T.C
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÜZ DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SOS 501 SOSYAL İLİŞKİLERİN ANALİZİ

3

0

3

SOS 503 TÜRKİYE’DE GÖÇLER

3

0

3

SOS 505 GECEKONDU PROBLEMİ

3

0

3

SOS 507 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KENTLEŞME PROBLEMLERİ 3

0

3

SOS 509 SOSYOLOJİDE METODOLOJİ I

3

0

3

SOS 511 SOSYAL BÜTÜNLEŞME VE SOSYAL ÇÖZÜLME

3

0

3

SOS 513 KİTLE HAREKETLERİ SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 519 ÖZEL İNCELEME VE ARAŞTIRMA

1

2

2

SOS 521 KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 523 TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL YAPISI

3

0

3

SOS 525 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 527 YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ

3

0

3

SOS 529 BOŞ ZAMANLAR SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 531 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 533 SOSYOLOJİK AÇIDAN EKONOMİ TOPLUM İLİŞKİSİ

3

0

3

SOS 535 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KADIN VE SORUNLARI 3

0

3

SOS 537 POPÜLER KÜLTÜR

3

0

3

SOS 539 SOSYAL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 541 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 543 SOSYOLOJİK AÇIDAN
STRATEJİLERİ
SOS 545 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU

KARŞILAŞTIRMALI

BÖLGESEL

KALKINMA
3 0 3
3

0

3

SOS 547 KADININ ÇALIŞMASI VE İSTİHDAMI ÇALIŞMALARI

3

0

3

SOS 549 TÜKETİM SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 551 BEDEN SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 553 KRİMİNOLOJİDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER

3

0

3

SOS 597 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

SOS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ

_

_

_
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SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
BAHAR DÖNEMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
SOS 502 SOSYOLOJİ AÇISINDAN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

3

0

3

SOS 504 TÜRKİYE’DE KENTLEŞME

3

0

3

SOS 508 ÖRGÜTSEL DEĞİŞME

3

0

3

SOS 510 SOSYOLOJİDE METODOLOJİ II

3

0

3

SOS 512 SOSYOLOJİK AÇIDAN DİN-TOPLUM İLİŞKİLERİ

3

0

3

SOS 514 SOSYAL SAPMA VE SOSYAL PROBLEMLER

3

0

3

SOS 520 TÜRK AİLE YAPISI

3

0

3

SOS 522 SOSYOLOJİ AÇISINDAN DIŞ GÖÇLER

3

0

3

SOS 524 TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL YAPISI

3

0

3

SOS 526 SANAYİ ÖTESİ TOPLUM YAPISI

3

0

3

SOS 528 SOSYAL HAREKETLERİN SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 530 SOSYOLOJİ TARİH İLİŞKİSİ

3

0

3

SOS 532 BİLGİ İŞLEM VE UYGULAMALAR

1

4

3

SOS 534 ÇOCUK SUÇLULUĞU

3

0

3

SOS 536 GELİŞMEKTE OLAN ÜLK. DEM. VE İNSAN HAKLARI

3

0

3

SOS 538 ÇAĞDAŞ KİTLE HAREKETLERİ

3

0

3

SOS 540 ÇAĞDAŞ SOSYAL DEĞİŞMELER AÇISINDAN MESLEKLER

3

0

3

SOS 542 OLAĞAN ÜSTÜ DOĞAL OLAYLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ

3

0

3

SOS 544 ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL SORUNLAR

3

0

3

SOS 546 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

SOS 548 MEDYA VE BOŞ ZAMAN

3

0

3

SOS 550 YERLEŞİM TEORİ VE POLİTİKALARI

3

0

3

SOS 552 SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK VE AZ GELİŞMİŞLİK

3

0

3

SOS 554 TOPLUM VE İNOVASYON

3

0

3

SOS 598 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

SOS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ

-

-

-

SOS 501 SOSYAL İLİŞKİLERİN ANALİZİ

3

0

3

Sosyal ilişkilerin kavramının tanım, sosyal ilişkilerin oluşmasını; işleyişini ve devamını
etkileyen faktörler. Sosyal ilişki türleri, sosyal ilişkilerin işleyişi.
SOS 502 SOSYOLOJİ AÇISINDAN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ

3

0

3

İşçi İşveren statüleri ve rolleri, işçi-işveren ilişkilerinin yapısal özellikleri, işçi-işveren
ilişkilerinde örgütleşme, mücadele ve otorite.
SOS 503 TÜRKİYE’DE GÖÇLER

3

0

3

Türkiye’de iç göçler türleri ve iç göçleri etkileyen faktörler. Türkiye’de kentleşme ve
kırsallığın yapısal özellikleri. İç göçlerin özellikleri ve sonuçları.

SOS 504 TÜRKİYE’DE KENTLEŞME

3

0

3

Türkiye’de kentleşmenin tarihi, Türkiye’de kentleşmenin demografik, sosyo-kültürel,
sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik açılardan incelenmesi.

SOS 505 GECEKONDU PROBLEMİ

3

0

3

Gecekonduların doğmasını ve gelişmesini etkileyen faktörler. Gecekonduların bazı
sosyal kültürel özellikleri. Batı ülkelerinde “Slum’lar ile gelişmekte olan ülkelerin düşük
standartlı kentsel yerleşmeleri arasında gecekonduların yeri. Gecekondu bölgelerinde
yaşayanların değişik sosyal durumlarda sürdürdükleri Sosyal ilişkilerin analizi. Bir sosyal
probleme olarak gecekondu gelişmesi ve bu problemin çözüm yolları.

SOS 507 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KENTLEŞME PROBLEMLERİ 3

0

3

Gelişmekte olan ülkelerde kentsel nüfus artışının doğal nüfus artışı, net göç ve idari
düzenlemeye göre incelenmesi. Gelişmekte olan ülkelerin kentleşmesi ile gelişmiş ülkelerin
kentleşmesi arasındaki temel farklar ve etkilediği bazı sosyal sonuçlar. Kırdan kente göç
edenlerin kentsel çevredeki sosyal hayat tarzına uyumları konusundaki teorik görüşler ve
tipolojiler. Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözüm
yolları.
SOS 508 ÖRGÜTSEL DEĞİŞME

3

0

3

Örgüt kavramının tanımı. Örgüt çevresi ve örgütlerde değişmenin sosyal, kültürel ,
ekonomik, idari ve politik açılardan incelenmesi. Örgütlerin dış çevrelerine uyumu. Örgütlerde
ve hizmetçi eğitim Türkiye’de örgütsel değişme.

SOS 509 SOSYOLOJİDE METODOLOJİ I

3

0

3

Bilimsel metotlar ve bunların toplumla ilgili araştırma ve analizlere uygulanması.
Problem tarifi. Hipotez kurma, veri toplama ve değerlendirme.
SOS 510 SOSYOLOJİDE MEDODOLOJİ II
Sosyolojide araştırma metotları, sosyal
uygulanması, Sosyolojide metodolojik temayüller.

3
fenomenlerin

tahliline

0

bilimsel

SOS 511 SOSYAL BÜTÜNLEŞME VE SOSYAL ÇÖZÜLME

3

metodların

3

0

3

Sosyal bütünleşme kavramının tanımı. Sosyal bütünleşmeyi sağlayan faktörler. Sosyal
bütünleşmenin fert ve toplum açılarından faydaları. Türk Toplumda sosyal bütünleşme. Sosyal
çözülme kavramının tanımı sosyal çözülmeyi etkileyen faktörler. Sosyal çözülmenin fert ve
toplum açısından zararları. Değişik ülkelerden sosyal çözülme örnekleri.
SOS 512 SOSYOLOJİK AÇIDAN DİN-TOPLUM İLİŞKİLERİ

3

0

3

Dinin sosyolojik yorumu. Kutsal ve tabiatüstü kavramları. Eski Yunan dinleri. Eski
Mısır dinleri. Eski Çin dinleri. Hinduizm. Budizm. Hıristiyanlık, İslamiyet, Din ve dini
davranış,Dini inançlar ve dini semboller, Toplumsal yapı ve dini inançlar, İnançlar ve değerler,
Din ve Ahlak, Dinin Fonksiyonları, normlarının güçlendirilmesi, gerilimin azaltılması, Din ve
Toplumsal farklaşma, Din ve meslek, Din ve gelir, Din ve eğitim, Din ve aile, Din ve Siyaset
Dini bağların yapısı, Din ve toplumsal değişme, Din sosyolojisi teorileri: E. Durkheim, Weber,
G.Allport, C.Y.Glock, G.Lenski.
SOS 513 KİTLE HAREKETLERİ SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Kitle ve kitle hareketleri. Kitle ve medya. Kitle hareketleri ve sosyal değişme. Bir baskı
aracı olarak kitle hareketleri. Gösteriler, yürüyüşler, protestolar. Bir değişim aracı olarak kitle
hareketleri. Halk ayaklanmaları ve devrimler.
SOS 514 SOSYAL SAPMA VE SOSYAL PROBLEMLER

3

0

3

Bu dersin kapsamında göç, işsizlik, yoksulluk, göç, aile sorunları, şiddet, uyuşturucu
bağımlılığı, kitle hareketleri ve tüketim sorunları gibi çağdaş toplumlarda öne çıkan toplumsal
sorunlar ve sosyal sapma konuları ele alınacaktır.
SOS 519 ÖZEL İNCELEME VE ARAŞTIRMA

1 2

Bir öğretim elemanının yönetim ve denetiminde belirli bir konuda derinlemesine
inceleme ve araştırma yapmak. Sonucu bir raporla ilgili öğretim elemanına sunmak.

2

SOS 520 TÜRK AİLE YAPISI
Aile toplumun en küçük birimi, çekirdeği ve temelidir. Sosyal hücresidir. ailenin hiçbir
toplumda vazgeçilmeyen ve korunmak zorunda olan bir kurum olduğunu, görevlerini, tiplerini,
önemini, uygulama alanlarını öğretmek bu dersin amaçlarındandır.

SOS 521 KİTLE İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ

3

0

3

İletişim, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları. Toplumsal ihtiyaç olarak kitle iletişimi.
Kitle iletişiminin tarihi gelişimi. Toplum ve iletişim. Kitle iletişim araçlarının etkileri. Kitle
iletişimi ve toplumsal değişim. Modern toplum ve iletişim. Bilgi toplumu ve iletişim. Kitle
iletişimi ve üçüncü dünya modernleşme ve kitle iletişimi. Kitle iletişim teorileri. Shannon,
LassWell, Newcomb, Mac Lean, Lazarsfeld, Mc Quail, Mc Luhan.
SOS 522 SOSYOLOJİ AÇISINDAN DIŞ GÖÇLER

3 0 3

Dış göçün tarihçesi, dış göç sorununun sosyolojik temelleri; çeşitli sosyal bilimler
açısından yabancı gruplar sorunu; teoride ve siyasal ekonomide dış göç;dış göçün nedenleri;
uluslararası göç ve ilisal yapı; “yabancı” kavramı ile ilgili açıklamalar; dış göçe katılanların
uyum sorunlarına genel bir bakış;yurt dışındaki Türk işçilerinin uyum sorunları; dış göçün
sağlığa olan olumsuz etkileri; göçmen işçilerinin yasal statüleri; dış göçe katılanların suçluluk
durumları;dış göçün sosyal, kültürel ve ekonomik sonuçları.

SOS 523 TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL YAPISI-I
Bu alandaki sosyal yapı, kültürel yapı, sosyo-kültürel yapı, toplumsal yapı, sosyal bünye
vb. temel sosyolojik kavramlarla ilgili tartışma.Başlangıcından bugüne Türk kültürünün gelişim
dönemleri ve bu dönemlerdeki Türkiye’nin toplumsal yapı ve özelliklerinin bu alandaki temel
eserlere dayalı olarak incelenip değerlendirilmesi

SOS 524 TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL YAPISI - II
Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine sosyal yapının değişimi.
Cumhuriyet döneminde Türkiyenin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Teknolojik
gelişmenin toplumsal yapıya etkisi. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Türk ekonomisinin
geçirdiği evreler. Türkiyenin ekonomik yapısı.
SOS 525 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Çevre ile ilgili kavramların tanımlanması. Tarihi gelişimi. Eko-Sistem Sosyo-Kültürel
sistemin unsurları olarak tabii sosyal çevre ilişkisi. Fiziki çevre ve sosyal yapı etkileşimi ve
değişme. Değişme ve çevre problemlerinin ortaya çıkışı, kapsamı ve önemi. Çevreci
hareketlerde zihniyet oluşumu ve örgütlenmeleri.

SOS 526 SANAYİ ÖTESİ TOPLUM YAPISI

3

0

3

Sanayi toplumu kavramı; Sanayi toplumlarının ortak karakteristikleri; sanayi ötesi
topluma geçiş süreci; sanayi ötesi toplumda belli başlı eğilimler; mal üretiminden hizmet
üretimine geçiş; yeni meslekler, bilgi sınıfı; sanayi ötesi toplum yapısına ilişkin paradigmalar;
Enformasyon toplumu kuramı; post-Fordizm ve esnek üretim rejimine geçiş; postmodern
toplum kuramları; risk toplumu ve düşünümsel modernlik tartışmaları; sanayi ötesi toplumun
belli başlı problemleri.
SOS 527 YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ

3

0

3

Yerel yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramlar ve teoriler. Türkiye’deki yerel
yönetim sistemi. Çeşitli ülkelerde yerel yönetim sistemlerinin yapısı ve fonksiyonları. Yerel
yönetim sistemlerinin temel problemleri.
SOS 528 SOSYAL HAREKETLERİN SOSYOLOJİSİ
Sosyal hareketlerin genel ve ayırıcı özellikleri. Sosyal hareketlere katılanların düşünce
kanaat ve inançları. Sosyal hareketleri sevk ve idare edenler. Sosyal hareketlerin
sınıflandırılması. Sosyal hareketlerinin çekici yönü. Sosyal hareketlerde birleştirici faktörler
SOS 529 BOŞ ZAMANLAR SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Boş zamanın sosyolojik anlamı, boş zamanların toplumsal işlevi, boş zamanlar ve oyun
kuramları. Geleneksel ve modern toplumlarda boş zamanlar. Sosyolojik kuramda boş zamanlar.
Alan araştırmalarında boş zamanlar. Ülkemizde boş zamanlar, boş zamanların
değerlendirilmesinde kitle iletişim araçlarının rolü.
SOS 530 SOSYOLOJİ TARİH İLİŞKİSİ

3

0

3

Tarihi bilgi ve sosyolojik bilgi. Tarih ve sosyal evrim. Tarihte sosyal determinizm.
Sosyal olayların özgürlüğü ve tarihin tekerrürü. Tarih ve sosyal süreçler.
SOS 531 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Kültürün farklı tanımları ve sınıflamaları, Kültür teorileri, sosyal yapı muhtevası olarak kültür,
temel sosyo-kültür kurumları, kültürleşme, karşıt kültür, transkültürasyon, sosyal yapı içinde kültürel
temas noktaları/grupları, Türk kültürünün kurumları üzerinde çalışmalar.

SOS 532 BİLGİ İŞLEM VE UYGULAMALAR

1

4

3

3

0

3

Bilgi işlemin sosyolojik verilere uygulanması

SOS 533 SOSYOLOJİK AÇIDAN EKONOMİ TOPLUM İLİŞKİSİ

Ekonomik sosyolojisinin konusu ve tarihsel gelişimi; ekonomi bilimi ve genel sosyoloji
ile ilişkileri; ekonomik sosyolojide metodolojik sorunlar; sosyo-ekonomik davranışlar;
toplumsal bütünün bir parçası olarak ekonomi ve diğer alanlarla ilişkileri; ekonomik sürecin

sosyolojik analizi; üretim; mübadele ve piyasalar, tüketim; girişim ve girişimcilik; işçiler ve
sendikalar; devlet ve ekonomik düzen.
SOS 534 ÇOCUK SUÇLULUĞU

3

0

3

Çocuk kavramı, çocuk suçluluğu teorileri, çocuk suçluluğuna yol açan faktörler, çocuk
ıslah evlerinin sosyal yapısı ve suçlu çocukların topluma yeniden kazandırılmaları.

SOS 535 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KADIN VE SORUNLARI

3

0

3

Tanım ve tarihçesi, Yaşama hakkı; patriarka; eğitim; kültürel, ekonomik, sosyal
örgütlenme ve siyasi katılım; sosyal ilişkilerde fırsat eşit ve eşitsizlik; fırsatların kullanılma ve
yansıtılma farklılıkları; göç türleri ve çalışma koşulları; istatistiklerde temsil ölçüleri, gelişme
sürecine katılım, Karşılaştırmalı örnekler
SOS 536 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
Egemenlik biçimleri; halkın egemenlik hakkının gerçekleştirilmesi yöntemi olarak
demokrasi; Yunan Şehir demokrasisi ve özellikleri; egemenlik biçimleri; günümüzde
demokrasi ve demokrasi anlayışı; gelişmekte olan ülke kavramı ve özellikleri; İnsan haklarının
tarihi; başlıca insan hakları ve bu haklara ülkelerin yaklaşımları; İnsan hakları beyannamesinin
bütünsel olarak sosyolojik açıdan irdelenmesi, ekonomik demokratikleşme.
SOS 537 POPÜLER KÜLTÜR

3

0

3

“Popüler kültür” kavramının sosyolojik analizi, popüler kültür kavramına çeşitli
yaklaşım biçimleri kitlesel üretim ve tüketim biçimi açısından popüler kültür, kitle iletişimi ve
popüler kültür, kişisel özgürlük ve popüler kültür, siyaset erk ve popüler kültür.
SOS 538 ÇAĞDAŞ KİTLE HAREKETLERİ

3

0

3

Kolektif davranış, toplumsal hareketlerin yapısal analizi, kitle kültürü ve kitle
hareketleri, kitle hareketlerini etkileyen faktörler, kitle iletişimi ve ideolojik yapılanmalar, kitle
hareketlerinin ortak yönleri, kitle hareketleri ve şiddet, çağımızda ırkçı hareketler, dinsel
hareketler, feminist hareketler, çevreci hareketler.
SOS 539 SOSYAL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Çağdaş sosyal çalışma anlayışı, sosyal hizmet anlayışının oluşunu ve bu alanda resmi
ve sivil örgütlenme, sosyal hizmet modelleri.
SOS 540 ÇAĞDAŞ SOSYAL DEĞİŞMELER AÇISINDAN MESLEKLER 3

0

3

“Meslek” kavramının sosyolojik analizi, mesleki statü ve roller, çağdaş mesleki eğitim
anlayışı, meslekler alanında çeşitlenmeler ve yeni hiyerarşik yapılanmalar, sosyal tabakalaşma
açısından meslekler, cinsiyet açısından meslek ayrımları; çağdaş toplumsal değişmeler
bağlamında meslek gruplarındaki çeşitlenme, mesleki hareketlilik ve mesleki prestij.

3

SOS 541 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

0

3

Tanımı ve tarihçesi. Sağlığın bozulma ve iyileşmesinde etkili sosyo-ekonomik, kültürel
etkenler; yaşam tarzları, çalışma şartları, psikolojik baskılar,yemek alışkanlıkları; sağlık
sinyallerini değerlendirme, tedbir alma veya göz ardı etmenin sosyal temelleri, Klinik
sosyolojisi çerçevesinde tıbbi teknoloji ve tedavi türlerinin cinslere yüklediği sorumluluklar ve
bunların karşılanma farklılıkları; bireysel -grup terapileri, sağlık sigorta sistemlerinin toplumun
farklı kesimlerini kapsama farklılıkları, Hasta-doktor ilişkisi.
SOS 542 OLAĞAN ÜSTÜ DOĞAL OLAYLARIN TOPLUMSAL ETKİLERİ

3

0

3

Olağan üstü doğal felaketlerin tanımı, acil durumu azaltma, hazırlık, cevap ve iyileşme
aşamaları. Olağan üstü olayların etkilerindeki kırsal-kentsel, cinsiyet ve yaş gruplarına göre
beliren farklılıklar; acil durumlarda sosyal sapma ve dayanışma; sosyal kurum ve
organizasyonların yapısındaki değişiklikler, bilgi akış yolları ve meydanın olağan üstü doğal
felaketlerin aşamalarındaki toplumsal rolü; şiddet ve değişme, barınak ve yeniden yerleşim
problemleri; acil halk sağlığı servislerinin organizasyonu, kayıp ve kimsesizler. Olağan üstü
doğal olayların araştırılmasındaki metodojik güçlükler.
SOS 543 SOSYOLOJİK AÇIDAN
STRATEJİLERİ

KARŞILAŞTIRMALI

BÖLGESEL

KALKINMA
3 0 3

Bölgesel sosyal, ekonomik ve kültürel yapı koşullarının sosyolojik analizi, bölgesel
potansiyel ekonomik kaynakların hareke geçirilmesi yolunda model oluşturma denemeleri,
bölgesel ve ulusal bütünleşme Dünyada ve Türkiye’de bölgesel kalkınma proje ve uygulamaları
ve karşılaştırmaları.
SOS 544 ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL SORUNLAR

3

0

3

Demografik değişim, Ekolojik sorunlar, Küresel eşitsizlik, Irkçılık, Küresel bir sosyal
sorun olarak etnik çatışma, Cinsiyet eşitsizliği, Kentsel sorunlar, Medya ve Sosyal Sorunlar,
Aile ve Toplum, Sağlık, Teknoloji ve Sosyal sorunlar, Küresel bir sosyal sorun alanı olarak
internet, Risk, Suç, Gençlik sorunları ve suçları, Uyuşturucu, Akıl Sağlığı, Rüşvet.
SOS 545 ÇAĞDAŞ ORTADOĞU

3

0

3

Tarihsel ve küresel bağlamda Ortadoğu; Jeopolitik Konumu, Bereketli Hilal ve İlk
Uygarlıklar, Zengin Yeraltı Kaynakları, Dış Müdahaleler, Ortadoğu ülkelerinde din ve mezhep
yapısı, İslam ve sekülerleşmenin gelişimi, Batılılaşma süreci, sosyal alandaki dönüşümler; söz
konusu bağlamda modernlik, postmodernlik, küreselleşme, oryantalizm, fundamentalizm,
otantisite, kimlik ve din; Ortadoğu ve İslam dünyasındaki kültürel dönüşümlerin sosyolojik
tasviri.

SOS 546 SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

Pozitivist görüş ile yorumlamacı görüşün genel niteliklerinin karşılaştırılması; nitel
araştırmanın önemi, nitel araştırmanın felsefi-kuramsal temelleri, nitel araştırmanın temel
özellikleri, nitel araştırma süreci, aşamaları, araştırmacının ve araştırılanların konumu, veri
toplama ve veri analiz teknikleri, saha çalışması, odak grup, durum incelemesi, yaşam hikâyesi,
içerik analizi yöntemlerinin incelenmesi; nitel araştırmanın avantaj ve dezavantajlarının
değerlendirilmesi; nitel yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilmiş örnek çalışmaların
incelenmesi, uygulamalar yapılması.
SOS 547 KADININ ÇALIŞMASI VE İSTİHDAMI ÇALIŞMALARI
3
0
3
Kadınların ekonomik yaşama katılımlarının gerçek ve potansiyel yansımaları ele
alınmaktadır. Cinsiyet konusu farklı iş pazarı görünümlerinde irdelenecektir. Kadının görünen
ve görünmeyen pozisyonları ve aradaki değişimler sebepleriyle tartışılacaktır. Bu tartışmalarda
kadının çalışmasını etkileyebilecek teknolojik, ekonomik vb faktörler çerçevesinde iş bölümü
tartışmalarına girilecektir. Bu çerçevede ikili Pazar tartışmaları, resmi gayri resmi sektörler gibi
konular üzerinde durulacaktır. Ders içinde örnekler ulusal ve uluslar arası çalışmalara dayalı
olarak tartışılacaktır.
SOS 548 MEDYA VE BOŞ ZAMAN

3

0

3

Medya ve boş zaman ilişkisinin sosyolojik izahı, kapitalizm ve boş zamanın icadı, boş
zaman üzerinde medyatik iktidar kurgusu, medyatik hegemoni ve boş zamanın kolonize
edilmesi (medyatik boş zaman), kapitalizm ve boş zamanın metalaşması, boş zamanın tüketimci
inşası, boş zaman ve kültür endüstrisi, boş zaman ve kimlik inşası (boş zaman kimlikleri), boş
zaman toplumu söylemi, modern ve postmodern boş zaman, küreselleşme ve boş zaman
(küresel boş zaman), boş zaman endüstrisi, boş zaman ekonomileri, boş zaman ve turizm, boş
zaman ve turist temsilleri, turistler ve mekanların tüketimi, turist edimlerinde otantisite sorunu
vs. medya ve boş zaman ilişkisinin modern ve postmodern teoriler (M.Foucault, A.Gramsci,
J.Derrida, S.Hall, J.Dumazedier, C.Rojek, D.McCannell, J.Urry, G. Pronovost vs.) bağlamında
incelenmesi.
SOS 549 TÜKETİM SOSYOLOJİSİ
3 0
3
Modern ve postmodern bağlamlarda tüketim; çağdaş toplumların maddi kültürünü
niteleyen tüketim olgusunun yarattığı tüketim kültürü; bireysel kimliklerin oluşumunda önemli
bir rol oynayan tüketimin ekonomik, politik ve sosyal bir olgu olarak değerlendirilmesi;
insanları topluma ve doğaya yabancılaştıran bir süreç olarak işleyen tüketim; meta fetişizmi;
şeyleşme; çağdaş kapitalizmin yeni mantığında bireyselleşen beğeni ve zevkler; tüketim-statü,
tüketim-cinsiyet ilişkisi; yaşam tarzı, imaj, moda, tüketim toplumu ve tüketim ideolojisi gibi
nosyonlar ve içerimlerinin analizi.
SOS 550 YERLEŞİM TEORİ VE POLİTİKALARI

3

0

3

Yerleşim, yeniden yerleşim ve yerinden edilme gibi yerleşim konuları tartışılacaktır.
Tartışmada bu konular itici, çekici, koruma, yerleşim tipleri, kentsel dönüşüm, geçici
yerleşimler, afetler gibi öznel konularla bağdaştırılarak uluslararası ve ulusal örneklerle
tartışılacaktır. Bu örneklerde teorik ve pratik arasındaki geçişler ve süreç içinde değişimler
vurgulanacaktır.

SOS 551 BEDEN SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Benlik, beden ve cisimleşme nosyonlarının analizi; biyolojik varoluştan kültürel
varoluşa geçişin kuramsal izleği olarak toplumsal beden; bedensel gerçekliğe ilişkin algıyı
belirleyen sosyo-tarihsel süreç; bedenin toplumsal ilişki ve düzenlemelerin nesnesi olarak
kuruluşuna ilişkin söylem ve pratiklerin analizi; bedeni çevreleyen, biçimlendiren ve kontrol
eden kültürel referansların sorunsallaştırılması; mahremiyet; beden ve toplumsal cinsiyet,
beden ve cezalandırma, beden ve iktidar, beden ve çalışma, beden ve giyinme; beden ve tüketim
kültürü ilişkileri temelinde insan bedeninin farklı toplumsal ve kültürel bağlamlarda
oluşturulma biçimlerinin incelenmesi; M. Merleau-Ponty, M. Foucault, P. Bourdieu, G.
Deleuze, B. Turner gibi yazarların katkıları temelinde çağdaş sosyal kuramda bedenin
değerlendirilmesi.
SOS 552 SOSYOLOJİK AÇIDAN YOKSULLUK VE AZ GELİŞMİŞLİK

3

0

3

Eğitim, sağlık, barınma, işgücü, nüfus, suç, göç, kentleşme ve aile gibi toplumsal
olgularla ilişkiselliği temelinde yoksulluk ve azgelişmişlik kavramlarının analizi; yoksulluk ve
azgelişmişliğin nedenleri; yoksulluk araştırmaları; küreselleşme ve ‘yoksulluk coğrafyaları’;
yoksulluğun artmasının ortaya çıkaracağı sorunlar ile yoksullukla mücadelede getirilen çözüm
ve önerilerin, bu doğrultuda geliştirilen yerel ve küresel politikaların değerlendirilmesi.
SOS 553 KRİMİNOLOJİDE ÇAĞDAŞ YÖNELİMLER

3

0

3

Son dönemlerde geliştirilmiş yeni kuramlar ele alınacaktır. Diğer bir deyişle kriminoloji
alanındaki yeni konu ve yaklaşımlar bu dersin muhtevasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede
eleştirel kriminoloji, radikal suç teorileri, yapısalcı ve postyapısalcı yaklaşımlar, feminist suç
teorisi, sosyal kontrol ve disiplin gibi konular, kriminolojideki klasik yaklaşımlarla
karşılaştırmalı bir şekilde ele alınacaktır.
SOS 554 TOPLUM VE İNOVASYON
3
0
3
Yenilik kültürü, toplumun sosyal ve kültürel dinamik ve potansiyelleri; yeniliğe
yatkınlık ve değişime direnç; teknolojik yenilik; sosyal yenilik-teknolojik yenilik etkileşimi;
Medici etkisi ve inovasyon; inovasyonun sosyo-politiği ve üniversite-sanayi-devlet işbirliği;
kalkınma modelleri ve inovasyon stratejileri; inovasyonun ekonomi-politiği.
SOS 597 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

1

Bu seminerin amacı öğrencinin danışmanı veya bir öğretim üyesi rehberliğinde belirli
bir konuda derinlemesine araştırma yapmaktır. Öğrenci, elde ettiği bulguları lisans üstü
öğrencilerine öğretim elemanlarına ve konuya ilgi duyan diğer akademik ve idari üniversite
personeline sunması ve tartışılması.
SOS 598 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
0 2 1
Bu seminerin amacı öğrencinin danışmanı veya bir öğretim üyesi rehberliğinde belirli
bir konuda derinlemesine araştırma yapmaktır. Öğrenci, elde ettiği bulguları lisans üstü
öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve konuya ilgi duyan diğer üniversite personeline sunması
ve tartışması.
SOS 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre bir yüksek lisans tezi hazırlamak.

T.C
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ:
SBH 601 TEMEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

3

0

0

SBH 603 YENİ METODOLOJİK YAKLAŞIMLAR

3

0

0

SBH 605 ÇAĞDAŞ TABAKALAŞMA TEORİLERİ

3

0

0

SBH 607 SOSYOLOJİDE YENİ PROBLEMLER

3

0

0

SBH 602 ÇAĞDAŞ YÖNETİM SİSTEMLERİ

3

0

0

SBH 604 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

3

0

0

SBH 606 BİLGİ TOPLUMU

3

0

0

SBH 608 KİTLE TOPLUMU VE KİTLE KÜLTÜRÜ

3

0

0

____________ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

T.C
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

GÜZ DÖNEMİ DOKTORA DERSLERİ

SOS 601 TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME

3

0

3

SOS 603 SOSYAL DEĞİŞME TEORİLERİ

3

0

3

SOS 605 SOSYAL TABAKALAŞMA TEORİLERİ VE HAREKETLİLİK 3

0

3

SOS 607 SOSYOLOJİ TEORİLERİ I

3

0

3

SOS 609 SOSYAL YAPI ANALİZİ I

3

0

3

SOS 611 SOSYOLOJİK AÇIDAN İKTİSADİ ZİHNİYET

3

0

3

SOS 613 SOSYAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ I

3

0

3

SOS 615 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 617 GELİŞME SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 619 SOSYOLOJİK AÇIDAN AYDINLAR VE TOPLUM

3

0

3

SOS 625 SOSYOLOJİK AÇI. TÜRKİYE- YENİ TÜRKİYE CUM. İLİŞKİLERİ I 3

0

3

SOS 627 SOSYOLOJİK AÇIDAN BÖLGESEL KALKINMA

3

0

3

SOS 629 ÇAĞDAŞ KURUMSAL DEĞİŞMELER VE YAPI

3

0

3

SOS 631 MEDYA VE İKTİDAR

3

0

3

SOS 633 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

0

3

SOS 635 MEKÂN SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 637 ULUSLARARASI REJİMLER VE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

3

0

3

SOS 639 KÜRESEL ÜRETİM TARZLARI, DEĞİŞME VE YENİ TOPLUM YAPILARI
3
0 3
SOS 641 ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 643 GÖZETİM VE TOPLUM

3

0

3

SOS 645 TOPLUM, İDEOLOJİ VE SÖYLEM

3

0

3

SOS 647 SOSYOLOJİ OKUMALARI I

3

0

3

SOS 697 DOKTORA SEMİNERİ

0

2

1

SOS 699 DOKTORA TEZİ

-

- -

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
BAHAR DÖNEMİ DOKTORA DERSLERİ

SOS 602 KENTLEŞME TEORİLERİ

3

0

3

SOS 604 SOSYAL ÇATIŞMA

3

0

3

SOS 606 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR

3

0

3

SOS 608 SOSYOLOJİ TEORİLERİ I

3

0

3

SOS 610 SOSYAL YAPI ANALİZİ II

3

0

3

SOS 612 BİLİM SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 614 SOSYAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ II

3

0

3

SOS 616 SOSYOLOJİK AÇIDAN POSTMODERNİZM

3

0

3

SOS 618 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 620 SOSYOLOJİDE YENİ GELİŞMELER

3

0

3

SOS 626 SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE-YENİ TÜRK CUMHURİYETLERİ 3

0

3

SOS 628 SOSYOLOJİK AÇIDAN TERÖRİZM

3

0

3

SOS 630 SUÇ SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ SON GELİŞMELER

3

0

3

SOS 632 SOSYAL DEĞİŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

3

0

3

SOS 634 KADIN ÇALIŞMALARI SOSYOLOJİSİ

3

0

3

SOS 636 KÜRESELLEŞME VE EŞİTSİZLİK

3

0

3

SOS 638 ORTADOĞU’DA SINIF VE ETNİSİTE İLİŞKİLERİ

3

0

3

SOS 640 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ

3

0

3

SOS 642 SUÇ ÖNLEME YAKLAŞIMLARI

3

0

3

SOS 644 NORMALLEŞEN YOKSULLUĞUN ANALİZİ

3

0

3

SOS 646 ULUSLAR ARASI, ULUSAL VE YEREL REJİMLER VE AFET
ÇALIŞMALARI
3
0 3

SOS 648 KÜLTÜR, KİMLİK VE POST-KOLONYAL TEORİ

3

0

3

SOS 650 SOSYO -YASAL UYGULAMALI SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI 3

0

3

SOS 652 SOSYOLOJİ OKUMALARI II

3

0

3

SOS 698 DOKTORA SEMİNERİ

0

2

1

SOS 699 DOKTORA TEZİ

-

-

SOS 601 TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME

3

0

3

Batılılaşma, çağdaşlaşma ve modernleşme; tanım ve kapsamları, Osmanlı
imparatorluğunun batılılaşma sürecinde dört dönüm noktası: Islahat, Meşrutiyet, Tanzimat ve
Cumhuriyet. Modernleşme sürecinde ortaya çıkan sosyal problemler. Batılılaşma süreci ve
kimlik bunalımı. Sosyo-kültürel değişme ve modernleşme.
SOS 602 KENTLEŞME TEORİLERİ

3

0

3

Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde geliştirilen kentleşme teorilerinin incelenmesi.
Bu teorilerin Türkiye’nin gerçeklerine göre değerlendirilmesi.
SOS 603 SOSYAL DEĞİŞME TEORİLERİ

3

0

3

0

3

Sosyal değişime ile ilgili büyük, orta ve küçük hacimli teorilerin incelenmesi
SOS 604 SOSYAL ÇATIŞMA

3

Sosyal çatışma kavramının tanımı. Sosyal çatışmayı kolaylaştıran faktörler. Sosyal
çatışma teorisi ve bu teorinin önde gelen taraflarının görüşmelerinin ana hatlarıyla incelenmesi.
Fert ve toplum açılarından sosyal çatışma. Klasik ve çağdaş sosyoloji dönemlerinde sosyal
çatışmaya bakış açıları.
SOS 605 SOSYAL TABAKALAŞMA TEORİLERİ VE HAREKETLİLİK 3

0

3

Sosyal tabakalaşma kavramının tanımı; sosyal tabakalaşma sistemleri; gelişmiş ve geri
kalmış ülkelerde sosyal tabakalaşma sistemleri; ara tabakalar; statü grupları gibi konuların
Poulantzas, Aron, Mills, E. O. Wright, P. Bourdieu gibi kuramcıların katkıları bağlamında
değerlendirilmesi.
SOS 606 SİYASET SOSYOLOJİSİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR

3

0

3

Siyaset sosyolojisinin tanımı ve konusu. Devlet ve siyasi kurumlar. Sosyal yapı ve siyasi
yapı ilişkisi. İktidar ve sosyal sınıflar .Siyasi eylem ve siyasi değişim. Siyasi kültür ve siyasi
sosyalleşme. Siyasi davranış. Siyasi katılma ve siyasi yabancılaşma. Çağdaş siyasi yönetim
açısından bürokrasi ve teknokrasi. Siyasi sistem. Demokratik ve totaliter yönetim tarzlarının
özellikleri. Çağdaş siyasi örgütlenme tarzı olarak siyasi partiler. Seçim sistemleri. Siyasi iktidar
ve baskı grupları.
SOS 607 SOSYOLOJİ TEORİLERİ I

3

0

3

Klasik sosyoloji döneminde ana düşünce okulları ve bu okulların önde gelen
temsilcilerinin teorik görüşlerinin incelenmesi.
SOS 608 SOSYOLOJİ TEORİLERİ II

3

0

3

Çağdaş sosyolojide ana düşünce okulları ve bu okulların önde gelen temsilcilerinin
teorik görüşlerinin incelenmesi.

SOS 609 SOSYAL YAPI ANALİZİ I

3

0

3

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal yapılarının temel özelliklerinin
incelenmesi: Bu yapılarda meydana gelen değişikliklerin karşılaştırılması.
SOS 610 SOSYAL YAPI ANALİZİ II

3

0

3

3

0

3

Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısının incelenmesi.

SOS 611 SOSYOLOJİK AÇIDAN İKTİSADİ ZİHNİYET

Zihniyet kavramı, Zihniyet ve sosyal davranış, zihniyet yapısı ve sosyal yapı ilişkisi.
Zihniyetlerin daimi çerçevesi: Kozmoloji, din, ahlak ve teknik. Zihniyetlerin muhteva ve
topolojisi. Kolektif şuur ve zihniyet. Zihniyetlerin değişimi. İktisadi zihniyet. İktisadi zihniyet
ve iktisadi ahlak. İktisadi zihniyet ve iktisadi davranış. Din, mistisizm ve iktisadi ahlak:
Weber’ci ve diğer yaklaşımlar. Geleneksel ve modern toplumlarda iktisadi zihniyet ve iktisadi
ahlak. İktisadi zihniyetin değişimi ve yayılması. Modern iktisat düşüncesi.

SOS 612 BİLİM SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Modern bilimsel bilginin felsefi, kültürel ve sosyo-politik temellerinin tarihsel bir
perspektiften incelenmesi; belirleyici bir bilgi formu olarak bilim ve modernite ilişkisi; bir
sosyal ilişkiler ağı olarak bilimsel etkinlik ve biliminsanları topluluğu; bilimsel bilginin üretim
sürecinin kurumsal, sosyal, ekonomik ve politik bağlamı; biliminsanları topluluğunun bilimsel
bilgi üretimi ve paylaşımı sürecinde içinde bulundukları organizasyon şartları ile olan
etkileşimleri; bilim-iktidar, bilim-ekonomi ilişkisi; enformasyon çağında tekno-bilim;
profesyoneller, ‘sıradan insanlar’ ve toplumsal-politik karar alma süreçleri; söylem olarak bilim
ve meşrulaştırım sorunu.
SOS 613 SOSYAL DÜŞÜNCENİN GELİŞMESİ I

3

0

3

Sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkmasından önceki dönemde sosyal düşüncenin
gelişmesine etkisi ve katkısı olan düşünürlerin teorik görüşlerinin incelenmesi.
SOS 614 SOSYAL DÜŞÜNCENİN GELİŞMESİ II

3

0

3

Sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkmasından önceki dönemde sosyal düşüncenin
gelişmesine etkisi ve katkısı olan düşünürlerin teorik görüşlerinin incelenmesi.
SOS 615 ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Uluslararası ilişkilerde başlıca kavramlar: Devlet, blok, pakt, çokuluksu topluluk ve
çokuluksu şirket. Uluslararası ilişkileri etkileyen faktörler: Din ve mezhepler, kültür, ulusal ve
etnik kimlik, siyasal ideoloji ve siyasal sistem, ekonomik çıkarlar, uluslararası güç dengesi ve
diplomasi. Bir diplomasi aracı olarak terör. İki bloklu yapının çözülmesi ve globelleşme.

SOS 616 SOSYOLOJİK AÇIDAN POSTMODERNİZM

3

0

3

Modernizm ve modernite. Bir sosyal teori olarak postmodernizm. Postmodernizm ve
kitle kültürü. Postmodern akım ve sosyal değişme. Modernizmden postmodernizme geçiş
süreci.
SOS 617 GELİŞME SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Sosyal ve ekonomik gelişme. Sosyal gelişmenin temel şartları: Orta sınıflaşma,
ekonomik büyüme ve sosyal bütünleşme. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişmenin analizi.
SOS 618 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Konusu ve yönetimi: Edebiyatın toplumsal tabanı. Sanat çevresinin oluşması, yazarokur ilişkisi. Ebedi eserlerin sosyolojik analizi. Edebiyat ve toplumsal bilim. Edebiyat
sosyolojisinde kuramsal yaklaşımlar. Marx ve bir üst yapı kurumu olarak edebiyat. Goldman
ve endüstri toplumunun ifade biçimi olarak roman. De Steal ve toplumsal bilincin yansıması
olarak edebiyat. Toplumsal ve tarihsel gerçekliği anlamada edebi eserlerin yeri ve önemi.
SOS 619 SOSYOLOJİK AÇIDAN AYDINLAR VE TOPLUM

3

0

3

Aydınlar ve elit teorileri. Bir sosyal sınıf olarak aydınlar. Aydınlar ve bürokrasi.
Aydınlar ve siyasal iktidar. Aydınlar ve sosyal hareketler. Aydınlar ve ideoloji; Aydınlar ve
yabancılaşma; Batı-dışı modernliklerde entelektüelin konum ve işlevi, söz konusu bağlamda
Türk modernleşme süreci örneği; modern ve postmodern bağlamlarda entelektüelin sosyopolitiği gibi temaların K. Mannheim, A. Gramsci, E. Said, M. Foucault, Z. Bauman gibi
yazarların katkıları temelinde değerlendirilmesi.
SOS 620 SOSYOLOJİDE YENİ GELİŞMELER

3

0

3

Sosyolojideki en güncel tartışma alanlarına ilişkin kavram ve teorilerin mantıksal
tutarlılık ve ampirik geçerlilik kriterleri temelinde eleştirel değerlendirmeleri; temsil, iktidar,
öznellik, arzu, anlam, cinsiyet ve farklılık gibi sosyal teorinin çağdaş minvalindeki anahtar
kavramlara ilişkin sorunsal ve tartışmaların ele alınması.
SOS 625 SOSYOLOJİK AÇI. TÜRKİYE- YENİ TÜRK CUM. İLİŞKİLERİ I

3

0

3

Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapılarının
sosyolojik açıdan incelenmesi.
SOS 626 SOSYOLOJİK AÇIDAN TÜRKİYE-YENİ TÜRK CUMHURİYETLERİ 3

0

3

Yeni Türk Cumhuriyetlerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapılarının
sosyolojik açıdan incelenmesi
SOS 627 SOSYOLOJİK AÇIDAN BÖLGESEL KALKINMA

3

0

3

Kalkınma, kalkınma hızı, bölgesel kalkınma, gelişmekte olan ülkeler kavramlarının
açıklanması; toplum kalkınması kavramının tanımı; kapsamı ve ilkeleri; Türkiye’de planlı

kalkınma döneminde girişilen toplum kalkınması deneme çalışmaları; bölge gelişmesi için
planlanan ve bölge planlaması teknikleri; bölgesel gelişme politikalarının uygulama araçları;
Master Plan-bölge planı ilişkisi; Türkiye’de uygulanan politikalar ve sonuçları.
SOS 628 SOSYOLOJİK AÇIDAN TERÖRİZM

3

0

3

Terör ve şiddet kavramlarının tanımlanması. Terör ve şiddetin sosyal kaynakları.
Terörizm. Çağımızda terörün özellikleri ve fonksiyonları. Bunalım ve şiddet. Yabancılaşma ve
Şiddet. Şiddetin kültürel kökenleri. Türkiye’de terör ve şiddet.
SOS 629 ÇAĞDAŞ KURUMSAL DEĞİŞMELER VE YAPI

3

0

3

Sosyolojik açıdan “kurum” kavramının analizi, temel toplumsal kurumlar, kurumların
işlevleri, kurum kavramına yeni yaklaşım biçimleri, modern toplumda kurumsal değişimi
etkileyen temel faktörler, globalleşme ve kurumsal değişim.
SOS 630 SUÇ SOSYOLOJİSİ ALANINDAKİ SON GELİŞMELER

3

0

3

Suçun sosyolojide olarak incelenmesi, Metodolojik olarak suç ve suçluluğun
araştırılması sosyal yapı ve suç, sosyal süreç ve suç, sosyal çatışma ve suç, 1980 yılına kadar
olan suç teorilerinin bir değerlendirilmesi, yeni kriminolojiler (Feminist, Marksist ve Radikal
Kriminoloji gibi) viktimoloji alanındaki gelişmeler, çağdaş teorilerin özellikleri, gençlik altkültür teorileri, evrimci ekolojik teori, yaşam-yönetim teorisi, kontrol denge teorisi, sübjektif
teori, meta teori, postmodern teori, genel bir suç teori denemesi, değişen toplumla birlikte
ortaya çıkan yeni suç türleri (Bilgisayar suçları vb.) Türkiye’de suç ve suçluluk, suç adalet
sistemi ilişkisi, suçun engellenmesine yönelik yaklaşımlar.
SOS 631 MEDYA VE İKTİDAR

3

0

3

Medyanın oluşum seyri, medya ve şiddet, medyanın tekelleşmesi ve bunun iktidara
yansıyan biçimi, resmi ve sivil medyanın ideolojik etkiler, medya ve demokratik kültür, medya
ve yeni kamusal alanlar, medya, yeni tüketim anlayışı, ve iktidar, medya ve kamuoyu
oluşturma, amaca bağlı biçimlendirme ve yönlendirme aracı olarak medya, iktidarın meşruiyet
sorunu ve medya, kitle hareketleri ve medya.
SOS 632 SOSYAL DEĞİŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

3

0

3

“Sosyal Değişme” kavramının sosyolojik analizi, sosyal değişmeyi etkileyen faktörler,
iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesi, ortaya çıkan yeni durum ve yeniden yapılanma
arayışları, yeni dünya düzeni ve planlı sosyal değişme çabaları, yeni dünya düzeni
tartışmalarının sosyolojik analizi.
SOS 633 ULUSLARARASI İLİŞKİLER

3

0

3

Uluslararası ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, askeri ve ideolojik ilişkiler,
Uluslararası örgütsel yapılar, uluslararası ekonomik ve siyasal güç alanları, küreselleşme ve
uluslararası yeni kültürel oluşumlar, ekonomik sosyal ve kültürel eksende uluslararası
hiyerarşik yapılanmalar, uluslararası ilişkiler düzleminde ulusal kimlik sorunu Uluslararası
ilişkilerde bloklaşma, rekabit ve uzlaşma.

SOS 634 KADIN ÇALIŞMALARI SOSYOLOJİSİ

3

0

3

K.Ç.S.’nin tanım ve tarihçesi, Psikolojik ve psikoanalitik teori; kadının yaşamına
tarihsel yaklaşımlar; gelişim projeleri ve kadınlar; Feminist sosyal teoriler ve eleştirileri,
kadınların yaşamları konusunda kültürel karşılaştırmalar; kadın, eğitim ve çalışma; evlilik ve
annelik; kadın ve hukuk; kadın suç ve sapma davranışı. Kamu/özel alanlarda kadın, politika ve
devlet; bilim, tıp ve üreme teknolojisi; dil ve cinsiyet, kadınların medya’daki imajları; cinsellik
ve şiddet. Karşılaştırmalı örnekler.
SOS 635 MEKÂN SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Mekânın toplumsallığı ya da toplumsalın mekânsallığı; eşitsizlik ve hiyerarşilerin
mekânsal yeniden üretimi ve mekânsal ayrışma; iktidar ve mekân; üretim ilişkileri ve mekân;
Fordist ve post-Fordist bağlamda kapitalizmin mekânsal örgütlenmesi; mekân ve tüketim;
mekân ve kimlik; mekânsal aidiyet ve ‘yer’; kentsel mekân; modernlik ve postmodernlik
tartışmaları bağlamında mekân; bir postmodern görüngü olarak ‘zaman-mekân sıkışması’ gibi
konuların analizi ve Simmel, Lefebvre, Foucault, Deleuze, Soja, Jameson, Harvey, Sennett,
Urry gibi teorisyenlerin katkı ve tartışmaları bağlamında sosyal teoride mekân nosyonunun
değerlendirilmesi.
SOS 636 KÜRESELLEŞME VE EŞİTSİZLİK

3

0

3

Küresel enformasyon kapitalizmi, Küresel eşitsizlik biçimleri, Dördüncü Dünyanın
Yükselişi, Küresel Yoksulluk ve Eşitsizlik, Zenginliğin Yayılması, Küreselleşme ve Cinsiyet
Temelli Eşitsizlik, Dünya Siyasal Düzeninde Küreselleşme ve Eşitsizlik, Eşitsizlik Karşısında
Küresel kurumlar

SOS 637 ULUSLARARASI REJİMLER VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ

3

0

3

Tartışmalar devlet ve sivil toplum aktörleri arasında ulusal ve uluslararası cinsiyet
konularında yapılan çalışmalara odaklanacaktır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler, CSW
(Commission on the Status of Women), Economic and Social Council (ECOSOC), General
Assembly (GA) ve uygulayan birim (Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) ve bu tür birimler üzerinde etkili olan unsurlar
tartışılacaktır. Avrupa Birliği’nin konuya ilişkin yaklaşımı üzerindede durulacaktır. Eşitlik
politikaları ve insan hakları unsurları ve bunları destekleyen mekanizma ve kurumlar
irdelenecektir. Pozitif ayrımcılık gibi konulara değinilecektir. Dünya konferanslarının etkileri
tartışılacaktır. Bu gelişmelerin ulusal düzeydeki cinsiyet çalışmalarına yansımaları
karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
SOS 638 ORTADOĞU’DA SINIF VE ETNİSİTE İLİŞKİLERİ

3

0

3

Ortadoğu’da kolektif kimlik, dayanışma ve çatışma kalıplarının soy, dil, örf ve inanç
sistemleri gibi faktörler temelinde ele alınması; toplumsal parçalanmaların gelişen sınıf
formasyonları ile ilişkiselliğinin değerlendirilmesi; Ortadoğu’da maduniyet; topluluklar-arası
ve topluluk içi politik ayrışmaların sözü edilen değişkenler temelinde karşılaştırmalı analizi.

SOS 639 KÜRESEL ÜRETİM TARZLARI, DEĞİŞME VE YENİ TOPLUM YAPILARI

Tarım devrimi ve sanayi devriminden günümüze yaşanan değişmeler; bilgi teknolojileri;
esnek üretim ve sözleşmeli üretim modellerinin toplum yapıları ve gelişme üzerindeki etkileri;
merkez-çevre ilişkileri; devletin ve diğer kurumların rolü ve geleceği; ‘nasıl bir sosyal yapı?’.
SOS 640 KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA GİRİŞ

3

0

3

Kültür kavramında çatallanma ve yeni perspektifler, kültürel çalışmalar okulu, kültürel
çalışmaların ortaya çıktığı sosyo/politik düzlem, Amerikan ve İngiliz kültürel çalışmalarının
karşılaştırılması, kültürel çalışmalarda öncü kuramcılar: F.R. Leavis, E.P. Thompson, Richard
Hoggart, Raymond Williams, Stuart Hall, Kültürel çalışmalar ve Frankfurt Okulu, kültürel
çalışmalarda ana izlekler: medya, ırk-etnisite, toplumsal cinsiyet, kimlik/benlik inşası,
sınıf/statü temsilleri, gündelik hayat kültürü, oyun ve temsiller, iktidar ilişkileri, ideoloji ve
söylem düzeni, kültürün metalaşması ve kültür endüstrisi, postkolonyal kültür, göç, diaspora ve
kültürel karışımlar, bir açılma olarak kültür coğrafyası, kültürel marjinalizasyonlar, dışlanma
mekanları, medya ve küresel kültür vs. gibi kültürel çalışmalar yaklaşımının yayıldığı alanların
post yaklaşımlar (marxizm, modernizm, yapısalcılık) bağlamında ve onlarla ilişkili olarak
incelenmesi.
SOS 641 ÇOCUKLUK SOSYOLOJİSİ

3

0

3

Çocukluk sosyolojisinin tanımı, günümüze kadar gelişim süreci ilgili sebeplerle
ilşkilendirilerek irdelenecektir. Bu çerçevede evlat edinme, sığınma, koruma, göçmen çocuklar,
sokakta çalışan çocuklar, sex işçileri, gayri resmi işlerde çalışan çocuklar, yaşam seyri
sürecinde çocukluğun önemi, gücün kullanımı, karar verme mekanizması gibi unsurlar ulusal
ve uluslararası örneklerle tartışılacaktır. Resmi ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından
örnekler verilecektir. Qvurtrup ve arkadaşlarının çalışmalarına ve gelişmelere göndermeler
yapılacaktır.
SOS 642 SUÇ ÖNLEME YAKLAŞIMLARI

3

0

3

Suçun önlenmesinde özellikle suç işlenmeden önce alınması gereken önlemlerle ilgili
teorik ve pratik yaklaşımlar bu dersin özünü oluşturmaktadır. Bu çerçevede özellikle durumsal,
toplumsal ve suçlu odaklı irdelenecektir. Suçla mücadelede polislik modelleri (proaktif polislik,
önleyici polislik ve adli/tepkisel polislik) ve bağlantılı konular detaylı şekilde bu dertte ele
alınacaktır.
SOS 643 GÖZETİM VE TOPLUM

3

0

3

Modernite ve düzen itkisi; modern toplumsal örgütlenmenin doğası; modern
bürokrasiler, kayıt tutma ve dosyalama pratiği; üretim sürecinin işin ve çalışanların doğrudan
ya da dolaylı olarak gözetimini zorunlu kılan kapitalist örgütlenmesi; iktidar ve gözetim;
disipliner süreçler ve modern iktidarın bir eğretilemesi olarak panopticon; tanımlama,
sınıflama, ayrıştırma pratikleri ve toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretimi; tüketim toplumu ve
tüketici gözetimi; beden ve gözetim; toplumsal cinsiyet ve gözetim; gözetimin mekânsal
konfigürasyonları; kameralı gözetim; bilişim teknolojileri, veri tabanları, ‘veri-özne’ler ve
superpanopticon; ‘gözetim kapasitesi’ kavramı; kentsel gözetim; çağdaş güvenlik algısı ve
gözetim; risk yönetimi ve gözetim; gözetimin araçsallığı, mahremiyet ve özgürlüğe ilişkin
toplumsal meşruiyet sorunsalı gibi konuların J. Bentham, M. Foucault, D. Lyon, G. T. Marx, J.
Rule ve M. Poster gibi teorisyenlerin katkı ve tartışmaları bağlamında analizi.

SOS 644 NORMALLEŞEN YOKSULLUĞUN ANALİZİ

3

0

3

Yoksulluğun tarihi ve güncel örneklerinin analizi; yoksulların ve yoksul olmayanların
yoksulluk algılamaları, ‘göreli yoksulluk’ ve yoksulluk kültürü; sosyal hizmet politikaları;
‘yoksullukla mücadele mi, sürdürülebilir yoksulluk mu?’; yoksulluğun yapısal nedenlerinin
sosyolojik değişkenler bağlamında analizi.
SOS 645 TOPLUM, İDEOLOJİ VE SÖYLEM

3

0

3

‘Anlamın kuruluşu’; ‘öznenin kuruluşu’; iktidar ilişkilerinin söylemsel niteliği; ‘ben ve
öteki’nin toplumsal üretimi; radikal sosyal teoride ‘ideoloji’ ve ‘söylem’ analizi; söz konusu
çerçevede yanlış bilinç olarak ideoloji (Lukacs), hegemonya sorunsalı (Gramsci), arkeolojik ve
soykütüksel okuma (Foucault), ideal konuşma ve iletişim etiği (Habermas), sosyal olanın
söylemselliği (Laclau and Mouffe) ve metinlerarasılık (postyapısalcılık ve Derrida) gibi
kuramsal açılımların değerlendirilmesi.
SOS 646 ULUSLAR ARASI, ULUSAL VE YEREL REJİMLER VE AFET
ÇALIŞMALARI
3 0 3
Tartışmalar devlet ve sivil toplum aktörleri arasında ulusal ve uluslararası afet
konularında yapılan çalışmalara odaklanacaktır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler, Avrupa
Birliği, Yerel Afet Yönetim Merkezleri ve bu tür birimler üzerinde etkili olan unsurlar
tartışılacaktır. Öngörülen, uygulanan, revize edilmek durumunda kalınanlar ve bunları
destekleyen mekanizma ve kurumlar irdelenecektir. Bu gelişmeler ulusal ve uluslar arası
geçişleriyle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.
SOS 647 SOSYOLOJİ OKUMALARI I

3

0

3

Ulusal ve uluslar arası sosyoloji metinlerinden örnekler metin ve içerik analizine tabi
tutularak sınıflanmaya çalışılması ve sosyolojik metinlerin irdelenişindeki unsurlardaki değişim
muhtemel sebeplerle bağdaştırılarak tartışılması; Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda
yönlendirilmiş okumalar yapılması.
SOS 648 KÜLTÜR, KİMLİK VE POST-KOLONYAL TEORİ

3

0

3

Çeşitli kültürel ve politik söylemlerde Birinci dünya-Üçüncü dünya, Batı-Doğu, erildişil gibi ayrımların oluşturulma stratejilerinin analizi; maduniyet çalışmaları ve Gayatri
Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Edward Said, Frantz Fanon gibi post-kolonyal kuramcılar
ekseninde ulusal ve kültürel kimliklerin çeşitli boyutlarıyla değerlendirilmesi.

SOS 650 SOSYO -YASAL UYGULAMALI SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI 3

0

3

Bu ders kapsamında uygulanan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halktan beklenenler
ve halkın uygulamalarındaki benzerlik ve farklılıklar tartışılacaktır. Uluslar arası ve ulusal
projelerden, uygulamalardan örneklerle M. Dogan, Bourdieu, Habermas ve S. de Beaouvior
gibi sosyal bilimcilerin çalışmalarına göndermelerle tartışılacaktır.
SOS 652 SOSYOLOJİ OKUMALARI II

3

0

3

Ulusal ve uluslar arası sosyoloji metinlerinden örnekler metin ve içerik analizine tabi
tutularak sınıflanmaya çalışılması ve sosyolojik metinlerin irdelenişindeki unsurlardaki değişim
muhtemel sebeplerle bağdaştırılarak tartışılması; Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda
yönlendirilmiş okumalar yapılması.
SOS 697 DOKTORA SEMİNERİ

0

2

1

Bu seminerin amacı öğrencinin danışmanı veya bir öğretim üyesi rehberliğinde belirli
bir konuda derinlemesine araştırma yapmaktır. Öğrenci, elde ettiği bulguları lisans üstü
öğrencilerine öğretim elemanlarına ve konuya ilgi duyan diğer akademik ve idari üniversite
personeline sunması ve tartışılması.
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SOS 699 DOKTORA TEZİ

-

Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre bir doktora tezi hazırlamak.

--

CONTENT OF THE GRADUATE
FALL AND SPRING SEMESTER
SOS 501 Analysıs Of Socıal Relatıons
SOS 502 Labor Relations Terms of Sociology
SOS 503 Migration and Social Change in Turkey
SOS 504 Urbanization in Turkey
SOS 505 Slum Problems
SOS 507 Urbanısatıon And Problems Of Developıng Countrıes
SOS 508 Organizational Change
SOS 509 Methodology in Sociology I
SOS 510 Methodology in Sociology II
SOS 511 Social Integration And Social Settlement
SOS 512 Religion-Society Relations From A Sociological Perspective
SOS 513 Mass Movement Sociology
SOS 514 Social Deviance And Social Problems
SOS 519 Specıal Study And Research
SOS 520 Turkish Family Structure
SOS 521 Mass Sociology
SOS 522 External Mıgratıon In Terms Sociology
SOS 523 Social Structure Of Turkish Society-I
SOS 524 Social Structure Of Turkish Society - II
SOS 525 Environmental Sociology
SOS 526 Beyond The Community Industry Structure

SOS 527 Local Management Systems
SOS 528 Sociology of Social Movements
SOS 529 Leisure Sociology
SOS 530 Sociology Relationship History
SOS 531 Sociology of Culture
SOS 532 Data Processing And Applications
SOS 533 Sociologically Economic Community Relationship
SOS 534 Juvenile Delinquency
SOS 535 Women In Developing Countries And Their Problems
SOS 536 Developing Human Rights And Democracy In Developing Countries
SOS 537 Popular Culture
SOS 538 Modern Mass Movement
SOS 539 Social Work And Social Services Sociology
SOS 540 Jobs In Terms Of Contemporary Social Changes
SOS 541 Healt Sociology
SOS 542 Impacts Of The Extraordınary Events
SOS 543 Sociologically Comparative Regional Development Strategies
SOS 544 Contemporary Social Problems
SOS 545 Advanced Sociological Theories
SOS 546 Advanced Sociological Theories
SOS 547 Contemporary Middle East
SOS 548 Qualitative Research Methods in Social Science
SOS 549 Workforce And Employment Of Women
SOS 550 Media and Leisure

SOS 551 Consumer Society and Culture
SOS 552 Teory Of Settlement And Polıcıes
SOS 553 Body in Social Theory
SOS 554 Poverty and Underdevelopment from Sociological Perspective
SOS 555 Contemporary Tendencies in Criminology
SOS 556 Society and Innovation
SOS 597 Master’s Seminar
SOS 598 Master’s Seminar
SOS 599 Master’s Theisis

CONTENT OF THE PHD
FALL AND SPRING SEMESTER

SOS 601 Modernisation in Turkey
SOS 602 Urbanization Theories
SOS 603 Theories of Social Change
SOS 604 Social Conflict
SOS 605 Theories of Social Stratification and Mobility
SOS 606 Approaches in Political Sociology
SOS 612 Sociology of Science
SOS 615 Sociology of International Relations
SOS 616 Sociology of Postmodernism
SOS 618 Sociology of Literature Review
SOS 620 New Developments in Sociology
SOS 627 Sociological Aspects Of Regional Development
SOS 628 Sociology of Terrorism
SOS 630 Recent Developments in Sociology of Crime
SOS 631 Media and Power
SOS 632 Social Change and the New World Order
SOS 634 Socıology Of Woman Studıes
SOS 635 Socıology Of Space
SOS 636 Globalization and Inequalities

SOS 637 Internatıonal Regımes And Gender Iııequalıtıes
SOS 638 Class and Ethnic Relations in the Middle East
SOS 639 Modes Of Global Pruductıon, Change And Structures Of New Socıetıes
SOS 640 Introduction to Cultural Studies
SOS 641 Socıology Of Chıldhood
SOS 642 Crime Prevention Approaches
SOS 643 Surveillance and Society
SOS 644 Analysis of Normalized Poverty
SOS 645 Society, Ideology and Discourse
SOS 646 Dısaster Studıes Wıth Internatıonal, Natıonal And Local Regımes
SOS 647 Sociology Reading I
SOS 648 Sociology Reading II
SOS 649 Culture, Identity and Postcolonial Theory
SOS 650 Socıo-Legal Applıed Socıologıcal Studıes
SOS 651 Contemporary Developments in Social Theory I
SOS 652 Contemporary Developments in Social Theory II
SOS 697 PhD Seminar
SOS 698 PhD Seminar
SOS 699 Phd Theisis
SOS 701 Specialization Course
SOS 702 Specialization Course

CONTENT OF THE GRADUATE

SOS 501 Analysıs Of Socıal Relatıons
Description of the social relations, factors affecting establishement, improvement and
contunity of social relations. Types of social relations, application of social relations.
SOS 502 Labor Relations Terms of Sociology
Labor status and roles,

structural

characteristics of the employee-employer

relationship, of organization on the employee-employer relationship, struggle and authority.
SOS 503 Migration and Social Change in Turkey
Factors affecting the types of internal migration and internal migration in Turkey.
Structural features of urbanization in Turkey, and arcadian. Characteristics of internal
migration and its consequences.
SOS 504 Urbanization in Turkey
History of urbanization in Turkey, Turkey, urbanization, demographic, socio-cultural,
socio-economic and socio-psychological examination of ways.
SOS 505 Slum Problems
Factors affecting the development and emergence of slums. certain social and cultural
characteristics of the slum. In Western countries, "substandard developing countries with
slums and shanty place of the urban settlement. analysis of social relations they maintain in
different social situations of people living in slum areas. Slum development as a social
problem and the solutions to these problems.
SOS 507 Urbanısatıon And Problems Of Developıng Countrıes
An examination of urban population increase in developing countries through
consideration of natural population increase, proportion of migration and administrative
division. Main differences between urbanisation of developing and developed countries and
their impacts on some social results.Theoretical approaches and typologies about adaptation
of rural urban migrants into the social life style of the urban environments. Urbanisation
problems and their solutions in developing countries.

SOS 508 Organizational Change

The definition of the concept of organization. The change in organizational
environments and the organization's social, cultural, economic, examination of the
administrative and political terms. Compliance with external environmental organizations.
Organization maid training and organizational change in Turkey.
SOS 509 Methodology in Sociology I
Institute of Social Sciences, Department of Sociology Graduate be entitled to
SOS 510 Methodology in Sociology II
Sociological research methods, the application of scientific methods to the analysis of
social phenomena, methodological trend in sociology.
SOS 511 Social Integration And Social Settlement
The definition of the concept of social integration. The factors for social integration.
The benefits in terms of social integration of individuals and society. social cohesion of the
Turkish society. The definition of the concept of social dissolution factors affecting social
dissolution. Of individuals and harm society in terms of social dissolution. social dissolution
samples from different countries.
SOS 512 Religion-Society Relations From A Sociological Perspective
The sociological interpretation of religion. Holy and supernatural concepts. Ancient
Greek religion. Ancient Egyptian religion. The ancient Chinese religion. Hinduism.
Buddhism. Christianity, Islam, Religion and religious behavior, religious beliefs and religious
symbols, social structure and religious beliefs, beliefs and values, Religion and Ethics,
Religious Functions, strengthening of norms, reduction of stress, Religion and Social farklaş
on Religion and occupation, religion and income , religion and education, religion and family,
Religion and Politics Religious structure of the bond, religion and social change, religion
sociological theories of E. Durkheim, Weber, g.allport, cyglock, g.lens that.
SOS 513 Mass Movement Sociology
Mass and mass movements. And mass media. Mass movements and social change.
mass movements as a means of pressure. Demonstrations, marches, protests. mass movement
as a change agent. Popular uprisings and revolutions.
SOS 514 Social Deviance And Social Problems

In this course will be discussed like migration, unemployment, poverty, immigration ,
family problems, violence, drug addiction, prominent social problems and social issues in
contemporary society, such as mass movement deviation and consumer issues.
SOS 519 Specıal Study And Research
Study and search of a subject in depth under the supervision of a lecturers. Submisson
of the results to the supervisor.
SOS 520 Turkish Family Structure
The family is the smallest unit, the core, the foundation and the social cell. Family is
an institution which is indispensable and must be protected. The goals of this course are to
teach importance of family, family tasks and types.
SOS 521 Mass Sociology
Communication, mass communication, mass media. mass communication as a social
need. Historical development of mass communication. Community and communication. The
effects of mass media. Mass communication and social change. Modern society and
communication. Information society and communication. Mass communication and the third
world of modernization and mass communication. Mass communication theories. Shannon,
Lasswell, Newcomb, Mac Lean, Lazarsfeld, Mc Quail, Mc Luhan.
SOS 522 External Mıgratıon In Terms Sociology
The history of emigration, sociological foundations of migration issues; The problem
of foreign groups in terms of various social sciences; emigration theory and political economy
causes of emigration; international migration and national structures; "Foreign" explanations
regarding the concept; An overview of the compliance issues the participants of emigration,
adaptation problems of Turkish workers abroad; the negative effects of migration on health;
The legal status of migrant workers; delinquency status of respondents emigration, the
emigration of social, cultural and economic consequences.
SOS 523 Social Structure Of Turkish Society-I
To discuss the basic sociological concepts in this area such as social structure, cultural
background and socio-cultural structure. To examine developmental stages of the Turkish
culture and Turkey's social structure and properties of these periods on the basis of the main
works in this field.

SOS 524 Social Structure Of Turkish Society - II
Change in the social structure of The Ottoman Empire to the Republic of Turkey. The
development properties of Turkey’s social structure during the Republican period. The effect
of technological development on social structure. Rural, urban and slum communities. Phases
of the Turkish economy. Turkey's economic structure..
SOS 525 Environmental Sociology
Identification of concepts related to the environment. Historical development. Socionatural eco-system relationships as elements of the social environment of the cultural system.
Physical environment and social structure interaction and change. Change and the emergence
of environmental problems, the scope and importance. mentality formation and organization
in the environmental movement.
SOS 526 Beyond The Community Industry Structure
The concept of industrial society; The common characteristic of industrial society;
industry transition to knowledge society; major trends in industrial society; transition from
production of goods to production of services; new professions, knowledge class; industrial
paradigms on cross-border social structure; Information society theory; transition to postFordism and flexible production regimes; postmodern theories of society; the risk society and
reflexive modernity debate; industrial society's major problems.
SOS 527 Local Management Systems
Basic concepts and theories related to the local government system. local government
system in Turkey. The structure and functions of the local government system in various
countries. the basic problems of the local government system.
SOS 528 Sociology of Social Movements
General and differentiative characteristics of the social movements. The thoughts and
beliefs of the participants of the social movements. The managers and leaders of the social
movements.

Classification of social movements. The pulling side of social movements.

Uniting factors of the social movements.
SOS 529 Leisure Sociology

The sociological meaning of leisure, social functions of leisure, leisure time and game
theory. leisure in traditional and modern society. leisure time in sociological theory. leisure
areas of research. In our country, leisure, leisure time evaluation of the role of the mass
media.
SOS 530 Sociology Relationship History
Historical information and sociological information. History and social evolution.
social determinism in history. The freedom of the social events and history repeats itself.
History and social processes.
SOS 531 Sociology of Culture
To have the right to access to attend programme as a postgraduate student of Institute
of Social Sciences, Dept. of Sociology.
SOS 532 Data Processing And Applications
Applying sociological data processing.
SOS 533 Sociologically Economic Community Relationship
Subject and historical development of economic sociology; economics and relations
with the general sociology; Methodological problems in economic sociology; socio-economic
behavior; The relationship between the economy and other areas as part of a social whole;
sociological analysis of economic processes; production; exchange markets and consumption;
initiative and entrepreneurship; workers and trade unions; government and economic order.
SOS 534 Juvenile Delinquency
Children's concepts , theories of juvenile delinquency, the factors that lead to juvenile
delinquency, juvenile correctional and criminal social structure of society restored to.
SOS 535 Women In Developing Countries And Their Problems
Description and history, the right to life, patriarchy, education, cultural, economic and
social organization and political participation, social relations of equality of opportunity and
inequality, differences in the use of and portrayed in opportunities, the differences migration,
working conditions, statistics represent the dimensions, participation in the development,
comparative examples.

SOS 536 Developing Human Rights And Democracy In Developing Countries
Sovereignty forms; the realization of the right to democracy as a means of popular
sovereignty; Greek City of democracy and properties; forms of domination; Today democracy
and understanding of democracy; The concept of developing countries and their properties;
The history of human rights; The main approach to human rights and the rights of these
countries; Studying from a sociological perspective, a holistic declaration of human rights,
economic democratization.
SOS 537 Popular Culture
"Popular culture" of the concept of sociological analysis of various approaches to
popular culture in terms of mass production and consumption patterns of popular culture,
mass media and popular culture, personal freedom and popular culture, politics and popular
culture powers.
SOS 538 Modern Mass Movement
Collective behavior, structural analysis of social movements, mass culture and mass
movements, factors affecting the mass movements, mass media and ideological structures,
common aspects of mass movements, mass movements and violence in our era racist
movements, religious movements, feminist movements, environmental movements.
SOS 539 Social Work And Social Services Sociology
Contemporary understanding of social work, the formation of social services and
public understanding in this area and civil organizations, social service models.
SOS 540 Jobs In Terms Of Contemporary Social Changes
"Occupation" of the concept of sociological analysis, professional status and roles,
understanding of contemporary professional education, professional areas of variation in the
new hierarchical structures, social stratification in terms of occupations, occupational
discrimination in terms of gender; the diversity in the context of contemporary social change
professions, professional mobility and professional prestige.

SOS 541 Healt Sociology

Description and history. The deterioration in the health and healing effective socioeconomic and cultural factors; lifestyle, working conditions, psychological pressure, eating
habits; health assessment signals, take measures or ignoring the social basis, the
responsibilities imposed on the kind of medical technology and the type of treatment they met
in the framework of clinical sociology and the differences; -groups individual therapy,
different segments of the population differences in coverage of the health insurance system,
the patient-doctor relationship.
SOS 542 Impacts Of The Extraordınary Events
Description of disasters, reduction of emergency situations, mitigation, response and
rehabilitation stages. Occurring differences on impacts of disasters according to urban-rural,
gender and age groups; social deviation and social solidarity; changes in the structure of
social institutions and organisations, flow of knowledge and role of mass media in the stages
of disasters; violence and change, housing and resettlement problems, emergency public
health service organisations, loss and orphans. Methodological problems of studying disasters.
SOS 543 Sociologically Comparative Regional Development Strategies
Regional social, sociological analysis of the economic and cultural conditions,
regional economic resource potential to be applied to the call-path modeling experiment,
regional and national integration and implementation of regional development projects and
comparisons in the world and Turkey.
SOS 544 Contemporary Social Problems
Population change, ecological problems, global inequality, racism, ethnic conflict as a
global social problem, gender inequality, urban problems, media and social problems, family
and society, health, technology and social problems, internet as a global social problem, risk,
crime, youth problems and youth delinquency, drug use, mental illness, corruption
SOS 545 Advanced Sociological Theories
The main schools in the contemporary sociology and examination of the theoretical
opinions of the leading representatives of these schools.

SOS 546 Advanced Sociological Theories

The main schools in the contemporary sociology and examination of the theoretical
opinions of the leading representatives of these schools.
SOS 547 Contemporary Middle East
The Middle East in historical and world contexts; its geopolitical position; Fertile
Crescent and first civilizations; rich groundwater resources, external interventions, religions
and sects structure in the Middle East countries, Islam and development of secularization,
modernization process, social transformations, modernity, post-modernity, globalization,
orientalism, fundamentalism, authenticity, identity and religion, sociological depictions of
cultural transitions in the Middle East and Islamic world.
SOS 548 Qualitative Research Methods in Social Science
A comparision of positivist and interpretative viewpoint in terms of their general
aspects; importance, philosophical foundations, basic characteristics, process and stages of
qualitative research; situations of the researcher and subject matter of the research; data
collecting and data analysing techniques; field work, focus groups, situation study, life
history, content analysis; evaluation of the advantage and disadvantage of qualitative
research; examination of the case studies constructed by qualitative research methods.
SOS 549 Workforce And Employment Of Women
Real and potential reflections of women’s economical participation. Gender in
differing apperances in labour market. Women’s positions (visible-unvisible) and changes.
Impacts of technological, economical and other factors in labour divisions. Discussions
related to dual market (formal-informal). Examples will be discussed at national and
international levels.
SOS 550 Media and Leisure
Sociological explanation of media and leisure relationship; capitalism and the invent
of leisure; mediatic power on leisure; mediatic hegemony and colonisation of leisure
(mediatic leisure); capitalism and commodification of leisure; consumerist construction of
leisure; leisure and culture industries; leisure and construction of identitiy (leisure identities);
leisure society discourse; modern and postmodern leisure; globalisation and leisure (global
leisure); leisure industry; leisure economies; leisure and tourism; leisure and tourist
representations; tourists and consumption of spaces; the question of authenticity in tourist

acts; etc.; examination of media and leisure relationship in the context of modern and
postmodern theories (M.Foucault, A.Gramsci, J.Derrida, S.Hall, J.Dumazedier, C.Rojek,
D.McCannell, J.Urry, G. Pronovost etc.).
SOS 551 Consumer Society and Culture
Consumption in the contex of modern and postmodern; consumer culture constituted
by the fact of consumption characterising material culture of contemporary societies;
evaluation of consumption as an economic, politic and social fact that play an important part
in the construction of individual identities; consumption as a process alienating people to
society and nature; commodity fetishism; reification; individualization of tastes and pleasures
in the new mentality of contemporary capitalism; consumption-status, consumption-gender
relationships; analysis of such notions with its implications as life-styles, image, fashion,
consumer society and consumer ideology.
SOS 552 Teory Of Settlement And Polıcıes
Settlement, relocation, displacement will be discussed. Push and pull factors,
conservation, settlement types, urbanrenewall, themporary shelters, disaster issues will be
scrutunized with the examples from local, national and international levels. Through these
exmples,theoretical and practical transformations and changes in the process will be focused
on.
SOS 553 Body in Social Theory
Analysis of self, body and embodiment notions; social body as a theoretical trail of the
transition from biological to social being; socio-historical process determining the perceptions
of body reality; analysis of practices and discourses relating to construction of the body as an
object of social relations and arrangements; question of the cultural references surrounding,
forming and controlling body; privacy, body and gender; body and punishment; body and
power; body and working; body and dressing; examination of the ways of construction of the
body in different social and cultural context in the base of the relations between body and
consumer culture; appreciation of the body in the contemporary social theory by means of
contributions of such authors as M. Merleau-Ponty, M. Foucault, P. Bourdieu, G. Deleuze, B.
Turner.
SOS 554 Poverty and Underdevelopment from Sociological Perspective

Analysis of the concepts of poverty and underdevelopment on the basis of their
relationship with such facts as education, health, housing, work force, population, crime,
migration, urbanization and family; causes of poverty and underdevelopment; poverty
researches; globalization and ‘geographies of poverty’; evaluation of the problems revealed
by increasing poverty and solutions and recommendations in the fight against poverty, global
and local policies developed in this direction.
SOS 555 Contemporary Tendencies in Criminology
New theories recently developed are dealt with. New issues and approaches in
criminology constitutes the content of this course. In this contexts such issues as critical
criminology, radical theories of crime, structuralist and Post-structuralist approaches, feminist
theory of crime, social control and discipline are handled in comparison with the classical
approaches to criminology.
SOS 556 Society and Innovation
Innovation culture;

social and cultural dynamics and potentials of society;

predisposition to innovation and resistance to change; technological innovation; interaction of
social innovation-technological innovation; Medici effect and innovation; socio-politics of
innovation and university-industry cooperation; development models and innovation
strategies; political economy of innovation.
SOS 597 Master’s Seminar
The aim of this seminar, the student's guidance counselor or a faculty member is to do
in-depth research on a specific topic. Students present the findings obtained by other
academic and administrative university staff and faculty members who are interested in the
subject to be discussed and graduate students.
SOS 598 Master’s Seminar
The aim of this seminar, the student's guidance counselor or a faculty member is to do
in-depth research on a specific topic. Students present the findings obtained by other
academic and administrative university staff and faculty members who are interested in the
subject to be discussed and graduate students.
SOS 599 Master’s Theisis

To prepare a master's thesis according to the regulations and other laws and
regulations.

CONTENT OF THE PHD
SOS 601 Modernisation in Turkey
Westernization, to become contemporaneaus and modernization; definition and
scopes, four main transition points of Ottoman Empire for westernization proces:Reform,
Legitimation, Tanzimat and Republic. Social problems

of modernization process.

Westernization proces and identity depression. Socio cultural change and modernization.
SOS 602 Urbanization Theories
Classical and contemporary

sociological

examination of urbanization theory

developed in the period. The evaluation of this theory in Turkey and international examples.
SOS 603 Theories of Social Change
Great about social change, analysis of medium and small-volume theory.
SOS 604 Social Conflict
The definition of the concept of social conflict. The factors that facilitate social
conflict. Social conflict theory and analysis outlines the negotiations leading side of this
theory. Social conflict in terms of the individual and society. Social conflict in the classical
and contemporary sociological perspectives period.
SOS 605 Theories of Social Stratification and Mobility
The definition of the concept of social stratification; social stratification systems;
social stratification systems in countries that had advanced and back; intermediate layers;
Poulantzas issues such as the status groups, Aron, Mills, E. O. Wright, in the context of
assessing the contributions of theorists such as P. Bourdieu.
SOS 606 Approaches in Political Sociology

The definition and scope of political sociology. State and political institutions. Social
structure and political structure relationship. Power and social classes .Siya action and
political change. Political culture and political socialization. Political behavior. Political
participation and political alienation. In terms of bureaucracy and technocracy of
contemporary political management. The political system. characteristics of democratic and
totalitarian management style. Contemporary style political parties as a political organization.
Electoral systems. Political power and pressure groups.
SOS 612 Sociology of Science
Science,

scientific

knowledge

and

ideology.

Scientific

breakthroughs

and

epistemological paradigms. Scientific methodology discussions. Social science as the location
and function of community leaders. The role of science in social change. The role of social
structure in the development of science. Modern scientific knowledge philosophical,
examination from a historical perspective of cultural and socio-political foundations; defining
science as a form of modernity and relations; As a social network of scientific activities and
scientists community; enterprise of scientific knowledge in the production process, social,
economic and political context; scientists scientific knowledge production and sharing of
community interactions with the organization conditions in the process; science-power,
science-economy relations; techno-science in the information age; professionals, 'ordinary
people' and social-political decision-making processes; legitimating discourse in science and
problem.
SOS 615 Sociology of International Relations
The main concepts in international relations: state block pact çokulu community and
çokulu company. Factors affecting international relations: religion and sect, culture, national
and ethnic identity, political ideology and political system, economic interests, international
balance of power and diplomacy. terror as a diplomatic tool. Solving the structure of the two
blocks and globalization.

SOS 616 Sociology of Postmodernism

Modernism and modernity. As a postmodern social theory. Postmodernism and mass
culture. Postmodern movement and social change. The transition from modernism to
postmodernism.
SOS 618 Sociology of Literature Review
Subject and management: the social base of the literature. The formation of the art
scene, author-reader relationship. sociological analysis of the eternal works. Humanities and
social sciences. theoretical approaches in the sociology of literature. Marx and literature as a
superstructure institutions. Goldman novel as an expression of society and industry. Steal and
literature as well as a reflection of social consciousness. The role and importance of literary
works to understand the social and historical reality.
SOS 620 New Developments in Sociology
Analysis of new developments in sociology. The current debate about the logical
consistency of the concepts and theories of space and critical assessment on the basis of
empirical validity criteria in sociology; representation, power, subjectivity, desire, respect,
and consideration of gender and problematic discussion of the key concepts of contemporary
social theory, such as the value of diversity.
SOS 627 Sociological Aspects Of Regional Development
To introduce students to the basic concepts and literature in the regional economy.
Contents of the course cover examination under historical perspective about an overview of
regional development, traditional and new theories of regional development, globalization and
regional economic local development, the new regional / local development strategies and
regional development policies of the EU and Turkey.
SOS 628 Sociology of Terrorism
Defining the concept of terrorism and violence. Terrorist violence and social
resources. Terrorism. The features and functions of our age of terror. Depression and
violence. Alienation and violence. Cultural origins of violence. And terrorist violence in
Turkey.

SOS 630 Recent Developments in Sociology of Crime

Investigation on the sociology of crime, investigate crime and delinquency as
methodological social structure and crime, social processes and crime, social conflict and
crime, an evaluation of crime theory, until 1980, the new criminology and (feminists, like
Marxists and radical criminology) developments in victimology field, contemporary features
of theory, youth sub-culture theories, evolutionary ecology theory, life-management theory,
control balance theory, subjective theory, meta-theory, postmodern theory, a general theory of
crime trial of the new types of crime emerged with changing public (computer crimes and so
on. ) crime and delinquency in Turkey, the relationship between criminal justice system,
approaches to the prevention of crime.
SOS 631 Media and Power
Media's formation course, the media and violence, the media monopoly and reflected
format that power, official and non-media's ideological influences, the media and democratic
culture, media and new public spaces, media, new consumption concept, and the government,
the media and raising public awareness, depending on the purpose formatting and routing
tool, the media, the legitimacy of the government and the media, mass movements and the
media.
SOS 632 Social Change and the New World Order
Social Change "sociological analysis of the concept, factors affecting social change,
bipolar the end of the world order is emerging situation and restructuring efforts, new world
order and planned social change efforts, sociological new world order debate.
SOS 634 Socıology Of Woman Studıes
Definition and history of sociology of woman studies. Psychological

and

psychoanalitical theory; historichal approaches to women’s life; developmant schemes and
women; Feminist social theories and critics, cultural comparisons of the women’s life;
woman, education and work; marriage and motherhood; woman and law; woman, crime and
deviant behaviour. Woman in public/ private areas, politics and state; science, medicine and
reproduction; language and gender, images of woman in media; sex and violence.
Comparative examples.

SOS 635 Socıology Of Space

Space and its social apperances, reproduction of unequality and hierarchy
(stratification) at space level and segregation of space, power and space, production relations
and space, Fordist and Post Fordist space organisation, space and consumption, space and
identity,to be belonging to the

space and location, urban

space,

modernisation,

postmodernisation and space, jamming of time-space as a postmodern apperance, Simmel,
Lefebure, Focault, Deleuze, Soja, Jameson, Harvey, Sennet, Urry and their discussions, space
Notion and its evaluation at social theory.
SOS 636 Globalization and Inequalities
Global information capitalism, forms of global inequality, rise of the Fourth World,
global poverty and inequality, the spread of wealth, globalization and gender-based
inequalities, globalization and inequality in the world political order, global institutions in the
face of inequality.
SOS 637 Internatıonal Regımes And Gender Inequalıtıes
Discussion will be basing on state and non governmental organisation actors at gender
studies at local, national and international levels. In this frame United Nations, SW
(Commission on the Status of Women), Economic and Social Council (ECOSOC), General
Assembly (GA) and applying section (Convention on the elimination of all forms of
Dscrimination Against Women (CEDAW) and affecting factors of this sections will be
elaborated. Approaches of EU will be discussed. Factors related to eqauality policies, human
rights and supporting mechanisms and institutions will be analysed. Issues as positive
segregation will be studied. Impacts of World Congress will be elaborated. National impacts
of these developmentson gender studies will be discussed at comparative perspective.
SOS 638 Class and Ethnic Relations in the Middle East
Examination of the patterns of collective identity, solidarity and conflict in the Middle
East on the basis of such ascriptive factors as descent, language, customs and belief systems;
evaluation of the relationship of communal fragmentation with the emerging class formations;
subaltern in the Middle East; comparative analysis of the political cleavages within as well as
among communal groups on the basis of the variables mentioned.

SOS 639 Modes Of Global Pruductıon, Change And Structures Of New Socıetıes

Changes in the agricultural revolution and the industrial revolution to today,
information technology, flexible manufacturing and contract manufacturing and development
of models of the effects of social structures, center-periphery relations, the role and future of
the state and other institutions; 'how to' social structure?
SOS 640 Introduction to Cultural Studies
Bifurcation in the concept of culture and new perspectives; cultural studies schools;
socio / political plane from which cultural studies emerged; comparison of American and
British cultural studies; leading theorists in cultural studies: F.R. Leavis, E.P. Thompson,
Richard Hoggart, Raymond Williams, Stuart Hall, Cultural studies and Frankfurt School;
main trails of cultural studies: media, race-ethnicity, gender, identity/self construction,
class/status representations, everyday life culture, games and representations, power relations,
ideology and discourse pattern, commodification of culture and culture industries,
postcolonial culture, migration, diaspora and cultural mixtures, cultural geography as an
opening, cultural marginalizations; spaces of exclusion, media and global culture, etc.;
examination of these issues in the context of and in relation to post approaches (-marxizm, modernism, -structuralism)
SOS 641 Socıology Of Chıldhood
Definition of childhood sociology, development process will be elaborated with the
linkage to effecting factors. In this frame, factors such as: adoption, take refuge, protection,
migrant worker, working children on the street, sex workers, children working informal
sectors, importance of childhood at the process of life cycle, usage of power, mechanisms of
decision making will be elaborated with examples of national, international leves. Examples
will be given from studies of formal, informal institutions. Qvurtrup and other social scientists
will be examplifying theoretical approaches.
SOS 642 Crime Prevention Approaches
Theoretical and practical approaches relating to measures required to be taken before
the crime happen constitutes the essence of this course. In this context it is investigated
situational, social and criminal focused. Policing models in the figth againsty crime (proactive
policing, preventive policing and judicial / reactive policing) and linked issues are handled in
detail.

SOS 643 Surveillance and Society
Analysis of the issues such as modernity and impulse of order; nature of modern social
organisations; modern bureaucracies, registration and filing practices; capitalist organisation
of production process making necessary direct or indirect supervision of work and employees;
power and surveillance; disciplinary processes and panopticon as a metaphor of modern
power; definition, classification and separation practices and reproduction of social
inequalities; consumer society and consumer surveillance; body and surveillance; gender and
surveillance;

spatial

configurations

of

surveillance;

video-surveillance;

information

technology, databases, ‘data-subjects’ and superpanopticon; the concept of ‘surveillance
capacity’; city surveillance; contemporary perception of security and surveillance; risk
management and surveillance; instrumentalization of surveillance; problematic of social
legitimacy concerning privacy and freedom, etc., in the context of contributions and
arguments of such theorists as J. Bentham, M. Foucault, D. Lyon, G. T. Marx, J. Rule ve M.
Poster.
SOS 644 Analysis of Normalized Poverty
Analysis of historical and contemporary examples of poverty; the poor and the nonpoor perceptions of poverty; ‘relative poverty’ and poverty culture; social service policies;
‘fight against poverty or sustainable poverty?’; analysis of the structural causes of poverty in
the context of the sociological variables.
SOS 645 Society, Ideology and Discourse
'Constitution of meaning', 'constitution of subject'; discursive nature of power
relations; social production of ‘me’ and ‘other’; analysis of 'ideology' and 'discourse' in radical
social theory; evaluation of the theoretical expansions such as ideology as false consciousness
(Lukacs), the question of hegemony (Gramsci), archeological and genealogical readings of
texts (Foucault), ideal speech and communication ethics (Habermas), the discursiveness of the
social (Laclau and Mouffe) and intertextuality (poststructuralism and Derrida) in this context.

SOS 646 Dısaster Studıes Wıth Internatıonal, Natıonal And Local Regımes

Discussions will be basing on studies related to disaster issues by state and non
govermental organisations, actors at national and international leves. Approaches of UN,EU
and local Disaster Management Centres and affecting factors to them will be evaluated.
Advices, applications, revisions, conditions and supporting mechanisms and institutions of
them will be scrutunized. Comparative approach will be developed.
SOS 647 Sociology Reading I
National and international sociology attempting to classified samples subjected to
content analysis of the text and text and text bağdaştırılarak sociological reasons of possible
changes in the factors irdeleniş discussion; Guided readings done to the interests of students.
SOS 648 Sociology Reading II
National and international sociology attempting to classified samples subjected to
content analysis of the text and text and text bağdaştırılarak sociological reasons of possible
changes in the factors irdeleniş discussion; Guided readings done to the interests of students.
SOS 649 Culture, Identity and Postcolonial Theory
Analysis of the strategies by which distinctions such as first world-third world, WestEast, masculine-feminine are constituted in various cultural and political discourses; subaltern
studies and examination of national and cultural identities with various aspects through postcolonial theorists such as Gayatri Chakravorty Spivak, Homi Bhabha, Edward Said, Frantz
Fanon.
SOS 650 Socıo-Legal Applıed Socıologıcal Studıes
Law and white papers, expectations and public applications will be elaborated with
their similarity and differences. Local, national and international examples will be given.
M.Dogan, Bourdieu, Habermas and Beaouvior’s ideas will be discussed as examples of social
scientists.
SOS 651 Contemporary Developments in Social Theory I
In this course the nature of social theory, its development and basic questions are dealt
with and important transformations in the structure of social theory since 1990s are
investigated. In this context numerous social theory which evolved from modernist, feminist
and structuralist theories to postmodernist, postfeminist and poststructuralist approaches are

handled as a central problem. In this context the social theories formulated relating to such
concepts as multiculturalism, globalization, identity, culture, identity, nature, society,
individual, gender, race, body and confidence are handled.
SOS 652 Contemporary Developments in Social Theory II
In continuing to examine the new approaches formulated in the social theory, such
theorists leading or contributing to these formulations as Jürgen Habermas, Ulrich Beck,
Anthony Giddens, Richard Rorty, Stuart Hall, David Harvey, Jean François Lyotard, Will
Kymlicka, Charles Taylor, Zygmunt Bauman, Jacques Derrida, Julia Kristeva, Friedrich
Jameson, Michel Foucault and Luce Irigaray are dealt with.
SOS 697 PhD Seminar
The aim of this seminar, the student's guidance counselor or a faculty member is to do
in-depth research on a specific topic. Students present the findings obtained by other
academic and administrative university staff and faculty members who are interested in the
subject to be discussed and graduate students.
SOS 698 PhD Seminar
The aim of this seminar, the student's guidance counselor or a faculty member is to do
in-depth research on a specific topic. Students present the findings obtained by other
academic and administrative university staff and faculty members who are interested in the
subject to be discussed and graduate students.
SOS 699 Phd Theisis
To prepare a dissertation according to the regulations and other laws and regulations.
SOS 701 Specialization Course
Courses are intended for processing in the information.
SOS 702 Specialization Course
Courses are intended for processing in the information.

