tanıtılnrası. Bu ders özellikle topluııra
makro düzeyde bakan yapısalcılık, işlevselcilik. yapısal-işlevselcilik, çatışma teorisi gibi
yaklaşımlara odaklanmaktır.

SoSYoLoJİ UYGULAMALARI

t (3-0 ) 6

Bıı sayede öğreı-ıciııin sosval biliıı-ılerdc ııraştırıııiı ıııt,t()tli.ırını kııi raı,ı"ıiısı. l-ıirer se l ıılırıık
toplumsal süreçler üzerindeır analiz 1,apabilme yeteneği ediııebilmesi, sosya| biliın metotları
üzerine tartışnıaları takip edebilnıe ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği
edinebilmesi. sosyal biliı-nleriıı araştırnla ınetotları lıakkında etik ve toplumsal sorumluluk
bilinci edinebilmesi sağ|anır.

rünxiyp,NiN TorLUMSAL yAptSI
Dersin Amaç ve İçeriği

I (3-0 ) 5

Öğreııcileriıı bu derste Ttirkiye'ı-ıin tcıplı,ııırsal },apısı hakkında kapsan-ılı bir bilgi
birikimine sa|rip olırıaları. ı-ııezuı-ı olduktan soııra derste edindikleri bilgi, beceri ve ıı-ıetodolojiyi
kullanarak gerektiğinde toplumsal yapı analizi yapabilmeleri hedeflenmektedir

Türkiye'nin toplunısal ),apısıııı etkilel,eıı ktilti.irel. etııik. dİni. sİl'asİ faktörler- tarihsel
süreçte toplumsal yapıdaki değişiklikler, önemli tarihsel olayların günümüzdeki etkileri.

KLASİK MANTIK

(2-0 ) 4

Bı.ı dersin amacı nıaııtığı taırııı-ıak. nraırtıksal düşünrırek ve ınaırtık felseİ-eSİne aİt
problen-ıleri öğreıınrek. Maııtık tcrimiııiır aı-ılaırrı. ı,ı-ıaııtığıı-ı kısa tarİlrçcsİ. akıl y'ürütırıe ve
Ve ayrlm.
ğeçerlilik, akıl yürütme türleri" nıantık ilkeleri. kavraın ve kavranı ttirlerİ. cİns. tür
kıyas.
içlem, kaplanı, tanınl, bölır-ıe. öııernreler, öııerırre türleri, öırerıııeler arası ilişkiler,

Göç sosyolo.ıisi (spçMELi DERs GRuBu

s) (2-0 ) 2

inter disipliırer bir çalışnıa ıılaııı olıııı Cöç Sosl,tılojisi. cı-ı öı-ıcırili toplıııırsal harekct
biçimlerinden biri olarak göçüıı ııedenlerini. soıruçlarıııı, göç edeııleriı-ı gittikleri yeıri ıırekdıra
uyumlarını, yeni toplumsal yapı ile ilişkilerini sosyoloji disiplini çerçevesinde aırlanıaya ve
açıklamaya çalışır. Bu bağlamda, derste. göç olgusu ve göç teorileri, iş göç ve dış göç konuları,
uluslararası ve ulus aşırı göç ve göçn-ıenlerin oılaya çıkardığı. sorunlar, imkAnlar, tartışmalar ve
toplumlar iizerindeki etkileri tartışılacaktır.

rıriı.ı,iynrçiıiĞiN sosyoı-o.ıisi 1sEçMELi DERs GRuBu

8) (2-0 ) 2

Milliyetçilik kavramıııın doğuşu Milliyetçilik, tanımlar ve kavramlar Ulus, milliyetçilik"
ulus devlet, milli kin,ılik Milliyetçilik-din. ıı-ıilliyetçilik-ulus devlet. nıilliyetçilik-ırkçılık ilişkisi
Milliyetçiliğin tarihsel gelişimi Milliyetçilik Kuramları Milliyetçİ F{areketler ve Devlet Batıdışı toplumlarda ıııilliyetçilik Ttirk Milliyetçiliği Milliyetçiliğin Yenideıı Üretimi
Milliyetçilikte Yeni Yaklaşıı-ırlar Kiircselleşeır Di"iı-ıyada Milliyetçilik

AİLE sosyoı-o.ıisi (snçMELi DERs GRuBu

9) (2-0 ) 3

Ögrenciye ailenin ıre olduğunu" toplun-ıdaki yeriıri, diğer kuruırrlarla ilişkisini, aile
sosyolojisinin ten-ıel kavramlarını. dilini ve aile kı"ırumunun önenıini öğretmek v,e böylelikle
öğrencilere aile kurunıtıııa ilişkin sosyolo.|ik 1,,a cia eleştirel bir perspektif kazaırdırır-ıaktır. Bu
dersçerçevesinde birtoplııı-ıısal kıırı-ıırı ıılarıık ailc. ailc teoriIcri. evlilik tipleri. aileııiıı yapısı ve
türleri. ekonomik. sosyal. siyasal ve 1eıriden üretiııe dair işlevleri. ailenin değişen rolü ve
ailenin toplumsal değişin,ıle ilişkisi, aile içi cinsiyete dayalı işbölümü ve roller, aile içi ataerkil
ilişkiler, çocuk bakımı ve akrabalık ilişkileri ve bcırzeri koırular tartışılacaktır.

KüRESELLEşME TART,IşMALARI (sEçMEt,i uuıı.s GRut}u ı0) (2-0 ) 2
Ders. kiireselleşıı-ıel,e yönelik çeşitli teorik ,,-aklaşımlarıır karşılaştırııralı bir
değerlendirnıesi ile başlay,acaktır. Soı-ıraki atııaç küreselleşmeıriı-ı yol açtığı yapısal
değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu
odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak di-iııl"a sisteıııi 1,aklaşınıı
üzerİne kısa bir tartışma ile tanıamlanacaktır.
I

11.,

,L

GELİşME Sosyoı,o.ıisi (spçırtnıi DERs GRuBu ı0) (2-0 ) 2
Endüstri T'oplı.ınru. Modcrııiznr ve Fordiznr Koloııyaliznı ve Eıırperyalizm

Neokolonyalizm ve Postkoloııyaliznı Vahşi Kapitalizmdeı-ı Liberalİznıe Postnıoderırİznı ve PostFordizm Gelişıııe Kavranııııa Marxist Bakış I}ağıııılılık Oktılıı Dtinl'a Sistenıi Ekleınlenn]e
Kuramı ve Düzenlenme Okulu Kültiirel Gelişnie: Ulı-ıs Devletleriır ve Kadının Akibetİ GelİŞnıe
sosyoloj i si nde eko lo.j ik yaklaşı nı ve süird ürü l eb i l i r kal k ı ı-ııı-ıa

TOPLUMSAL HAREKE,ILER (SEÇMELİ ıruııs GRUBU |l)

(2,0 )2

Bu derste öğrencilere sosyal hareketlere ilişkin temel kavraıırlar. kuranılar ve dİnamİkler
aktarılacaktır. Göç. kinılik. küreselleşıııe. sosyal değişn-ıe. f'en,ıinizm, çevrecilik ile sosyal
hareketler arasındaki etkileşim incelenecektir.

5ANAT vE

EDEBİyır sosyo1-oıİsİ (sBçMELi DER5 GRuBu

ı1) (2-0

)2

Sanat nedir? Sanat-sanatçı-sanatsal Lirüııı r,c toplıım Sanatııı türlcri Sanatla ilgili bilimler
Sanat sosyoloiisiııin içeriği TLırk sinenıası ve sos1,olo.ii Ltel,kel ve sosyolo.ii Resim ve sosyoloji
Sanat tarihi ve uygarlık Türk edebii,atı r,e sos1,oloji [Jatı siııeı,ııası ve sos1,oloji Estetik Sanat

felsefesi

6. YAIiIYIL
çAĞDAş sosyoı-o.ıi rp«ıniLERi tt

(3_0 ) 6

'l960'lar sonrasında gelişen
çağdaş sosyolojik teorilerin, tarihsel gelişimlerine göre ve
belli başlı temsilcileri aracı|ığıyla karşı|aştırmalı olarak tanıtılması. Bı"ı ders özellikle topluma
mikro düzeyde bakan sen,ıbolik etkileşinıcilik. feııoıırenolojik sosyoloji ve etnometodoloji gibi
yaklaşımlara odaklannıaktadır.

SoSYoLoJi UYGULAMALARI tI

(3-0 ) 6

Bu sayede öğrencinin sosyal bilimlerde araştırma metotlarını geliştirmesi. bireysel olarak
toplumsal süreçler üzerinden ana|iz yapabilme yeteııeğiıri pekiştirııresi. sosyal bilini nretotları
üzerine taılışnıaları takip edebilııe r,,e buııu dünyadaki örııekleri ile kıyaslaıııa 1"eteııeğini
artırabilmesi, sosl,al biliıırlcriıi araştırnıa ı-ırett_ıtları lıakkıııda ctik vc tı-ıplrıı,ıısal sorı.ııı-ılulı.ık
bilincini sağlam bir zeırrine oturtıırası sağlaı-ıır.

rünxiyp,NiN ıopLuMSAL yApISI

II (3-0 ) 5

'foplumsal Yapı Ve 1'oplumsal Kurum Kavramlarınııı Çözümlenmesi; 1'ürk l oplumunun
Yapısal ve Kurumsul Olrşuın Tarilrçesi; Çağdaş Türk Topluınunun Kurucu Ögeleri Olarak
Ntiİus Yapısı ve Dinamiği. Yerleşinr Diizeni Ve Dinamiği, Sınıf'sal Yapısı Ve Dinamiği, Üstün
Değerler Yapısı ve Dinamiğiı Çağdaş Türkiye'nin Devlet. Aİle. Eğİtin-ı Ve EkonOınİ
Kurumlarının Özellikleri ve Dinaıııikleri: Kapitalizırıin gelişinıi ve nroderırleşme..

SEMBOLİK MANTIK

(2-0 ) 4

Bu dersin anlacı. öğreırcilerde tbrıııel aııaliz yeteııeğini. verili öncüllerden dedüksiyon
kuralları aracılığıyla argi_in,ıaırtasvon },apnla bccerisiııi geliştirnıektir. Seı-ııbolik ifadeler. nıantık
değişnıezleri. doğrııluk lbııksiytıııu ve doğruluk tablosı.ı ile deııetlenre. De Morgan kuralları.
çözümleyici çizelge ilc deııetleı-ıre. ı,ıicelcme ıııaııtığı. ki.iıı-ıeler.

DiN

sosyoı,oJisi (sEçMELi nnns GRuBu

ı2) (2-0

)2

Din Sos1,olojisinin tarilrçesi ile koırı.ısı.ı r,e ı-ıretodı-ı anlatılacaktır. Diıri tecrübc vc oıluıl
anlatıırı biçimleri" dinin diğer sosyal kı"ırı_ınılarla fbııksiyonel ilişkileri iırcelenecektir. Din ve
toplunr, diı-ıi gruplar, sosy,al tabakalaşıııa re larklılaşıı)a. diıı rc soslal dcğişnıe. din re soslal
bütünleşme konuları ele alınacaktır. Dini otorite" din devlet ilişkileri. dini kurum ve kuruluşlar.
Diyanet İşleri Başkanlığı

siyAsııT sosyoı-o.ıisi (sııçMELi DERs GRuBu

ı3) (3-0

)3

Bu derste, tenlel sil,asct stıs1oltı.jisi karraı-ırları. 1öırteıııı. aıııacı. Sil,aset s<ıs1,olo.jisi
alanında yapılnrış çalışıı,ıalar. siyasal yöı-ıetiır,ı biçinıleri. iktidar. sivil toplum. siyasal kültür.
devlet aygıtı. kamuol,u. deıırokrasi. propagaııda, Osıııaırlı ve Cun,ılruril,et'te tenıel siyasal

dönüşümler, ulusal siyasal eğilimler cle alııınraktadır.'l'iirk siyasal kültüründe siyasi partiler.
siyasal sosyalleşn-ıe, propagaııda ve kaıııuoyu, baskı grupları ve tipleri, siyasal katılın,ı, siyasal
katılıma etki edeır l'aktörler ve boyutları ele alınacaktır.

TOPLUMSAL CİNSiypr SOSYOLO.|isi tspÇMELi DEıtS GRUBU |1)

\z-{l ) 2

Dersin odağında topluııısal ciırsiyet kavranıı bı.ılı.ınnıaktadır. Bu kavraına yüklenilen
anlamlar. tarihsel süreçtc toplı-ııı-ısal ciırsil,ctiı-ı iıışası. toplııııısal ciıısilct rizcriııc stıs1oloiik
perspektifler. farklı f-en-ıinist teoriler. beden ve toplunısal ciıısiyet ilişkisi" tek Tanrılı dinler
karşısında kadınııı konumu gibi alt başlıklarda koııu detaylı bir şekilde ele alınınaktadır.

Köy Sosyolo.Iisi (sEçııpı-i

Dt IıS

cııt,Bt,

ı5) (2-0

)2

Bu dersin amac! köy sosyolojisinin kavram ve kapsamını. tarihsel gelişme siirecini ortaya
koynıaktır. Kırsal ve keırtsel avrııııcJa ktıllaııılaıı ölçiitler: Köl,stısvolo.iisinin. koııusu r,ç, öııeı-ı-ıi:
Köy tipleri. Türkiye'de kırdaı-ı keırte göç. Ttirkiye'de yapılırıış köy araştırmaları. yöntem ve
teknikleri, kırsal toplumlarııı ülke ekonon-ıisi. kü|türü içi ııdeki yeri ve önemi. k ı rsal 1optunılaıın
t),,
aile" din" kültür. evlenme. yerleşinı \,e yaşam biçinıleri.
,

7. YARIYIL
girinN{n rr,zi çAı.IşMAsı

I

(0-5 ) 6

Bu dersin amacı, tez konusunun belirlenmesi ve sosyoloji programında öğrenilen bilgileri
bir tez çalışnrası ile pekiştirilmesidir.

rÜnx SOSYOLOGLAR

(3-0 ) 6

Türk Sosyolojisiııiıı teır-ıcl özclikleri. l9.1Lizi,ıl düşüııce l-ıareketlerİ: Osııraıılıcılık,
İslanıcılık. Milliyetcilik.l'ürkçtilük. 'türk Sosyolojisiı-ıin gelişııe evreleri: Prens Sebahattİn,

Ziya Gökalp. Hilmi Ziya Ülken, Niyazi Berkes, İbrahim Yasa, Nurettin Şazi Kösemihal, Cahit
Tanyol, Cavit Orhan Tütengil, Mübecel Belik Kıray ve diğerleri.

KENT SoSYoLo.ıisİ (ı-o ) l
Kentleşnıe ile ilgili teı-ııel

kar,raır-ılar. T'Lirkile'de kentleşıııeıriıı ıreden]eri,

özellikleri ve

etkileri, Kentsel ııüfusı.ııı kayırağı. özellikleıi ve dağılııırı. Kentsel bölgelerİn sosyal yapısı İle
kentlerde bireyler" gruplar ve sosy,al kurumların kentsel hayata uyumu.

rünxiyp,DE GüNcEL sosyoı-o.IiK GELişMELER

(2-0 ) 4

Toplumda öııeıırli tartışn-ıalara yol açaı,ı toplı-ııı-ısal gelişıı,ıeleri sosvolo.iik açıdan
tartışmak. Suç. şiddet. kadııı sOrLıılLı. 1,oksııllıık. işsizlik. göç" terör. kıiresclleşnıe.
postıı-ıoderııizıı-ı. ııredeııiyetler çatışıııası gibi gıindeııi işgal eden güırcel konular.

SUÇ

SoSYoLoJİSi

(2-0 ) 3

Bu dersiıı anlacı öğreırcilere srıç olgusı-ıı-ıa ilişkin sos1,olo.iik bir analiz çerçevesi
sunmaktır. Bu ders suçuıl sosyolo.jik aı-ıaliziııi yapnla),ı hedeflenrektedir. Bu çerçevede. suçu
doğı.ırarı/etkileyeı-ı srısl,al çc\rc. cğitinı. ki.ilti.iı. 1aş. ciı"ısilct. işsizlik ıc sııııl'gibi ttıpluıırsal
t-aktorler üzerinde durulacaktır. Sı"ıç sosyolojisi dersinde suç kavranrı. sosyoloji biliminin
teorik ve ampirik çerçevede ele almaktadır.

YAŞLILIK VE Ö[.ÜM SoSYoLo,ıİsİ (sr:ÇMEl.İ DERS GRtrBtI l6)

(2-0 ) 3
Yaşlanan toplum kaı,ranıı. düırl"a ııüfrısuı-ıııır grileşn-ıesi kavran-ıı. yaşa göre tabakalaşma.
yaşlanmanın zorlukları. yaşlılığın teorik analiz\, yaşlaıımanın siyaseti, yaşlı karşıtlığı. Korku ve

ölünı, sosyolojik bağlanıda ölüırı bedeı-ı vc topluırr. ölüıır cırdüstrisi. ölünr ve

n-ıekanlar,

gömülme biçiınleri.

GENÇLiK SoSYoLo.ıisi (spÇMELİ DERS GRUBU l6)

(2-0 ) 3

Toplunısal kategori olarak gençliğin ortaya çıkışı Geı-ıçlik ve altkültürleri Geıiçlik ve
topluııısal hareketler:68 kuşağı« Tehlikeli sııııl'>» olarak gençlik :şiddet. suç ve gençler
Devlet karşısında gcnçler'[-oplı-ıııısal cinsivct. cinscllik i,c gcııçlcr'ftirkive'de gençliğin icadı
."
Türkiy,e'de gençlik ır-ıitleri :(ı8 r,e 78 kuşaklarıl980 sonrası gençlik ve siyaset Toplumsal

,-

jA,

ayrışma karşısıırda geııçlik Günüıııi.iz Tiirkiye'siırde geııçlik kin-ılikleri GenÇ ve VatandaŞlık
kavramı

xüırün sosyoı-o.ıisi (soçMELi

DERs GRuBu ı7) (2-0\

4

Bu ders güırünıüz kültürel "atıırosferiııiı,ı" sosyolojik olarak iırceleırıesiyle ilgilidir. Ders
süresince, (külturel) küreselleşnre sLirecine ve popüler kültüre ayrı bİr önem verİlecek, ve
kültürel çalışmalara yöııelik çok bcıy,ııtlıı bir bakış açısı oluştı-ırı.ılııraya çalıŞılacaktır.

ÇEVRE İNcnı-pvıELERİ (SEÇMELİ ugns GRUBU

17) (2,0 ) 4

Sosyolo.iik bir konu olarak çevre çalışmalarıırın glincel tartışmalarla ele alınması dersİn
amacını oluşturmaktadır. Çevre ve toplunı. teknolo.ii ve çevrese| zarar. çevre hareketlerinin
gelişimi.sivil topluııı ktırı.ılı,ışları ve çevfe çalışıı-ıaları. çevrcsel btiltiıı,ıe rc rİsk karrarı'ıı. katı
atık ve kııllaır at toplı_ııırrı.ttikctiı,ıı_roksııllıık vc çcvrc. sLı vc l-ıaı,a kİrlİlİğİ. çölleşıııc r"e kıt
kaynaklar.

8. YARIYIL

nirinvıp TEzi çALIşMAsI

It (0_5 ) ı0

Bu derste ilk döneıı-ı başlaııılaı-ı tezin/pro.ieııiıı taııaıı-ılannlas| l'ıedefleırıırektedİr

çoK xüırünı,üı,üx vE KiMLix sosyoloJisi

(3-0) 5

Çokkültürlü yapıların incelenınesi, özellikle endüstrileşmiş Batı ülkelerinde almaşık
nüfusı.ıı,ı kültürel ııiteliklerini rc bıı 1cııi tırtaıııc[aki kıilııiıcl dcğİşıııcsİııİ tııı,ıışılıciıl.tıı,. []rı çlcrs
kinılik kavraııııı-ııı-ı kökeıiiııi. inşasıııı ve sosy,al. ki.iltürel ve politik aıılanılarıı-ıı sosyolojik
çerçevedeır ana|iz etııeyi aı-ıraçlaıı-ıaktadır. Kiırılik kar,raı-ııınııı geleneksel ve gi,inceI anlaınları
üzeriı,ıe tartışı-ırak, kinılik kavraııııııııı kültürüıı çeşitli kavraı-ıılarıyla ilişkisini tartışnlak dersin
temel gidişatıırı belirleyecektir. Bı.ınlarla ilgili olarak kinılik ırri.icadeleleri, kimlik siyaseti ve
kimlik temelli yeni toplumsal hareketler incelenecektir.

r,

xüçüx GRurLAR sosyoı-o.ıisi

1z-o1 s

Grup bütünltigtı ve grupların sınıf'landırılması, küçük grubun bireye olan etkisi, grup
yapısı ve süreci, liderliğin kavramlaştırılması. sosyal davranışı açıklamada küçük grupların
sosyolojik ve sosyal psikolojik incelenme nedenleri gibi kiiçilk gruplarla ilgili temel kavramlar
ele alınmaktadır. Ayrıca öğreı-ıcilere küçLik gruplarla ilgili araştırırıalarda kullaıiılaı-ı yöntenr ve
araştırnıa teknikleri. küçük grup kuramlarının iırcelenmesi lıakkında bilgi verilerek. küçük grup
araştırmalarındaıı bazı örnekleri içermektedir.

AHLAK FELSEFESİ

(2_0) 3

Değer ve olgu, değerlerin yapısı ve özellikleri. değer çeşitleri. ahlaki değerler. ahlak ve
ahlak felsefesi. ahlaki davraı-ıışıı-ı koştılları. özgi_irlLik problcıı-ıi: ıırutlı-ılı"ıkçııIı.ık vc lıazcılık gibi
ahlak anlayışları. Sokrates. Kiııikler. Platoı-ı. Aristoteles. Kant ve ödev al-ılakı. Nietzsclıe

öĞnExırE psiKoı-oJisi

(3-0) 4

Bu ders öğrenmeniıı temel özelliklerinin incelenmesini; öğrenme ile ilgili önde gelen
kuram ve kuranrcılara ilişkiı-ı bilgilerin verilmesi. öğrenme psikolojisinde kullanılan araç ve
gereçleriıi tanıtılı,ııasını; pekiştirnıc vc öğrcıınıc klıranılarııııı-ı iı-ıcclcııı-ı-ıesi; klasik vc cdiır-ısel
koşullama prosedürleriniıı ve uygulaıı,ıalarıııın öğretilmesini an-ıaçlar.

DENETiMLi SERBESTLİK (SEÇMELİ »Ens GRUBU l8)

(2-0) 3

Mahkeme kararınııı kesinleştirilıııesindeıı. cezanın iı-ıfazıı-ıa kadar ttinı ışaıı,ıalar
anlatılacak. ayrıca denetinıli serbestlik. açık ceza inf'az kurumuna ayrılma" dava zaman aşımı,
ceza zamanaşımı. mahsup. adli sicil kaydıııııı silinmesi ve memnu lrakların iadesi vb. konular
işlenecektir.

ENGELLİ VE,IOPLUM (SEÇMELİ DERS GRUBU

Engellilik taıııınları,ınoderıı toplunı

18) (2-0) 3

kurgusu,norınal-aırorırıal ayrınrlarının
ikaları \,e A I}.Tiirk il,e'de engellileriıı

inşası,engellilleriıı ötek ileşl irilıı-ıesi.engellilik polit
toplıııı kı.ırıılı"ışlarının cı-ıgellilik politikaları"eııgelli hakları.

durı.ınrtı,siviI
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