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ORTAK DERSLER DERS İÇERİKLERİ 

 

ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2 0 2) 2 AKTS 
Türk devrimine kavramsal yaklaşım, Değişen dünya, Ortaçağ Avrupa’sından modern Avrupa’ya, 
Lale Devri’nden Meşrutiyet hareketlerine Osmanlı modernleşmesi, 20. yüzyıl başında Dünya 
siyaseti ve Osmanlı Devleti, 1914-1918 Dünya’da kitlesel çatışmaya yol açan süreç, Birinci Dünya 
Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkesi ve savaş sonrası Anadolu, Mustafa Kemal, bakışı, 
amacı ve yöntemi, Örgütlenme süreci; Genelgeler ve Kongreler, Misak-ı Milli ve Ulusal 
Bağımsızlık, Konferans ders: Tarihten güncele Ermeni Sorunu, Konferans ders: Atatürk’ün 
yazdıkları ve Atatürk hakkında yazılanlar. 
 

ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2 0 2) 2 AKTS 
Ankara’da ulusal meclisin açılması, Silahlı mücadele dönemi, Ateşkesten antlaşmaya, Devrim 
zamanı, Demokrasi denemesi, yaşanan tartışmalar ve devrimler, Yeni devlet, yeni hukuk, yeni 
ekonomi, yeni kültür, İkinci demokrasi denemesi, Türk dış politikası, Devrimin kuramsal boyutu: 
felsefesi, ilkeleri, Atatürk’ten günümüze Türkiye, konferans ders ve belgesel sunumu: Kıbrıs 
sorunu. 
 
TDL 1001 TÜRK DİLİ (2 0 2) 2 AKTS 
Dersin amacı, ilkeleri ve konuları hakkında bilgilendirme, Dil nedir? Dilin doğuşu, gelişimi ve 
özellikleri, Dil-Kültür ve Dil-Düşünce-Duygu bağlantılarının tanımı ve önemi, Dil aileleri ve 
sınıflandırmaları, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri, Altay dillerinin ortak özellikleri, 
Konuşma dili ve yazı dili, anadili, lehçe ve ağız nedir?, Türk Dili’nin tarihi gelişimi, dönemleri, 
Günümüzde Türk Dili’nin dünya ve Türkiye’deki durumu, Türkçe’nin ses özellikleri, ses olayları, 
Türkçe’nin yazım kuralları ve noktalama işaretleri, Türkçe vurgu-tonlama. 
 

TDL 1002 TÜRK DİLİ (2 0 2) 2 AKTS 
Kelime türleri, Kelime grupları, Cümle bilgisi, Cümle türleri, Dil yanlışları ve anlatım bozuklukları, 
Sözlü kompozisyon türleri, Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, Yazılı anlatım türleri, Düşünce 
yazıları, İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Bilimsel araştırma yöntemleri, Edebiyat 
ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Retorik 
uygulamaları. 
 
YDİ 1001 (2 0 2) 2 AKTS 
Meeting people, People and possessions, Daily life, Time off, Homes and shops, Good times, bad 
times, Films, music, news, Let’s go away, All in a day’s work, Mind and body, Future plans, Life 
experiences. 
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YDİ 1014 (2 0 2) 2 AKTS 
Voc. Countries and nationalities, phone numbers, jobs, Gr. Positive and Wh- questions, subject 
pronouns, a and an article; be negative, adjectives, possessives, Voc: numbers, yes / no questions 
and short answers, personal possessions, Gr: Review of the unit. Ls : numbers with teen, ty, 
sentence stres, Voc. adjectives, personal possesions, family, how many phrase Gr. Have got, 
possessives, Voc. time words, how much things in a house, prepositions of place Gr. Review of the 
unit. , Voc. daily routines, free time activities, time phrases with on, in ,at, every Gr. Present 
simple; positive and Wh questions, Present simple, negative and yes/no questions. , Voc. months 
and dates, frequency adverbs Gr. Subject and object pronoun Ls : dates, Midterm, Voc. free time 
activities, thing you like and don t like Gr. Present simple positive and negative forms, questions 
and short answers., Voc. food and drink, countable and uncountable nouns, Gr. Review of the unit. 
Ls . questions with would you like , Voc. places in a town / the country , rooms and things in a 
house Gr. There is / there are , How much .... / How many ... ; some , any, a, Voc. Shop language, 
things to buy in a shop , clothes Gr. Plural nouns , Review of the unit Ls : in a shop, Voc. 
adjectives, life events, Gr. Past simple :be , past simple 2, regular and irregular verbs: positive and 
Wh questions, Voc. weekend activities, adjectives with very, really, quiet, too Gr. Reviwe of the 
unit. Ls . showing interest 
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