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ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

SAĞLIK ANTROPOLOJĠSĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI  

DERS ĠÇERĠKLERĠ 

I.DÖNEM 

ANT501 Sağlık KoĢulları ve Hastalıklar I (4+0, 10 AKTS) 

Bu derste alkol bağımlılığı, çocuk istismarı ve ihmali, kolera ve su-kaynaklı hastalıklar, yaşlanmanın 

kronik hastalıkları, kültürle ilişkili hastalıklar, kültür-stres ve kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve 

sağlık antropolojisi, diyare, engellilik ve ayrımcılık, madde kullanımı  

ANT503 Kültürler Arası Sağlık (3+0, 7 AKTS) 

Sağlık kavramı, sağlık antropolojisinin tarihçesi, uygulamalı ve teorik sağlık antropolojisi ayrımı, 

kültürler arası ve etnolojik sağlık araştırmaları, sağlık sistemlerinin karşılaştırmalı analizi 

ANT505 Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri ve Etik (3+0, 7 AKTS) 

Bilimsel araştırmanın temel ilkeleri, araştırma türleri, sosyal bilimlerde kullanılan araştırma 

yöntemleri, bilgi toplama teknikleri, analiz teknikleri, etiğin anlam ve amacı, bilimsel çalışmalarda 

etik ilkeler, etik ilkelere uyma sorumluluğu 

II. DÖNEM 

ANT502 Sağlık KoĢulları ve Hastalıklar II (4+0, 10 AKTS) 

Bulaşıcı hastalıklar, genetik hastalıklar, HIV/AIDS araştırmaları ve önlenmesi, sıtma ve vektörü böcek 

olan diğer hastalıklar, zihinsel bozukluklar, ani bebek ölümü sendromu, sağlık antropolojisi açısından 

tütün kullanımı, tüberküloz araştırmaları ve kontrolü  

ANT504 Sağlık Antropolojisinde Sosyoekonomik Konular (3+0, 6 AKTS) 

Toplumlar teknik, ekonomik, demografik ve politik olarak değişip geliştikçe sağlık ve eğitimde de 

iyileştirmeler yapmak gerekir. Bu bakış açısıyla bu derste kitlesel felaketler, sağlıkta ve ekonomide 

gelişmeler, evsizlik, beslenme, mültecilerin sağlığı, sağlıkta sosyal tabakalaşma, köy yaşamında sağlık 

gibi konular incelenir. 

ANT506 Biyoetik (3+0, 5 AKTS) 

Biyoetik davranış ilkeleri, biyoetik duyarlılık ve bilincin arttırılması, sağlık alanındaki etik konular, 

sağlıkta etik kurullar, tıp etiği hakkındaki sözleşmeler ve sağlık piyasalarındaki muhtemel etik 

sorunlar 

ANT508 Seminer (1+0, 3 AKTS) 

Sağlık antropolojisi ile ilgili literatür tarama, araştırma yapma, makale inceleme, değerlendirme, 

derleme hazırlama, yazılı ve sözlü olarak sunma  



SEÇMELĠ DERSLER 

ANT551 Beslenme, Sağlık ve Kültür (3+0, 3 AKTS) 

İnsan metabolizması ve temel makromoleküller, hastalıkta ve sağlıkta beslenme, beslenmeye bağlı 

hastalıklar,  tarihsel süreçte beslenme, coğrafik, kültürel, ekonomik ve dini açılardan beslenme 

farklılıkları, farklı beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerine etkileri 

ANT553 Evrimsel ve Ekolojik YaklaĢımlar (3+0, 3 AKTS) 

Çevre ve kültürün sağlıkla ilişkisi, evrim ve biyolojik çeşitlilik, evrimsel süreçte sağlık koşulları, 

21.yüzyıl hastalıkları, endüstri toplumlarında çevresel travmalar, stres ve evrimsel uyum, üremeye 

evrimsel ve ekolojik etkiler 

ANT555 Paleopatoloji (3+0, 3 AKTS) 

İnsan sağlığına arkeolojik ve antropolojik bakış,  paleodemografik, paleoepidemiyolojik, 

paleoekolojik, tıbbi ve kültürel açılardan hastalıklar, tarih öncesi topluluklarda beslenme, çevre, sosyal 

statü ve geçim etkinliklerinin hastalıklarla ilişkisi, hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılış nedenleri, 

tarihsel süreçte iyileştirme ve tedavi uygulamaları 

ANT552 Adli Antropoloji (3+0, 3 AKTS) 

İskelet biyolojisi, tür, cinsiyet, yaş, boy, etnik köken tahminleri, iskelet kalıntılarından idantifikasyon, 

kitlesel felaketler, iskelet hastalıkları ve travmalar, adli odontoloji, yeniden yüzlendirme, moleküler 

antropolojik incelemeler 

ANT554 Cinsellik, Üreme ve YaĢam Döngüsü (3+0, 3 AKTS) 

Yaşlanma, doğum, emzirme, çocuğun büyümesi, aşılama, kadın sünneti, doğum kontrolü, üreme 

sağlığı gibi konular ile cinselliğin sağlık ve doğurganlık üzerindeki etkileri, kültürel etkiler ve bunların 

sonuçları  

ANT556 ġiddet ve Kültür (3+0, 3 AKTS) 

Şiddetin tanımı, şiddet çeşitleri, şiddetin delillendirilmesi, şiddete biyolojik, psikolojik ve sosyal 

yaklaşımlar, toplumda şiddet incelemeleri 

 

 

 

 

 

 

 


