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Hayatın içinden toplumu anlayan ve toplum için 
üreten öğrencileri İstanbul Medeniyet Üniver-
sitesi’nde Sosyoloji lisans programına bekliyo-
ruz. Öğrencilerimize güncel sosyolojik birikimle 
birlikte sosyal olgulardaki temel zorluk ve tar-
tışmalarla baş edebilecek, bilgi ve araştırma 
becerilerini geliştirdikleri, uygulamalı ve teorik 
öğrenmenin bütünleştiği interaktif bir program 
sunuyoruz.

Öğrencilerimizin gelişen olayları ve süreçleri 
anlama ve yorumlaması kadar, kendi toplumsal 
koşulları, eylemleri ve tercihleri üzerine eleşti-
rel düşünmesini de mümkün kılan bir yaklaşım 
benimsiyoruz. Araştırmada yöntemin kurucu ro-
lünü önemsiyor, öğrencilerimizin toplum temelli 
çalışmalarda yönteme dair donanımını oluşturu-
yoruz. Dinamik ve gelişen bir bölüm olarak me-
seleleri yenilikçi bir bakış açısıyla ele alabilme 
becerisine sahip, disiplinler arası düşünebilen, 
yaratıcı ve üretken öğrenciler yetiştirmeyi he-
defliyoruz. 

PROGRAM HAKKINDA

#hayaticinsosyoloji



Hayatı sosyolojiyle bütünleştirmeyi amaçladığımız eğitim 
programımızı etkinliklerimizle tamamlıyoruz.

Sosyoloji Konferansları

Sosyolojinin duayen isimlerinden birikimlerini dinliyoruz.

Toplumsal Yapı Araştırmaları Atölyeleri

Geleneksel hale gelen atölyemiz ile toplumsal yapı 
araştırmalarında temel olan bir konuyu alanda çalışma 
yapanların özgün çalışmaları ile değerlendiriyoruz.

Lisansüstü Yaz Okulu

Türkiye’de toplumsal yapı ve değişim, tabakalaşma 
alanlarında lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıları 
bir araya getirerek hem araştırmacıların hem de alanda 
yapılacak çalışmaların niteliğinin arttırıyoruz.

Kitabın Ortası

Bölüm hocalarımız eşliğinde sosyolojinin temel 
klasiklerinin izinden giderek eseri ve yazarını konuşuyoruz.

Araştırma Gündemi

Farklı konularda çalışan araştırmacıları konuk ediyor ve 
araştırmanın çıktılarını tartışıyoruz.

Sahadan Sesler

Bir araştırma nasıl yapılır? Hangi zorluklarla karşılaşılır? 
Saha çalışmasıyla ilgili daha birçok soruyu özgün 
çalışmalarını tamamlamış araştırmacılara soruyor, 
deneyimlerini dinliyoruz.

IMU Sosyoloji Topluluğu

Okulumuzun en aktif kulüplerinden birisi olan Sosyoloji 
Topluluğu ile öğrencilerimiz gönüllü çalışmalarla bir 
araya geliyor. 

NELER YAPIYORUZ?



MEDENİYET’TE SOSYOLOJİ  
OKUMAK SİZE NE KAZANDIRIR?

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı’nı başarıyla 
tamamlayan öğrenciler,

  Temel sosyolojik teorik ve metodolojik 
becerileri edinir ve uygulayabilir, 

  Toplumsal meselelere dair eleştirel bakış 
geliştirebilir,

  Toplumsal yapının temel bileşenlerini analiz 
edebilir,

  Dünya ve Türkiye’deki toplumsal sorunları 
inceleyip hayatın içinden çözümler üretebilir,

  Sosyal sorunlar ile ilgili uzmanlık gerektiren 
bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir,

İş İmkanları ve Çalışma Alanları

Sosyoloji hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir 
disiplindir. Mezun öğrencilerimiz çok çeşitli alanlarda iş 
imkanlarına sahiptir. 

Mezunlarımız;

  Özel sektör ve kamuda uzman sosyolog 
olarak çalışabilirler,

  Eğitim, insan kaynakları, medya, reklamcılık, 
araştırma ve yayıncılık sektörlerinde 
çalışabilirler.

  Belediyelerde sosyal hizmet çalışmalarında 
görev alabilirler.

  STK’larda ilgilerine göre her kademede 
çalışabilirler.

  Pek çok alanda araştırmacı olarak 
çalışabilirler.

  Üniversitelerde akademik çalışmalarını 
sürdürebilirler.



KADROMUZ

Prof. Dr. Lütfi Sunar
Sosyolojik Teori, Şarkiyatçılık,  
Toplumsal Değişim, Tabakalaşma

Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın
Türkiye’de Modernleşme, Siyaset Sosyolojisi,  
Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. Ahmet Cihan
Osmanlı Toplum Yapısı, Kültür Araştırmaları, 
Türkiye’de Modernleşme

Doç. Dr. Uğur Zeynep Güven
Sosyal ve Kültürel Antropoloji,  
Müzik Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi

Doç. Dr. Erhan Berat Fındıklı
Kent, Mekân ve Mimarlık Sosyolojisi,  
Modernleşme,  Toplumsal Hafıza

Doç. Dr. Hızır Murat Köse
Siyaset Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Osmanlı 
Siyaset Düşüncesi

Dr. Öğr. Üye. Ayşe Polat
Din Sosyolojisi, Kurumlar Sosyolojisi,  
Sosyal Antropoloji

Dr. Öğr. Üye. Cenk Beyaz
Kent Sosyolojisi, Tarihsel Sosyoloji, Göç Sosyolojisi

Öğr. Gör. Dr. Erol Sağlam
Kurumlar Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Sosyal 
Antropoloji

Araş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu
Sosyoloji Tarihi ve Metodolojisi, Bilim ve Teknoloji 
Çalışmaları, Sağlık Sosyolojisi



Sosyolojik muhayyilenin görevi toplumsal ger-
çekliği doğru anlamaksa başlangıç noktası haya-
tın kendisi olmak zorundadır. Bireyleri, grupları 
ve kurumları içeriden ve dışarıdan saran şartlar 
ve dinamikler hayatın içinde şekillenir ve dönü-
şür. Sosyolojik analizi güçlü kılan taraf her zaman 
meselesi malzemesini hayattan almak olmuştur.

Bununla birlikte sosyolojinin bir diğer vazifesi, 
hayattan aldığını geri verebilmektir. Daha adil, 
müreffeh ve haysiyetli bir toplumsal hayatın 
herkes için mümkün olması yolunda somut çık-
tılar ve çözüm önerileri geliştirmek herkesten 
çok sosyoloğun işidir. Medeniyet Sosyoloji, li-
sans programıyla öğrencilerine teorik çerçevesi 
güçlü olduğu kadar sahaya ve veriye dayanan 
uygulamalı araştırmalara yönelik bir eğitim 
sunmaktadır.

Hayat için ve hayatın içinden bir sosyoloji 
için sizi Medeniyet Sosyoloji’ye bekliyoruz. 
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