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TEŞEKKÜRLER 

T.C Yeditepe Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Öğrenci 

Bülteninin meydana 

getirilmesi için yol 

göstericilerimiz olan başta 

Dekanımız Prof. Dr. Berrin 

YANIKKAYA, Dekan Yard.  

Dr. Öğr. Üyesi İlker Savaş 

YÜCE ve Dekan Yard. Dr. Öğr. 

Üyesi Fazilet Ahu ÖZMEN 

AKALIN’a destekleri için en 

derin şükranlarımızı sunarız. 

 

 

 

 

 

Fen Edebiyat 

ÖĞRENCİ 

BÜLTENİ 
MAYIS ‘21 SAYI 1 

PANDEMİDE 
ÖĞRENCİ 
KONSEYİ  

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci 

Konseyi, üniversitemiz öğrencilerinin 

sorunlarını tartışmak, belirlemek, 

karara bağlamak, görüş ve … 

DEVAMI SAYFA 3’DE 

ANTROPOLOJİ 
BÖLÜMÜ VE 

KULÜBÜ  

Bir yılı aşkın süredir çevrim içi 
olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim-

öğrenim dönemimizde, fiziksel 
olarak bir araya gelemesek de 
etkinliklerimizi çevrim içi … 

DEVAMI SAYFA 5’DE 

FELSEFE BÖLÜMÜ 
VE KULÜBÜ  

Yeditepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümü olarak Felsefe Kulübü 

çatısı altında birçok etkinlik ekinlik 
gerçekleştirdik. Oldukça verimli 

geçirdiğimiz bir … 

DEVAMI SAYFA 7’DE 
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PSİKOLOJİ 

BÖLÜMÜ VE 
KULÜBÜ  

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji 
Kulübü olarak birçok etkinlik 

düzenliyoruz. Bunların arasında 
akademik etkinlikler, tartışma 

etkinlikleri ve sosyal … 

DEVAMI SAYFA 8’DE 

5 
RUS DİLİ  VE 
EDEBİYATI 
BÖLÜMÜ  

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 
olarak gerçekleştirdiğimiz Yeni Yıl 
Kutlaması, öğrencileri ve öğretim 

görevlilerimiz Rus kültürünün 
önemli bir parçası olan Yeni Yıl … 

DEVAMI SAYFA 10’DA 

TEŞEKKÜRLER  

Ayrıca bültenin 

hazırlanmasında emeği geçen 

Fakülte Öğrenci Temsilcisi 

Furkan AVCIOĞLU, 

Antropoloji Bölümü Öğrenci 

Temsilcimiz Ilgın Su PARR, 

Felsefe Bölümü Öğrenci 

Temsilcimiz İsmail KARATAŞ, 

Psikoloji Bölümü Öğrenci 

Temsilcimiz Hatice Kübra 

TOKGÖNÜL, Rus Dili Ve 

Edebiyatı Bölümü Öğrenci 

Temsilcimiz Ali KARAKAYA, 

Sosyoloji Bölümü Öğrenci 

Temsilcimiz Gaye ÖZDEMİR’e 

ve Yeditepe Üniversitesi 

Öğrenci Kulüplerine çabaları 

ve gönderdikleri içerikler için 

sonsuz şükranlarımızı sunarız. 
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SOSYOLOJİ 
BÖLÜMÜ  VE 
TOPLULUĞU  

2021 Bahar döneminde Yeditepe 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

olarak pek çok etkinlik 
gerçekleştirdik. Aynı zamanda 

bölümümüzün topluluğu … 

DEVAMI SAYFA 11’DE 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE 

ÖĞRENCİ KONSEYİ 

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi, üniversitemiz 

öğrencilerinin sorunlarını tartışmak, belirlemek, karara 

bağlamak, görüş ve düşüncelerini Yeditepe Üniversitesi’nin ilgili 

yönetim organlarına iletmek, sivil toplum kuruluşları ve 

Yeditepe Üniversitesi bünyesinde toplumsal sorumluluk dersi 

vermekte olan öğretim görevlileri ile işbirliği yaparak toplumsal 

duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite 

içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek, ulusal ve uluslararası 

eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik 

çalışmalar yapmak gibi amaçlarla görevlerini sürdürmektedir. 

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7. ve 65. Maddeleri ve Resmî Gazete’de yayımlanan 

13 Haziran 2020 tarihli 31154 sayılı “Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği” çerçevesinde görevlerini sürdürmektedir. 

Konsey, “Konsey Hep Seninle!” sloganını düstur edinerek her 

koşulda öğrencilerimizin yanında olmayı amaçlamaktadır. 

Fakültemiz, Konsey’de 11 bölüm temsilcisi ve 1 fakülte temsilcisi 

tarafından temsil edilmektedir.   
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T.C. Yeditepe Üniversitesi  

Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcileri 

Adına,  

Fakülte Öğrenci Temsilcisi 

Furkan AVCIOĞLU 

Konsey, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan ve halen etkisini 

sürdürmekte olan COVID-19 pandemisi boyunca da 

üniversitenin yönetim organları ve öğrenciler arasındaki köprü 

vazifesini sürdürmüştür. Konsey, bu dönem içerisinde eğitim ve 

öğretimi sürece adapte edebilmek ve okulumuzda pandemi 

önlemlerinin alınabilmesi için Rektör, Rektör Yardımcısı, 

Öğrenci Dekanı ve Fakülte Dekanı hocalarımızla çeşitli 

görüşmeler gerçekleştirmiş ve fikir alışverişinde bulunmuştur. 

Uzaktan eğitime katılmak hususunda ekipman eksiği yaşayan ve 

derslere katılım gösteremeyen öğrencilerimize üniversitemiz ile 

iş birliği içerisinde ekipman desteği sağlanmıştır. 

Üniversitemizin öğrenci yurtları ve kampüsümüz pandemi 

koşullarında internete erişim sağlamada sıkıntı yaşayan ve 

kendini burada daha güvende hisseden öğrencilerimiz için sıkı 

önlemler alınarak hizmete sunulmuştur. Ayrıca evimizde 

olduğumuz dönemde üniversitemizin alanında uzman öğretim 

görevlileriyle birlikte söyleşiler gerçekleştirerek siz değerli 

öğrencilerimizin beğenisine sunduk. Yine bu dönemde 

üniversitemiz bünyesindeki fakülteler ve bu fakültelerin 

öğrencileri, geleneksel hale gelen “Fakülte-Öğrenci Buluşmaları” 

etkinliği çatısı altında, Yeditepe Üniversitesi ve Yeditepe 

Üniversitesi Öğrenci Konseyi iş birliğinde bir araya getirilmiştir. 

Bu etkinlikte öğrencilerimizin merak ettikleri, sorunları, istekleri 

dile getirildi ve sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldı. Bizler Fen-

Edebiyat Fakültesi Öğrenci Temsilcileri olarak bu etkinlikte siz 

değerli öğrencilerimizin sorunlarını ve isteklerini dile getirdik ve 

takipçisi olduk. Bundan sonraki süreçte de takipçisi olacağız ve 

elimizden geleni yapacağız. Fakülte öğrenci temsilcileri olarak 

bu zorlu süreçte öğrencilerimizin sorunlarını görüşmek ve 

temsilcilerimiz arasında fikir alışverişi yapmak amacıyla 

birtakım toplantılar gerçekleştirdik. Sorumluluklarımızın 

bilincinde olarak yaşanan sorunları ve öğrencilerin düşüncelerini 

gerekli mercilere ilettik. Siz değerli öğrencilerimizden ricamız 

herhangi bir sorun yaşadığınızda ve istek ve görüş iletmek 

istediğinizde bizlere her durumda ulaşmanızdır. Bölüm 

temsilcilerinize Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin 

(@yeditepekonsey) resmi instagram hesabında bulunan öne 

çıkarılmış hikayelerden ulaşabilirsiniz. Umut ediyoruz ki bu 

zorlu günler elbet bir gün bitecek ve eski günlerdeki gibi bir 

arada olacağız! En büyük temennimiz o güzel günlere ulaşıncaya 

kadar her öğrencimizin sağlıklı günler geçirmesidir. 
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FAKÜLTEDEN 

HABERLER 

ANTROPOLOJİ KULÜBÜ 
Bir yılı aşkın süredir çevrim içi olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim-

öğrenim dönemimizde, fiziksel olarak bir araya gelemesek de 

etkinliklerimizi çevrim içi platformlar aracılığıyla gerçekleştirdik. 

Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nün desteği ve Antropoloji 

Kulübü’nün ortak çalışmalarıyla düzenlenen etkinliklerimizde insana 

dair her şeyi, toplumsal ilişkilerden, duyusal deneyimlere gerek tarihsel 

gerek güncel boyutları bağlamında ele alan, araştıran ve tartışan uzman 

araştırmacıların katılımlarıyla değerlendirme, gözlemleme ve inceleme 

fırsatı bulduk. 

8 Mart Dünya Kadınlar günü bağlamında “Sahada 

Kadın Olmak” başlığı altında iki çevrim içi etkinlik 

gerçekleştirdik. Belgeselci ve Kültürel Araştırmacı olan 

Handan Türkeli, “Kültürel Araştırmacı Kimliği Olarak 

Kadın” adlı etkinliğimizde bizlere alan deneyimlerini 

anlattı. 

Toplumsal cinsiyet ve online etnografi konularında 

çalışmalar yapan Misafir Öğr. Üyesi Melike Aslı Sim ile 

kadınların sosyal medya platformlarında kendilerini var 

etme biçimlerinin online etnografi bağlamında nasıl 

kurgulandığını tartıştık. 
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Dr. Ümit Hamlacıbaşı ile “Bir Araştırma Yöntemi Olarak Duyusal 

Yürüyüş” başlığı altında Kapalıçarşı’nın tarih ötesi dokusunu tanıma, 

duyular ile kapsayıcı bir araştırmanın nasıl sağlanabileceğini 

gözlemleme fırsatı elde ettik. 

Parfümör ve Koku Uzmanı Vedat Ozan ile kokuların kültürel 

biricikliğini ve öğretilmişliğini tartıştık. 

Emrah Tuncer ile kendi doktora çalışmasının mekânsal 

tecrübelerini incelediği “Yedi Kardeşin izinde: Elâzığ, 

Karakoçan’da Yer, İnanç ve Dayanışma Algısı” isimli bir etkinlik 

gerçekleştirdik. 

“Hindistan’da Kremasyon ve Duyusal Deneyim” 

başlığı altında Dr. Elif Çamlıkaya ile Hindistan’daki 

ölüm, ölü gömme, ölüm sonrası yaşam ve ölünün 

sonrası yaşam pratiklerinin duyusal deneyimlerini 

öğrenme, bu pratiklerin tarihsel süreç ve dönüşümleri 

hakkında bilgi edinme fırsatı bulduk. 

Bölümümüzün değerli akademisyenlerinden Dr. Öğr. 

Üyesi Huri Kiraz Özdoğan ile “Sosyal Bilimler ve 

Hayvan İlişkisi” başlığı altında sosyal bilimlerin 

hayvan nesnelliğinin alışılagelmiş örüntüsü dışında 

araştırma öğesi olarak nasıl ve ne şekilde 

bulunabileceğini, hayvanlara olan bakış açımızın 

feminist bir okuma ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 

kendi içinde nasıl var ettiğini tartışma fırsatı bulduk. 
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Profesyonel tur rehberi Yaren Türkoğlu ile gerçekleştirilen “Tarihten Günümüze Duyularla Ayasofya Deneyimi”ni 

konuştuğumuz etkinliğimizde Ayasofya’nın dönüşümünü ve tarihsel dokusuyla birlikte ses ve ışık değişimlerinin geçmişten 

günümüze nasıl duyusal deneyimlerimizi de etkilediğini konuştuk. 

FELSEFE KULÜBÜ 

Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü olarak Felsefe Kulübü çatısı 

altında birçok etkinlik ekinlik gerçekleştirdik. Oldukça verimli 

geçirdiğimiz bir dönem geçirdik. Tüm etkinliklerimizdeki 

konuşmacılara ve dinleyicilere çok teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim 

döneminde görüşmek üzere. 

Etkinlik Takvimi: 

 20 Şubat: Vejetaryenliği ve Veganlığı “İnsan Nedir?” Sorusu 

Üzerinden Düşünmek  / Dr.Melike Durmaz 

 28 Şubat: Yapay Zekâ ve Felsefe Bağlamında Daniel Dennet’ın 

“Bilinç Kuramı” / Tarık Tazegül 

 10 Mart: Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümünün 25. Yılı 

Sempozyumu 

 21 Mart: Laozi dao de jing “Yol ve Erdem Klasiği” / Malik Buhari 

 4 Nisan: Wittgenstein’ın Yüzleri / Ediz Akatlar 

 10 Nisan: Niçin ‘Ölüm Bizim İçin Hiçbir 

Şeydir?’ / Özlem Karagöz 

 17 Nisan: Nefretin Görüngü Bilimi / Dr. 

Levent Yurdakul Kavas 

 24 Nisan: Bilimi Bu Kadar Yüce Yapan 

Nedir? / Denizalp Şimşek 

 2 Mayıs: Ekofeminizm: Kesişimsellik 

Perspektifinden Çevre Krizinin Kadınların 

Hayatına Etkisi  / Sebla Kazancı (Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi) 

 8 Mayıs: Uygulamalı Etik Çerçevesinde 

Temel Tartışmalar / Şafak Behram Güner 

 14 Mayıs: Felsefe Makalesi Yazma Çalıştayı 

/ Dr. Ömer Aygün 
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Yukarıda Melike Hocamızla veganlık ve vejetaryenlik üzerine 

konuştuğumuz etkinlikten bir kare. Aşağıdaki kare  ise mezunlarımızdan 

Özlem Karagöz ile, “Ölüm bizim için hiçbir şeydir, çünkü biz varken 

ölüm yoktur; ölüm gelince de biz yokuz” diyen bir Antik Yunan 

filozofunun, Epikouros’un etiğine ilişkin temel kavramları ele alarak 

kendisinin mektupları üzerinden hayatı ve felsefeyi ele alışını 

tartıştığımız etkinliğimizden. 

Yukarıdaki kare mezunlarımızdan Malik Bey’in 

“Doğu Felsefesi” üzerine konuşma yaptığı 

etkinliğimiz. 

“Felsefe Makalesi Yazma Çalıştayı” adlı dönemin 

son ve en uzun etkinliğinde (4 buçuk saat), 

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer 

Aygün bizlerle birlikteydi. Oldukça keyifli olan 

etkinlik felsefe öğrencileri için yol gösterici 

niteliğinde oldu.  

Başlık altındaki kare ise Hocamız Levent Kavas’ın 

konuşmacı olduğu “Nefretin Görüngü Bilimi” 

başlıklı etkinliğimiz. (Dinleyici sayısının en çok 

olduğu etkinlik.) 

PSİKOLOJİ KULÜBÜ 
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü olarak birçok etkinlik 

düzenliyoruz. Bunların arasında akademik etkinlikler, tartışma 

etkinlikleri ve sosyal etkinliklerimiz var. Akademik etkinliklerimizde 

alanında uzman hocalarımızdan araştırma alanlarına dair sunumlarını 

dinliyoruz. Bu etkinliklerin sonunda yaptığımız soru-cevap kısımları 

bize konu üzerinde derinlikli bir sohbet gerçekleştirme imkanı sağlıyor. 

Sosyal etkinliklerimizi ise tanışma toplantılarından tartışma 

etkinliklerine kadar çok geniş bir çerçevede gerçekleştiriyoruz. Tanışma 

toplantılarımızda, kulübümüze yeni katılan arkadaşlarımız ile 

birbirimizi tanırken tartışma etkinliklerimizde ise daha önceden 

belirlediğimiz bir konu çerçevesinde küçük gruplar halinde öğrenci 

arkadaşlarımız ile bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Pandemi 

öncesinde sosyal sorumluluk kapsamında dezavantajlı gruplara yardım 

temelinde gerçekleştirdiğimiz birçok etkinliğimizi ne yazık ki bu 

dönemde gerçekleştiremedik ancak her şey normale döndüğünde 

mutlaka devam edeceğiz. Bu dönemde de yüz yüze gerçekleştirdiğimiz 

etkinliklerimize içinde bulunduğumuz şartlar dahilinde online olarak 

hız kesmeden devam ediyoruz.  

 

Uzman Sosyal Psikolog Duygu Buğa ile 04.04.2021 

tarihinde yaptığımız Kadına Yönelik Ev İçi Şiddet İle 

Mücadele konulu İnstagram canlı yayınında, 

Türkiye'nin her dönemde var olan ama özellikle son 

dönemde büyüyen ve çok önemli bir problemi olan 
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Yudiensa kulübü ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz PsychoTetics 

isimli etkinliğimizde yeme bozukluklarını beslenme ve psikoloji 

açısından ele aldık. Beslenmenin yeme bozukluklarındaki rolünü 

Uzman Diyetisyen Deniz Eriş anlatırken Psikolojinin bu bağlamdaki 

rolünü de bizlere Doktor Öğretim Üyesi Seray Akça hocamız anlattı. 

Yeme bozukluklarının iki perspektiften de ele alındığı etkinliğimiz 

oldukça olumlu geri dönütlerle sonuçlandı. 

 

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Kulübü olarak “Psikolojide Etik 

İlkelerin İhlali” isimli etkinliğimizi 10 Mayıs Dünya Psikologlar 

Günü’nde Sayın Doç. Dr. Zeynep Tüzün’ün katılımıyla 

gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında hocamız psikolojide etik 

ihlallerin altını çizerken Türk Psikologlar Derneği konusunda da 

bilgilendirmelerde bulundu. Meslekte etkin ve yetkin olma kavramları 

günümüz psikolog ve psikiyatristleri bağlamında ele alınarak 

tartışıldı. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında soru cevap kısmı sürpriz 

konuğumuz Sayın Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin’in katkılarıyla devam 

etti. İki konuğumuz da meslek etiği konusunda katılımcılarımızı 

bilgilendirirken dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdiler. 

Hocalarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz. 

Tartışma etkinliği olarak gerçekleştirdiğimiz “Ekran 

Kullanımının Gerçeklik Algısıyla İlgisi Nedir? 

Pandeminin Bu Bağlamda Nasıl Bir Rolü Vardır?” 

etkinliğimizde üyelerimizle meet üzerinde buluştuk. 

Öncelikle gerçeklik algısının ve ekran kullanımının 

gerçekliğe etki edebileceği belirli süreleri tespit ettik. 

Kararlaştırdığımız bu temelin üzerinde pandeminin 

ekran kullanımının süresini nasıl etkilediği üzerine 

tartıştık. Temellerimizi attıktan sonra gerçeklik 

algımıza olabilecek etkilerini pozitif/negatif bir 

şekilde çıkarımlarda bulunarak ortaya sunduk. 

Çok önemli bulduğumuz “Kadına Yönelik Şiddet “ 

konusunda tartışma etkinliğimizi Zoom üzerinden 

gerçekleştirdik. Tartışma etkinliğimizde dünyada ve 

ülkemizde kadınların yaşadığı sorunlar ve maruz 

kaldıkları her tür şiddet hakkında birçok farklı bilgi 

öğrenip üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirdik. 

Kadına yönelik şiddetin her türü için 

bilgilendirmelerde bulunduk ve bunun olmasını 

engellemek için neler yapabileceğimizi konuştuk. 

Dünyada kadının toplumsal olarak eşit olabilmesi 

için aydınlatıcı farkındalıklar geliştirdik. 
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RUS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak gerçekleştirdiğimiz Yeni Yıl 

Kutlaması, öğrencileri ve öğretim görevlilerimiz Rus kültürünün 

önemli bir parçası olan Yeni Yıl Kutlaması çatısı altında birleştirdi. 

Etkinliğimiz Rusça olarak ve Türkçe anlık çeviri ile gerçekleştirildi. 

Öncelikle bölümüz öğretim görevlisi Ekaterina Guskova’nın Rus 

kültüründe Yeni Yıl adlı sunumunu izlendi ve bunu takiben Rusların 

genellikle Yeni Yıl kutlamalarında söyledikleri şarkılar söylendi ve 

oynadıkları oyunlar oynandı.  Katılımcılar son derece keyifli zaman 

geçirdiler. Ardından 2. sınıf öğrencilerinin önceden sürpriz olarak 

hazırlamış olduğu parodi ve dans videoları izlendi, oldukça beğeni 

topladı. Öğrencilerimizin ve bölüm hocalarımızdan Prof. Dr. Tamara 

Gurtueva’nın okudukları şiirler ile devam eden 

etkinliğimiz, Bölüm Başkanımız Dr. Hülya Arslan’ın 

konuşması ve yeni yıl dilekleri ile son buldu. Böylece 

içeriği Rus kültürü ve gelenekleri ile ilgili son derece 

eğitici olan etkinliğimizde keyifli vakit geçiren 

katılımcılar, online dahi olsa hep birlikte bir kutlama 

yapmanın heyecanı ve Rus kültürü konusunda yeni 

donanımlarla ayrıldılar. Bunun gibi  Rus kültürü ve 

tarihi içerikli etkinliklerimizde sizleri de her zaman 

aramızda görmeyi çok isteriz. Bilgi için Instagram’da 

@yediteperused hesabını takip edebilirsiniz. 
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SOSYOLOJİ TOPLULUĞU 
2021 Bahar döneminde Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak 

pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Aynı zamanda bölümümüzün 

topluluğu olan Sosyoloji Topluluğu çatısı altında da birçok etkinlik 

düzenleyerek verimli ve keyifli bir dönem geçirdik. Birbirimizden 

fiziksel olarak uzakta olsak da bu mesafeyi çevrimiçi olarak 

düzenlediğimiz bu etkinlikler vesilesiyle kapadığımıza inanıyoruz. İşte 

o etkinlikler; 

2 Mart – “Taşra Sıkıntısı: Dar Zamanlar, Geniş Meknalar, Toplumsal 

Cinsiyet” 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde konuğumuz olan 

Osman Özarslan, modern hayatın yeniden anlamlandırdığı sıkıntı 

kavramı ve olgusunu, bir taşra örneği bağlamında toplumsal cinsiyete 

odaklanarak ele aldığı "Taşra Sıkıntısı: Dar Zamanlar, Geniş Mekanlar, 

Toplumsal Cinsiyet" başlıklı çalışmasının çıkış noktası, sorunsalı, bulgu 

ve çıkarımlarını bizlerle paylaştı. 

9 Mart – "Pandemide Açığa Çıkan Örüntüler Üzerinden İktidar, 

Tertibat ve Doxa Tartışması: Türkiye'de Hekim Öznelliği" 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde 

"Pandemide Açığa Çıkan Örüntüler Üzerinden 

İktidar, Tertibat ve Doxa Tartışması: Türkiye'de 

Hekim Öznelliği" başlıklı konuşmasıyla Özen Beltan 

Demir’i konuk ettik. Demir, kaleme almış olduğu 

“Pandemi: Salgının Medikopolitiği - Covid - 19 

Kronikleri” kitabına dayanarak yaptığı konuşmasında 

hekim öznelliği, medikalizasyon, milliyetçi 

biyopolitika, neoliberalizm ve salgın üzerine  çıkarım, 

analiz ve bulgularını bizlerle paylaştı. 

11 Mart – “Türkiye’de Farklı Olmak” Etkinliği 

Sosyoloji Topluluğu’nun Sociology Talks Serisi başlığı 

altında gerçekleşen ve Prof. Binnaz Toprak’ın 

konuşmacı olduğu etkinlikte ülkemizde “farklı” 

olmanın üzerine konuştuk. 
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16 Mart – “Öznenin Sesi: Pandemi Döneminde Göçmen Kadın Emeği” 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde konuğumuz olan 

Gaziantep Kırkayak Kültür Merkezi'nden Damla Deniz Cengiz ve 

Emine Doğan, Gaziantep’te yaşayan göçmen kadınların pandemi 

döneminde iş ve aile hayatlarında karşılaştıkları sorunlardan ve 

Kırkayak Kültür'ün farklı toplumsal grupları bir araya getiren kültür 

sanat çalışmalarını bizlerle paylaştı. 

20 Mart – “Televizyon Dizilerinde Feminizmin Soluk İzi” Etkinliği 

Doç. Dr. Özlem Akkaya’nın konuk olduğu, Sosyoloji Topluluğu’nun 

Sociology Talks Serisi kapsamında düzenlenen bu etkinlikte 

televizyonda yayınlanan dizileri feminist perspektiften ele aldığımız bir 

değerlendirme yaparak keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. 

23 Mart – “Uluslarası Terörizm Çerçevesinde Siyaset ve Toplum 

Analizi: İstanbul ve Londra Vakaları” 

Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimize konuk olan Baturay Yurtbay, 

Türkiye’de terörizm ve İstanbul 2003 terör saldırıları, terörizme 

kurumsal yanıtlar ve kurbanların algı ve düşünceleri; Birleşik Krallık’ta 

terörizm ve Londa 2005 terör saldırıları ve yine kuramsal yanıtlar ve 

kurbanların algı ve düşüncelerinin ana odağı oluşturduğu çalışmasını 

bizlerle paylaştı. 

30 Mart – “İki Savaş Arası Dönemde Türkiye'de 

Nüfus Politikası ve Nüfus Söylemi” 

Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif Çağış’ı 

konuk ettiğimiz Sosyal Bilimler Kolokyumu 

dersimizde, iki savaş arası dönemde Türkiye'nin 

nüfus politikası ve nüfus söyleminin analiz edileceği 

ve tarihsel arka plan ile birlikte; Türkiye'nin Batı ile 

ilişkileri, hakim ideolojiler, demografik trendler ve 

devlet kapasitesine bakılarak iki savaş arası 

dönemde Türkiye'deki pronatalizmin, dönemin 

diğer örneklerine nasıl benzeyip onlardan nasıl 

farklılaştığının tartıştık. 

31 Mart – “Ölüm ve Ölme Bağlamında Sevmenin, 

Duyumsamanın ve Aşkın Sosyolojisi” Etkinliği 

Doç. Dr. Adem Sağır’ın katılımıyla gerçekleşen 

Sosyoloji Topluluğu’nun düzenlediği  “Ölüm ve 

Ölme Bağlamında Sevmenin, Duyumsamanın ve 

Aşkın Sosyolojisi” başlıklı etkinlikte ölüm sosyolojisi 

üzerine konuştuk. 
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2 Nisan – “Göçmenlerin Aynasından COVİD-19 Salgınında Dünya” 

Etkinliği 

Sosyoloji Topluluğu’nun Sociology Talks Serisi başlığı altında 

gerçekleşen ve Dr. Besim Can Zırh ve Dr. İlhan Zeynep Karakılıç’ın 

konuşmacı olduğu etkinlikte göçmenlerin Covid-19 döneminde 

yaşadığı deneyimler, konuşmacı hocalarımızın bu konudaki çalışması 

üzerine konuştuk. 

13 Nisan – “Yemek Sosyolojisi 

Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimizde Boğaziçi 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Zafer 

Yenal, “Yemek Sosyolojisi” başlıklı konuşmasında, 

yeme ve içmenin saf ihtiyaç gidermenin ötesinde, 

dönemin ruhu, toplumsal değişim, kültürel anlamlar 

ve tüketim ile doğrudan ilişkili olduğunu bizlerle 

paylaştı. 

6 Nisan – ''Nöbetleşe Dışlanma: Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü'' 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde konuğumuz Doç. Dr. 

Mim Sertaç Tümtaş bizlere kitlesel göç ile Suriye'den gelen 

göçmenlerin toplumsal yaşam deneyimleri ve yerleşik halk ile  

etkileşim dinamiklerini Şanlıurfa, Hatay ve Mersin örnekleri 

üzerinden sundu ve saha çalışmalarının bulgu ve analizlerini bizlerle 

paylaştı. 

20 Nisan – “Türkiye'de Antisemitizm ve Antisemitizm 

Çalışmalarının Önemi” 

"Türkiye'de Antisemitizm ve Antisemitizm 

Çalışmalarının Önemi" başlıklı konuşmasıyla Sivil ve 

Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK) Yönetim Kurulu 

Başkanı Işıl Demirel'i konuk ettiğimiz  Sosyal Bilimler 

Kolokyumu/Seminer dersimizde, Demirel 

antisemitizmin ne olduğu ve ne olmadığını, tarihsel 

süreç içinde aldığı biçimleri ve ülkemizdeki 

tezahürlerini bizlerle paylaştı. 
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27 Nisan – “The Afterlife of Gender: Sovereignty, Intimacy and 

Muslim Funerals of Transgender People” 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde konuk olan Aslı 

Zengin,  “The Afterlife of Gender: Sovereignty, Intimacy and Muslim 

Funerals of Transgender People” başlıklı makalesi üzerine yaptığı 

sunumda, araştırması kapsamında Türkiye’de yaygın olarak 

uygulanan cenaze ve yas ritüellerinin cinsiyetlendirilmiş yapısından 

ve bu ritüellerin trans bireyler üzerinde nasıl değişkenlik 

gösterdiğinden bahsederek konuyu egemenlik ve mahremiyet 

kavramları çerçevesinde tartıştı. 

28 Nisan – “Training on Academic Integrity and Plagiarism” 

Akademik dürüstlük ihlalleri ve intihale ilişkin bölümümüze 

yönelik Bilgi Merkezi tarafından verilen bir eğitim düzenledik. 

 

4 Mayıs – “Yeni Osmanlıcılık; Hınç, Nostalji, 

Narsisizm” 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimize konuk 

olan  Nagehan Tokdoğan, Yeni Osmanlıcılık olgusunu, 

hınç, nostalji ve narsisizm kavramları ile siyasal 

sembollere odaklanarak ele aldığı çalışmasının çıkış 

noktası, bulgu ve çıkarımlarını bizlerle paylaştı. 

9 Mayıs – “Kahoot Night” Etkinliği 

Yoğun geçen vize haftalarımızında ardından bir araya 

gelerek sosyolojiye dair sorulardan oluşan bir oyun 

oynayarak hep birlikte eğlenceli bir etkinlik 

gerçekleştirdik. 

11 Mayıs – “Onun Filmi” Belgeseli 

Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde on dört 

kadın yönetmenin hikaye ve görüşleri ile üretim 

sürecinde yaşadıkları deneyimleri izleyiciye aktaran 

"Onun Filmi" belgeselini izledikten sonra, belgeselin 

yönetmenleri Su Baloğlu  ve Merve Bozcu ile belgesel 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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18 Mayıs – “Kendimi Bildim Bileli/ LİSTAG” 

LİSTAG tarafından yayınlanan Kendimi Bildim Bileli başlıklı 

kitabın editörü Yasemin Zeynep Başaran ve kitabın yazarları ile 

LİSTAG ebeveynlerini konuk ettiğimiz Sosyal Bilimler Kolokyumu 

dersimizde, kitaptan hikayeleri dnlediğimiz okuma tiyatrosu 

etkinliğinin ardından konuklarımızla Kendimi Bildim Bileli kitabı, 

LİSTAG ve LGBTİ+ hakkında uzun ve keyifli bir sohbet 

gerçekleştirdik. 


