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ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
BİLİMSEL BİLGİNİN
SOSYOLOJİSİ

SSAO3077

6

4

4/0/0

Bu ders bilimsel bilginin ortaya çıktığı tarihsel ve toplumsal koşullar bağlamında, bilimin
modern toplumsal hayatta üstlendiği anlam ve rolleri bilimin kendi içkin tarihi ve
sosyolojik teorinin kesişim alanında değerlendirmeyi içermektedir.
BOŞ ZAMANLAR
SOSYOLOJİSİ

SSAO4087

6

4

4/0/0

Boş zamanın tanımları, boş zaman teroileri, boş zaman ve kültür, boş zaman üzerien empirik
çalışmalar
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ
TEORİLERİ

SSAO3106

6

4

4/0/0

Önceki yüzyıldan devrolan sosyoloji mirasının ve 20. yüzyılda ortaya çıkan yeni sosyoloji
akımlarının tanıtılması
EDEBİYAT, SANAT VE
TOPLUM

SSAO4126

6

4

4/0/0

"Sanat-toplum ilişkisi; sanatın sosyal işlevi ve sosyolojik perspektifi; estetik ve ideoloji
ilişkisi; sosyal
içerikleri bağlamında mimari ve görsel sanatlar; teknolojinin sanata etkisi; modern çağda
sanatın sosyal
yönü. Ayrıca, toplumsal gerçekliği edebi metinler üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu
çerçevede,
edebi metinlere yansıyan toplumsal olgular içerisinde özellikle modernleşme, postmodern
yönelimler,
toplumsal değişme dinamikleri, kültürel çözülme ve kimlik arayışları gibi temalarağırlıklı
olarak ele
alınacaktır. Tanzimat’tan günümüze kadar olan süreçte Türkiye’deki değişim süreçleri ile
ilintili olarak
ortaya çıkan gerçekliğin ne düzeyde ve nasıl bir kurgu ile romanlara yansıdığı konularına
odaklanılacaktır.
Biranlamda toplumsal gerçekliğin romandaki yansımaları edebiyat sosyolojisi açısından analiz
edilmeye
çalışılacaktır. "

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

SSAO3117

6

4

4/0/0

6

4

4/0/0

Eğitim Sosyolojisi konusunu içerir.
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ

SSAO3105

Derste teknolojik gelişme ile birlikte değişen uzmanlaşma süreci, endüstrileşmenin
nedenleri, özellikleri ve etkileri, toplumsal yapı ile endüstriyel kurumların ilişkisi, iş
grupları ve bunların birbirleriyle ilişkileri, çalışma gruplarının oluşturduğu sosyal
organizasyonlar, işçinin çalışma ortamı içinde oynadığı roller, sendikalar ve mesleki
dernekler, çalışma gruplarının yapısı, bürokrasi, iş tabakalaşması, iş analizi, liderlik
gibi makro ve mikro boyutta çeşitlilik gösteren konular ele alınacaktır.
ESTETİK

SSAO4122

6

4

4/0/0

Estetik/Sanat Felsefesi, güzelin ve güzel sanatların temel problemleri ve kavramları.
Estetik ve Sanat Felsefelerinin fark ve ilişkileri. Estetik ile diğer disiplinler arasındaki
ilişkinin kurulması. Felsefe tarihinde Estetik bağlamında genel tartışmalar ve bu
tartışmaların filozoflar üzerinden incelenmesi.
FELSEFE TARİHİ
SORUNLARI II

SSAO2033

5

4

4/0/0

Bilimin neliği, özellikleri ve yapısı hakkında kuramların incelenmesi.
GİRİŞİMCİLİK

SSAO4115

6

4

4/0/0

Bir ülkenin gelişmesinde girişimlerin ve girişimcilerin rolü son derece önemlidir. Bu
bağlamda Girişimcilik dersi, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin girişimcilik için sahip
olmaları gereken kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi
kazanmalarını ve uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini amaçlamaktadır.
GÜNDELİK HAYATIN
SOSYOLOJİSİ

SSAO3063

6

4

4/0/0

Modern dönemde gündelik hayatın oluşumunun, sürdürülebilir kılınmasının temel dinamikleri,
kullanılan araçlar ve gündelik hayatın yeniden örgütlenmesi. Modern toplumun bütün
gerilimlerinin yansıdığı alan olan gündelik hayat bir araştırma nesnesi haline getirilirse,
hem baskılama tekniklerine hem de özgürleşme olanaklarına başka bir gözle bakılabilir. Dilin
toplumsal baskıyı örtmekteki işlevi, tüketim ideolojisinin yarattığı yanılsamalar, iktidar
aygıtları tarafından uygulanan terör ancak gündelik hayat içinden anlaşılabilir; çünkü
çeşitli biçimlerde adlandırmaya çalıştığımız, ekonomik terimlerle, statü gruplarının
hareketlilikleriyle, kendi çıkarını gözeten birey anlayışıyla incelediğimiz toplum, bu
kavramsal araçları yetersiz kılacak denli karmaşıklaşmıştır. Ancak gündelik hayatı ve bu
hayatın aldığı çeşitli biçimleri merkezine alan bir tarihsel eleştiri bu zorlu çabanın
altından kalkabilir; varlığını sürdüren ama halihazırdaki toplum içinde göze görünmeyen
muhalefetleri, direnişleri ve başkaldırı olanaklarını açığa çıkarabilir.
KENT SOSYOLOJİSİ

SSAO2026

5

3

3/0/0

Kent ve kentleşme kavramlarının tanımlanmasının ardından toplum kuramlarının kent
çözümlemeleri, sosyolojinin kente yaklaşımı, Amerikan sosyolojisindeki eğilimler ve çağdaş
kentlerin özellikleri ortaya konulmaktadır.
KENTSEL YENİLEŞME VE
KENTSEL DÖNÜŞÜM

SSAO4084

6

4

4/0/0

Kentsel Dönüşümde Temel Kavramlar, Ana Meseleler, Uygulama Araçları, Avrupa ve Amerika
Deneyimi,Türkiye tecrübesi

KÜÇÜK GRUPLAR
SOSYOLOJİSİ

SSAO1009

6

3

3/0/0

Küçük Gruplar Sosyolojisi dersi iç içe ve birbiriyle ilişkilendirilen iki yaklaşımla
öğrencilere temel sosyoloji bilgileri vermektedir. Birinci planda, öğrencilerin toplumsalın
mikro boyutuna dair bilgi edinmeleri amaçlanmaktadir. Birey ve toplum arasındaki ilişkiler;
kültür ve sosyalleşme ve toplumsal grupların tanımlanması, toplumsal gruplar hakkındaki
literatürün incelenmesi. İkinci planda ise sosyolojinin grup çalışmalarını neden araştırma
konusu yaptığı ve bunun toplumsal koşullarla nasıl bir ilişkisinin olduğunun cevabı
araştırılmaktadır.
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA
TOPLUMSAL MESELELER

SSAO4086

6

4

4/0/0

4

4/0/0

Çağımızın küresel ve yerel gelişimlerinin tartışılması.
MODERNLİĞİN SOSYOLOJİSİ SSAO3107

6

Sosyoloji, modern sanayi toplumunun bilimi olarak tanımlanabilir. Modernite, insanlık
tarihinde köklü değişiklikler getiren bir dönemi, düşünce ve yaşam tarzını adlandırmak için
kullanılan bir tabir. Modernitenin gerek nasıl bir süreçten geçerek oluştuğuna ve gerekse de
nasıl bir insan ve toplum tasavvuru getirdiğine ilişkin yoğun bir düşünsel tartışma yaşandı.
Bu dersin ilk amacı amacı moderniteyi oluşturan süreçler ve bu süreçlerin yönlendirdiği
sosyolojik tahayyülü ele almaya çalışmaktır. İkinci amacı ise günümüz toplumundaki yapısal
örüntülerin ve gündelik ilişkilerin yeniden üretilme süreçleri konusunda bir perspektif
kazandırmaktır.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II

SSAO1011

6

4

4/0/0

Bu derste, psikoloji alanındaki temel kavramlar, insanı açıklayan temel ilkeler
anlatıldıktan sonra dil, biliş, zeka gibi yapılar hakkındaki bilgiler ve psikolojik
bozukluklar ve tedavi süreçleri paylaşılacaktır.
SOSYAL PSİKOLOJİYE
GİRİŞ II

SSAO2032

5

4

4/0/0

Sosyal psikoloji, birey davranışlarının oluşum süreçlerinde bireyin toplumsal niteliklerini
dikkate alarak söz konusu süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Bu bağlamda da sosyoloji ve
psikolojinin temel kavramları ve teorik yaklaşımları çerçevesinde sosyal psikoloji çalışma
alanlarında yer alan konular incelenmektedir.
SOSYAL TABAKALAŞMA

SSAO2029

5

3

3/0/0

Bu dersin içeriğinde değişimle ilgili kavramlar, kuramlar yaklaşımlar ele alınacak,
Türkiye’de toplumsal değişim incelenecektir
SOSYOLOJİ TARİHİ II

SSAO2100

5

3

3/0/0

Sosyoloji Bilimi’nin doğuşunu hazırlayan tarihsel nedenler, kurucu isimler (Comte, Marx,
Durkheim, Weber…), bu düşünürlerin fikirlerinin ve özellikle sosyolojik yaklaşımlarının
tarihsel-toplumsal-siyasi-ideolojik bağlamları, çağdaş sosyolojiye etkileri.
SOSYOLOJİYE GİRİŞ II

SSAO1093

6

3

3/0/0

Derste sosyolojinin temel kuram ve kavramları ele alınmaktadır.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ

SSAO2028

5

3

3/0/0

Türkiye'de sosyolojinin yaşadığı serüven, kurucu isimleri, başlıca ekoller ve Türk
sosyolojisinde iz bırakmış, temsil kabiliyeti yüksek eserleri ve yaklaşımları
değerlendirmek.
UYGARLIK TARİHİ

SSAO1010

6

3

3/0/0

Uygarlık Tarihinin ana dönemleri, tarihteki önemli uygarlıklar, modern toplumun oluşmasında
etkili olan süreçler
YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

