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Akademik Birim Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm/Anabilim Dalı Felsefe Bölümü 

Bilim Dalı/Program  

I. YARIYIL 

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216311101 

Bilim Tarihi  

4 0 4 5 

Zorunlu 

Bilim nedir, Bilimin Kökenleri, Bilimsel İlerlemenin Temel 

Dönemleri, Bilimsel Bilginin Genel Özellikleri, Bilim 

Tarihinin Tanımı ve Önemi, Bir Şeyin Bilim Olmasının 

Anlamı ve Önemi. İlk Uygarlıklarda Bilim. Antik Yunan’da 

Bilim. İslam Dünyasında Bilim. Rönesans Döneminde Bilim. 

Bilimsel Devrimler Dönemi.   

History of Science Compulsory  

What is science, Origins of Science, Basic Periods of 

Scientific Progress, General Characteristics of Scientific 

Knowledge, Definition and Significance of Science History, 

The Meaning and Significance of Being a Science.  Science in 

the First Civilizations. Science in Ancient Greece.  Science in 

the Islamic World. Science in the Renaissance Period. Period 

of Scientific Revolutions. 

216311102 

Felsefeye Giriş  

4 0 4 5  

Zorunlu 

Felsefe konusu, bilgin ve filozof, felsefi düşünüş, felsefe ve 

bilim, bilgi çeşitleri, felsefenin dalları, felsefenin temel 

kavramları. Sanat felsefesi, bilgi felsefesi, doğru bilginin 

ölçütü, sofistler. David Hume, Kant, Hegel, Bergson, Viyana 

Çevresi Bilgi Felsefesi, Wittgeinstein, Ernst Mach, Post-

Modern Bilgi Felsefesi.   
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Introduction of Philosophy 

Compulsory The subject of Philosophy, scholar and philosopher, 

philosophical thought, philosophy and science, information 

types, the branches of philosophy, basic concepts of 

philosophy. Art philosophy, philosophy of knowledge, the 

measure of correct knowledge, sophists. David Hume, Kant, 

Hegel, Bergson, Vienna Circle Information Philosophy. 

Wittgeinstein, Ernst Mach, Post-Modern Philosophy of 

Knowledge. 

 

216311103 

Genel Psikoloji I 3 0 3 4  

Zorunlu 

Psikolojinin tanımı, temel ilkeleri, tarihi, alt alanları (sosyal 

psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi, endüstri ve 

örgüt psikolojisi, klinik psikoloji…vb) ve kullanılan araştırma 

yöntemleri hakkında bilgi verilir. İnsan Davranışın Fizyolojik 

Temelleri, algı ve seçicilik, bellek, bilişsel süreçler, zeka, 

bilinç, kişilik ve psikolojik bozukluklarında genel bilgileri 

kapsar. 

Genel Psychology I Compulsory  It will be provided information about definition of 

psychology, basic principles, history, sub domains (social 

psychology, developmental psychology, educational 

psychology, industrial and organizational psychology, clinical 

psychology ... etc). Also it will be included general knowledge 

about the physiological bases of human behavior, perception 

and selectivity, memory, cognitive processes, intelligence, 

consciousness, personality and psychological disorders. 

 

216311104 

Genel Sosyoloji-I 3 0 3 5  

Zorunlu 

Neden sosyoloji, sosyolojide temel kuramlar, sosyolojide 

yöntem, toplum nasıl oluşur, toplumsal gelişme ve değişme, 

küreselleşme. Derste Sosyolojide yöntem bilimsel çalışmalar 

ele alınacaktır.   
General Sociology I       Compulsory Why sociology, basic theories in sociology, method in 

sociology, how the society is formed, social development 
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and change, globalization. In this course, handling method in 

sociology.  

216311105 İlkçağ Felsefesi 3 0 3 5 Zorunlu İlkçağ felsefesi ile anlatılmak istenen ne olduğundan hareketle 

bu dönemi kapsayan felsefenin konusu ve problemleri 

hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacaktır. Antik Yunan felsefesi 

hakkında genel bilgi verilecektir. Yunan Mitosunun genel 

özelliklerinden bahsedilecektir. Milet Okulu Düşünürleri: 

Thales, Anaksimandros, Anaksimenes. Parmanides, Sofistler 

ve Sokrates.  

Ancient Philosophy Compulsory From what is wanted to be explained by ancient philosophy, 

detailed information about the philosophy and its problems 

covering this period will be presented. General information 

about ancient Greek philosophy will be given. The general 

features of Greek Myths will be discussed. 

Milet School Thinkers: Thales, Anaximandros, Anaximenes. 

Parmanides, Sophists and Socrates. 

 

431211301 

Yabancı Dil I: İngilizce 2 0 2 2 Zorunlu Tanışma, “be” fiili, sayılar, renkler, sahiplik sıfatları, sahiplik 

fiilleri, varlık-yokluk bildirme, yer edatları, emir cümleleri, 

sıklık zarfları, nesne zamirleri, yapabilmek-edebilmek kalıbı, 

saat okuma, fiyat sorma-söyleme, para birimleri, geniş zaman, 

şimdiki zaman, geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikâyesi, 

gereklilik fiilleri, meslek sorma-söyleme, bağlaçlar, özel 

kipler. 

Foreing Language I: English Compulsory Introduction to the course, to be, numbers, colors, possessive 

adjectives, have got-has got, there is/there are, prepositions, 

imperatives, frequency adverbs, pronouns, can/can’t, talking 

about time, money and price, currency, present simple, present 

continuous, past simple, past continuous, have to/don’t have 

to, talking about jobs, conjunctions, modals. 
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750011301 

Türk Dili-I 2 0 2 2 Zorunlu Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki 

yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin 

bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve 

sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile 

ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, 

noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’nin yapım ekleri 

ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, 

kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, 

Türkçe ’de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım 

şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe ’deki 

kullanılışı. 

Turkish Language-I Compulsory Language, relation between language and culture, place of 

Turkish language among the world languages, development 

and historical circuits of Turkish language, today's situation 

and spreading areas of Turkish language, voices and 

classification of Turkish language, voices of Turkish language 

and rules about sound, syllabic, application of punctuation 

marks and its application, Turkish production addition and 

application, general information about composition, plan and 

application to be used in composition writing, Turkish name 

and verb forms, composition form and application in 

composition, use of adverbs and prepositions in Turkish. 

 

740011301 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi-I 

2 0 2 2 Zorunlu İnkılâp, ihtilal ve reform kavramları, XIX yüzyılın sonunda 

Osmanlı Devleti’nin durumu, I. Dünya Savaşı, Mondros 

Mütarekesi ve Sevr Barış Antlaşması, Anadolu’nun işgali ve 

bu işgale olan tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a 

çıkışı, kongreler, Misâk-ı Millî kararları ve TBMM’nin açılışı, 

TBMM’ye karşı ayaklanmalar, millî cepheler, Mudanya ve 

Lozan barış antlaşmaları. 
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Atatürk Principles and 

Revolutionary History-I 

Compulsory Revolutions, revolution and reform concepts, the status of 

Ottoman State at the end of XIX century, World War I, 

Mondros Armistice and Sevr Peace Treaty, invasin of 

Anatolia and reactions to this invasion, Mustafa Kemal 

Pasha's landing on Samsun, congresses, decisions of “Misak-

i Milli” and the opening of the Grand National Assembly, 

revolts against the Grand National Assembly, national fronts, 

Mudanya and Lausanne peace treaties. 

 

II. YARIYIL 

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216312101 Felsefe Tarihi Metinleri I 4 0 4 5 Zorunlu Derste çeşitli felsefe metinleri ele alınacak, çözümlenecek ve 

metinlerden hareketle felsefenin temel problemleri ve 

kavramları üzerinde konuşulup tartışılacaktır. Bu bağlamda 

derste, Sokrates’in Savunması ve Platon’un Devlet adlı kitabı 

başta olmak üzere belli başlı diyaloglar analitik bir biçimde 

irdelenecektir.   

Philosophy History Text I Compulsory During the course process, various philosophical texts will 

discuss and analyze them, and the basic problems and 

concepts of philosophy on the basis of texts. In this course 

context, certain dialogues, especially Socrates' Advocacy and 

Plato's State.will be analyzed in an analytical way, 

216312102 Felsefenin Temel Kavramları 4 0 4 5 Zorunlu Felsefenin temel kavramları ele alınarak felsefe problemleri 

ile bağlantı kurulacak ve kavramlar sistematik bir biçimde 

ortaya konulacaktır. Epistemoloji, Ontoloji, Etik, Estetik, 

Bilim Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi. Arkhe, 

Analoji, Determinizm, Erdem, Erek, Fenomen, Numen, 

Kozmos, İde, Tümevarım, Tümdengelim, Ütopya.   
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Basic Concepts of Philosophy Compulsory Basic concepts of philosophy will be discussed and problems 

will be related to philosophy and concepts will be introduced 

in a systematic way. Epistemology, Ontology, Ethics, 

Aesthetics, Science Philosophy, Political Philosophy, 

Religious Philosophy. Arkhe, Analogy, Determinism, Virtue, 

Erek, Phenomenon, Numen, Cosmos, Ide, Induction, 

Deduction, Utopia. 

216312103 Genel Psikoloji II 4 0 4 4 Zorunlu Genel Psikoloji-ı Konularına devam edilecektir. İnsan 

gelişimi, davranışların anlamı, duygular ve güdüler, 

psikolojide kuramlar, algı ve seçicilik, psikoloji terimler, 

bilinç, dil ve mantık. Ayrıca Genel Psikoloji-I dersinde ele 

alınan insan davranışları, algı, seçicilik, zeka, kişisel ve 

fizyolojik bozukluklar konularına da değinilecektir.  

General Psychology II Compulsory General Psychology-I topics will be continued. It will be 

provided information about definition of psychology, basic 

principles, history, sub domains (social psychology, 

developmental psychology, educational psychology, 

industrial and organizational psychology, clinical psychology 

... etc). Also it will be included general knowledge about the 

physiological bases of human behavior, perception and 

selectivity, memory, cognitive processes, intelligence, 

consciousness, personality and psychological disorders. 

216312104 Genel Sosyoloji II 3 0 3 5 Zorunlu Genel Sosyoloji-I konularına devam edilecektir. Neden 

sosyoloji, sosyolojide temel kuramlar, sosyolojide yöntem, 

toplum nasıl oluşur, toplumsal gelişme ve değişme, 

küreselleşme. 

General Sociology II Compulsory General Sociology-I topics will be continued. Why 

sociology, basic theories in sociology, method in sociology, 

how the society is formed, social development and change, 

globalization. 
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216312105 

Klasik Mantık 4 0 4 5 Zorunlu Mantık nedir? Klasik ve Sembolik Mantık, Dünyada ve 

Ülkemizde Mantığın Tarihi, Kavram, Terim ve Kavramsal 

İlişkiler, Beş Tümel, Kategoriler, Hüküm ve Önerme, Önerme 

Çeşitleri, Akıl Yürütme, Kıyas. Ven Şemaları-Antilogistik, 

Kategorik Kıyasların Kuralları, Zincirleme Kıyaslar, 

Düzensiz Kıyaslar, Dilemma.  

Classical Logic Compulsory What is logic? Classical and Symbolic Logic, The History of 

Logic in the World and in Our Country, Concept, Term and 

Conceptual Relations, Five General, Categories, Proof and 

Proposition, Types of Proposition, Reasoning, Comparison. 

Ven Schemes-Antilogistics, Rules of Categorical 

Benchmarks, Chain Estimates, Irregular Benchmarks, 

Dilemma. 

 

431212301 

Yabancı Dil II: İngilizce 2 0 2 2 Zorunlu Sayılabilir-sayılamaz isimler, miktar bildirme sıfatları, 

karşılaştırma sıfatları, gelecek zaman, gelecek zamanda 

şimdiki zaman, hava durumundan bahsetme, sıfatlar, zarflar, 

şart cümleleri, tavsiye cümleleri, zorunluluk cümleleri, kişilik 

sıfatları, yakın geçmiş zaman. 

Foreing Language II: English Compulsory Countable-uncountable nouns, comparatives, superlatives 

there is/there are, prepositions, modals, present continuous 

tense in the future, will/won’t, be going to, talking about 

weather, adjectives, adverbs, conditionals, should/shouldn’t, 

must/mustn’t, personality adjectives, present perfect tense. 

 

750012301 

Türk Dili-II 2 0 2 2 Zorunlu Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin 

gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, 

terimler, dil yanlışları, Türkçe’nin cümle yapısı, cümle 

öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir 

gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, 
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dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve 

tartışma. 

Turkish Language-II Compulsory And the meaning of the word, meanings of words in terms of, 

words are real, and metaphorical meanings of the side, 

expressions, doublings, terms, language mistakes, Turkish 

sentence structure, novel, article, trial, poetry etc., 

presentation, report and record examples of, petition, cv, and 

business letters, discussions and debates. 

740012301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi-II 

2 0 2 2       Zorunlu Atatürk’ün siyasi, sosyal, eğitim ve kültür alanında yaptığı 

inkılaplar ve inkılapların oluş süreci, Türk inkılap tarihinin 

temel ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, 

İnkılapçılık, Laiklik, Devletçilik, Atatürk dönemi iç ve Türk 

dış politikasındaki gelişmeler, Atatürk sonrası Türkiye ve 

dünyadaki gelişmeler. 

Atatürk's Principles and 

History of Turkish 

Revolution-II 

Compulsory Atatürk's political, social, educational and cultural reforms 

and reforms in the process of becoming, Republicanism, 

Nationalism, Populism, Revolutionism, Secularism, Etatism, 

which are the basic principles of Turkish revolution history, 

Atatürk period internal and Turkish foreign policy 

developments, developments in Turkey and the world after 

Atatürk. 

III. YARIYIL 

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216321101 Felsefe Tarihi Metinleri-II 4 0 4 6 Zorunlu Derste çeşitli felsefe metinleri ele alınacak, çözümlenecek ve 

metinlerden hareketle felsefenin temel problemleri ve 

kavramları üzerinde konuşulup tartışılacaktır. Aristoteles ve 

bu bağlamda İlkçağ felsefesine kısaca giriş yapıldıktan sonra, 
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Aristoteles’in Metafizik adlı eseri kavramsal çözümle 

yöntemiyle irdelenecektir.  

History of Philosophy Texts-II Compulsory It will be discussed various philosophical texts, analyze them, 

and discuss the basic problems and concepts of philosophy on 

the basis of texts. Aristotle and Aristotle's Metaphysics will be 

examined by conceptual analysis after brief introduction to the 

philosophy of the Ancient Ages in this context. 

216321102  

Modern Mantık 

4 0 4 5 Zorunlu Modern mantık nedir? Önerme nedir? Önermelerin 

sembolleştirilmesi, Değilleme-Evetleme İkilemi, Değişmezler 

ve Sembolleştirilmesi, Geçerlilik, Eşdeğerlilik. Sembolik 

Mantık Tablosu, Sembolik Mantık Kuralları, Doğruluk 

Çizelgeleri, Tutarlılık Denetlemeleri, Önermelerin 

Eşdeğerliliği.   

Modern Logic Compulsory What is modern logic? What is the proposition? 

Symbolization of suggestions, The Do Not-Say Yes 

Duplicate, Invarients and Symbolization, Validity, 

Equivalence. Symbolic Logic Table, Symbolic Logic Rules, 

Accuracy Charts, Consistency Checks, Suggestions 

Equivalency, 

216321103 Varlık Felsefesi 4 0 4 5 Zorunlu Varlık felsefesinin ne olduğu, konusu, metafizik, ontoloji, 

felsefe tarihi düşünürlerinin ontoloji konusundaki 

düşüncelerine yer verilecektir. Varlık Nedir? Aristoteles ve 

Metafiziğin Doğası, Töz ve Nitelikleri, Öz, Tanım, Madde, 

Form, Biçimsel Neden, Doğa, Olasılık ve Geçerlilik, Teoloji 

ve Metafiziğin Birliği.   
Ontology Compulsory What is the philosophy of being, subject, metaphysics, 

ontology, philosophical history thinkers will be given an 

ontological point of view. What is being? Aristotle and The 

Nature of Metaphysics, The Essence of Nature, Essence, 
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Definition, Matter, Form, Formal Reason, Nature, Probability 

and Validity, Theology and Metaphysics. 

216321104  

Ortaçağ Felsefesi 

 

4 0 4 5 Zorunlu Ortaçağ dönemine felsefi bir bakış açısıyla yaklaşılarak. 

Ortaçağ döneminin genel özelliklerinden ve bu dönemde 

yaşamış düşünürlerin çalışmalarındaki problemlerden 

bahsedilecektir. Derste, Büyük Albert, Aquinolu Thomas, 

Roger Bacon, Ockhamlı William gibi düşünürlerin 

eserlerinden kısaca bahsedilecektir.   

Medieval Philosophy Compulsory The medieval period will be discussed with a philosophical 

point of view and the general characteristics of the medieval 

period and the problems in the study of the thinkers who 

lived in this period will be mentioned. Great Albert, Aquinor 

Thomas, Roger Bacon, William the Ockham will be briefly 

mentioned during the course period. 

Seçmeli 1 

 

216321201 

Akademik İngilizce I 3 0 3 4 Seçmeli  İngilizcenin felsefenin biliminde öneminin vurgulanması, 

temel kalıplar, akademik yazılım metotları ve kelime 

kullanımın farklı alanlardaki felsefi metinler üzerinden 

okuma, soru sorma, tartışma ve sözlü ifade yöntemleri ile 

pekiştirilmesi.   

Academic English I      Elective The emphasis of English in the philosophy of science is 

emphasized, basic patterns, academic writing methods and the 

use of vocabulary in different areas of philosophical texts, 

reading, questioning, discussion and oral expression methods. 

 

216321202 

 

Aristoteles   

3 0 3 4 Seçmeli  Derste Aristoteles’in metafizik bağlamında ortaya koyduğu 

problemler ele alınacak, filozofun metinlerden yola çıkılarak 

felsefesinin temel kavramları ve problemleri tartışılacaktır. 

Aristoteles’in Fizik, Oluş ve Bozuluş Üzerine ve Metafizik 

adlı eserlerinde felsefi sorgulamalar yapılacaktır.   
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Aristotle Elective The problems Aristotle posed in the metaphysical context 

will be addressed in the course, the basic concepts and 

problems of philosophy will be discussed from the texts of 

philosophy. Philosophical inquiries will be made in the 

works of Aristotle on Physics, Composition and Disposition 

and Metaphysics. 

 

 

216321203 

Bilgi Felsefesi 3 0 3 4 Seçmeli Bu derste bilgi felsefesinin temel kavramları üzerinde 

durulacak, bilginin olanaklılığı, kesinliği, gerçekliği konuları 

karşılaştırmalı bir biçimde ele alınacak, bilginin nasıl elde 

edildiği, doğruluğu ve sınırları çözümlenecektir. Doğru 

bilginin olanağı, olanak problemi, Empirizim, Rasyonalizm, 

Sezgicilik, Bilimsel ve bilgi ve pozitivizm. 

Epistemology       Elective This course will focus on basic concepts of epistemology/or 

knowledge philosophy, the possibilities of information, 

certainty and reality will be discussed in a comparative way 

and also how information is obtained, its correctness and 

limits will be analyzed. The possibility of the right 

information, the problem of possibility, Empirism, 

Rationalism, Intuition, Scientific knowledge and positivism 

 

216321204 

Bilimde Yöntem 3 0 3 4 Seçmeli  Bilimsel bilgi nedir?, Sosyal bilimlerde yöntem çalışmaları, 

Rodolf Carnap, Thomas Kuhn gibi düşünürlerin bilimsel bilgi 

konusundaki düşüncelerine yer verilecektir. Bilimsel bilginin 

ölçütleri, doğru ve zorunlu bilgi vb. konularda felsefi 

çıkarımlarda bulunulacaktır. Aristoteles’te Yöntem, Francis 

Bacon’da Yöntem, Newton. 

Methods in Science Elective Bilimsel bilgi nedir?, Sosyal bilimlerde yöntem çalışmaları, 

Rodolf Carnap, Thomas Kuhn gibi düşünürlerin bilimsel bilgi 

konusundaki düşüncelerine yer verilecektir. Bilimsel bilginin 

ölçütleri, doğru ve zorunlu bilgi vb. konularda felsefi 
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çıkarımlarda bulunulacaktır. Aristoteles’te Yöntem, Francis 

Bacon’da Yöntem, Newton. 

216321205 Felsefenin Menşei 3 0 3 4 Seçmeli  Felsefenin düşünsel kökenlerinin hangi toplum veya 

topluluklara dayandığı, bu topluluklarda felsefi düşüncenin 

nasıl ortaya çıkıp şekillendiği hem tarihsel hem de sistematik 

açıdan ele alınacaktır. Felsefe disiplinin çalışma alanları ve 

yöntemleri hakkında detaylı bilgi vermek.  

Origin of Philosophy Elective The society in which philosophical intellectual origins are 

based, and how philosophical thought emerged and shaped in 

these communities will be addressed both historically and 

systematically. To render detailed knowledge competent 

about working fields and methods of Philosophy. 

216321206 Grek Akılcılığı 3 0 3 4 Seçmeli  Yunan felsefesinin kökenleri, mitolojiden sistematik ve 

rasyonel düşünceye geçişin nedenleri ve rasyonel düşüncenin 

Yunan felsefesindeki şekillenişi ele alınacaktır. Öğrencilere 

Grek Akılcılığı hakkında detaylı bilgi verömek.  

Rationality of Greek Elective The origins of the Greek philosophy, the reasons for the 

transition to mythological systematic and rational thought, 

and the formation of the rational thought in the Greek 

philosophy will be discussed. To renders students details 

ratiomality Greek.  

216321207 Temel Bilgi Teknolojileri 

Kullanımı 

3 0 3 4 Seçmeli  Donanım elemanları ve temel özellikleri, işletim sistemleri ve 

temel özellikleri, kelime işlemci programı, elektronik hesap 

tablosu programı, sunu programı. 

Use of Basic Information 

Technologies 

Elective Computer hardware, operating systems, word processing 

software, electronic spreadsheet software, presentation 

software. 

IV. YARIYIL 
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DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216322101 Ahlak Felsefesi 4 0 4 5 Zorunlu  Ahlak nedir? Etik Nedir, Ahlak ve etik arasındaki ayrım nasıl 

belirlenebilir. Ahlak felsefesi nedir? Ahlak felsefesi 

konusunda çalışma yapmış düşünürlerden kısaca 

bahsedilecektir. Ahlak kuramlarından bahsedilecektir. Erdem 

Ahlakı, Ödev Ahlakı, Yararcı Ahlak, Dinsel Ahlak (İlahi 

Buyruk Teorisi), Ahlak ve Din.  

Moral Philosophy Compulsory What is morality? How can the distinction be made between 

Moral and Ethics? What is moral philosophy? The thinkers 

who have studied moral philosophy will be briefly mentioned. 

Moral theories will be mentioned. Moral Virtue, Homework 

Morality, Beneficial Morality, Religious Morality (Theory of 

Divine Command), Morality and Religion. 

216322102 Felsefe Tarihi Semineri 4 0 4 5 Zorunlu  Derste dönemin derslerine paralel olarak öğrencilere 

bilgilerini destekleyici nitelikte içerik sunularak bilgi 

dağarcıkları genişletilmeye çalışılacaktır. Öğrencilerin 

Felsefe Tarihi Metinleri I ve Felsefe Tarihi Metinleri II 

derslerinden öğrendikleri bilgilerden hareketle sınıf içinde 

seminer hazırlamaları konusunda eğitimler verilecektir.   

Philosophy History Seminar Compulsory In the course, Parallel to the lessons of the period, content 

will be tried to be expanded by providing content in support 

of the students' knowledge. Students will be educated about 

preparing seminars in classroom based on the information 

they learned from Philosophical History Texts I and 

Philosophical History Texts II. 

216322103 Sanat Felsefesi 4 0 4 5 Zorunlu Derste sanata felsefi bir bakış açısı ile yaklaşılacak, sanat ile 

felsefenin ilişkisi üzerinde durulacak ve sanat felsefesinin 

temel problemleri tartışılacaktır. Estetik olan Sanatsal Olan, 
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Klasik Sanat, Zanaat Olarak Sanat, Taklit ve Temsil, Sanatsal 

Yaratım, Yaratıcılık Sorunu. 

Estetik  Compulsory It will be approached with a philosophical point of view to Art 

in the course, the relationship between art and philosophy will 

be emphasized and the basic problems of Art Philosophy will 

be discussed. Artistic as Aesthetic, Classical Art, Art as Craft, 

Imitation and Representation, Artistic Creation, Creativity 

Problem. 

235122312 Ahilik Kültürü ve Medeniyeti 2 0 2 2 Zorunlu Ahilik’in kaynakları, Anadolu’da Ahilik’in ortaya çıkışı, 

meslek ve ahlak, Ahi Evran ve diğer Kırşehir büyükleri, 

Türkiye Selçukluları döneminde yaşamış Kırşehir büyükleri, 

Ahilik’in Anadolu’daki faaliyetleri ve temel özellikleri, 

Osmanlı’dan günümüze Ahilik teşkilatı, günümüzde Ahilik. 

Ahi Community Culture and 

Professional Ethics 

Compulsory Sources of Akhism, the emergence of Akhism in Anatolia, 

occupation and morality, Ahi Evran and the other known 

people of Kırşehir,known people who lived in the period of 

Turkey Seljuks of Kırşehir,the activities and basic 

characteristics of Akhism in Anatolia, Akhism organization 

from the Ottoman Empire to today, Akhism today. 

Seçmeli 3 

216322201 Akademik İngilizce II 3 0 3 5 Zorunlu İngilizcenin felsefe disiplininde öneminin vurgulanması, 

temel kalıplar, akademik yazılım metotları ve kelime kulla 

niminin farklı alanlardaki felsefi metinler üzerinden okuma, 

soru sorma, tartışma ve sözlü ifade yöntemleri ile 

pekiştirilmesi.   

Academic English II Compulsory The emphasis of English in the philosophy of science is 

emphasized, basic patterns, academic writing methods and the 

use of vocabulary in different areas of philosophical texts, 

reading, questioning, discussion and oral expression methods. 
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216322202 

Eğitim Felsefesi 3 0 3 5 Seçmeli  Derste dünyada ve Türkiye’de eğitim felsefesi çalışmaları 

hakkında tarihsel bilgiler verilecek. Sonrasında eğitimde 

felsefi yaklaşımlardan ve Türkiye’de eğitim felsefesi 

geleneğinden bahsedilerek, öğrencilerle diyaloglar şeklinde 

ders yönetilecektir. 

Phiosophy of Education          Elective Derste dünyada ve Türkiye’de eğitim felsefesi çalışmaları 

hakkında tarihsel bilgiler verilecek. Sonrasında eğitimde 

felsefi yaklaşımlardan ve Türkiye’de eğitim felsefesi 

geleneğinden bahsedilerek, öğrencilerle diyaloglar şeklinde 

ders yönetilecektir.  

216322203  

Felsefe ve Edebiyat 

3 0 3 5 Seçmeli  Derste edebiyat çalışmaları içinde felsefi imgelemler 

konusunda analitik bir yaklaşım izlenecektir. Edebiyat 

eserlerinde felsefi kavramlara ne şekilde yer verildiğinin tespit 

ve analiz edilmesi konusunda öğrencilere yol gösterilecektir.  

Philosophy and Literature Elective  Derste İslam Dünyasında gelişen felsefi akımlardan söz 

edilecek ve dönemin önemli düşünürlerin felsefi yaklaşımları 

konusunda öğrencilere öncelikli bilgiler verilecek, sonrasında 

da derste seçilen düşünürlerin özgün çalışmalarından 

hareketle felsefi analizler yapılacaktır.  

216322204 İslam Felsefesi 3 0 3 5 Seçmeli  Derste İslam Dünyasında gelişen felsefi akımlardan söz 

edilecek ve dönemin önemli düşünürlerin felsefi yaklaşımları 

konusunda öğrencilere öncelikli bilgiler verilecek, sonrasında 

da derste seçilen düşünürlerin özgün çalışmalarından 

hareketle felsefi analizler yapılacaktır.   

Islamic Philosophy Elective  In the course, it will be talked about philosophical 

movements developing in the Islamic world and give priority 

information to the students about the philosophical 
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approaches of the important thinkers of the period and then 

to do philosophical analyzes from the original studies of the 

selected thinkers. 

216322205 Siyaset Felsefesi  3 0 3 5 Seçmeli  Derste siyaset felsefesi konusunda çalışma yapmış temel 

düşünürlerin metinleri felsefi analizden geçirilecektir. Soru-

yanıt ve diyalog yöntemleri kullanılacaktır. Siyaset 

felsefesinin temel kavramları, birey, toplum, devlet, 

meşrutiyetin kaynağı vb. sorulara yanıt aranmaya 

çalışılacaktır.   

Political Philosophy Elective  In the course, the texts of the fundamental thinkers who have 

studied on political philosophy will be subjected to 

philosophical analysis. Question-answer and dialogue 

methods will be used. Basic concepts of political philosophy, 

individual, society, state, source of constitutional law, etc. the 

answer will be tried to be searched. 

 

V. YARIYIL 

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216331101 

Bilim Tarihi Semineri  

4 0 4 5 

Zorunlu 

Derste dönemin derslerine paralel olarak öğrencilere bilgilerini 

destekleyici nitelikte içerik sunularak bilgi dağarcıkları 

genişletilmeye çalışılacaktır. Öğrencilerin Bilim Tarihi 

derslerinden öğrendikleri bilgilerden hareketle sınıf içinde 

seminer hazırlamaları konusunda eğitimler verilecektir.  

Science History Seminar Compulsory 

Parallel to the lessons of the course period, content will be tried 

to be expanded by providing content in support of the students' 

knowledge. Students will be given trainings on preparing 
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seminars in the classroom based on the information they 

learned from Science History courses. 

216331102 

Zihin Felsefesi  

4 0 4 5 Zorunlu Zihin Felsefesi Nedir?, Dualizm, Davranışçılık, Özdeşlik 

Kuramı, Fonksiyonalizm, Bilinç Nedir?, Makine Olarak Zihin, 

Zihin Hesaplamacı Kuramı, Makine Olarak Zihin, 

Bağlantıcılık.  

Mental Philosophy 

Compulsory What is Mental Philosophy ?, Dualism, Behaviorism, Identity 

Theory, Functionalism, What is Consciousness ?, Mind as a 

Machine, Theory of Mind Calculator, Mind as a Machine, 

Connectivity. 

216331103 Türk İslam Felsefesi Tarihi 4 0 4 5 Zorunlu  Türk İslam kültüründe yetişmiş düşünürleri tanımak, 

düşüncenin kültürel etkilerinin ortaya çıkarmak. Türk İslam 

kültürü bünyesinde gelişen felsefi sorunları cevaplamak dersin 

içeriğini oluşturmaktadır.   

History of Turkish Islamic 

Philosophy 

Compulsory The content of the course is to recognize the educated thinkers 

in Turkish Islamic culture, to reveal the cultural influences of 

the thinker and to answer the philosophical problems that 

develop in Turkish Islamic culture. 

Seçmeli 4 

216331201 Fenemonoloji 3 0 3 5 Seçmeli Bu derste fenomenolojik düşüncenin temel öncülleri, 

temsilcileri üzerinden ele alınacak, fenomenolojik yöntem 

ayrıntılı bir biçimde analiz edilerek tartışılacak, Husserl 

fenomenolojisi genel hatlarıyla incelenecektir. Heidegger’in 

Fenomenolojisi, Sarte’ın fenomenolojisi, Merleau-Ponty’nin 

Fenomenolojisi hakkında bilgiler verilecektir.   
Phenomenology Elective In this course, the basic premise of phenomenological thought 

will be handled through representatives,  discussed and 

analyzed the phenomenological method in detail and reviewed 

Husserl phenomenology in general terms. It will be given 
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indformation about Heidegger's Phenomenology, Sarte's 

phenomenology, Merleau-Ponty's Phenomenology. 

216331202 İbn-i Rüşt 3 0 3 5 Seçmeli Derste İbn-i Rüst’in düşünce tarihine kazandırdığı temel 

eserlerden hareketle felsefi çözümlemeler yapılacaktır. İbn 

Rüst hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Öğrencilere İbn 

Rüşt hakkında detaylı açıklamalarda bulunulacaktır. 

İbn-i Rüşt  Elective Philosophical solutions will be made on the basis of Derste Ibn 

Rust's basic works of thought. In this course, will explained İbn 

Rüşt for students. In this course tor ender detailed for student 

abouth Ibn Rüşt.  

216331203 Kant 3 0 3 5 Seçmeli Bu derste Kant’ın eleştirel felsefesi on dokuzuncu yüzyıl 

felsefesi ile bağlantılı bir biçimde ayrıntılı bir analizle ele 

alınacaktır. Kant’ın Ahlak felsefesi ve bilgi felsefesi 

konusundaki açıklamları incelenecektir.  

Kant  Elective In this course, Kant's critical philosophy will be analyzed in 

detail in a way connected with the nineteenth century 

philosophy.  In this course explained abouht Kant’s moral 

philosophy and epistemology.    

216331204 Mevlana 3 0 3 5 Seçmeli  Derste Mevlana’nın düşünce tarihine kazandırdığı temel 

eserlerden hareketle felsefi çözümlemeler yapılacaktır. Derste 

Mevlana hakkında öğrencilere bilgi verilecektir. Mevlana’nın 

temel eserleri üzerinde felsfei çözümlemeler yapılacaktır.  
Mevlana  Elective  In this course, philosophical solutions will be made based on 

the basic works of Mevlana's thought history. In this course, 

will explained Mevlana for students. In this course will be 

explained abouth Mevlana’s based on the basic work.  

216331205 Ortaçağ İslam Dünyasında 

Bilim  

3 0 3 5 Seçmeli  Derste Ortaçağ İslam Dünyasında yapılan bilimsel 

çalışmalardan ve bu çalışmaların felsefe disiplinine sağladığı 

katkılardan bahsedilecektir. Ortaçağ İslam Dünyasında Bilimin 

Kaynakları Hakkında Bilgi verilecektir. Doğu İslam 
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Dünyasında Bilimsel Kuramlardan Bahsedilecektir. Türk bilim 

insanlarından bahsedilecektir.  

Medieval Islamic World 

Science 

Elective  In this course, it will be mentioned from the scientific studies 

carried out in the Middle Ages Islamic world and the 

contribution these studies provide to the discipline of 

philosophy. Information will be given about the sources of 

science in the Middle Ages Islamic World. It will be 

mentioned about scientific theories in Eastern Islamic World 

and Turkish scientists. 

216331206 Türkiye’de Felsefe Çalışmaları 3 0 3 5 Seçmeli  Derste Türkiye’de felsefe eğitimi konusunda çalışılmaları olan 

düşünürlerin görüşlerinden hareketle kavram çözümlemesi 

yapılacaktır. Türkiye’de felsefe disiplinin tarihsel gelişiminden 

bahsedilecektir. Türkiye’de felsefenin bugün geldiği son durum 

konusunda kısaca açıklamalarda bulunulacaktır.   

Philosophy Studies in Turkey Elective In this course, concept analysis will be carried out moving from 

scholars who have studies on the philosophy of education in 

Turkey. Also, it will be mentioned in the historical 

development of philosophy discipline and brief description 

about the latest situation today of philosophy  in Turkey. 

VI. YARIYIL 

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216332101 Din Felsefesi 4 0 4 5 Seçmeli  Din felsefesindeki anahtar konumdaki filozofların metinlerini 

okumak suretiyle öğrenciler din felsefesindeki argümanları 

tespit etme, anlama ve yorumlama yeteneklerini 

geliştireceklerdir. Metinlerin seçileceği meseleler, ilah 

kavramını, Tanrı’nın varlığı lehine ve aleyhine argümanlar ve 

dinî hitabın anlamı ve işlevi gibi meseleleri ihtiva edecektir.   
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Religion Philosophy Elective By reading the texts of philosophers in key positions in the 

philosophy of religion, students will develop their ability to 

identify, understand and interpret the arguments in the 

philosophy of religion. The chapters of the texts will include 

matters such as the concept of god, the arguments for and 

against the existence of God, and the meaning and function of 

the religious address. 

216332102 Sistematik Felsefe Semineri 4 0 4 5 Zorunlu  Derste dönemin derslerine paralel olarak öğrencilere bilgilerini 

destekleyici nitelikte içerik sunularak bilgi dağarcıkları 

genişletilmeye çalışılacaktır. Öğrencilerin sistematik 

felsefesini içeren derslerden öğrendikleri bilgilerden hareketle 

sınıf içinde seminer hazırlamaları konusunda eğitimler 

verilecektir.   

Systematic Philosophy Seminar Compulsory In the course, Parallel with the period of lesson, content will be 

tried to be expanded by providing content in support of the 

students' knowledge. Students will be trained on seminar 

preparation in the classroom based on the information they 

learn from lessons that include the systematic philosophy. 

216332103 Onsekizinci ve Ondokuzuncu 

Yüzyıl Felsefesi 

4 0 4 5 Zorunlu Bu derste 18.ve 19. yüzyılda ortaya çıkan felsefi yaklaşımların 

genel özellikleri ele alınarak, bu yaklaşımları önceki 

dönemlerden ayıran belli başlı niteliklerin neler olduğu 

üzerinde durulacak, buna bağlı olarak dönemin belli başlı 

filozoflarının felsefeleri metinlerin çözümlenmesi yoluyla 

irdelenecektir. 

Philosophy of the eighteenth 

and nineteenth centuries 

Compulsory In the course, the general features of the philosophical 

approaches that emerged in the 18th and 19th centuries will be 

discussed and the main features that distinguish these 

approaches from the previous periods will be discussed and 

the philosophers of the period will examine the texts. 
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Seçmeli 4 

216332201 Analitik Felsefe 3 0 3 5  Derste analitik felsefe nedir, kavram çözümlemesi, dil 

analizleri, felsefi analiz gibi kavramlar hakkında bilgi verilecek 

ve felsefi çözümlemeler yapılacaktır. Analitik felsefe hakkında 

detaylı bilgiler verilecektir.  

Analytical Philosophy Elective In the course, analytical philosophy, concept analysis, language 

analysis, philosophical analysis will be given and philosophical 

solutions will be done.To render students about philosophical 

solutions.  

216332202 Aydınlanma Felsefesi 3 0 3 5 Seçmeli  Bu derste Aydınlanma’nın genel özellikleri ele alınarak, bu 

dönemi önceki dönemlerden ayıran belli başlı niteliklerin neler 

olduğu üzerinde durulacak, buna bağlı olarak dönemin belli 

başlı filozoflarının felsefeleri metinlerin çözümlenmesi yoluyla 

irdelenecektir. 

Philosophy of Enlightenment Elective  In this course, the general characteristics of  enlightenment 

will be examined and the main characteristics distinguishing 

this period from the previous periods will be examined and 

according to this, the previous period of philosophy of the 

major philosophers will be examined through the analysis of 

the texts. 

216332203 Bergson  3 0 3 5 Seçmeli  Derste Bergson’un ahlak eğitimi konusundaki çalışmalarından 

hareketle ahlak-etik ilişki, değer kavramı, doğru-yanlış, iyi-

kötü gibi kavramlar kullanılacaktır. Derste Bergson hakkında 

detaylı açıklamalar yapılacaktır.  

Bergson Elective In the course, from Bergson's work on moral education, 

concepts such as moral-ethical relationship, value concept, 

right-wrong, good-bad will be used. In this course, to render for 

students abouth Bergson.  
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216332204 Bilimsel Paradigmalar 3 0 3 5 Seçmeli  Derste bilimsel bilgi nedir? apriori-apoestriori ayrımı, 

doğrulama-yanlışlama kuramları ve alana katkı yapan temel 

düşünürler hakkında felsefi çözümlemeler yapılacaktır.  

Scientific Paradigms Elective  In this course, What is scientific information? philosophical 

solutions will be made about apriori-apoestriori distinction, 

verification-falsification theories and basic philosophers who 

contribute to the field. 

216332205 Galileo ve Bilimsel Devrimler 3 0 3 5 Seçmeli  Derste Galileo Galilei’nin düşünce tarihi içindeki yeri ve 

bilimsel devrimler dönemine yaptığı katkılardan bahsedilerek, 

Galileo’nun bilimsel çalışmalarından ve temel kitaplarından 

bahsedilecektir. Galileo’nun bilimsel devrimler dönemine kapı 

aralayan bilimsel çalışmalarından ve deneylerinden 

bahsedilecektir.  

Galileo and Scientific 

Revolutions 

Elective In the course, the place of Galilei in the history of thought and 

the contributions he made to the period of scientific revolutions 

will be mentioned in Galileo's scientific works and basic books. 

Galileo's scientific studies and experiments that span the door 

to the period of scientific revolutions will be mentioned 

216332206 Witgeinstein 3 0 3 5 Seçmeli Bu derste Wittgenstein’ın mantık ve dil üzerine ortaya koyduğu 

farklı yaklaşım tarzı ele alınacak, dil oyunları kavramı 

üzerinden felsefeye getirdiği yeni bakış açısı tartışılacaktır. 

Derste Witgeinstein hakkında detaylı açıklamalar yapılacaktır. 

Witgeinstein Elective In the course, Wittgenstein's different approach to logic and 

language will be discussed, and the new perspective brought 

to philosophy through the concept of language games will be 

discussed. In this course, tor ender for students abouth 

Witgeinstein.  

VII. YARIYIL 
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DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216341101 Bitirme Ödevi-I 4 0 4 5 Zorunlu Öğrenciyle birlikte hazırlanacak araştırma projesinin konu 

tespiti, yapılacak çalışmanın temel planının oluşturulması ve 

konu ile ilgili literatür çalışması yapılması, Öğrenci ve 

danışmanının araştırma projesi hakkında görüşmesi. 

Danışmanın metodolojik konularda gerekli bilgileri öğrenciye 

vermesi. Araştırma Projesinin Felsefe biliminin metodolojik 

kuralları çerçevesinde yazımına başlanması. Danışmanın 

hazırlanmakta olan araştırma projesi hakkında teknik ve içerik 

açıdan değerlendirmeler yapması. Danışmanın öğrenciye 

yardımcı olarak, proje yazımında daha iyiye yönlendirmesi, 

Graduation Assignment-I Compulsory Determination of the subject of the research project to be 

prepared with the student, formation of the basic plan of the 

research to be done and literature study on the subject, 

discussion of the research project of the student and his / her 

supervisor. Providing of supervisor the students with necessary 

information regarding methodology. Writing of the Research 

Project on the basis of the methodological rules of philosophy 

science. Evaluation of the research project in terms of 

technique and approval of it by supervisor. Supervisor guides 

the student, he directs the students for better in writing style, 

216341102 Çağdaş Felsefe-I 4 0 4 5 Zorunlu  Bu derste çağdaş felsefenin ön plana çıkan filozoflarının 

görüşleri ele alınacak, söz konusu filozoflara ilişkin metinler 

analiz edilecektir. Husserl ve Görüngübilim, Aşkınsal 

Görüngübilim, Heidegger ve Varlığın Anlamı Sorunu, Varlık 

ve Zamanın Kavramsal İzleği gibi konularda açıklamlaarda 

bulunulacaktır.  
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Contemporary Philosophy-I Compulsory In the course, the views of the philosophers of the 

contemporary philosophy will be discussed, and the texts of 

the philosophers will be analyzed. Husserl and 

Phenomenology, Transcendental Phenomenology, Heidegger 

and the Problem of the Meaning of the Entity, The Conceptual 

View of Being and Time. 

216341103 Devlet ve Toplum Felsefesi 4 0 4 5 Zorunlu Siyaset ve ilgili kavramlar, siyaset felsefesi ve ilişkili 

kavramlar, siyaset felsefenin temel problemleri ele alınacaktır. 

Platon’un Devlet adlı eseri, Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi 

ve Hobbes’un Leviatan adlı eserleri felsefi analizden 

geçirilecektir.  

State and Society Philosophy Compulsory Politics and related concepts, political philosophy and related 

concepts, basic problems of political philosophy will be 

discussed. Plato's State, Rousseau's Community Contract and 

Hobbes' Leviatan will be subjected to a philosophical analysis. 

Seçmeli 5 

216341201 Ibnü’l Arabi 3 0 3 5 Seçmeli Derste İbnü’l Arabi’nin düşünce tarihine kazandırdığı temel 

eserlerden hareketle felsefi çözümlemeler yapılacaktır. Derste 

öğrecilere İbn Arabi hhakında bilgi verilecektir.   

Ibnu’l Arabi Elective Philosophical solutions will be made on the basis of the basic 

works that Ibn Arabi gives to the history of thought. In this 

course, will explained İbn’ul Arabi for students.  

216341202 Eğitim Felsefesinde Akımlar 3 0 3 5 Seçmeli Derste eğitim felsefesindeki temel akımlardan bahsedilerek, 

öğrencilerin düşünme becerileri geliştirme ve farklı 

çağrışımlardan hareketle özgün fikirler üretebilmelerine olanak 

verilecektir.   

Currents in Education 

Philosophy 

Elective In the course, students will be able to develop thinking skills 

and to produce original ideas from different associations by 

talking about the mainstreams in educational philosophy. 
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216341203 Kepler  3 0 3 5 Seçmeli Derste evren modellerinden ve bu evren modellerinin 

astronomi tarihine yaptığı katkılardan genel olarak 

bahsedildikten sonra Kepler’in evren modeli ve bilimsel 

çalışmalarından bahsedilecektir. 

Kepler Elective In the course, after talking about the contributions of the 

universe models and their models to the history of astronomy 

in general, Kepler's model of the universe and his scientific 

work will be mentioned. 

216341204 Nietzsche 3 0 3 5 Seçmeli Bu derste modernizm eleştirisi yoluyla postmodern düşünceye 

ilham kaynağı olan Nietzsche’nin felsefesinin temel öğeleri 

incelenecektir. Derste Nietzsche hakkında detaylı bilgi 

verilecektir.  

Nietzsche Elective In the course, the basic elements of Nietzsche's philosophy is 

inspired by modernism criticism of postmodern thought will be 

examined. In this course, for studentsto render abouth 

Nietzsche. 

216341205 Türk-İslam Felsefesi 3 0 3 5 Seçmeli Derste Türk İslam Felsefesi hakkında bilgi verilecek ve bu 

konuda çalışmaları bulunan düşünürlerin görüşleri ele 

alınacaktır. Türk-İslam felsfesi hakkında detaylı bilgi 

verilecektir.   
Turkish Islamic Philosophy Elective Philosophical solutions will be made on the basis of the basic 

works Turkish Islamic Philosophy gives to the history of 

thought. In this course, will explained TurkishIslamic 

Philosophy for students.  

216341206 Varoluşçuluk  3 0 3 5 Seçmeli Bu derste varoluşçu felsefenin öncüleri ve varoluşçu 

düşüncenin felsefedeki yansımaları ele alınacaktır. Sartre, 

Kierkegaard, Heidegger’in eserlerinden kısaca bahsedilecektir.  

Öğrencilere söz konusu yazarların eserlerinden okuma 
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parçaları verilerek felsefi analizlerde bulunmalarına yardım 

edilecektir.   

Existentialism Elective In the course, the antecedents of existentialist philosophy and 

the philosophical reflections of existentialist thought will be 

addressed. Sartre, Kierkegaard, Heidegger's works will be 

discussed briefly. The students will be helped to make 

philosophical analyzes by giving readings from the works of 

the authors. 

VIII. YARIYIL 

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 
ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

216342101 Bitirme Ödevi-II 4 0 4 5 Zorunlu Öğrenci ve Araştırma projesi danışmanın ortaya konacak 

araştırma projesi hakkında birlikte değerlendirmelerde 

bulunmaları. Danışmanın hazırlanmakta olan araştırma 

projesini teknik ve içerik açısından değerlendirmesi. 

Danışmanın öğrenciye yardımcı olarak, proje yazımında teknik 

ve içerik açısından daha iyiye yönlendirmesi. Araştırma 

projesinin Felsefe biliminin bilimsel araştırma metodları ile 

ortaya konularak yazılması. 

Graduation Assignment-II Compulsory Students and research project supervisor should have joint 

evaluations about the research project to be created. Evaluation 

of the research project in terms of technique and content by 

supervisor. Supervisor guides the student, he directs the 

students for better in terms of technique and content in project 

writing. The writing of the research project in accordance with 

the scientific research methods of philosophy. 

216342102 Çağdaş Felsefe-II 4 0 4 5 Zorunlu Bu derste çağdaş felsefenin ön plana çıkan filozoflarının 

görüşleri ele alınacak, söz konusu filozoflara ilişkin metinler 
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analiz edilecektir. Çağdaş felsefe hakkında öğrencilere detaylı 

bilgi verilecektir.  

Contemporary Philosophy-II Compulsory The views of the philosophers of the contemporary 

philosophy will be discussed, and the texts of the philosophers 

will be analyzed. In this course will be explained 

Contemporary Philosophy-II for students.  

216342103 Dil ve Mantık Felsefesi 4 0 4 5 Zorunlu  Bu derste Locke’ta ideler ve kelimeler, Saussure’da gösterge 

olarak dil, Humbolt’da kültür olarak dil, Wittgenstein’ın 1 ve 

2. döneminde dil, Heidegger’de varlık ve dil, Derrida’da 

yapısöküm ve dil konuları ele alınacaktır. 

Philosophy of Language and 

Logic  

Compulsory In the course, the language and words in Locke, the language 

as an indicator in Saussure, the language as culture in Humbolt, 

the first and second periods of Wittgenstein, language, 

existence and language in Heidegger, deconstruction and 

language in Derrida will be assessed. 

Seçmeli 6 

216342201 Descartes  3 0 3 5 Seçmeli Bu derste modern felsefenin kurucusu sayılan Descartes’ın 

felsefesi genel hatlarıyla incelenecektir. Descartes’de zihin ve 

beden problemi üzerinde durulacaktır. Öğrencilere Descartes 

hakkında detaylı bilgi verilecektir.  

Descartes  Elective In the course, the philosophy of Descartes, the founder of 

modern philosophy, will be examined in general terms. It will 

be focused on the mind and body problem of Descartes. In 

this course will be explained Descartes for students.  

216342202  Schelling 3 0 3 5 Seçmeli Bu derste Alman idealist filozoflarından Schelling’in felsefesi 

gelişim süreçleri içerisinde ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, 

onun idealizm içerisindeki yeri tartışılacaktır. 
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Scheling Elective In the course, Schelling, the German idealist philosopher, will 

be studied in detail during the philosophical development 

process, and his place in idealism will be discussed. 

216342203 Gazali 3 0 3  Seçmeli Derste Gazali’nin düşünce tarihine kazandırdığı temel 

eserlerden hareketle felsefi çözümlemeler yapılacaktır. Derste 

Gazali hakkında detylı bilgi verilecektir. In this course will be 

explained Gazali for students. 

Gazali  Elective In this course, philosophical solutions will be made on the 

basis of the main works Ghazali has given to his thought 

history. 

216342204 Hegel  3 0 3 5 Seçmeli Bu derste Alman idealist filozoflarından Hegel’in felsefesi 

ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, onun idealizm içerisindeki yeri 

mantık kuramı, devlet teorisi, sanat kuramı vb. üzerinden 

tartışılacaktır. 

Hegel  Elective In the course, German idealist philosopher Hegel's philosophy 

will be discussed in detail about the place of his idealism logic 

theory, state theory, art theory and so on. 

216342205 Morice Blondel 3 0 3 5 Seçmeli Derste Morice Blondel’in felsefe disiplinine kazandırdığı temel 

eserlerden hareketle felsefi çözümlemeler yapılacaktır. Derste 

Morice Blondel hakkında detaylı bilgi verilecektir.  

Morice Blondel  Elective In the course, it will be done philosophical analysis based on 

Morice Blondel's basic works on philosophy discipline. In this 

course will be explained Morice Blondel for students. 

216342206 Yeni Kantçılık 3 0 3 5 Seçmeli Derste Yeni Kantçılık konusunda bilgi verildikten sonra seçilen 

metinler üzerinde felsefi çözümlemeler yapılacaktır. Derste 

Yeni-Kantçılık hakkında detaylı bilgi verilecektir. Derste 

Öğrencilere felsefei çözümlemeler yaptırmaya 

odaklanılacaktır.  

Kantianalism  Elective In the course, after it have been informed about the new 

Kantianism philosophical solutions will be made on selected 
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texts. In this course will be explained Kantianalism for 

students. In this course wiil be focused analitical philosophy for 

students.  

216342207 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5 Seçmeli İş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek 

hastalıkları ve maliyeti, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği 

çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş 

güvenliğinde temel unsurlar, iş sağlığı kavramı, psikososyal 

risk etmenleri, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili kuruluşlar, ILO direktifleri, yangın, yeprem ve sel gibi 

afetler. 

Occupational Health and Safety Elective The historical development of Occupational Health and Safety, 

Occupational Accidents and Occupational Diseases and Costs, 

Concept of Occupational Safety, Proportion of Occupational 

Safety Efficiency in Labor Force Efficiency, Basic Elements in 

Occupational Safety, Occupational Health Concept, 

Psychosocial Risk Factors, health and safety organizations, 

ILO directives, disasters such as fire, earthquake and flood. 

 

 

 

 


