T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
KADİRLİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ
1. SINIF GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)
Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

BBY 101

Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş

4+0

4

4

Dersin amacı, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne yeni başlayan öğrencilerin bu bilim dalıyla
tanışmalarını, temel kavramları öğrenmelerini ve daha sonra alacakları dersler için alt yapı
oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Bilgi, bilgi gereksinimi, bilgi ve belge yönetimi kavramları, türleri
ve özellikleriyle bilgi kaynakları, bilgi merkezleri türleri (kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezleri)
bilgi hizmetleri, bilginin düzenlenmesinde sistemler, sistem analizi kavramı, bilgi merkezlerinde
yönetim konuları ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

BBY 103

Temel Osmanlıca I

4+0

4

5

Dersin amacı, öğrencilere Osmanlıca matbu metinleri okuyabilme ve Latinize edebilme yetisini
kazandırmaktır. Dersin içeriği, Osmanlıca matbu metinlerin okunması ve Türkçe transkripsiyonunun
öğretilmesidir.

Dersin Kodu
BBY 107

Dersin Adı
Bilgi Kaynakları I

T+U

Kredi

AKTS

3+0

3

5

Dersin amacı, mesleki alan ve disiplin ile ilgili okuma ve araştırma için kaynak ve bilgi sağlayacak
literatür bilgisini edinmek, bibliyografik kaynakların ve mesleki kaynakların (basılı ve elektronik)
özelliklerini danışmanlık kaynağı olarak öğretmek; bilgi merkezindeki bilgi kaynakları için yapılacak
işlemlerin tanımlanması ve uygulama becerilerinin edinilmesi, basılı ve elektronik danışma
kaynaklarının tanıtımıdır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

DOY 101

Dijital Okuryazarlık

2+0

2

3

Derste, öğrencilere okuryazarlık ve dijital okuryazarlıkla alakalı temel bilgiler verilir. Öğrencilerin;
İnternet’in Temel Kavramları, İnternet’in Gelişim Süreci, Web Tarayıcıları, Arama Motorları, E-Devlet,
Taşınabilir Teknolojiler, Taşınabilir Teknolojilerin Özellikleri, Taşınabilir Teknolojilerle İlgili Bazı
Hizmet ve Protokoller, Web 2.0’In Sunduğu Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri, Sosyal Ağların
Farklı Kullanım Amaçları, Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı ve Akıcılığı, İnsanlık Tarihi Boyunca
Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi, Teknoloji Felsefeleri, Sosyal Paylaşım
Araçlarında Sosyalleşme ve Kendini Sunum Davranışları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilişim Etiği,
Teknoloji ve Yaşam boyu Öğrenme, Geleceğin Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları
amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere; bilimsel araştırma süreçlerini, mesleklerine ve hayatlarına yönelik
olarak bilgi arama, erişim, değerlendirme, kullanma ve iletme/sunma bilgi/becerilerini geliştirmek ve
onların bilgi toplumunun gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarını öğretmektir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

AİİT I

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

2+0

2

2

Bu dersin amacı, Atatürk’ün gerçekleştirdiği ilke ve inkılâpların öğrencilere aktarılmasıdır. Ders
içeriğinde, İnkılâbın tanımı ve Türk inkılâbı, Osmanlı Devletinin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli
Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar, Lozan
Barış Antlaşması ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

ENF I

Temel Bilgi Teknolojileri I

2+2

3

4

Dersin amacı, bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri kavrayabilmek,
bilgisayarın donanım yapısının ve işleyişinin kavranması, bilgisayar programları ve ağ sistemlerinin
anlaşılmasıdır. Bu derste, öğrenciler bilgisayar teknolojisine ilişkin teorik bilgileri öğrenmelidir. Ayrıca
bilgisayar laboratuvarında bilgisayar işletim sistemleri, kelime işlemci yazılımı, elektronik tablolama
yazılımı, sunum yazılımı, İnternet tarayıcıları ve arama motorları uygulamalarını başarmaları
gerekmektedir.

Dersin Kodu
TD I

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

2+0

2

2

Türk Dili I

Dersin amacı, dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini
öğretmek; Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını
sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek; topluluk önünde sunum yapabilme
becerisini kazandırmaktır. Bu derste, dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî
dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir,
deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

YDİ I

İngilizce I

3+0

3

5

Ders, öğrencilerin temel İngilizce dilbilgisi, dil kuralları, İngilizce yazma, okuma, anlama ve dinleme
konularında yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler ders kapsamında dilbilimsel yetkinlik
kazanmaktadır. Dersin içeriği, ders kapsamında İngilizce dilbilgisi kuralları öğretilmektedir. İngilizce
metinler üzerinden okuduğunu anlama alıştırmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin farklı konularda
İngilizce dilinde konuşması sağlanmaktadır.

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ (II. YARIYIL)
Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

BBY 102

Arşivciliğe Giriş

4+0

4

4

Bu dersin amacı, arşivin tanımı ve içeriğinin öğretilmesi, arşiv - kamu ilişkisinin kavratılması, arşiv
terimlerinin öğretilmesi, arşiv türleri ve arşivcilik yöntem ve tekniklerinin gerekliliği konusunun
aydınlatılması, arşiv malzemesinin tür ve özelliklerinin öğretilmesi, arşiv yönetiminin temel
aşamalarının öğretilmesi, arşiv ve arşivlik malzeme ayrımının yapılmasının öğretilmesidir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

BBY 104

Temel Osmanlıca II

4+0

4

5

Dersin amacı, öğrencilere Osmanlıca matbu metinleri okuyabilme ve Latinize edebilme yetisini
kazandırmak. Dersin içeriği, Osmanlıca matbu metinlerin okunması ve Türkçe transkripsiyonunun
öğretilmesidir.

Dersin Kodu
BBY 106

Dersin Adı
Bilgi Kaynakları II

T+U

Kredi

AKTS

3+0

3

4

Dersin amacı, mesleki alan ve disiplin ile ilgili okuma ve araştırma için kaynak ve bilgi sağlayacak
literatür bilgisini edinmek, bibliyografik kaynakların ve mesleki kaynakların (basılı ve elektronik)
özelliklerini danışmanlık kaynağı olarak öğretmek; bilgi merkezindeki bilgi kaynakları için yapılacak
işlemlerin tanımlanması ve uygulama becerilerinin edinilmesi, basılı ve elektronik danışma
kaynaklarının tanıtımıdır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

BBY 110

Bilim Tarihi

3+0

3

4

Bu dersin amacı, öğrencilere bilgi tarihi ve bilgi toplumu hakkında bilgi vermektir. Dersin içeriğinde,
bilgi tarihi, bilgi toplumu, sanayi öncesi ve sonrası toplumlarda bilginin gelişimi, bilgi toplumunun
ölçütleri ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

AİİT II

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2+0

2

2

Derste, 1914’den 29 Ekim 1923’e kadar Millî Mücadelenin bütün aşamaları; kongreler, antlaşmalar ve
muharebeler incelenmektedir. Atatürk devrimlerinin dayandığı kavramlar ve temel ilkeler ele
alınmaktadır. Çağdaşlaşma bağlamında eğitim, kültür, ekonomik ve kültürel hayatta yaşanan gelişmeler
incelenmektedir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

ENF II

Temel Bilgi Teknolojileri II

2+2

3

4

Dersin amacı, bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar teknolojisindeki yenilikleri kavrayabilmek,
bilgisayarın donanım yapısının ve işleyişinin kavranması, bilgisayar programları ve ağ sistemlerinin
anlaşılmasıdır. Bu derste, öğrenciler bilgisayar teknolojisine ilişkin teorik bilgileri öğrenmelidir. Ayrıca
bilgisayar laboratuvarında bilgisayar işletim sistemleri, kelime işlemci yazılımı, elektronik tablolama
yazılımı, sunum yazılımı, İnternet tarayıcıları ve arama motorları uygulamalarını başarmaları
gerekmektedir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

TD II

Türk Dili II

2+0

2

2

Dersin amacı, dilin özelliklerini ve sosyal hayattaki yerini kavratmak; Türkçenin tarihî dönemlerini
öğretmek; Türkçenin ses ve şekil yapısını kavratıp, imlâ-noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmasını
sağlamak; anlam ve görevleri bakımında kelimeleri öğretmek; topluluk önünde sunum yapabilme
becerisini kazandırmaktır. Bu derste, dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî
dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir,
deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları ele alınmaktadır.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T+U

Kredi

AKTS

YDİ II

İngilizce II

3+0

3

5

Ders, öğrencilerin temel İngilizce dilbilgisi, dil kuralları, İngilizce yazma, okuma, anlama ve dinleme
konularında yetkinlik kazanmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler ders kapsamında dilbilimsel yetkinlik
kazanmaktadır. Dersin içeriği, ders kapsamında İngilizce dilbilgisi kuralları öğretilmektedir. İngilizce
metinler üzerinden okuduğunu anlama alıştırmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin farklı konularda
İngilizce dilinde konuşması sağlanmaktadır.

Doç. Dr. Burak KOCAOĞLU
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölüm Başkanı

