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*l**/***l**** OrtakseÇmeli
ders koordinatörlüğü tarafından senatoya sunulan seçmeli derslerden 1adet
ders seçilecektir.

NOT:20I7-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde kayıt yaptıran ve daha sonraki
eğitim_öğretim dönemlerinde
kayıtlanacak öğrencilere uygulanacaktır.

sosyor,oJi nöı,üıvrü r,isı.xs rRoGRAMINDA oKuTuLAcAK oLAN ıisaxs orns içınirr,nni
LYILI.YARIYIL
ZORIJNLU DERSLER

092100l0l2013
09220010l2013
Sosvoloiive Giris I
Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı, konusunun belirlenmesi, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri;
sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi; kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel
kavramlar; sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal tabakalaşma; sosyal değişme;
sosyal çözülme; sosyal bütünleşme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik.

Introduction to Sociology I
092200l0l2013
The objective ofthis course is to enable history students to approach historical events and facts with social perspective and to develop
skills of sociological thinking and evaluation conceming past aııd present. Topics like the objective, subject of sociology; basic
sociological approaches; modern social structure and individual will be examined.

092100l0l2013

092r00l0320l3

092200l0320ı3

Psikoloiiye Giriş

Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları
(davranışçı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama,
bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları.
Introduction to Psychology
092l00l0320l3
092200l032013
An introduction to general theories and methods and historical ofpsychology, ; basic concepts and research findİngs in ma.jor areas of
psychology, such as perception, leaming, cognition and emotion.
(DeDartments ofsocial psychology, clinical psychology, education psychology, etc).

Sivaset Bilimine Giris
092l00l052013
092200l052013
Siyaset Bilimine Giriş dersinin temel amacı; Siyaset Bilimi'nin temel konu ve kavramlarını öğrencilere detaylı bir şekilde anlatıp,
öğrencileri bu konular üzerinde tartışmaya sevk etmek ve Siyaset Bilimi alanında önümüzdeki dönem ve yıllarda alacakları derslere
yönelik hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; siyaset, siyasi teoriler, devlet, egemenlik, meşruiyet, demokasi, siyasal katılım gibi
kavram ve kuramlarl4 siyasal sistemler, siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri ders süresince in.el.r...kti.
Introduction to political science
basic concepts of political science, motivate them to discuss about these concepts and
is
students
the
fhe oUjectice of this course teach
prepare them for further courses on political science. In this context conc€pts and theories like politics, political theories, political parties,
pressure groups, election systems will be examined throughout the course. This cource content is learning and discussion of basic

092l00l0520l3

092200l0520l3

conceDts of political science.

Felsefeye Giriş I
0922001072014
092|00|0720|4
Felsefenin öteki alanlardan iş görmek tarzı bakımından farkı, bilme ve var-lık tarzları ile kavramın ne olduğu açıklanır. Felsefenin
temel belirleyici sorusu olarak "nedir?" ortaya koyulur. Varlık felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi ve etik gibi dalları hakkında

bilgiler verilir.

Introduction to philosophy I
092200|0720l4
0921001072014
with regard to their ways of working, along with the types of be-ing. knowing and
fields
The dtfference bet,^,een ptıtlo§ophy and other
the whatness of concept will be discussed, The question "what is...?" is posed as the basic determining question of philosophy.
Students are informed about ethics, epistemology, ontology and also aesthetics

Türk Dili I
0ı220010r2013
Yarı dilıııin ,e },arılİl"tişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım;
öznel anlatım, nesnel aıılatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları), Metnin tanımt Ve metin türleri

012l00l0l2013

(bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlıtık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsalllk,
bilgİsellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazıtı kompozisyon: serbest yazm4 planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu.
konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin lg|irlenmesi] yazma planı hazırlama, k6ğıt düzeni); bilgilendirici

metinler(dilekçe,mektup,haber,karar,ilaıı/reklam,tutun
üzerinde ÇalıŞmalar ve Yazrna uygulamaları; bir metnin özetini ve planını
çıkarma; yaziıı uygulamalardaki dil ve antatıİı yanlışlarını
düzeltme,

0l2l00l0l2013

0l2200l0l20I3

|

Turkish Language

The main features of written language and written a

I

language. Narration: written and oral expression; subjective, objective narrative; paragraph; paragraph
typis (introduction_

develoPment-conclusion ParagraPhs). The definition oftext and texİtypes (informative te*İs, İiterary
texts); text being conditions
(consistencY, coherence, intentionality, admissibility, Intertextuality, relatİons tetween the
tenets oftexİs), Written expression (written
essaY: writing freelance writing,.Planned); limiting the writing stagİs of (subject, topic planned, pu.po..,
p.rrpective, determination of
Parent and subsidiary ideas; write the plan, on paper, layout); irıformatİve İexts (petitions, letters, newİ, advertising, record, report,

decision, bulletirı/, official rePorts, scientific anicles) on hypothetical information; examples of
studies and writing applications;
,"moring u te*t sum.ary of th. pıan;
the ,r.itt.n uppli.ation, largrag".
"orr.cting

0l2l00l

0t 2200

t0320lJ

Buders,üniversiteöğrencilerininkendialanlarına"vu
sağlayacak b.içimde tasarıanmıştır. Bu derste iıgi çekici bağıamıar yaratııarak, dilin
P":::ll[:llTllll'
lu]lanlbiı19lerini
iŞlekliğini
artırıcı lll^|'!ll§e
alıŞtırmalar verilerek,
dilin gerçek iİetişim bİcerilerinde kullanımı gösterilerek öğr.;.i|";;;İr'.İ'".',Ciİ*ı

yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

0l2l00l032013
This course is con

012200l0320l3

*:l1:

In

this course, interesting contexts,

l}::,*"o:,1'"t::
language, use the ,:"_::"1l':_':^::.^^1pg]:|]T
language in real communication skills will

and foreign language proficiencv increased.

0l2r001052013
Kavramlar, tarıımlar,

0r2200l0520r3

.İ.rJi..,

İıİ.t boost functionaıity of the

be developed showing the students, ıinguı.İ.

ffioi.,iffi;;,'İ.?İİİ:

Atatürk İlkeleri ve İnkılin T

ao

ve

II.,

I:İ|'"'}":*.iJTİ_':,,]:l*,"*T}.l1l
AntlaŞması,
Wilson ikeleri, Paris Konferansı,

Meşrutiya, nuuıu.g*p ve Baıkan savaşıarı, I. Dünya savaşı, Mondros Ateşkes

v. ıie.aı,ın samsun",a'çıkiİ;;l,,;;;ı;'j;İit'6i;"A#Şi::"Ö::.tffi;
kuruluşu.ve iç isyaniar,'Teşkilat-ı

Esasi Kanunu, otızenüi ordunun kuruluşu.
Il::ŞJ']:'i}*'ny:^.'ll1lll:i]l,:,,,TBM]r4'nin
i;,,-üli
i;i,J, K*J;;-t',]öf[:3:ffi;'ill.;lXJiilffiü,'lJ'#}ilir#iİ'-,iffii,-,.*,l;,1i.,iiii'i;iii,llil'l1l,"l

I.

Antlaşması, Saltanatın kaldınlması.

012l00l0520l3

0l2200l0520l3

Concepts, definitions, methods

and History of Revolution

"

I. and II. Constitutional monarchy,

T.'_?.TİTT:Tİlf_$l}^,S::Ty],
İıylıoJoev,
Armistice
Treaty, the principles ofihe T9
Paris
ÖonfeĞnce, wiıson, m. Kemaı ,"
Parliment AssemblY

I

Tripoli and the Balkan wars, World War l,

d;r* İ;;;, ffijİİ; ffiTİİİ;:'";."l;*:İlr:

of the national Congresses of the Empire and internal rebellions, organization-ı processed,
conscript. I., tI. Inönü,
EskiŞehir, KütahYa-battle of Sakarya and United offensİve, during the war
of independence treaties, the Treaty of Lausanne. the
abolishment.

0l2l 0010720t3
012200l0720l
Bilişim teknolojileri, yazılım r. Oo

elektronik tablolama Programlar1 veri sunumu,

0l2100l0720l3

0|220010720|3

İntemet

trııunİr,,-tiıişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri

"ğıtiro.
ik kavramları.

ve

The Use Of Basic Information Tech

Information technologies, basic concepts of software and. hardware,
operating systems, word processing programs, electronic
tabulation Programs, Presentation of dİta, the use of the interne,
i, .ol,."l*-, the effects on sociaı structure and its place in
lated ethical concepts.

SECMELİ DERSLER
0l2l00l0920l3

Bu dersin uru.,,eürİ

012200l0920l3

0l2l0010920l3
0122001092013
ofthis course is

The aim

Güzel Sanatlar I

0ı2ıOOt l l20l3

0ı2200l l l20r3
Beden Eğitimi
Herkesiçinsporkavramıvegenelilkeleri;fizikselantren

I

kuvvet, maksimal kuvvet, Çabuk kuvvet antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlİlık; sürat, dayanıklılık, esnekllk ve
koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri.,
0l2l00l 1 120l3
0l2200l l l2013
Pshcal Education I

Generalconceptandprinciplesofsportforall;physicaı
sPecial force, maximal force, quickly enhances the General principles ofthe force; strong attendance; speed, endurance.
flexibilin and
coordination training on general principles
092t00l09201

4

|

092200t0920l4

Sociological

Imagination I
'l'hesocialworldisoftentakenforgrantedorreducedtoexplanation'that.te
This course is designed to encourage students to develop social scientific frameworks for analyzing
the social world in a context that
transcends conventional wi^sdom and personal experience. The major question is "What are
thi social forces operating in society and
often beYond the control of individuals that shape individual behİviorİ and societal changes?"
Topics include culture, socialization,

social and economic inequalities, social structure, organizational behavior, social
ğroups, deviance, and social institutions

(e.g.,family, religion, education, and poIitical pconomy).

092ıOOı0920ı. l 092200ı0920ı.

nl Imcginofinn

l

I

The social world is often taken for granted o. r.d
This course is designed to encourage students to develop social scientific frameworks for analyzing
the social world in a context that
transcends conventional wi_sdom and personal experieıce. The major question is "What
are thİ soc-lal forces operating in society and
often beYond the control ofindividuals that shape individual behaviors and societal
changes?" Topics include culfure, socialization.
social and economic inequalities, social structure, organizational behavior, social
ğoups, deviance, and social institutions
(e.g.,family, religion, education, arıd political economy).

092100l

r

ll|20l4

ı20l4

Sosyolojik düşünüş dersi, sosyal dünyada.
ilgili sorunlara kadar Çok değiŞik konular ve bunlar arasındaki ilişkiler üİerine" yoğunlaşmaktadır.
Bu yönüyle bu derste tarih ve
biyograji ilişkisinin nasıl kurulacağı sorunsallaştırılmaktadır.

092l00rlt20l4

092200|||20l4

The social world is often taken fo. grante

soİialscientific frameworks for analyzing the socialworld in a context
:1:^':lıİ"^:_9::lgl_:9,'..lcourage
transcends conventional wisdom and personal experience. The major question
is "What are thl soc-ial forces operating in society
students to develop

that
and

often beYond the control of individuals that shape individual behavioİs
and societal changes?" Topics include culture. socialization.
social and economic inequalities, social structure, organizational behavior, social groups,
diviance, and social institutions (e.g.,family.
religion, education, and political economy).

I.YIL-II. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER
092r00l0220l3

Tl]şI,aıuirikveaıa*
ve ölü biğ kiŞleraras ili$ita,

@h:rnla ve gnPlan 14ısal örellildoini aç,kla1trü ıİoİ tu*arrlq so§Jal sisğr,; soşal 14a xşal ıol; sr,şaı §aliı soşal
orgıizaEorı; mryaılqYn; sosraıabal<alaşr,4 so§i,aldeğiyrıq so§yal
oriilrrp; sş,albtxihieşTp;hılüh, o.e", r-111 *#ir;* vekişilik
092100|022013

09220010220|3

As the second part of a general inhoduction

to

familiarizing students with the central ideas of ttıe dlsciplİne. Introduction to Sociology
II discusses the organization of major aspects
s such as inequality and deviance.

Türkiye'de

.r.,

ve içinde bulunulan topİumsal koşulları anıamak ve açıkıayabiıme
lİ*:*.,İ::llr::l:
Tl19]9l:9_.":i
osmanlı'nın son dönemlerinden
başlayarak Cumhuriyet'in iik yıııarından gü"İü;.

biÇimde nasıl geliŞtiği

ve değiŞen toplumsal yapı ile nasıl bir

değerlendirmeler yapılacaktır.

092l00l0420l3

092200l0420|3

amacındadır. içerik oıarak ise

k"d*'r;*,;İ;ffi;;;;;;..Ş.

.ffi::];;

ivm-e kazandığı üzerine iı]celmeler, okumalar, tartışma ve

I
I
I

to understand and explain the process
:i:lq'
']'.,"rkeY_
Penod as the.content of the first years of the Republic

and aims in the current social conditions. Starting from the ıate ott"oman
up to the present, the science of how intellectual İnd historical socioıosu
develoDs and how the changing social structure upon a swiftly was causing bleedings,
readings, discussion and reviews will u. ,uo.İ'
092

l00l0620l3

092200l0620l3

Sosyal Antropoloj iye Giriş

Dersin amacı doğrultusunda sürdü.ül".
utiti;iJılülük, bütü;ıe;mlciıik, uyarıanma ve küıtüreı göreıiıik; antropoıojideki

dört
I;*:H,r
.9:Jlr"'::,::i..]
aıioısipıin yutıuş,.,n,n
,e '^.:_1l1.:.:rfj_:1|1iııt,.
sosyaı ve küıtüreı *,.Ö;l'Ö;;ffi';#.;İjt;J,;j',t#ÜT,İİH:]ffiU:fü?T:T?,Jjİi[l,İ:İ
değiŞme ve uyarlanma; uyarlanma stratejileri uçls,ndan karmaşıklık dtlzeyleri
farllı toplumlann ekonomik ve siyasi sistemleri;

::*:§11,:i9İl':l1::l.Yb:l-l\:,::r.':.:Jli'İk
antroPolojinin temel kavram ve ilkeleri; kültiirün

kuralları; toplumsal cinsiyet ve topıumsaİ cinsiyet tabakaıaşmaıarı. sosyaı-küıtüreı

."ry;İ;;İ;ü*io;İl;'rÖ,r,"..'r.,,İ*,lr,,

tarılmı ve kuramı, insanların
evrim kuramı, sosYal ve külttirel değişme kuramları, diftizyon, sosyalizasyon,
kültürlenme süreci.

092l00l0620l3
The objective or

092200l,062013

-,ropoıogicaı
,İ:"J#,:'^İ'}|*']l*.r"j:
theoritical approaches ij'}::::'::'..^Y,Tl
in social antrojology, 'Tş::_*^:
,.i.*-.t, ill,b_1.]"
methods,

.on..ptr'*J ,ı,*.i.r.-ırooduction

to antropoıogy,

"tnogiaphic-;;;i;;:;;;;;';;#.öö'İ,İ,"o[l"'",İlİİ".İİ;

antropology

092l00l0820l4

Felsefenin Ot.ti ulan
temel belirleYici sorusu olarak "nedir?" ortaya koyulur. Varlık
felsefesi, bilgi felsefesi, sanat felsefesi ve etik gibi dalları hakkında
bilgiler verilir.
092l 00r0820l4
Introduction to philoso
The difference between nn
the whatness of concePt will be discussed. The question "what
is,..?" ıİ p"r.o as the basĞ determining question of phi1osophy.
students are informed about eüıics, epistemology, ortoıogy and also
aesthetics

0r2l00r0220l3

Sö.zlü dilin

r;

012200|022013

Türk Dili II

,l..ı"o,.llikıeri (vurgu, tonİa*a o,,atıama; diksiyon vb.).
hlj}iil:]; j:'r:l1,İİİ,J:T*",:ne-l"ili:İ:]11.1l1
lir tonuşmut,nİ,
Hazırlıksız
ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuİman,n
aşamaıarı(konunrn ..'ç-i;;;';,;;İuf;i.",#i],ffi;:Tffi:rİii}Jİl,."r?i;
düŞüncelerin belirlenmesi, Planlam4 metni yazma; konuşman,n
.unuırİuİ. Konuş*u türleri:(karşılıkIı konuşmalaı, söyleşi, kendini

tanıtma soruları Yanıtlam4 YılbaŞı, doğum, bayram v.b. önemli
bir olayı kutlam4 yol tarif etme, tİlefonla konuşm4 iş isteme, biriyle
e.-ql.Iı_,ıu,,nu tonuirna., oıarat kahlma v.b,). Degişik
İ:*l}xjHffijJjiT}"n*
konularda
hazırlıksız konuşma yapma
J:j::,,J:::il"İf?],T;
konuşma timekıeri İ:ğlıt|r_,{,,
iizirinde çrı,ş."ıu. İ."r"o;ffiffi;;!ffi;;İ,:-:1jr#,1";:;}#:İi'J:
anlatım yanlışlarını düzeltme.
0l2 l 00l 0220ı 3
012200i.022013
Turkish Language II

;"f

The main feafures of

of a good conrer;İ ;" main features
3:"::::,:*"'"jl
]ti::-İ,_'|:_11']:
rtnciples
SPeaking imPromptu
Pauses; diction, etc,),
*d-p."pur.dJthe_stages orrp.L.ı, prepared

of a good speaker (accent, intonation.
)n.
(topic selecTion and limitation; the objective
determination of the Parent and subsidiary, point or view, ideaİ pıunrİng,
-uıyİis ot İtıe speecıı text writing;). Types of speech:
(dialog, conversation, introducing yourself answering questions,
n.* y.*,İ'uorn, is an important event in the celebration

;T,*:'JHJ}:J:r",l,}:::İİ1l1,1ilTlj*^lı1,.:9,ınti*ı"*ing,
ExamPles
of various studies on the speech, mating matters rnp..p..d

conecting.

0l2l00l0420l

Bu ders, ürir...it.

.uoio.

*a.rv.;,il;;,

*.'p,og,u*.,

rp".Jt-uia'or;"#!i;r:;;1",.;,tİ;,

ofthe

feasr

Jji'rlirİ,,',i"iJ

ill

such as a speaker).

Yabancı Dil II

kullanabilmelerini sağlayacak biçimdo;a;;rİ;;mıştır. Bu derste öğrenciıerin .,yabancı
Diı I,, dersinde
İ::::*İİ::,':]]1İ
}]'"']İ]l.','*r:
kazandıkları
bilgive
becerilerin bir_tıst seviyey. |,ı.u.t,ı,nu, hedeflenmeıidt.
işlekliğini artırıcı alıştırmalar..lapllmas,nu- diıın gerçek iletişim
becerilerinde kuiıanıımasın-a ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve
iletişimseI yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artıılmasına
özen gösterilmelidir.

;;;;il;ü,Tjii::1T;i"-T:HH}jJr:iŞ;

l
l

l

0l2l00l0420l3

0|2200l0420l3

This course is .on«t
that
uıal eÜğ
are utslgneo
desigıed to be
0e aDle
able to use a particular
Particular event. In this course, students "Foreign Language"
Languase'' course is aimed
aimerl to impro've
imnrnve the
the
knowledge and skills gained. This is the creation ofinteresting contexts, enhancing
funcİionaliğ oİthe language exercises, and the use
of language in real communication skills and thus improvİ students' linguistic and communicative
competence and the foreign
language competence should be taken.

012l0010620l3

Siyasi alanda vun,l-

l,.',_':l,':İn?Ill'"_İY':l:'T:'i: *:n:Tikalanda-yapİıan

yeniıikıer. İsı3-ıg38 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası

i,fiiiil;J;],iffiffiiş?:;

ilkeler.

0l2l00l062013
012200|062013
Made revolutiorr, RolitiCu

of Turkish Revolution II

rıeıa. ıüı-is58, i;rnstı.tor.i, ilıi;r;;;ln th. eru of Turkish foreign
lTİ:İ'"ff:r,:i:T:l'İ.,}i*
of Turkish r:,:]İ:*"^1.,,:İ:,:"T:T'.
Revolution (republicanism, populism, ,..riu.i.rl..,oı;;;1;";"]fi#H;#'ffir;;ffiH:fil-J
illi:|;.:'"'oles

Bilişim teknolojileri,

ı-

elektronik tablolama programlar1 veri sunumu,
intemet kullanimı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki
etkileri ve
"ğitı.a"
eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve İlgİi
etik kavramları.

0l2l00l082013

0l2200l0820l3

The Use Of Basic Information

operating system_s, word processing programs, eıectronic

l*dlT., .il."-i, il'.'ö:;J:;
fiÇ;;;i-ı,

tabulation
f*Şİ:l.:;}}t"r"i'":":,T.l:_':}':*:
progratns, presentation of data :|^.",,Yl:.lld_
the use ;i

information technologies, information systems security and
related ethical conceDts.

.'],.]Ş':iiİ.,ilİ*#';,.'ri'.'Ji",'İ

SECMELİ DERSLER
0r2tOOrl020l3

0l2200l l020l3

0l2l00l l020l3

0|2200| 102013

Bu dersin ie..iei,sU,

The content

Fine Arts II

"r

0l2t00l t220l3

012200ll220l

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman;
kiŞiye özel antrenman planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet,
özel
kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet arıtrenmanlarının genel prensipleri;
kuvveffe devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve

0l2l00l l220l3

012200l122013

General
"on..nmaximal
sPecial force,
force, quicklYenhancesİhİ general prin-cipıes ofthe force;
strong attendance; speed, endurance, flexibility and
coordination training on general principles.

The social *orld

i,

092200ll020l4

*İ;;;;;;jİ;?u,İ.*o.t.
for anaıyzing the sociaı worıd in a context that
",J:İ)İ#;#fiJt,.ljffi#:."İ:},?#,i:::[il
nT
often beyond the control of.individuals that shape individual
behavions anJ societal changes?,, Topics include culture.
socialization,
socialandeconomicineoılalities.socialstructure.organizationalbehavior'socifamily.

::::lİ

;lİ:J.""T:'"}:::',*,::*
transcends
conventional i:,,:l:TT§:
wisdom an1 personal

to deveıop

e,,jeri"nce ıtıe major question

religion, education, and political economy).
092l001 1020l4
09220011020|4
Sociological Imasination II
The social world is often taken for granted or reduced to explanations that stem from conventional wisdom and personal experience.
This course is designed to encourage students to develop social scientific frameworks for analyzing the social world in a context that
transcends conventional wisdom and personal experience. The major question is "What are the social forces operating in society and
often beyond the control of individuals that shape individual behaviors and societal changes?" Topics include culture, socialization,
social and economic inequalities, social structure, organizational behavior, social groups, deviance, and social institutions (e.g.,family,
religion, education, and political economy).

092|00|1220|4
0922001122014
Sosyoloiik Düşünüş lI
Sosyolojik dilşünüş dersi, sosyal dünyada "kişisellikle ilgisi en uzak, en soyut sorunlardan, en kişisel, insanın benliği ile en yakından
ilgili sorunlara kadar çok değişik konular ve bunlar arasındaki ilişkiler üzerine" yoğunlaşmaktadır. Bu yönüyle bu derste taıih ve
biyografi ilişkisinin nasıl kurulacağı sorunsallaştırılmaktadır.

092l00ll220l4

092200||220I4

Sociological Imaeination II

The social world is often taken for granted or reduced to explanations that stem from conventional wisdom and personal experience.
This course is designed to encourage students to develop social scientifıc frameworks for analyzing the social world in a context that
transcends conventional wisdom and personal experience. The major question is "What are the social forces operating in society and
often beyond the conffol of individuals that shape individual behaviors and societal changes?" Topics include culture, socialization,
social and economic inequalities, social structure, organizational behavior, social groups, deviance, and social institutions (e.g.,family,
religion, education, and pglitical economy).

092r001 l420r9
092200l|42019
Temel Akademik Yazı Teknikleri
Bu ders akademik yazı kurallannı, içerik, düzen, ve üslubunu içerir. Bilimsel kaynaklardan alıntı ve fayOalanma için uygıırı stanOartlaıı
Farklı ders temaları ile eleştirel okuma, analiz ve içeriği anlama becerilerinin güçlendirilmesi,

092l001l420l9
092200l|42019
Academic writine Technioues
This course includes conventions of academic ııriting, content, organization, and style. Appropriate ,t*OurOs to. a.tr.rrleaging uno
citing scholarly sources. Skills are reinforced through different course themes which encourage critical reading, analyİis, and
acquisition of informed opinion.

II.

YIL _ III. YARJ YIL

ZORUNLUDERSLER
09220020l20|3
Klasik Şosyoloji Teorileri
Budersinamacılisanseğitimintamamlamışolanöğrencilereileridüzeydeanit
092r002012013

ve düŞünürlerini okuma ve tartlşma ortamlnl sağlamaktır. Başka bir deyişle sosyolojik teorinin tarihinin kristalleştirilmesidir. Bu dersi

alan öğrenci sosyal ve entelektüel teorilerin ortaya çıktığı dönemi özellikleriyle kavrayarak sosyolojik düşüncenin ayrıntılarına vakıf
olabilmelidir. Bu nedenle, l8. yüzyıldan 20. ynzyılakadar 200 yıllık modem sosyolojinin temellerini oluşturan uzun soluklu bir içerik
!u dersin amacını oluşfurmaktadır,

092I0020|20l3
09220020120l3
Çlgşic Sociological Theory
The PurPose of this course, students who have completed their undergraduate sfudies at an advanced level on the basis of ttıe maln
sources ofbasic schools and thinkers ofthe classical period to provide reading and debate.
0921002032013
09220020320|3
kır sosyoloiisi
Bu ders, öğrencilere, kırsal nüfusların toplumsal, iktisadi ve kültürel yönlerini tarihsel biı çerçeve içinde anlamalarına ve ekonomi,
kültiir ve siyaset ile bağlantılı olarak çağdaş toplumlarda kırsal yapılarının dönüşümünün sebep ve sonuçları hakkındaki bilgilerini
artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Köy ve kasaba alanlarına yönelik kuramsal ve uygulamalı yaklaşımların sosyolojik bir
perspektifle değerlendirilmesi yoluna gidilecektir.
0921002032013
0922002032013
Rural socioloev
Rural social structure, changing social relations in rural societies. Peasants in market economy and development, types of peasant
production, pattems of labor utilizalion, modemization of agriculture and state policies, peasantry in relation to world economy.

0921002052013 | oızzoozoszoıs
Kurumlar Sosyolojisi
Dersintemeliçeriği,toplumsalkurumlarınturihi
benzerlikler ve farklılıkların ele alınmasına dayanır. Aile, din, hukuk, eğitim, saglıt, etonoıni ve siyaset gibi
temel toplumsal kurumlar
değerlendirilmeye çalısılır.

ll

092l0020520l3

|

0922002052013

l

Sociolopvoflnsıitııtions

Thebasiccontentofthecourse,sincesocialins

based on consideration of the other elements of the similarities and differences. Family,
religion, law, education, health, economics,
and politics as well as it tries to evaluate the basic social institutions.

Sosyolojide teori ve araştı..

(katılımtl,cö.zıeT, göriişme teknikieri gibi) irdelenecek. Sosyal biİmlerde etik
sorunu üzerinde durulacaktır, Veri
bulgularının nasıl

j:,gikler
PllT]lT
analizi teknikleri ve araştırma
092|002092013

An introduction to üe methodology

lntroduction to Research Methods
and

research problems; selection ofthe appropriate research design. General problems
ofmeasuremeıt and data collection techniques.

SECMELİ DERSLER
0921002ll

Sosyolojinin t.

ve temeİ
:i:İili;
1ı,ılıeİili
.k"rİ;@1İ,; ogretiıerek, sosyo-ekonomik
özellikle 9İ:::İİ::,,':ll1:,:"^,f]3İiiin
de mesleki ve teknik eğitimin oynadıgı
roller konusunda bilgilendirilmisi amaçian.uttuo,r.
uY8un bir eğitim

PlTlamasının Yapılmasınp duyulan ihtiyaca yönelik

0921002l|20l3
The course

*ill

bi-r

kaıkınmada eğitimin ve

^İii,Hi.j;r;?;;ll,""

duyarlılık kazarrdır,l.as, urrraç*maktadır.

0922002ll20|3
int.od

lı wıll ru9u5
focus

on
ull the
LllÇ lllLğlSğÇLtOIl
inrcrsection oI
of SOClOlOgY
sociology
::l1llİ,_'9Yr,l ,': :İİl
*İİİ
::T§:::lY:
*}:1'"*T:lnT:sl.Jgİ1l1]İrT
İve between
Turkey and other national contexts.
'l. ..or.r.

and eduCatlon
an0
education With
with a Special
special attention to topics such as equality.

aıso aim at providing students with a comparative educationaı

Toplumsal yapıyı oluşfuran unsurlar
geÇirdiği değiŞim süreÇleri göz önünde bul}ndurularak karşılıklı
ol'4rut el. aı,nacaı<tır.
092|002072013
social structre and
Examination of th.
historical experience"ont"rt
in different world region.s. current issues in social s'tructre.
09210021320|3

Bu dersi alan OE
teorik YaklaŞımları ve kavramları karşılaştırmalı olaİak degerlendirebİlecektir.
politikalarını karşılaştıımalı ve tarihsel bir bakış açısıyla degerlendirebilecektir.

Ayrıca Türkiye ve dünyadaki aile yapıları

ve

09210021320|3
09220021320l3
The family as a social institution, th
changing role of üe familY and social change, sexual division of İabor within
family, domesİic labor, reproduction, patriarchy, child
labor, kinship.

0921002l72013

Bu dersin

.lçergi tlasit-m-

düşünme ve akıl.yürütm.

9jl"'.*l':::;':i:ll1TliÇerçevesinde
anmaktadır. kavram ve

yont..ı"iiiın

terimlerden hareketle akıl

öğrenilmesiyle, düşünme ve analiz edebilme tavrının
karımlar ve önerme ol

oluşfu rulmaya çalı şılmaktadır.

092|002|72013

0922002172013

Traditional Logic

Philosophicalquestionsconcemingfirst.orderand'.

PresuPPositions of different logical systems, justification of primitive inference rules and informativeness of losical pronositions.

092l002r520r3
0922002|52014
sosyal psikoloii I
Bu ders sosyal psikolojinin tanımı, araştırma alanları, insan davranışının sosyal ve kültürel boyutu, insanların a"ğ.r1.1, in-ançlar,,
tutumları kuramlara odaklanmaktadır. Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin öğrencilere tanıtılmasıdır. Ders, sosyal psikolo.iinin
tanım(ları), yöntemi ve tarihsel gelişimi ile başlayacaktır. Derste yer alacak diğer temel konular şunlardır: tutumlar ve tutum değişimi,
sosyal algı, sosyal biliş, çatışma ve saldırganlık.
0921002l520l3
0922002152014
Social Psychology I

This course concemed with understanding how our thoughts, feelings and actions are influenced by social structures and processes.
The focus is on social interaction. The social relevance of the theory and research in the field and a cross-cultural perspective are
emphasized. The topics covered include: the history of the field, major theoretical and methodological issues, social cognition,
stereotypes, preiudice and discrimination, and the

092l002l920l3

0922002192013

selfin cultural context.

Uygarlık Tarihi I

Bu ders, sosyal bilim öğrencilerinin dünya ve uygarlık tarihine ilişkin genel bir bilgi edinmelerini amaçlamaktadtr. Ders boyunca
kadim uygarlıkların inanç sistemleri, yaşam biçimleri, sanatları hakkında genel bileiler verilecektir.
0921002|920l3
Historv of civilization l
0922002192013
This course concerned with genereal information about world and civilization history, During the course students get informed about
religon, life-style and art ofancient society.

0921002272014

0922002272014

Bilei Felsefesi

Bilgi Teorisinin temel sorunlarının filozofların bu konudaki düşünceleri ve metinleri temel altnarak çözümlenmesi. Bu

derste

Epistemolojinin, yani bilgi teorisinin, başka bir deyişle bilgi felsefesinin temel sorunları ve sonuçları, filozofların düşünceleri ve kendi
metinleri temel alınarak anlatılmakt4 çözümlenmekte ve yorumlanmaktadır. Bu çerçevede Platon, Aristoteles, Sekstus Empirikus,
Rene Descartes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein gibi önde gelen filozofların
epistemoloji bağlantılı düşünceleri ele alınmakt4 ayrıca bu filozofların görüşlerinin çağdaş yorumlarına da yer verilmektedir. Bilginin
ve temellerinin ne olduğu, insarı bilgisinin sınırluırı, bilgiye nasıl ulaşılacağı veya ulaşılıp ulaşılamayacağı, nesnelcilik-öznelcilik,
realizm-idealizm, rasyonalizm_empirisizm tartışmalarıyla birlikte ele alınmakt4 analitik-sentetik, a priori- a posteriori ayrımları;
geçerlilik, doğruluk, tilmevanm, tiimdengelim kavramları çözümlenmektedir.
09220022720|4
Epistemology
092|0022720|4
An analysis of the major problems of the Theory of Knowledge in the context of the original texts of the philosophers, such as those of
Plato, Aristotle, Sextus Empiricus, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Kant, Wittgenstein. What is knowledge? How is knowledge
possible? What are the foundations of knowledge? Is knowledge with absolute certainty possible? Objectivism vs. Subjectivism,
Realism vs. ldealism, Rationalism vs. Empiricism, the difference between analYic and synthetic propositions, between the a priori and
a Dosteriori.

validity. truü. induction and deduction.

Osmanlıca I
0921002292014
0922002292014
Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler ve bu harflerin kelime içinde bulundukları yere göre değişen şekilleri ve yazım kuralları
öğetilir. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler transkripsiyon alfabesi ile LAtin harflerine aktarılır. Daha çok l9. yy. sonu, 20. 1ry.
ba§ı yazılmış metinler seçilir.
Ottoman Language I
0922002292014
0921002292014
Teaching and using the alphabet of Ottoman in an effective way as well as transposing such fundemental texts belonged to the last
period of Ottoman Literature to Latin alphabet.

.,,
dil
engellilerle
bu
işitme
alan
öğrencilerin
yapılarını
dersi
ve
öğreterek
alfabesi,
kelime
dilbilgisi
lu.kçe
işaret
Di|i'nin
temel
I
I

aracılığıyla iletişim kurmasını

sağlamaktır.

l

I

I

l

0921002232014

Turkish Sins Language

09220022320|4

I

Turkish Sign Larıguage is a visual laırguage used by the hearing impaired which consists ofhand gestures and facial expressions. The
purpose of this elective course is to teach the alphabet, basic vocabulary and grammar stn-ıcture of Turkish Sign Language and to
enable students to communicate with deaf people.

sociological Discussion I
09220023l2o|4
0921002312014
The course is organized in two parts. The first part reviews how postmodernist and modernist arguments position themselves in general
with regard to matters concerning structure, agency, culture, body, self and nature-culfure dichotomy in social theory. The second part
is concemed with an examination of postmodemist and modemist responses to and the interpretations of major issues of the

contemporary social world through a close textual examination and discussion of the writings of prominent thinkers, including
Foucault, Baudrillard, Giddens, Walby and Wallerstein.

o922oo23l2ol4

0921002312014

sociological Discussion I

@J.Thefirstpartreviewshowpostmodernistandmodernistargumentspositionthemselvesingeneral part
with regard to mutte.s concerning structure, agency, culture, body, self and nafure-culture dichotomy in social theory. The second
is concerned with an examinatİon of postmodemist and modemist responses to and üe interpretations of major issues of the
contemporary social world ürough a İlor. texfual examination and discussion of the writings of prominent thinkers. inctuding
Foucault, Baudrillard, Giddens, Walby and Wallerstein

II.YIL-ryYARIYIL
ZoR

LU DERSLER

0921002022013

09220020220l3

cağdas sosvoloi i Teorileri
;Zizek);intersübjektivite(Bakhtin)'Fransız,Alman,

ve kavramları
İngitiz, Amerikan,'Rus ,.'sıor.n düşünceleri arasındİ dünya literatürünü etkileyen başlıca isimler ve bunların eser
Roman
deisin içeriğini oluşturacaktır. Marcİıı Mauss; Maurice Marleau-Ponty; Althusser; Pierre Bourdieu; Noam ChomskY;
Jakobson; Claude LeviStrauss.

l.

sncinlnoical Theorv

such as semiolog1" pslchoanalysis,
and Felix Guattari, Jacques
Deleuze
Gilles
Foucault,
as
Michel
such
and
theorists
postcoıoniaı
ttıeory,
theory,
feminiit
deconstruction,
theorists such as Marcell
other
the
And
Said.
Edward
and
Spivak,
Derrida, Luce lrigaray, sigmund Freud, Jacque. Lu"*, Gayatri
Mauss;

Mauric" Üu.l.ur-

0921002042013

jagıliml. Kentsel bölğelerin sosyal yapısı. Kentin ekolojik düzeni. Kentlerde bireyler, gruplar
Kentsel nüfusun kaynağı, özellikleri ve
'e'dekentleşmeninnedenleri.özel1ikleriveetkilerı.
09210020420|3J

I v,--vv-",-"--
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Examinestheroleofcitiesindifferent.o.io-hi,to.i.uizatio.nofcontemporaryurbanlife.
households, and
Includes dualistic models of urban life, settlement dynamics, survivaü stratigies of urban
restructuring. Special emphasis on Turkish urbanization

Nicel Arast

responses to global

yöntem ve Teknikleri

larvegöz[emlerüzerindedurularaksosyalbilimlerde

durulacaktır. Veri
kullanılan teknikler (katılımlı gözlem, görüşme teknikİeri gibi) irdelenecek. Sosyal bilimlerde etik sorunu üzerinde
yorumlanacağı
anlatılacak.
nasıl
bulgularının
ve
araştırma
teknikleri
analizi
ouantitative Research Methods and Technics
092l0020620l3 l 0922002062013
of
The course examines issuşıd rrıethods of s*iul s.i.oce rese-.tılt *vers basic aspects of the philosophy of science, the logic
scientific inquiry, methodological traditions and the main approaches to and the main techniques and methods of social research. A
wide range ofrİsearch methods, both quantitative and qualitative, that social scientists employ in attempting to understand the social
world are described and evaluated. Theİourse provides students with an understanding ofthe relationship between theorY and method.

SECMELi DERSLER
092l0020820r3

09220020820l3

İletişim ve Medya Sosyolojisi

Simge; kodlama; kodaÇımı; kaynak; hedef; oluk; anlam; mesaj gibi temel iletişim kavramları işlenir. Farklı iletişim
modelleri

öğrencilere tanıtılır.
092l002082013
The aim

09220020820i,3

Sociology of Communication and Media

ofthis course is understanding basic communication concept such

092r0O2r020l3

09220021020|3

Mesleki Yabancı Dil

as target, message ect,

I

Bu ders kaPsamında öğrencilerin alanla ilgili uluslar arası yayınları takip edilmeteri ve daha evrensel
ölçekte toplumsal değerlendirme,
toplr.lun unlarnu rİ uç,klu*u biçi'nIerinir,,g.liştiril*.ri hed.fl.n..ktidir.

0921002102013
The purpose

0922002|02013

Professional Foreing Language

I

ofthis course is to develop language skills ofstudents.

09210021220l3

0922002122013

GençIik Sosyolo.iisi

Gençlik kavramının analiz edilerek gençlerin toplumdaki fonksiyonları tespit etme ve bu bağlamda gençlerin
sosyo-ekonomik ve
kültürel soru!ılarınu tespit etmekiir. Genç ve sençlik ka
ler. gençlerin sosyal leşmeleri.
0921002122013

09220021220l3

socioloov of ynııth

ofthis course is focusi
09210021420l

Bu dersin konusu, iktisadi düşüncenin doğrdu

life and their problems.

*

but

iktisadi düŞüncenin geÇirdiği saftıalar ve bu saftıaları temsil İden atımlar-dersin
içeriğini oluşturmaktadır. Bunun yanında kürese1leşme
Ve etkileri iIe Yoksull}ık, kaYıt dıŞı ekonomi, girişimcilik, vs. gibi güncel
konular da d-ers kapsamında ele alınmaktadır.
0921002142013
09220021420l3
Introduction to
Economics
ro.iu
-d
within the broader social context. Discussion of major theories dealing Şith
non-industrial forms of production, circulation and
consumption. Theories of change and development.

1002|620l
Temel mantık; özdeşlik ve
0921002162013

kipler.un

0922002|62013

First-order logic with identity and modal logic. Application of logic to
axiomatic set theory.

Bireyin

*-r ;

konular açısından incelenmesi.
0921002262014

Study of tlıe lnOlvlOu.al in g,

conformity, communication, and group dynamics.

Uyqarlık Tarihi II
092l002l820l3
0922002182013
Birinci dersin devamı niteliğinde olan bu ders, sosyal bilim öğrencilerinin dünya ve uygarlık tarihine ilişkin genel bir bilgi
edinmelerini amaçlamaktadır. Ders boyunca kadim uygarlıkların inanç sistemleri, yaşam biçimleri, sanatları hakkında genel bilgiler
verileceklir.

History of Civilization II
0921002l820l3
0922002|820|3
This course concemed with genereal information about world and civilization history.

Türkive'de Modernlesme
092|0022020|3
0922002202013
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma süreci; İttihat ve Terakki; Cumhuriyet Dönemi; Korporatizm; Milliyetçilik; altematif toplumsal
fikir akımları: Türkiye toplumunun catısma ve uzlasma hatları.
0921002202013
Modemization in Turkey
09220022020|3
The structural transformation of late Ottoman society within the context of the new global economic and political order, the western
challenge arıd the response of the Ottoman state, new social forces within late Ottoman society, and 'Jeune Turc' ideology and its
roots. The ideology ofnationalism and nation building is emphasized.

0921002282014

0922002282014

osmanlıca lI

Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler ve bu harflerin kelime içinde bulundukları yere göre değişen şekilleri ve yazım kuralları
öğretilir. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler transkipsiyon alfabesi ile L6tin harflerine aktarılır. Daha çok l9. yy. sonu, 20. yy.
başı yazılmıs metinler seçilir.
0921002282014
09220022820l4
ottoman Language II
Teaching and using the alphabet of Ottoman in an effective way as well as transposing such fundemental texts belonged to the last
period of Ottoman Literature to Latin alphabet.

092|002242014

0922002242014

Türk İşaret Dili II

Bu dersin amacı, Türkçe İşaret Dili I dersini alarak bu dilde iletişim kurma becerisini kazanmış öğrencilerin kelime, dilbilgisi ve
anlatım becerilerini geliştirmektir. Derste başarılı olan öğrenciler Türkçe İşaret Dili Sertifikası Sınavı'na girebilirler,
092|002242014

09220022420|4

Turkish Sign Language II

Turkish Sign Language II aims to develop the vocabulary, grammar knowledge and conversational fluency of students who have taken
Turkish Sign Language I. Students who pass the course can take a certified Turkish Sign Language examination.

0921002302014
0922002302014
Sociological Discussion II
The course is organized in two parts. The first part reviews how postmodemist and modemist arguments position themselves in general
with regard to matters conceming structure, agency, culture, body, self and nature_culfure dichotomy in social theory. The second part
is concerned with an examination of postmodernist and modemist responses to and the interpretations of major issues of the
contemporary social world ürough a close textual examination and discussion of the writings of prominent thinkers, including
Foucault, Baudlilard, Giddens, Walby and Wallerstein.

092r0023020l4
0922002302014
Sociological Discussion II
The course is organized in two parts. The first part reviews how postmodemist and modemist arguments position themselves in general
with regard to matters concerning structure, agency, culture, body, self and nature-culfure dichotomy in social theory. The second part
is concerned with an examination of postmodemist and modernist responses to and the interpretations of major issues of the
contemporaıy social world through a close textual examination and discussion of the writings of prominent thinkers, including
Foucault, Baudrillard, Giddens, Walby and Wallerstein.

,I
I

yöntemin önemi. Bu dersin kapsamının ayrıntıları: i. Eski Yunanda doğa anlayışı. Sonsuzluk ve madde anlayışları; ii. Aıistoteles fiziği

-:'

I

veAristoteles'inbilimfelsefesi;iii.Bilimselilerleme;iv.Yenibilimanlayışı(Galileo,oescartas,ry

Hume, Kant ve

XIX. Yüzyıl filozoflarında bilimsel bilginin

doğası;

vi. XX. Yuzyılda bilim felsefesi; mantıkçı pozİtivistler;
viii. Yeni bilim

Wittgenstein ve Viyana Çevresi; vii. Karl Popper, yanlışlama kuramı; bilim ile bilim olmayanın ayırt edilmesi;
felsefesi: T.S. Kuhn ve bilimsel devrimler; ix. Feyerabend ve anarşist bilim felsefesi.

09210023220l4

0922002322014

Science and Philosophy

Thehistoricaldevelopmentofscience.Theconceptionofnatureandscience;epiit.,noıogi@

theoretical and empirical knowledge. The importance of method in scientific inquiry. This course covers the following subjİct-matters:
i. Early conceptions of nature in Greeks. The concepts of the infinite and of matter; ii. Aristotelian physics and the Aristotelian
Philosophy of science; iii. Scientific development; iv. The new idea of science (Galileo, Descartes, Newton) and the attack on
Aristotelian Phİlosophy; v. The nature of scientİfic knowledge in Hume, Kant and in the 19th Century philosophers; vi. The 20th
Century Philosophy of science, the Logical Positivists, Wittgenstein and the Vienna Circle; vii. Karl popper, fİlsification and the
demarcation between science and pseudo-science; viii. The new image ofscience: T.S. Kuhn and scientific rİvolutions; ix. Feyerabend
and üe anarchist

0921002342019
0922002342019
Bilgi Sosyolojisi
Bilgisosyolojisi,düşüncenintoplumsalkökenleriniaraştırır.Ders,to

iliŞkisini ve toPlumda uzmanlık bilgisinin rolünü ele almaya odaklanır. Toplumsal olarak temellendirilmiş süreçler olarak ifade ediien

bilgi ve bilme'nin insanların kendi aralarındaki etkileşimle şekillenmiş ve ırktan, sınıftan ve cinsiyetten tutun da milliyete. kültüre ve
dine kadar bir kimsenin temel olarak toplumdaki sosyal konumuyla bağlantılı, bağlamsal
şeylei olduğuna işaret eder. Düşüncenin
toplumsal ve grup kökenlerini inceleyen bilgi sosyolojisi, bütün düşünsel alem,in (bilgiiei, drıştınciler, ideolojiler,
zihniyetler),
toPlumun gruPlarının ve kurumlannın bağlamı içinde ge|iştiğini öne süİer. Gerek klasik geİekse
çağdaş bu alandakİ tüm çalışmaların
ortak bir argümanı vardır: düŞüncenin/fikrin toplumsal dayanakları. Buna dayanarat uiğı sosyoİğsi,
drişt_ıncelerin, kariamıarın ve
inanÇ sistemlerinin oıtaya Çıkmış oldukları bağlamlarla açıklanan kendisinde içLln uır ,o.y-uııig. gtı.tılü
olduklarını
savunur.

0921002342019 l 0922002342019

l

Socinlnov nfKnnwıarıon

Thesociologyofknowledgeexploresthesocialo,i8insof

social action and values sYstems, and the role of specialized knowledge in society. Expressed aİ socially
grounded processes,
knowledge and knowing are denoted to be contextuai, shaped by interaciion between peopıe
and fundamentally linked with one,s
social Position, ranging from race, class, and sexuality to nİtionalİty, culture, and religion.
Examining the social İnd group origins of
thought, the sociologY of knowledge asserts that the whole ideational realmİ
1knowledge, ideas, ideologies and mentalities) develop
within the context of a society' groups and institutions. Whether classical or modern, all the
studies havİ a common argument in the
field: the social foundations ofthought. Based on that, the sociology ofknowledge
argues that ideas, concepts and betiefsystems are
embedded in an inherent sociality explained by the contexts which they have
arisen.
III.

YIL_V YARIYIL

Nüfus ve Göç Hareketleri

Kentlerin ortaya a

tartı§ılacaktır.
H*lİ? .|İ:*,.lr':]ğ'^[l'^]İ].*:],
,r,elt .y. .kentleşme çeşitıi teorik yakıaşımıar ışığında ekonomik, toplumsaı ve
kültürel
Yönleriyle ele alınacak, Türkiye ve Dünyadaki göç harekeİıeri Ü;;;rç;;;;.;İ';İ;İ.İİ;, ;ffi,.i;'r,JJ'.]*ı":,
öğrencisinin, mekan;zaman kavramının toqlum bilİmlerindİki başat yerini. kent.
kentıeşme v. goç o1gusu çerçevesinde kavramasıdır.

092l0030920l3
migration movements in TurkeY and the world will be analyzed in this context.
The purpose oıtt l, courrJ,
concept of space-tİme locatİon of the dominant so.iul ,.ien..s, u.b-,
the migration framework.

,

;;;;ffi;,","rİ,İn.

yöntem ve Teknikleri
Bu ders sosyal bilimlerde yöntem sorunrn
j:$İkleri.konusunda ileri İtızeyde bir anıayış kazandİrıtması u.u.,nu yöneıiktir. Bu bağıamda
IrS,İ]:İ:::?jj:|T1],.^ı1l"_T.::
yöntem konusunda epistemolojik bir tartışmaya girişilecek, bilım,
öncelikle
uiıgi, tiılmsel bilgi yöntem ve teknik kavramlarının genel
ÇerÇevesi tartıŞılacaktır. SosYal bilimlerin doğa bilimlerden yöntemsel açıdan ayrı olan yonlİri tartışma konuları
arasındadır. Bunun

dıŞında araŞtırma modelinin kurulması, operasyonel hale getirilmesi ," uylrıan.usı
aşamaları uy.İ-İ,ı, olarak incelenecektir. Bir
bilimsel or4llrrıllilllll
uııl!ılJvı
araŞtırmanın gereklilikleri
geçerlik, gUvenırlık,
güvenirlik, ölçütlendirme,
ğğIğ[rlılKlerl olan geÇerllK,
ölçütlendirmİ evren, örneklem ve faktörlerin denetlenmesi
denet1enmesi yotları
volları hıı
bu
dersin konuları arasında Yer alacakır. Bundan ay., ola.ak, Uİr araştırma nasİl kurulur,
teorik çerçeve, yöntemsel yapı ve uygulanacak
*uŞt'''u t"kniği il"'Ygul-u"uk irtutikr.l,t"kniğin nuyl b.li.l.n";"ği b, dersin konuları arasındadır.

092l0030520l3
This graduate-l;

09220030520|3

itative Research Methods and Tı

and to gain an understanding ofresearch methods and techniques intended to advanced. The establishment ofthe research model, to
operatİonalize and implement the steps will be examined in detail, How to set up a research, theoretical framework, methodological
and applied research techni
to the structure and content ofthis course on how to identifv statistical techni

0922003072013
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Bu dersin içeriğini Türkiye'nin genel olarak yapısı ve sorunlarının tartışması oluşturmaktadır. Bu
09210030720r3

nedenIe. ı,apı kavraınına makro

boyutta bakılarak kurumsal çerçeve çizilecek ve Türkiye'nin toplumsal yapısındaki bugünkü temel özellikler tarihsel bir süreçte
bakılacaktır. Türkiye'yi temel alan sosyal, kültürel ve ekonomik kaynaklar bu dersin tartışma konusunu oluşturmaktadır. Temel
toplumsal kurumların (dİn, aİle, ekonomi, siyaset gibi) tarihsel dönemlerde geçirdikleri değişim ve dönüşüm biçimleri incelenecektir.
092l003072013

0922003072013

Social Structure of Turkey

ContentofthecourseisdiscussionoftheproblemsofTurkey

instifutional framework will be drawn by looking at the macro level and the social structure of the key features of today is a historical
will be considered. Turkey is based on social, culfural and economic resources are the sub.ject ofdiscussion in this course.

Process,

SECMELİ DERSLER
092l0030920l3
09220030920l3
Mesleki Yabancı Dil II
Buderskapsamındaöğencilerinatanlailgiliuluslararasıyayınlarıtakipedilmeleriv
toplumları anlama ve pçıklama biçimlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir,
092l0030920l3
0922003092013
Professional Foreign Language II

Inthiscourse,studentsshouldbefollowed,andpublication
the development of communities targeted forms of understanding arıd explanation.

092r0O3r r2Oı3

0922003l r20l3

Çevre Sosyo!ojisi

Bu derste insan ve Çevre arasındaki ilişkiler sosyolojik açıdan incelenecek ve tartışılacaktır. İnsan-çevre ilişkilerine ilişkin
teoriler bu
dersin konuları arasındadır. Ana konusu çevre-toplum ilişkileri olan
çevre sosyolojisinde var olan teorik yaİlaşımlar bu ders konuları
arasında Yer alacaliiır. Bunlar baŞhca insan merkezci çevre anlayışı, doga mÖrkezci
çevre anlayışı, derin ekoİoji anlayışı, toplumsal
kurgusalcılıh ekoloj ik modernleşme olarak sayılabilir.
092l0031 120l3

0922003l l20l3

Environmental Sociology

In this course, will be examined and discussed sociological perspective the relationship between humans and
the environment.
Theories of humaıı-environment relations are ıımong the topics of the course. The main subject of the
sociology of environmentsocietY relations existing theoretical approaches to the environment yill be among the topics ofİhe
course.
09210031320l3

0922003r320l3

Siyaset Sosyolojisi

Pu ders kamusal alanı ilgilendiren konularla devlet-toplum ilişkilerine sosyolojik açıdan bakmaya yöneliktir. Dersin amacı, siyaseti
ilgilendiren konulara sosYolojik açıdan düa derinlemesine bakmak re.iyasaİalarun sosyolojik
ç6ztimlemesini yapmaktır.

L K];ilk

rrolesı.
092 l003 l320 1 3

0922003|320|3

;;

Dİvleı

;;i' iffi;i,-ii,lir.ıŞ;;;;;;"

Political Sociology

This course is state-society relations issues conceming public space is intended to look at fiom a sociological perspective.
The aim of
issues that concern the politics of the'area to make a socioıogicaı
l1'",:,:r':::::_:j-!".l}.]""_l1,1|,.ji:i:l"*:1qd..p"]jıj.;l
analYsis. SeParation of State and Civil Society,-Critical Tİadition, Contemporary Social Contract
Theory, İh!Ştı;;;;;;;;;,i';;d
Difference, Tı rkey's Modernization Proiect.
092l0030320l3

09220030320r3

Ekonomik Sosyolo.ii

Ilkel kabilelerdeki mübadeleden günümüzün karmaŞık ekonomik yapılarına ilişkin temel kavramlar
ve yakiaşımlar, karşılaştırmalı bir
perspekiift
en anlatılacaktır.

092 l 0030320l 3

Economic sncinlnov

The basic economic structure of the exchange primitive concepts and approaches
to today,s complex, described in a comparative
perspective.

092l003l72013

0922003|72013

Filmlerle Sosyolo.ii

Bu dersin amacı, sinema ile toPlum arasında ilişki kurup bu ilişkide yer alan temel ögeleri açıklamak, sinemaya sanatsal
ve estetik bir
araÇ olmanın ötesinde bir kitle iletişim aracı ve kültürün yansıtıjısı olarak bakaÜlmek ve öğrenciyi bu
alanda çeşitli araştırma
Yöntemlerinden haberdar etmekiir. Sinema- toplum ilişkileri, sinema -toplum ilişkilerini çözümlelen araştırmalar, ktırisiııeşme uıusaı
kimlik ve Türk sineması.

0921003l72013

ll0922003172013
l

l Socio|osv with Films

This course aims to establish the re|ationship between cinema and society to explain
the basic elements of this relationship in the
movies, beyond being a tool of artistic and aesthetic means of mass communication
and culture in a reflective look at the various
research methods in this area, and the student is notified. Cinema-society relations,
community relations cinema analyzing research,
gIobalization, national identity and the Turkish cinema.

1003r920r3

Bu dersin amacı hukuk, adalet ve ceza kavramlarını sosyolojik teoriler
çerçevesinde irdeleyerek, bu kavramların toplumsal yapıdaki

Yerlerini anlamaYa ÇalıŞmaktadır. Bu amacı gerçekleştirebİlmek için Önjıtı. klasik sosyologların-Durkheim,
Marx ve \!,eber_
teorilerine baŞvurulacak daha sonrada
çağdaş hukuk sosyolojisi teoiileri-Garland, Black, ı-uıımain, Kritik Legal
Çalışmalar (CLS)_
ince|enecektir, Bunun yanı slra Çatlşma
çözümleri, tılrıh cezası,. tupirı",-.nin fonksiyonları gibi güncel konularda deIste ele
alınacaktır.

0921003l920l3

0922003l92013

Sociology of Law and Crime

The aim of this course is üe law, and criminal justice wiüin the framework
of the.concepts of sociological theories by examining the
in
achjeve ,iiı.
y1*',g,pıu..ı
iı,. .i"isicaı socioıogists_Durkheim,
il:İ';:T'i}:i"::_n:'"::":::l[j:_::*l.:Tİ_lT
Marx
and Weber-theories of reference then-contemporaryihiories
^i,,,
or socioıogi-o;j;;'il#i;;:
Studies (CLS) - will be examined.

;;;;;

092l0032l20l4

ffi:tilİi]ll'iİ'Üİi?.X,Tllli

09220032120l4

Dinin ne olduğu, ilkelerinin_ oluP olmadığı,
ÇeŞitli Tanrı anlayışlarında Tanrı tanımları, Tanrı kavramı, insan ve evren ilişkisi, Tanrı,nın
varoluşuyla ilgili kanıtlamalar, inanç, akıl,
atl, vahiy
vatıiv ve dogmanın
dosmanın anlamlarıyla
an]amlarıvla karşıııkıı
kercı|ıLlı iıişkiıeri,
iliclzila.; ,,t,n
f,,L,,- 3ıu..u,,Ğ;,;,ffi;İ
xl'r*^..t-

;İH:ij",:?İlİT,ilffi3,11i;jnanÇ,
09210032l20l4

1,1rİİ,İlİ]

0922003212014

The nature of religion and

th,e

question of its principles, definitions of God in
different conceptions of divinity, the concept of God, the
argument, t". tt . .*ir"r.Joı coo, the meanings and inteneıationships
of faith.
:ı:mox,

::n::',::Yff:"'İ:}}Ti:"rr ,t1*
ffiruil"fi::,u:jö"thJimmortaıity"t]ı,.İJffiHlT,'.tl"J::J..,T*jH[,.fJlln,T.'i.lffi'i:';:;Til],1iffli;,
Niceleme.-rrğ,

Aksiyomatik kiime ler kuramı. Matematikte tJmeller bunalımI
ve mantIksal naradokslar. Modal mantık (kipler mantığı

)

0921003232014

Axiomatic sYstem for the Predicate Logic: Independence,
Completeness, Consistency. The foundation of mathematics.
Cantor,s theory
of transfinite numbers, Axiomatic set tİeory. Crİsis
in the foundation of mathenEllgş enc!.!9gicabaradoxes
Modal losic.

}j[llıxllt
The aim of

osmanlıca Metin okumaları

of

ottoman Texts

'hir "o
eir own research

092l003212013

09220032120|3

General Sociology I (Bu ders İngilizce olarak verilecektir.)

This course introduces the students to the concePt and theories that pertain to social relationships to organization.
The course covers
topics üat range from micro interpersonal relationshiPs to macro social structures. The course is a prerequisite
for all other courses in
sociology and/or social welfare.

O92l0032l20l3 l ogzzooızızoıı

l

Genel Sosvoloii I (Thi

ill he cc Fnolich

Dersin amacı, her şeyden önce öğrencileri n, sosYoloji literatürünü yabancı dilde okuyabilme
imkanlarının arttırılmasını sağlamaktır.
Sosyolojiye Giriş I ve II derslerinde okunt ırı. ana metinlerin İngilizce kaynaklardan oİunarak,
öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin ve
alana ilişkin yabancı terminolojinin gelişme Isıne yardımcı olmaktır.
0921003272019
Egemenlik, güÇler aYrılığı, toPlum sözleŞmesi, doğal hak, yönetim biçimleri,
devlet erkinin meşruiyeti, mülkiyet, sınıf
çatışması gibi
'iYu"'f'L'f''inin'?..l kur.u.lunn,n, İ.lr.f. t-İhind. gunti.tir. kudu, in..İ.nmesi ve değerlendirilmesi.
0921003272019

An analYsis of the fundamental concepts of political philosophy such as
sovereignty, power, social contract, natural rights, types of
govemment, the legitimacY
to contemporary political

of the state, Property, class struggle within the context of the philosophical
texts of philosophers from plato

Bilim nedir? Bilimsel Yöntemin ilkeleri nelerdir?, Doğa bilimleri nelerdir?
Doğa bilim
bilim felsefesi nedir?, Doğa bilimleri ve sosyal uiıirĞ.in karşııaştıriıma.i, p.İ"ırİr. felsefesi nedir?, Sosyal bilim nedir? Sosyal

;; ffi;';;kiaşımı, pozitivizme yöneltilen
yatıa,,ru,'ciıİ.';;;.n.utik ve eıeştireı söyıem

*'$:İ'İ,J;"Tl':l',:'n:,Jyii::_::::::'1:,l.::ll,}
6iıim ielsefesi, J"c* H;b;;;;;;,;J;,;;il;iş;tffi::
"i,;i.;;;ö;.,,,9ı
[,"**l,H:J:":l,j*i,;,ii:T

ffi*Şfİ,;ru*sosyaı

PrinciPal questions of ePistemology and methodology in
the social sciences.

Aı

overview of selected controversies in sociological

An examination of various theoreticaı perspectives,

İl'."Xİl'i;lj:Sll}iTl':'*:::.*:.:.*::::llg"r;;;;,;;;;i;;,
Positivism-antiPositivism debate, empiricism, historicir. unj positive ,.i.n..,

the ıimits of

,O C.iti*İİlr.o.v.

III.

the

socioıogicJİH}Ş';Tl?'Jlffİ.'l;

YIL-vI. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER
l003l420r3

Bu ders 'topİ

amaÇlamaktadır, ToPlumsal cinsiYet üstüne eleştirel
bakış açılarınoan ya.arıanİıacaktır. Burada onceiikıe
,. brnun

iı.,io* iıişTiı..ıni ,. rorıu..uı

ysuriu n. giui'uıİi.|.,

uıJ,ğİro'Ölunucakt,r.

0921003l42013
0922003142013
Discussions of social Gender
This courseir "g
nationalism, Critical PersPectives on social genderwill
be used. Th...,?;;;;all the dualiiy
forms what kind of power relations and
life will be investigated.
şociİl

erteklik ve kadınlık ikiliğini

otru..rlınity

and femininity, and that it

Dersin içeriği olarak, osmanlı'nın son dönemlerinden.başlayarak
cumhuriyet,in ilkyıIlarından günümüze kadar sosyoloji biliminin
ve degişen toplumsal vup, ii. n*,ı bir ivme tu,inoiği
u,.rine incelmeler, ot,muıu.,
ffiHui:Hi,'jj"l*:i:lTf,ilT*İ:liştiği
0921003042013

As the content of the course, üe first

ic to the present

from the end of the ottoman intellectual and historical

sociologY ofscience and the.changing social structure and how to develop th'nning on ho* to
eaın

mffi

I

092r0030820r3

09220030820l3

Toplumsql Tabakalaşma

Toplumsaltabakalaşm4hareketlilikveeşitsizliktoplumsaltabakalaşmateor
farklı toplumsal t4taka biçimleri üzerinde durulacaktır.
0921003082013

0922003082013

social stratification

Socialstratificationandmobiliğwillbeexaminedinthecontextottlıioriesors

stafus, and

will focus on üe different forms of social

strata.

SECMELi DERSLER
092l0031020r3

0922003l020l3

Mesleki yabancı Dil III

Bu ders kaPsamında öğencilerin alanla ilgili uluslar arası yayınları takip edilmeleri ve daha evrensel ölçekte toplumsal
değerlendirme,
toplumları anlama ve açıklama biçimlerinin geliştirilmesi hedeflenılektedir.

092l0031020l3

0922003ı02013

Professional Foreign Language III

In this course, students should follow, and publications related to the field of intemational sociat assessment
on a universal scale. the
development of communities targeted forms of understanding and exrılanation.

092|003|22013

0922003122013

Müzik Sosyolojisi

Bu ders kapsamında müzik ve toplumsal yapı araslndaki ilişki tartışılacaktır. Türkiye,deki ve diğer ülkelerdeki bilimsel
çalışmalar
incelecek ve süa ÇalıŞması yapılacaktır. Dersin genel olarak içeriğini, toplum ve müzik ilişkileri, kiıttırıer
arası müzik, popüler müzik
konuları ol usturmaktadır.
0921003l,22013

0922003122013

sociolosv of Mıısi

This course will discuss the relationship br:tween music and social structure. Scientific studies in
Turkey, and other countries will be
analyzed and the field work. The contents o,f the course, society and music relations, intercultural
music, popular music are issues,
092r003062013

09220030620l3

Din Sosvoloiisi

Bu dersin amacı, gerek dünyada gerek Türkiye'de ele alınışında belli baİlı yaklaşımları incelemek
sur

olarakdinintartışmalı/karsılaştırmalıbiranalizinigerçekleştirmektir.,aklaşımları,"ffi.

921,09]s?9_!!

l

09220030620l3 | socıoıogy otneııgion

The aim of this course, the main approacheİ in ttıe t..a
religion as a sociological instifution /..alir. un anulysis of th. .o*paratire.

092r003l620l3

0922003r620l3
Sosyolojinin tanımı ve ekolleri, roryol;j
tubuk"IuŞ.4 Y'ğ'n u.
l.ut"goriI.r,

'oryul 'irt.p

ol*uk hurtul,k r.

.uğh-k,

g"l.n.kr.l t,pgibi konularda bilgi verilir.

092 1003 l 620l3
0922003l,620l3
Sociolnov nfL{ealth
The definition of sociology and schools, the

societY, social stratification, mass and categories of disease and
traditional medicine.

health.*.İ,

u social system,

prorides information nn inpi., such as

Dersin iÇeriği, edebiYat sosYolojisinin konusu ve tarihçesi, edebiyat toplum ilişkisi,
toplumsal ve küttüret yapının edebi eserlere
Yanslmasl, edebiYat ve sosYoloji iliŞkisi, sosyolojinin edebi kaynakİarı, edebi metİnlerin sosyal analizi, sosyo_Iinguistik
gibi konulara
rlıwanm ıLtorl,,

092l003l820ı3

0922003l82013

Content of the sociology of literature
literature and sociology relati

092ı003202013

sociology of Literature

is

history, literature, society, association, reflection of the social and cultural structure, literary
literary sources, social
of

Türkiye Ekonomisi

09220032020|3

Sosyoloji formasyonunun oluşumu, toplumsal yapının çok değişkenle açıklanması çabasıyla paralel gitmektir. Toptumsal yapı,
kendisini oluşturan parçalar ve bu parçaların ve parçaların birbirleriyle ilişki ve etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir dengeler sistemi
olarak kabul edilirse, bu yapının büttinünü ya da parçalarını açıklamaya kalkışan sosyoloji disiplininin de geniş bir bakış açısıyla diğer
disiplinlerden beslenmesi kaçınılmazdır.
0921003202013

09220032020l3

Economy ofTurkey

SociologY Pattern formation, an attempt to explain the social structure parallel to the many variables to go. Social structure, its
constituent Parts, and these parts and components as a result of the relationship and interactİon with each other is assumed to be a
balance sYstem, the structure of the discipline of sociology in attempting to explain the whole or parts of the wide range of other
disciplines with a view to nurturing inevitable.
0921003222014
09220032220l4
Endüstriyel Psikoloii
Psikolojininorganizasyonlardaveişortamındauygulanmasınıin
ve iş tatmini, örgütsel davranış, liderlik ve yönetim gibi konular inceleme atanındadır.
0921003222014
09220032220l.4
Industrial Psychology
ThiscourseexaminesapplicationofpsychologytooreaniPerformance evaluation, motivation and.İob satisfaction, organizational behavior, leadership and management.

0921003242014

Türkiye'de Felsefe

0922003242014

Tarihsel bir perspektiften bakarak Türkiye'deki felsefe çalışmalarına ilişkin bir bilinç oluşfurma.

092ı0032420t4 l 09220032420l4

|

Philosophy in Turkey

Formation a kind of consciousness relating to the philosophical tradition in Turkey form a historical perspective

09210032620l4
0922003262014
Kişilik ve Sosyal Gelişim
tJaşllcaı(ışılıkkuramlarıilekişilikgetişimiveişleyişialanındakigorgtılçalışm
bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ve uyum konuları esas alınır.

lI

0921003262014 | 0922003262014

|

Personalitv and Social Develooment

Survey of major theories of personality and emRir
cognitive, social and emotional development and adiustment in adolescencı ana youttı.
092|003222013

09220032220l3

General Sociology II (Bu ders İngiIizce olarak verilecektir)

This course introduces the sfudent to the contepts and theories that pertain to social relationships

,*r*.*"*,a"^r"*,

structure, its constifuent parts, and these parts and components as a resuit ofthe relationship and interaction
"ro with each other is assumed
to be a balance sYstem, the structure of the discipline of sociology in attempting to explain İhe whole
or parts of the wide range of other
disciplines with a view to nurturing inevitable.

09210032220lı logzzoo3222ol3

Genel Sosvoloii

IT

rThi

will hc ac F'nolich

Bu dersin içeriği, sosyoloji teorileri, sosyal ilişki ve örgütlenme biçimleri, sosyal yapı ve kurumlar gibi
sosyolojinin temel kavram ve
teorilerine dayanmaktadır.
0921003282014

ff'

İk

aŞamada sanat sosyolojisinin teme| ilgi alaııı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından
olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, roİu ,. topır1nsal evrim
sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir ve sanat nİtelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumIar arası
(ekonomi, siYaset,din , vb gibi) iliŞkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakİa ve bu
çeİçevede literatürdeki belli
baŞlı teoriler incelenmektedir. II. Aşamada sanatın orijini ve fonksiyonlaİı üzerine temel İeorik bakış açıİarı tartışılmaktadır.
Derste
sanat nitelemesinin aÇık,uçlu paradoksal bir vaziyet alış sergilediğinin aılaşılmasına özel bir önem veriİmektedir.

092r0032820l4

Sociology of Art

09220032820l4

Atthefirststagethemainreferencesphereandmethodologyo.

the sociological PersPective ofart, its conceptual features; the changinglosition, status, meaning and
role ofart and ofthe artist in
accordance with social conditions; and art qualification and aesthetic vaİues throughout the soci;l
evolution process are scrutinized and
the relationship between aesthetic values and other social institutions (as economiJs, politics
and religion) is examined in art
qualification. The Problematic ofart's universality is being discussed and within this
frame leading tİ'eorİes in literature are analyzed.
At the second stage, main theoretical viewpoints on the orİgins and structures of art are discussed."It
is specially made point of
indicating that art qualification exposes an open-ended paradoxical attitude.

092l0033020l7

09220033020|7

Bıderstegirişimciliğinkavramsalçerçevesi,y
uluslararası bağlamı vç girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecehir.
092100330201

7

The conceptual

l 0922003302017
fru-.*
and the ethics ofentrepreneurship

will be addressed

Kültür sosyolojlri, ton
sosyolojik bii analizine !i.lş",'u, o..., kültürü insanlann yaşam
:jil*"i:]Tilil,I']:tTİjj:j::i,5ll.::l,,]li
Şekillerini birlikte Şekillendiren maddi nesneler vel"Pii;,
6elli [}]ıİüiü.n
bir biçimde ouşdn.., tanımlama ve eyleme ;oİ.;İ;j#o1#.,İİ"r"
analiz ve kültür tanımından Yola Çıkarak kültiir sosyolojisj, kİiltıırel oıuşrmıur
üzerindeki toplumsal_yapısal etkileri ve toplumsal
süreÇler ve yapılar iÇindeki kültiirel etkiyi anlamaya
çalışırlar. Bu karşılıklı etki ve değişimlerin bir sonucu olarak kültürel
formlarınibiÇimlerin (imaj, sembol, değer, inarıç, dil, kavram...) nasıı oegişİİğİni
araştırır ve inceler.

Th. ro.iology
In undertaking. a socioloğicaı anaıysis or.rıtİ*, İt i. course defines
cuıture as the
the materiiı ou;..t, tiut*1'oİ;;,İ;;.
rİ."lİ],İ.ltl-un;,j;'Hff#:
analYsis and the definition of culfure, the sociology of culfure
tries to apprehend the social_structuial influences on cultural formations,
and the culfural effect wiüin social
Processes anJ structures. As a resuliof the mutually effect and change mentioned, it examines and
explores how cultural forms (image, symbol, value, belief language,
concept) have shifted.

}",:]:Y;l-',1'r,::r',::::tİ:l
waYs of thinking, describing, T"lh:1_1".ı::::iety.
üe ways of action, and

ry.

Ş;İ.,.'İ

YIL-VII. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER
09220040l20l3

GünceI Tartışmalar I

Bu ders güncel sosYolojik tartıŞmalarda önem kazanan "beden" kavramına
farklı açılardan bakmayı ve yine sosyolojik araştırmalar
iÇerisinde önemli bir yer fulan 'ikidar" olgusunun insan bedeni
,. g.n.i oÜrak toplumsal beden ile nasıl ilişkilendiğini, iktidarın

bunlar üzerinden nası,l işlendiğini göstermeyİ amaçlamaktadır.

092l0040l20t3

0922004012013

current Discussions in

This course has gained imPortance in current sociological debate "body"
to look at different aspects ofthe concept and sti1l holds an
important place in sociological research "power" phenomenon, in genera|,
the social body

to show how it handles power over them.

and the human body and horv to relate, aims

Bu

derste, Türkiye sosyoloji Çalışmaları literatüründe yer alan araştırmaların derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu

ÇalıŞmalardan hareketle, öğrencilerin kendi özgün çalışmal4rını sürdürmeleri hedeflenmektedir.

092l0040320l3

0922004032013

Sociological Research on Turkey

I

This course studies the literafure of sociology in Turkey to examine in-depth research. Movement of these sfudies, aimed to maintain
the students'own original work.

092l0040520l7

0922004052017

Bitirme Çalışması

I

Burad4 öğrencilerin sosYoloji eğitimi boyunca edindikleri bitgi, deneyim ve bakış açılarına dayanarak özgün bir
biçimde hazırladıkları
literatür ve alan araştılmalarına dair çalışmalar hazırlamaları amaçlanmaktadır.

092l004052017

092200405201,1

Graduate Project

I

The sfudents have acquired during training in sociology ofknowledge, experience and perspectives
on the basis ofan original way to
prepare is to prepare a sfudy on üe literature and field research.

SECMELi DERSLER

Bu dersin amacı, ekonomik alan ve

öğ"n'il"i bilgil.ndiTr"ktir. B'

l<a

iki yup' gör önünd. trtulu.uk,

t...İ.kono.ik ,.

mali konular ele alınacaktır.

092l0040720l3
The purpose ofthis course, the cost of
elements. Considering these two buildings, the main economic and financial
issues

will be dealt with.

Bu dersin amacı, kültürel ealısmalar

kavramı, kültiir ve medeniYet taı'tıŞmaları, kültür sosyolojisinde yöntem,
İu.:tiy",ae kültür sosyolojisi, küreselleşme, kültürel kimlik
tartışmaları konusunda yetiştirmektir,
0921004092013

This course aims to teach the basic

cultural studies

I

s

concept of culture, discussions of culture and civilization, culfure, sociology
methods, Turkey, tne socioİogy of culfure, globalization,

culfura| identity and to educate about.

092l0041

l20l3

ve,
vv u,ğrlrrrr
d:ğjşim, kavramları.tizerınoe
durarak Türkiye
lUrKlYe ;;
ve dün}a
;ü;;"
^.vt4llllal uzğrlnqe ouraraK
:Ii:::il9"l,r,T:
kalkınmanın gelişim çizgisinin incelenmesidir.

0921004l|20l3

0922004l120l3

ölçeğinde azgelişmişliğin ve ekonomik, toplumsal
ölÇeğinde

Sociology of Development

lJnderdevelopment and economic d.r.lo
development and change in economic development in Tuikey and the rnn.id-*id.
emphasis on the concepts of underdevelopment and
economic and social development to examine the line of devİlooment.

092l004l320l3

Kimlikler Sosyolojisi

Dersin amacı, toplumsa

ModemleŞme, küreselleŞme, ulus-devlet, yerellik gibi kavramlar
etrİr,noİ etnik, dini, kültıirel, cinsiyet kimliklerinin oluşumu ve
varlığı üzerine odaklanmaJı hedefl emektedir.

09210041320l3
0922004l32013
The aim of the course,
differences, Modemization, globalization, the nation,state,
locaıity around concepts such as

"thri.,

,.li*ior., culfural, gender identitv.

aim. to focrs on the for*ation and

exi.ten.e.

I

0921004l52013
0922004l520|3
Türkiye'de Toplum ve Sivaset I
Buderste,Türkiye,demodemleşmetartlşmalarıetrafındatoplumsalyapıdakidegişlm
Osmanlı'dan günümüze k44ar toplum ve siyaset alanındaki tartışma konuları üzerinde durulacaktır.
092

l004l 520 l3

09220041,52013

Society and Politics in Turkey

I

In this course, charıge arıd trarısformation in Turkey to examine the social structure around discussions of modernization. The Ottoman

Empire to the present discussion will focus on in society and politics.

0921004172013

0922004l72013

-----l

Popüler Kültür

"Popüler kültür" kavramının sosyolojik ana|izi, popüler kültür kavramına çeşitli yaklaşım biçimleri, kitlesel üretim ve tüketim biçimi
açısından popüler kültiir, kitle iletişimi ve popüler kültür, kişisel özgürlük ve popüler kültür, siyaset ve rıopüler kültür.
09210041,72013
0922004172913 | loprl* Culture
"PoPular culture" concept of sociological analysis approach to a variety of formats. the concept of popular culture. mass production
and consumption in terms of a form of popular culture, mass media and popular culfure, personal freedom, and popular culture, potitics
arıd popular culture.

092l004l920r3

0922004192013

sociology of Globalization

This course will attempt to develop an interdisciplinary framework to understand the causes and consequences of globalisation. lt will
Provide a framework to understand the process whereby the Global, Gtocal and the Local interact. The course witl first examine the
comPeting theoretİcal perspectives to globalisatİon. It will üen deal with the main institutions and processes of globalisation and try to
show how different institutions that were once thought to be national have become globalised and cİanged their function and nature. In
this context a Particular emphasis will be paid to the concept of global civil society. Different approaches to global civil society will be
analysed.

0921004192013

0922004l920l.3

Sociology of Globalization

This course will attemPt to develop an interdisciplinary framework to understand the causes and consequences of globalisation. It will
Provide a framework to understand the process whereby the Gtobal, Glocal and the Local interact. The course will flrst examine the
comPeting theoretical perspectives to globalisation. It will then deal with the main institutions and processes ofglobalisation and try,to
show how different institutions that were once thought to be national have become globalised and changed their function and
nature. In
this context a particular emphasis will be paid to üe concept of global civil society. Different approachis to global civil society rvill
be
analysed.

09210042l20|4

09220042120|4

Klinik Psikolojisi

0922004212014

Clinical Psychology

Klinikpsikolojialanındakiakademikveklinikçalışmaların
karşılaştırılması.

092|0042l20|4

Anoverviewofacademicandclinicalactivitiesinthefieldofc
psychology as compared to other related professions

0921004212014 l09220042120143
Toplumsal Tarih
Disiplinler arası bir bakış açısının olu
karŞılaŞtırmalı birbakıŞ aÇısıyla ele alan tarihsel süreci kapsamaktadır, ropıumıarİn oıuşturd-uğu taİtıseİuiritlm
ve toplumsal tellek
algısına daYanarak bugünkü toplumsal yapıların, yeni oluşumların ve değişimlerin bu taİihsel bakış açısıyla elİ alınması
ve
değerlendirilmesi hedefl enmektedir.

0g2l0o42l2o|a loszzoo42120l4

social Historv
prtpare(ı ln oroer to esl ablısh an ınterdısciplinary perspective, communities in a comparative perspective,
the
processes of change and transformation un< İergone which treats the historical process.
Societies based on historicaı'expİrience and
perception of social memory that today's so,cial structures, new formations
and changes in this historical perspective to be addressed

vuur)ç uullLçllı

and evaluated.
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092l0042520l8

Yakın İlişkiler Psikolojisi

0922004252018

Bu ders yakın insan ilişkilerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu derse katılarak, öğrencilerin çeşitli insan etkileşimlerinin kritik
psikolojik elementleriyle tanışmaları beklenmekledir. Bu etkileşimler ebeveynlerle, arkadaşlarla ve romantik partnerlerle olan
etkileşimleri içermesinin yanı sır4 bu derste daha çok yakın romantik ilişkilere dair süreçler üzerine literatür incelenecektir. Bu ders
boyunc4 yakın ilişkilere dair psikolojik teoriler ve alandaki bilimsel araştırmalar işlenecek ve öğrenciler yakın ilişkilerin başlam4
sürme ve bitiş süreçlerine dair bilgi edineceklerdir. Bunun yanı slr4 yakın ilişkilerin bireyin psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerindeki
etkilerine değinilecektir. Bu ders boyunca ele alınacak konular arasında ebeveyn ve arkadaşlara bağlanma, kişilerarası çekim, aşk,
iletişim ve arkadaşlık yer almaktadır.Dersin sonund4 öğrencilerin ders kapsamında belirlenecek olan konu başlıklarıyla ilgili teorik
bilgileri ve bu bilgileri gerçek yaşam koşullarında uygulamaya yönelik becerileri kazanmış olmaları hedeflenmektedir.
092t0042520r8

Psychology of Close Relationships

0922004252018

This course is an exploration ofclose human relationships. By attending this course, students are expected to get acquainted with the
literature on critical psychological elements of various types of close human interactions -including but not limited tointeractions with
parents, friends, and romantic partners-with a specific focus on romantic relationships. Throughout the course, psychological theories
and research relevant to close relationships will be reviewed, and students will gain knowledge aboutpsychological mechanism
involved in initiation, maintenance, and dissolution of close relationships. How close relationships influence individual's
psychological and physical well-being will also be addressed in this course. Examples of the topics that will be integrated into this
course ııre attachment, aftractİon, love, communİcatİon, and friendship. By the end ofthe course, students are anticipated to be rvellequippedwith theoretical knowledgeon selected topics and with skillstoapply their knowledge to real life situations.

0921004272019

Gelişim Psikoloiisi

0922004272019

GeliŞim psikolojisinin ilkeleri, tarihi ve teknikleri; Gelişimin biyolojik temelleri; Doğum öncesi gelişim; Fiziksel ve duyusal geIişim;
Bilişsel ve dil gelişimi; Cinsiyet gelişimi; Sosyal gelişim; Kişilik gelişimine ilişkin teoriler; Ahlak gelişimi.
092|004272019

Developmental Psychology

0922004272019

PrinciPles, history and techniques; Biological bases ofdevelopment; Prenatal development; Physical and sensory development;
Cognitive and language development; Gender development; Social development; Theories of personality development; Moral
development.

IV.

YIL-VIII. YARIYIL

ZORUNLU DERSLER
092l004022013

0922004022013

Sosyolojide Güncel TartışmaIar

lI

Bu ders kaPsamınd4 beden-iktidar ilişkisi üzerine durmuş olan Foucault, Agamben, Butler gibi düşünürler;
şiddet, soykırım ve insan
hakları meselelerine eğilmiş olan Benjami!ı, Sorel, Arendt, Bauman, Ziziek gibi kuramcılar ele alınacaklır.
0921004022013

0922004022013

Current Discussions in Sociology II

This course is focusing on great thinkers such as Foucault, Agamben, Butler, Sorel, Arendt, Bauman, Zizek and Beniamin
0921004042013

Türkiye Üzerine Sosyolojik Araştırmalar II
dersin amacı, Türkiye sosyoloji çalışmaları literatüründe yeı alan araştıımaların
derinlemesine incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmalardan hareketle, öğrencilerin kendi özgün
çalışmalarını sürdürmeleri
0922004042013

Birinci dersin devamı niteliğinde olan

bu

hedeflenmektedir.
0921004042013

0922004042013

Sociological Research on Turkey

II

Thepurposeofthiscourseistoexaminein-depüsociologicalreseiffi
092l0040620l7

Bitirme Çalışması II

Birinci dersin devamı niteliğinde olan bu çalışm4 baştanan çalışmanın sürdürülmesi ve bu dönemde tamamlanması amaçlamaktadır.

092|004062017

Graduate Project II

The aim of this course is to complete stduy which is started VII. Semester.

SECMELi DERSLER
092r0040820l3
Vatandaşlık ve T
Birinci dersin devamı niteliğinden olan bu ders, kültüriln doğal ve kendiliğinden oluşan pratikler olmayıp iktidar ilişkileri içinde

biÇimlendiği ve anlam kazandığı anlayışından yola çıkan Kültürel Çalışmalar Ekolü çerçevesinde kurulan bu ders, bir yandan bu alanın
temel metinlerini okutmayı ve tartışmayr amaçlarken, öte yandan da öğrencilerin bu alanda özgün çalışma yapma konusunda belirli bir
0921004082013
Citizenship and Community.
This course aims to explain the crisis of modemity and new citizenship approach.

092l004l020r3

Kültürel Çalışmalar II

Birinci dersin devaml niteliğinden olan bu ders, kültürün doğal ve kendiliğinden oluşan pratikter olmayıp iktidar ilişkileri içinde

biÇimlendiği ve anlam kazandığı anlayışından yola çıkan Kültürel Çalışmalar Ekolü çerçevesinde kurulan bu ders, bir yandan bu alanın
temel metinlerini okutmayı ve tartışmayı amaçlarken, öte yandan da öğrencilerin bu alanda özgün çalışma yapma konusunda belirli bir
yetkinliğe ulaşmalarını amaçlamakiadır.

0921004l02013
0922004lı02013
This course is continuation of first course.

Cultural Studies II

0921004l220l3
0922004l220l3
Spor Sosyolojisi
Günümüzdetoplumsalalandakihemenönemlibiruzla
etkisi üzerine durulması amaçlanmakladır.

092l004|22013
09220041220ll3
Sociology of Spoıt
This course is about sport ang its importance in the society.

0922004l420l3

0921004142013

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi

20.yybaşındanitibarenkapitalistdünyadagerçekleşendeglşi
Yol aÇmıŞtır. Çok genel olarak toplumsal öznelerin dünyaya nasıl müdahale edeceği başlığı altİnda topİanabilecek olan bu soİunsallar,
teoride toPlumsal öznenin kim olduğu tartışmalarına yol açmış, pratikte ise ortaya
çıkan çİşitli toplumİal hareketler bu yeni tartışmalar
ıŞığında ele alınmaya ÇalıŞılmıŞtır. Sınıf hareketlerinin yanı sır4 kadın hareketi,
çevre hareketi, yurttaşlık hareketi gibi çok çeşitli
alanlarda ortaYa Çıkan bu toplumsala hareketlere yeni denmesinin ardında yatan
şey, kendilerinin yeni otmasından çok, İeorije yeni bir
gözle ele alınmalarıdır.
0921004142013

09220041420|3

Sociology of Social Movements

This course seeks to Provide students with a general understanding ofthe form ofcollective action known as the social movement.
The
studY of the formation of new cultural models through the interpÜy of social conflicts. The focus will be upon
the emergence of new
relations of domi

092|004162013

and new forms

0922004l620l3

Birinci dersin devamı niteliğinde

of

Türkiye'de Toplum ve Siyaset II

değişim ve dönüşümün incelenmesi "lu"
amaçlanmaktadır.

092l004l620l3

09220041620l3

Society and Politics in Turkey II

course is continuation offirst course.

lso this course examines tranformation of Turksi

society framework modemi

debates.

092l004t820l3

Toplumsal Sorunlar
Bu dersin içeriği, insan toplulukları, sosyal güç odakları ve sosyal davranış örüntüleri ve bunların etrafında oluşan toplumsal sorunlara
dayanmaktadır.

092l004l820l3
0922004l.820l3
social problems
ofthis course to inform about the social power centers, and social behavior patterns fbr students.

The purpose

Modernization and Society
Globalization is perhaps the master signifier ofthe past decade, having united scholars, activists, stooges, intellectulas, andjournalists
commenting on fields from mass culture to high culture to politics to economics and beyond. ]n the master narrative of the ages of
mankind, globolization is what comes after the cold war. This course rejects that master narrative, placing globalization alongside two
appıırently older master sİgnİfiers, modemization and imperaializm, that similary descriped World_wide processes encompassing
economics, politics, and culture.
Modemization and Society

092|0042020|3

Globalization is perhaps the master signifier ofthe past decade, having united scholars, activists, stooges, intellectulas, andjournalists
commenting on fields from mass culture to high culture to politics to economics and beyond. ln the master narrative of the ages of
mankİnd, globolİzatİon İs what comes after the cold war. This course rejects that master narrative, placing globalization alongside tı,vo
apparently older master sİgnİfiers, modemİzatİon and imperaializm, that similary descriped World-wide processes encoınpassing
economics. politics. and culture.

09210042220|4

09220042220|4

Gündelik Hayat Sosyolo.iisi

Bu ders gündelik hayat sosyolojisini, teorik biçimlere ve ampirik araştırmalara odaklanarak inceleyecektir. Gündelik hayat sosyolojisi,
sıradan gerçekliği yaratan toplumsal mantık ve güçleri analiz edecektir. Ögrenciler mikro-seviye (kimlik gibi) ve orta-seviye (cinsiyet
rolleri ve sosyal ağlar gibi) çevrelerimizin özelliklerini inceleyeceklerdir.
0921004222014

0922004222014

Sociology of Everyday Life

This course examines the sociology of everyday life in its theoretical guises arı its application in empirical reseafch. The sociology of
everyday life tries to understand the social logic and forces that constitute life as ordinary reality. Students will examine several
features ofour micro- (İdentity, etc.) and meso (gender roles, social networksetc. ) -level environments.

0921004242014
0922004242014
sosyal Bilimlerde İstatistik
Sosyal bilim verilerini özetleme ve yorumlama yöntemlerine giriş. Betimleyici istatistik, olasılık teorisi ve olasılık dağılımları.

092l0042420|4
0922004242014
statistics in social sciences
Introduction to techniques of summarizing and interpreting social science data. Descriptive statistics; probability theory and probability
distributions.

09210042620|4
09220042620|4
cağdas Felsefe
Fenomenolojik çözümleme ve Varoluşçu bakış. Çözümleyici felsefe, Yorumsamacı (Hermeneutik) felsefe.

Contemporary Philosophy
092|004262014
0922004262014
Phenomenological analysis and existential perspective. Analytic philosophy. Hermeneutic philosophy.

0921004282019
0922004282019
Beden Sosyoloiisi
Bedeni biyolojik bir olgu olarak ele almak yerine, onun toplumsal güçler tarafından şekillendiriliş süreçlerine odaklanır. Ele alınacak
konular arasında şunlar yer alır: Bedenin sosyal inşası, bu sosyal inşanın bedenin deneyimlenme şekli üzerine etkileri ve beden ile
tüketim külüru, teknolojik gelişmeler ve sağlık sistemindeki değişiklikler arasındaki ilişkiler. Bu gelişmelerin yaşlanan, sakatlanmış,
cinsellestirilmis ve ırksallastırılmıs bedenler üzerindeki etkileri irdelenir.

0921004282019
0922004282019
Sociologv of Bodv
Focuses on the social forces that shape the body, instead of looking at it as a biological fact. Topics include how the body is socially
constructed, how these constructions influence our bodily experience, the relationship between the body and the rise of consumer
culture, developments in technology and changes in the healthcare system. Discusses the impact of these developments on aging,
disabled, sexualized and racialized bodies.

Sosyal Teoride Temel Sorunlar
0922004302019
Yapısalcılık ve Özne Teorisi, Faillik, Yapı, Kurumlar, Yeniden-üretim, Sosyalleşme, Çelişki, Güç, İdeoloji ve Bilinç. Zaman- Mekan.

092r0043020r9

Toplumsal Değişme gibi temel sosyal teori meselelerinin sosyoloji tarihinde günümüze kadar incelenmesi.

092l0043020l9

09220043020|9

central problems in social Theory

An analysis of the fundamental concepts of social theory; structuralism andtheory ofsubject, action, structure,

institutions,
reproduction, socialization, contradiction, power, ideology and consciousness, time, space, social change. within the context of the
philosophical texts of philosophers from ptıst to contemporary times.

