Marmara Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji disiplini, tarih, ekonomi, antropoloji,
psikoloji ve siyaset bilimi gibi temel sosyal bilim
alanlarından biridir. Bölümümüzün amacı, diğer
temel sosyal bilim alanlarında üretilen bilgi ve
metodları da kullanarak Türkiye’de sosyoloji
bilgisinin üretilmesi, geliştirilmesi, ve aktarılması
konusunda ulusal ve uluslararası yetkinlik
standartlarına uygun nitelikte ve disiplinlerarası
faaliyet gösteren bir akademik birim oluşturmaktır.
Bu amaçlarla kurulan bölümümüz, 2001-2002
akademik yılından bu yana eğitim vermektedir.
Öğretim dili İngilizcedir. Öğrencilerimizin bir
bölümü, yabancı dil hazırlık sınıfına devam
etmektedir.
Bölümümüz, öğrencilerimizi sosyolojik düşünme
becerisine sahip, ülke ve dünya sorunlarının farkında
ve "farkındalık" yaratmaya çalışan bireyler olarak
eğitmeyi hedeflemektedir. Amacımız, toplumdaki
insanlarla iletişimde ortak dili yakalayabilen
bireyler; toplumsal ve mesleki konularda araştırma,
yorum ve yayın yapma becerileriyle donanmış olan
araştırmacılar; sosyal duyarlılığa sahip ve toplumsal
sorumluluk anlayışı olan yurttaşlar yetiştirmektir.
Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden
mezun bir öğrencinin, Türkiye'de ya da yurtdışında
sosyoloji, diğer sosyal bilimler, eğitim bilimleri ya
da idari bilimler konusunda lisans üstü düzeyde
öğrenim programlarına kabul edilebilecek ve bunları
başarıyla tamamlayabilecek; eğitim, araştırma,
planlama,

sağlık ve sosyal hizmet, yönetim, kitle iletişimi,
reklam, pazarlama, halkla ilişkiler vb temel sosyal
bilim bilgisinin ve sosyolojik bakış açısının
uygulamaya geçirilebileceği alanlarda iş bulabilecek
ve başarıyla çalışabilecek donanımda olması
amaçlanmaktadır.

Neden Marmara Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü?













Uluslararası deneyime sahip, araştırma
projeleri ve bilimsel yayınlarıyla etkili
güçlü bir akademik kadro
İngilizce eğitim
Anadolu yakasında, şehrin merkezinde
konumlanmış Göztepe kampüsü içinde yer
alması
Yapıcı öğrenci —öğretim elemanı ilişkisi
Güncel ve dünya standartlarında öğretim
programı
Erasmus öğrenci değişim programıyla yurt
dışında öğrenim fırsatı
Davetli akademisyenlerle öğrencilerin
sosyolojik bakış açısını zenginleştirici
seminerler, konferanslar
Bölümümüz akademik kadrosunun
gerçekleştirdiği araştırma projelerinde yer
alarak sosyolojik çalışma yapma olanağı
Sosyoloji Öğrenci kongrelerine katılımın
ve Sosyoloji Kulübünün etkinliklerinin
desteklenmesi
Sosyal ve kültürel faaliyetler
Mezuniyet sonrası kolay iş bulma
kanallarının ve yüksek lisans
programlarına girişlerin açık olması

Daha Fazla Bilgi İçin
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa
aysedurakbasa@yahoo.com
Bölüm internet sayfası:
http://fef.marmara.edu.tr/index.php?bolum=8
Adres: Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: (0216) 345 11 86
Faks: (0216) 347 87 83

Sosyoloji Bölümü Lisans
Eğitiminin Genel Hedefleri

Sosyoloji Bölümü Mezunlarının
Çalışma Alanları

Öğrenimi başarıyla tamamlayan bir öğrenci,
1.

- Sivil Toplum Kuruluşları

sosyoloji ve sosyal bilimler metodolojisini, bir
uzmanın

gözetimi

planlayacak,

altında

yürütecek

ve

araştırma
raporlayacak

düzeyde kavramış olacaktır;
2.

sosyolojik düşüncenin tarihsel gelişimi ve
güncel ürünleri hakkında yeterli bir bilgiye
sahip olacaktır;

3.

sosyolojinin çeşitli araştırma ve uygulama
alanları, bu alanlardaki temel tartışmalar ve

4.

- Araştırma Şirketleri - kamuoyu yoklamaları
/Pazar araştırmaları vd. Sosyal araştırmalar
- Reklam Sektörü
- Medya / Basın Yayın
- Müzecilik

çalışma biçimleri hakkında bilgiye sahip
olacaktır;

- Folklor ve etnografya müzeleri

her

derste

öğrendiği

kuramsal

bilgileri

ilişkilendirerek sentez yapabilecektir;
diğer sosyal bilimler (iktisat, siyaset bilimi,
sosyal antropoloji, psikoloji) ve sosyal bilimler
alanının temel tartışmaları (örn. disiplinlerarası
çalışma)

hakkında

genel

bilgilere

sahip

olacaktır;

6.

- Sosyal Hizmetler - Hastaneler / Toplum
Merkezleri

- Kent Müzeleri - Sosyal Tarih Müzeleri

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik tarihiyle

5.

- İnsan kaynakları ve personel yönetimi

beşeri bilimler, hukuk, yönetim ve eğitim
alanlarının sosyolojiyle ilişkilerini kavramış
olacaktır.

- Sanat Galerileri
- Kültür Organizasyonları - Sinema, Tiyatro,
Belgeselcilik
- Rehberlik / Danışmanlık Alanları (Örgüt /
Kurum / Grup / Aile Danışmanlığı)
- Kamu ve Özel Sektörde planlama ve
danışmanlık
- UNDP, WB, UNICEP, ILO gibi uluslararası
kuruluşlarda danışmanlık
- Turizm ve tanıtım alanlarında çalışma imkanı
bulabilirler.

İkili Anlaşma Yapılan Üniversiteler
Erasmus öğrenci değişim programı
kapsamında işbirliği yapılan kurumlar aşağıda
yer almaktadır:



Södertörns Üniversitesi, Stockholm,
İsveç



Rotterdam
Erasmus
Rotterdam, Hollanda



Bologna Üniversitesi, İtalya



Barcelona Üniversitesi, İspanya

Üniversitesi,

Sosyoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr.Aylin Akpınar
aylinakpin@gmail.com

