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I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K 

AK

TS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

112211101 

İnsan 

Paleontolojisi 

3 0 3 6 

Zorunlu 

İnsanın evrimi Miyosen 

dönemden günümüze kadar 

Ardipithecus-Australopithecus-

Homo soyundaki türler 

irdelenerek anlatılmaktadır. 

İnsanın evrimsel kökenini ve ne 

tür evrimsel süreçlerle ortaya 

çıktığını incelediği gibi insanın 

en eski atalarını ve atasal 

kökenlerini de konu edinir.  

Bunun yanında insanla ortak 

ataları paylaşan ve insan ile yakın 

akraba olan türlerin evrimini ve 

kökenini de araştırır. 

Human 

Paleontology 
Compulsory 

Human evolution is described by 

examining species in the 

Ardipithecus-Australopithecus-

Homo lineage from the Miocene 

period to the present day. It 

examines the evolutionary 

origins of man and what kind of 

evolutionary processes he 

emerged with, as well as the 
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earliest ancestors and ancestral 

origins of man. 

In addition, it also investigates 

the evolution and origin of 

species that share common 

ancestors with humans and are 

closely related to humans. 

112211101 

Fiziki 

Antropolojide 

Kimliklendirm

e Teknikleri 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Bu derste Kimliklendirme, 

tanımı, yöntemleri ve 

kimliklendirme teknikleri 

hakkında bilgi vermek, yeni 

yöntemler hakkında bilgi sahibi 

olunması amaçlanmıştır. Adli Tıp 

ve Gelişimi, İnsan iskeletlerinde 

kimliklemdirme, cinsiyet 

belirleme, boy uzunluk tahmini, 

DNA analiz teknikleri 

verilecektir. 

Identification 

Techniques in 

Physical 

Anthropology 

Compulsory 

In this course, it is aimed to give 

information about Identification, 

its definition, methods and 

identification techniques, and to 

have knowledge about new 

methods. Forensic Medicine and 

Its Development, Identification 

of human skeletons, gender 

determination, height estimation, 

DNA analysis techniques will be 

given. 

Seçmeli 1 

112211201 

 

Antropometri 

ve 

Uygulamaları 
3 0 3 6 Seçmeli 

Antropometri tekniklerini spor, 

sağlık, ergonomi ve beslenme 

gibi birçok alanda uygulayabilen 

öğrencilerin yetiştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Antropometrik 

çalışmaların tarihçesi, 

Antropmetrik ölçü alacak 

teknisyenler için genel anatomi 

bilgisi, Alandan veri toplama, 

Antropometrik ölçü aletleri, 

Antropometrik noktalar, 

Antropometrik ölçüler, Oranlar 

ve uygulama alanları dersin 

içeriğini oluşturur. 



 

 

Anthropometry 

and 

Applications 
Elective 

With this course, it is aimed that 

trainee students who can apply 

anthropometry techniques in 

many areas such as sports, health, 

ergonomics, and nutrition. The 

history of anthropometric studies, 

general anatomy knowledge for 

technicians who will take 

anthropometric measurements, 

data collection from the field, 

Anthropometric measuring 

instruments, Anthropometric 

points, Anthropometric 

measurements, Ratios, and 

application areas constitute the 

content of the course. 

112211202 

 

Antropoloji ve 

Din 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu ders, din çalışmalarını 

şekillendiren ana temalar olan: 

büyü, inanç, semboller, gelenek 

ve aktarım, ritüel, ahlak, şifa, 

ruha sahip olma, dönüşüm ve 

sekülerizm etrafında 

yapılandırılmıştır. Ayrıca bu 

temalar din antropolojisinde 

teorik tartışmaların odak 

noktalarını ve aynı zamanda 

antropolojik literatürdeki 

çekirdek analitik kategorileri 

oluştururlar. Bu konular 

dünyanın çeşitli yerlerinden çok 

çeşitli temel etnografiler 

aracılığıyla incelenecektir. 

Böylece, dini fenomenlerin 

çeşitlerini keşfetmemize ve temel 

kavramların nasıl ortaya çıktığını 

ve belirli kültürel ortamlara 

uygulandığını anlaşılması 

sağlanacaktır. 

Anthropology 

and Religion 
Elective 

The course is structured around 

major themes that shaped the 

study of religion: magic, belief, 

symbols, tradition and 

transmission, ritual, morality, 

healing, spirit possession, 

conversion, and secularism. They 

constitute focal points of 



 

 

intensive theoretical debate and 

at the same time core analytical 

categories in anthropological 

literature. We will examine these 

issues through a wide range of 

fine ethnographies from various 

parts of the world. This will allow 

us to discover the varieties of 

religious phenomena and 

understand how key concepts 

emerged and have been applied 

to specific cultural settings. 

 

112211203 

 

Beslenme 

Antropolojisin

de Araştırma 

Teknikleri 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste besin üretimi ve 

beslenmenin tarihsel gelişimini 

öğrenerek beslenme durumunun 

vücut analizini yapabilmek, halen 

kullanılmakta olan metotlarla 

beraber geliştirilen yeni metotlar 

hakkında da bilgi sahibi olunması 

amaçlanmıştır. 

Research 

Techniques in 

Nutrition 

Anthropology 

Elective 

In this course, it is aimed the 

students to learn the historical 

development of food production 

and nutrition, by doing so, 

students will be able to analyze 

the nutritional status of the body 

and, have knowledge about the 

new methods developed together 

with the methods currently used. 

 

112211204 

 

Evrim ve 

Kitlesel Yok 

Oluşlar 

 

3 0 3 6 Seçmeli 

Çok sayıda türün aynı anda ya da 

sınırlı bir zaman dilimi içinde 

ortadan kalktığı Dünya tarihi 

dönemlerin 

incelenmesidir.  Bunun yanında 

birçok küçük ölçekli başka 

kitlesel yok oluşların da meydana 

geldiğini gösteren, gerek tarih 

öncesi gerek tarihi veya modern 

zamanlara ait pek çok hayvan ve 

bitkilerin ortadan kalkması 

sonunda kitlesel yok oluşları 

gösteren fosil kayıtların 

incelenmesidir. 



 

 

Evolution and 

Mass 

Extinctions 
Elective 

It is the study of world historical 

periods when many species 

disappeared at the same time or in 

a limited period of time. In 

addition, it is the examination of 

the fossil record that shows that 

many other small-scale mass 

extinctions have taken place, and 

that show the mass extinction of 

many animals and plants 

belonging to prehistoric, 

historical or modern times. 

112211205 

 

Karşılaştırmalı 

Odontoloji 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Diş morfolojisi ve ilişkilerinin 

öğretilmesi amacıyla 

verilmektedir. Yok olmuş ve 

yaşayan insan topluluklarında 

dişin morfolojik varyasyonu ile 

toplulukların biyolojik 

uzaklıklarının belirlenmesinde 

dişin boyut ve biçim 

varyasyonunun kullanımı. Ağız 

sağlığından hareketle insan 

toplumlarının yaşam biçimi, 

beslenme alışkanlıkları ve 

çevreye uyarlanma süreçlerinin 

kurgulanması. 

Comparative 

Odontology Elective 

It is given to teach tooth 

morphology and relations. The 

use of tooth size and shape 

variation in determining the 

morphological variation of teeth 

and biological distances of 

communities in extinct and living 

human populations. 

Fictionalizing the life style, 

eating habits and adaptation 

processes of human societies 

based on oral health. 

112211206 

 

Kültürel 

Değişme ve 

Sağlık 
3 0 3 6 Seçmeli 

İnsan topluluklarının yaşayış 

biçimleri ile sağlık yapıları 

arasındaki ilişkilerin öğretim 

elemanı ve öğrenci tarafından 

değerlendirilmesi ve 

yorumlanması. Farklı yaşam 

biçimlerinin insan biyolojisi 

üzerine etkilerinin gözden 



 

 

geçirilmesi, bu etkilerin hem 

arkeolojik insan toplulukları hem 

de günümüz insanları üzerinden 

analiz edilmesi. 

Cultural 

Change and 

Health 
Elective 

The evaluation and interpretation 

of the relationships between the 

lifestyles of human societies and 

health structures by the instructor 

and the student. Reviewing the 

effects of different lifestyles on 

human biology, analyzing these 

effects on both archaeological 

human societies and 

contemporary people. 

112211207 

 

Paleozoocoğra

fik 

Araştırmalar 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Fosil hayvan türlerinin dünya 

biyosferindeki yayılışlarının 

gerekçelerini ve sonuçlarını 

anlamlandırmak ve bu 

bilgilerden yola çıkarak 

hayvanların evrimleşmesini dair 

mekanizmaları açıklamaktır. 

Paleozoogeogr

aphic Studies Elective 

To make sense of the reasons and 

consequences of the spread of 

fossil animal species in the world 

biosphere and to explain the 

mechanisms for the evolution of 

animals based on this 

information. 

112211208 

 

Antropoloji 

Tarihi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Antropolojinin dünyadaki ve 

ülkemizdeki gelişimi ve yerini 

açıklayabilmek. Antropolojinin 

etimolojisi, dalları, tanımları, 

tarihçesi, gelişimi, diğer bilim 

dalları ile ilişkisi, bilim 

dünyasındaki yeri, temel okulları, 

dünyada ve Türkiye'deki başlıca 

antropologlar ve temel yapıtları 

anlatılmaktadır 

The History of 

Anthropology 
Elective 

To explain the development and 

place of Anthropology in the 

world and in our country in this 

course. The etymology of 

Anthropology, its branches, 

definitions, history, 

development, relationship with 



 

 

other branches of science, 

science place in the world, basic 

schools, mainly anthropologists 

and their basic structure in the 

world and in Turkey will be 

involved. 

112211209 

Antropolojide 

Araştırma 

Metotları 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Aantropolojide yapılan yüzey ve 

kazılara dikkat edilmesi gereken 

önemli hususlar teorik ve 

uygulamalı olarak verilecektir. 

Antropoloji alanında son yıllarda 

gerçekleştirilmiş olan kazılar ve 

antropometrik çalışmalardan 

yararlanılarak yayınlanmış 

güncel makalelerin 

değerlendirilmesi bu dersin 

konusunu oluşturur. 

Research 

Methods in 

Anthropology 

Elective 

The important points to be taken 

into consideration during the 

surveys and excavations in 

Aantropology will be given in 

theory and practice. The subject 

of this course is to evaluate the 

current articles published by 

using the excavations and 

anthropometric studies in the 

field of anthropology in recent 

years. 

112211210 

Paleontoloji 

Prensipleri 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Paleontolojik yaklaşımlarda 

temel kuramları açıklamak ve 

çalışmalarda kullanılacak 

yöntemleri belirlemek dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

Paleontology 

Principles 
Elective 

Explaining the basic theories in 

paleontological approaches and 

determining the methods to be 

used in studies constitute the 

content of the course. 

 

 

 

II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K 

AK

TS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 



 

 

112211201 

 

İlk Toplumlar 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu ders kültür materyallerine 

genel bir bakışı içermektedir  Bu 

ders kültür materyalleri 

kavramının  tanımlanması, 

tarihsel boyutu, kültür 

materyalleri ile ilgili 

teknolojilerin  irdelenmesi,  sanat 

ve müze uygulamaları ve  ilk 

avcı-toplayıcı topluluklardan, 

günümüzdeki modern  devletlere 

kadar uzanan süreçteki toplumsal 

evrim ve gelişme kuramları genel 

hatları ile ele alınarak 

irdelenecektir. 

Early Societies Elective 

This course ivolves a general 

look to the culture. Within the 

context of the study, it will be 

examined that, the definition of 

the concept of cultural materials, 

its historical dimension, the 

examination of technologies 

related to cultural materials, art 

and museum practices, and 

theories of social evolution and 

development from the first 

hunter-gatherer societies to 

modern states. 

112211202 

İnsan 

Adaptasyonu 

3 0 3 6 

Zorunlu 

İnsanın uyarlanma stratejilerini 

konu alan bu derste, insan 

adaptasyon ve çeşitleri, insan 

adaptasyonunun evrimi, doğal 

seçilimin kültür üzerindeki etkisi, 

besin üretiminin kökeni gibi 

konulara değinilecektir 

Human 

Adaptation 
Compulsory 

In this course, which focuses on 

human adaptation strategies, the 

following subjects will be dis 

cussed; human adaptation and its 

varieties, the evolution of human 

adaptation, the effect of natural 

selection on culture, and the 

origin of food production. 

Seçmeli 2 

112212201 

 
Gerontoloji 3 0 3 6 Seçmeli 

Yaşlılıkla ilgili temel konuların 

açıklanması, Türkiye ve dünyada 



 

 

yaşlılığı demografik durumunu 

tartışılıp epidemiyolojisinin 

açıklanması, yaşlılığı etkileyen 

ve dönemin getirdiği 

değişikliklerin açıklanması, 

yaşlılık döneminin psikolojik, 

fizyolojik olarak incelenmesi, 

yaşlıların yaşam kalitesi ve 

topluma adaptasyonu için 

yapılması gerekenler dersin 

konusunu oluşturmaktadır. 

Gerontology Elective 

Explaining the basic issues 

related to aging, the demographic 

situation described the 

epidemiology of aging issues 

discussed in the world and in 

Turkey will be discussed. 

Moreover, the subject of the 

course is to explain the changes 

affecting old age and brought 

about by the old age, 

psychological and physiological 

examination of the old age, the 

quality of life of the elderly and 

their adaptation to the society. 

112212202 

 

Kültür ve 

Toplumsal 

Cinsiyet 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Farklı kültürlerde, tarihin farklı 

anlarında ve farklı coğrafyalarda 

kadınlara ve erkeklere toplumsal 

olarak yüklenen roller ve 

sorumlulukların kısacası, sosyal 

yönden kadın ve erkeğe verilen 

rollerin incelenmesidir. 

Culture and 

Gender 
Elective 

This cours aims to examine of the 

socially assigned roles and 

responsibilities of women and 

men in the different cultures, 

different moments of history and 

different geographies. Shortlyit is 

the investigation of the roles 

assigned to women and men in 

social terms. 

112212203 

 

Memeli 

Paleontolojisi 
3 0 3 6 Seçmeli 

Memelilerin orijini, 

çeşitlenmeleri, ilişkileri ve 

dağılımları hakkında temel 

bilgiler verilmekte ve yasam 

alışkanlıkları temelinde 



 

 

gruplanmış ana memeli 

gruplarının özellikleri evrimsel 

gelişimleriyle birlikte 

irdelenmektedir. Memeli 

hayvanlardan domuz, inek, 

köpek ve atların cranial ve 

postcranial kemikleri 

karşılaştırmalı olarak 

öğretilmektedir. 

Mammal 

Paleontology 
Elective 

Basic information about the 

origin, diversity, relationships 

and distribution of mammals will 

be given, and the characteristics 

of the main mammal groups 

grouped on the basis of living 

habits will be examined together 

with their evolutionary 

development. It is aimed to teach 

the cranial and postcranial bones 

of mammals such as pigs, cows, 

dogs and horses comparatively. 

112212204 

 

Primatların 

Evrimsel 

Açıdan 

Anatomisi 

Ekolojisi ve 

Biyomekanikle

ri 
3 0 3 6 

Seçmeli 

Primat takımının morfolojik 

özellikleri, hareket davranışları, 

yaşam alanları ve ekolojileri 

anlatılacaktır. 

Evolutionary 

Anatomy, 

Ecology and 

Biomechanics 

of Primates 

Elective 

Morphological features, 

movement behavior, habitats and 

ecology of primate order will be 

examined. 

112212205 

 

Dil 

Antropolojisi 

    

Seçmeli 

Dilin tanımı, dilin özellikleri, 

dillerin doğuşu, dil bilimi tarihi 

ve dil bilimi çalışmaları, dil 

bilimi ve dil bilgisi, yapısalcılık 

ve yapısalcılığın temel 

kavramları, gösterge bilimi ve dil 

bilimi, gösterge modelleri, 

gösterge türleri, dil göstergesi ve 

dil göstergesinin özellikleri, dil 

ve iletişim işlenecektir. 

Anthropology 

of Language 
Elective 

In this course, the definition of 

language, features of language, 

birth of languages, history of 



 

 

linguistics and studies of 

linguistics, linguistics and 

grammar, basic concepts of 

structuralism and structuralism, 

semiotics and linguistics, 

indicator models, types of signs, 

features of language and 

language indicators, language 

and communication will be 

processed 

   

112212206 

Siyasal 

Antropoloji 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Siyasi Antropolojinin kuramsal 

altyapısını vermeye yönelik olan 

bu ders öğrenciye, sosyal 

antropoloji disiplinin kültür 

kavramını açıklamaya çalışırken 

hangi kuramsal çerçeveyi 

kullandığını, bu kuramsal 

çerçevenin ilk kez nasıl ortaya 

çıktığını ve tarihsel gelişim süreci 

içinde hangi aşamalardan 

geçerek yetkinleştiğini vermeyi 

amaçlar. Bu gelişim sürecinin 

köşe taşlarını oluşturan sosyal 

antropolojinin bütün kuramları 

ve ekolleri, kabul görmelerine 

neden olan temel metinleri ve 

monografileri ile bu metinleri 

üreten belli başlı kuramcıları ile 

birlikte ele alınır. 

Political 

Anthropology 
Elective 

This course, which aims to study 

the theoretical background of 

Political Anthropology, aims to 

give the student what theoretical 

framework it uses while trying to 

explain the concept of culture in 

the discipline of social 

anthropology, how this 

theoretical framework emerged 

for the first time, and at what 

stages it became competent in the 

historical development process. 

All the theories and schools of 

social anthropology, which 

constitute the cornerstones of this 

development process, are 



 

 

discussed together with the main 

texts and monographs that have 

caused them to be accepted, and 

the main theorists who produced 

these texts. 

112212207 

Fiziki 

Antropolojide 

Veri Analizi 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Bu ders antropometrik saha 

çalışmaları sonucunda elde 

edilen verilerin SPSS programı 

ile analizi, tanımlayıcı 

istatistiklerinin hesaplanması, 

ileri analizlerin 

gerçekleştirilmesi ile bilgileri 

kapsamaktadır. 

Data Analysis 

in Physical 

Anthropology 

Compulsory 

This course involves the analysis 

of the data obtained as a result of 

anthropometric field studies with 

the SPSS program, the 

calculation of descriptive 

statistics, and the performance of 

advanced analysis 

112212208 

Arkak Homo 

sapiens ve 

Neanderthaller 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, arkaik H. sapiens ve 

neandertallerin evrimleri, 

dünyaya yayılışları, çevreye 

adaptasyonları ve yaşam alanları 

son bulgular ışığında 

anlatılacaktır. 

Archaic Homo 

sapiens and 

Neanderthals 

Elective 

In this course, the evolution of 

archaic H. sapiens and 

Neanderthals, their spread to the 

world, their adaptation to the 

environment and their habitats 

will be explained in the light of 

recent findings. 

112212209 
Genetik 

Antropoloji 
    Seçmeli 

Bu ders kapsamında genetik 

alandaki yeni bilgi ve tekniklerin, 

insanların yolculukları ve göçleri 

ile ilgili daha önce 

cevaplanmamış veya hiç 

sorulmamış evrimsel, 

demografik, arkeolojik ve hatta 

tarihsel sorulara nasıl bir 

açıklama getirdiği 

gösterilmektedir. Bu kapsamda 

İnsan populasyonlarındaki 

genetik varyasyonlar, Genetik 



 

 

epidemiyoloji ve genetik 

antropolojinin kesişimi, Genetik 

antropolojide saha çalışmasının 

önemi, Antropolojideki 

moleküler İşaretler ve genetik 

çalışmalar, Populasyon yapısı ve 

tarihini anlamada nicel 

özelliklerin genetik antropolojide 

kullanımı, Antik DNA ve İnsan 

evrimi ve tarihini anlamada 

kullanılışı, Moleküler genetiğin 

İnsan orjini ve Afrikadan çıkış, 

Anadoludaki genetik antropoloji 

çalışmaları, Avrupa ve 

Okyanusya halkları,  Amerikanın 

prehistorik colonizasyonu, 

Genetik antropolojideki son 

gelişmler ve gelecekteki 

beklentiler gibi konular ele 

alınacaktır. 

Genetic 

Anthropology 
Elective 

This course shows how new 

knowledge and techniques in the 

field of genetics provide an 

explanation for previously 

unanswered or never asked 

evolutionary, demographic, 

archaeological and even 

historical questions about human 

travels and migrations. In this 

context, genetic variations in 

human populations, the 

intersection of genetic 

epidemiology and genetic 

anthropology, the importance of 

fieldwork in genetic 

anthropology, Molecular Signs 

and genetic studies in 

anthropology, Use of quantitative 

features in understanding 

population structure and history 

in genetic anthropology, Ancient 

DNA and Human evolution and 

history, Topics such as human 

origin and exit from Africa, 

genetic anthropology studies in 

Anatolia, peoples of Europe and 



 

 

Oceania, prehistoric colonization 

of America, recent developments 

in genetic anthropology and 

future expectations will be 

covered. 

 

 

112212210 
Anadolu 

Paleoantropolo

jisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Anadolu da insanın biyolojik bir 

varlık olarak geçmişten 

günümüze dek geçirdiği evrimsel 

aşamalarını ayrıntılı olarak 

inceler. 

Anatolian 

Paleoanthropol

ogy 

Elective 

It examines in detail the 

evolutionary stages of human in 

Anatolia from past to present as a 

biological entity. 

III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K 

AK

TS 

ZORUNLU

/ 

SEÇMELİ 

DERS İÇERİĞİ 

112221101 

Dönem Projesi 

1 0 1 30 

Zorunlu 

Amaç: Dönem projesi ile 

öğrencilere önceki derslerde 

öğrendikleri bilgi ve becerileri 

kullanarak, eğitim yönetimi 

alanında bilimsel bir araştırma 

kurgulayabilme, bu kurguyu 

uygulamaya geçirebilmek için 

planlayabilme, bu araştırma için 

uygun yöntem belirleyebilme ve 

araştırmayı bilimsel araştırma 

sürecine uygun şekilde yürüterek 

raporlaştırıp sunabilme deneyimi 

kazandırılması 

hedeflenmektedir. 

İçerik: Araştırma problemi 

belirleme, araştırma problemi 

yazma, araştırma yöntemi 

belirleme, evren-örneklem 

belirleme, veri toplama, veri 

çözümleme, bilimsel rapor 

yazma, etkili sunum yapabilme. 

Term Project Compulsory 

Aims: To provide students with 

the experience to be able to 

construct a scientific research in 

the field of educational 

management, to plan a scientific 

research to be put into practice, to 

determine the appropriate 



 

 

method for this research, to report 

and present the research in 

accordance with the scientific 

research process. 

Content: To determine a research 

problem, write a research 

problem, determine a research 

method, identify a universe-

sample, collect data, analyze 

data, write a scientific report, and 

present effectively. 

 


