SOSYOLOJĠ

SOSYOLOJĠ BÖLÜMÜ
Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere
aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman
sosyologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

KĠMLER BAġVURABĠLĠR?
Sınavsız İkinci Üniversite ile Sosyoloji Lisans programına kayıt yaptırabilme olanağı vardır.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı
olanlar başvuru yapamazlar. Sınavsız İkinci Üniversite kayıtlarında kontenjan sınırı
bulunmamaktadır.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans Sosyal Bilimler, Sosyal Hizmetler ve
Sosyal Hizmet bölümlerinden mezun olan öğrenciler Sosyoloji Lisans Programının 5. yarıyılına
sınavsız “Dikey Geçiş” kapsamında kayıt yaptırabilirler. Dikey Geçiş kayıtlarında kontenjan sınırı
bulunmamaktadır.
Örgün öğretim programlarında, birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından Açıköğretim,
İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir.
Sosyoloji Bölümüne başvurmak için herhangi bir özel fiziki şart gerekmemektedir.

KĠMLER BAġVURMALI
Sosyal İlişkileri güçlü ve toplumla ve insanlarla birlikte olmayı seven kişilere tavsiye edilebilir.
Sosyoloji Bölümü asosyal, içine kapanık ve yalnız olmayı seven kişilerin yapabileceği bir alan
değildir. Ancak onların da çok istifade edebilecekleri bir alandır.

DERS GEÇME ZORLUĞU
Sosyoloji bölüm dersleri incelendiğinde ağırlıklı olarak sözel derslerin olduğunu ancak İstatistik ve
Mantık derslerinin bulunduğunu da görmekteyiz.
Biliyorsunuz yeni yönetmelikle ders geçme zorlaştırıldı, Türkiye’nin en iyi ve rakipsiz
www.onedayaof.com sitesi de tam destek arkanızda olacaktır.

DERS ĠSTATĠSTĠKLERĠ
Sosyoloji Bölümünde okuyan bir öğrenci derslerden ortalama 35,41 puan aldığında şartlı geçmekte
yani DD almakta (Genel Not Ortalaması 2’nin üzerinde ise), 48,41 aldığında ise şartsız geçmekte yani
CC almaktadır.
Sosyoloji Bölümünde bir öğrencinin notunu AA (en yüksek not) düşürebilmesi için ise ortalama
74,38 alması gerekmektedir.

SINAV SORUMLULUK ÜNĠTELERĠ
Sosyoloji bölümünün derslerinde kitaplar Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri (6), Etik (6),
Kültür Tarihi (10), Antropoloji (10), Bilim Felsefesi (6), Eğitim Felsefesi (6) ve Eğitim Psikolojisi (11)
Görsel Kültür (6) dışında 8 üniteden oluşmaktadır. Öğrenciler vizede ilk 4 üniteden finalde ise 8
ünitenin tamamından sorumludurlar. Ancak vizede Eğitim Psikolojisi dersinde ilk 6, yukarıda
saydığımız derslerde de toplam ders ünite sayısının yarısından, finalde ise tüm ünitelerden
sorumludurlar.

OKURKEN NELER YAPARSAM MEZUN OLUNCA FAYDASINI GÖRÜRÜM?
Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin eğitimlerine devam ederlerken Aile Danışmanlığı, Evlilik
Danışmanlığı gibi sertifika programlarına katılmaları hem kendi kişisel gelişimlerine katkı
sağlayacak hem de özel sektörde çalışabilecekleri yeni alanlar kendilerine açılacaktır.
Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika programlarına katılım sağlanması özel sektörde iş
bulmalarına yardımcı olacaktır.
Toplumsal olayları takip etmek, etki ve sonuçlarını izlemek, ayrıca bu alanda yazılan paylaşımları
gözden geçirmek çok faydalı olacaktır.

STAJ VEYA UYGULAMA DERSĠ
Herhangi bir staj veya uygulama dersi bulunmamaktadır.

MEZUNĠYET SONRASI
Sosyoloji Bölümünü bitirenler Sosyoloji Lisans Diplomasına sahip olurlar ve Sosyolog unvanını
alırlar.

BÖLÜMÜN Ġġ ĠMKANLARI
KPSS Atamaları
2014 yılında KPSS ile Sosyoloji Bölümünden 519 kişinin ataması yapılmış ve 2015 yılının ilk
atamasında 11 kişilik atama yapılmıştır. Atanma puanları ise 2015 için 81,75’de kalmıştır.

Diğer ĠĢ Ġmkanları
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/ açılacak olan
Ortaöğretim alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı
ile tamamlayan sosyoloji mezunları Felsefe, Öğretmenlik meslek Bilgisi Dersleri alanlarında
öğretmenlik yapabilirler.

Özelde ĠĢ Ġmkanları
Aile Danışmanlığı Sertifikası alan Sosyologlar özel sektörde veya bireysel olarak Aile Danışmanlığı
yapabilmektedir. Ancak kamuda henüz Aile Danışmanlığı gibi bir uygulama ve istihdam alanı
bulunmamaktadır.
İnsan Kaynakları alanında sertifika programlarına katılmış mezunların ise kurumsal şirketlerin
İnsan Kaynakları departmanlarında iş bulma imkanları olacaktır.
Özellikle Okul Öncesi Eğitim alanında Psikolog ve Pedagog açığı sebebiyle Sosyoloji mezunları
sertifika programlarına katılarak istihdam edilmektedirler.
Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve Kalkınma, Çevre ve Şehircilik
Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak
çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede,
toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların çalışmalarına
gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır.
Son olarak, dünya özellikle de AB örneklerini incelediğimizde Türkiye’de geleceği en parlak
branşlardan biri olacağına inanıyoruz. Örnek olarak, okul sosyoloğu olacak ve öğrencinin niçin ders
çalışmadığının raporunu yazacak, okuldaki şiddet eğiliminin raporunu sosyologdan isteyeceğiz.
Kurum sosyoloğu olacak, memurun toplum içindeki analizini sosyologlardan alacağız…

onedayaof ekibi olarak tüm öğrencilerimize baĢarılar dileriz….

