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1.YARIYIL 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TUR 101 Türk Dili I 1.Yarıyıl 2 0    2 2 
Bu dersin amacı öğrencilerde dil bilincini oluşturma, Türkçenin yapı ve anlam özelliklerini kavrama, sözlü ve yazılı 
anlatımda Türkçenin kurallarını öğrenip uygulayabilme, fikir ve tasarılarını yazılı olarak aktarabilme becerisi 
kazanabilmesi, dilini etkili ve güzel kullanmasına katkı sağlamaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 1.Yarıyıl 2 0    2 2 

Dersin amacı, öğrencinin dönem sonunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihine ilişkin temel kavramları açıklayabilmesi ve 
ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk devletinin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

ING 101 İngilizce  1.Yarıyıl 2 0 2 2 
Dersin amacı; öğrencilerin ingilizce olarak kendini tanıtması, rutin olarak yaptığı şeyleri belirtmesi, boş zaman aktivitelerini 
anlatması,  geçmiş deneyimlerini, sevdiği yemekleri,hoşlandığı şeyleri belirtmesi,  ailesini ve arkadaşlarını tanıtması, 
etrafındaki yerlerden söz edebilmesidir. 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 101 Anadolu Uygarlıkları I 1.Yarıyıl 3 0 3 6 
Tarih öncesi dönemlerden  Demir Çağı’na uzanan süreçte, Anadolu’da yerleşen uygarlıkların tarihi, coğrafi, siyasi ve 
kültürel bağlamda tanıtılması ve  diğer çağdaş uygarlıklar ile etkileşimleri, Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikler ve 
uygarlık tarihine etkileri irdelenecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 103 Tarih Öncesi Sanat 1.Yarıyıl 3 0 3 6 
Prehistorya’nın genel hatlarıyla tanımlanmasının yanı sıra  Prehistorik Arkeoloji’de uygulanan teknik ve yöntemler; 
Paleolitik kültürlerde  avcılık-toplayıcılık ekonomisi; Prehistorya’da Ateş; Paleolitik yerleşimler ve barınaklar; Tarih 
Öncesi Sanat ve İnançlar; Türkiye Prehistoryası, Mezolitik Çağ ve Avrupa Kültürleri; Türkiye’de Çanak Çömleksiz 
Neolitik Çağ ve Türkiye’de Çanak Çömlekli Neolitik Çağ konularını kapsamaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 105 Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası 1.Yarıyıl 3 0 3 6 

Anadolu'nun antik dönemler  tarihi coğrafyasını, antik bölgeler ve kentler bağlamında kapsamlı bir şekilde tanıtmak, antik 
bölge ve kentlerin kültürel olarak anlaşılmasını içermektedir. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
2.YARIYIL 

 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 111 Kültürel Miras 
 1.Yarıyıl 3 0 3 3 

Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, 
yasalar ve kararlar; kültürel mirasın tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras 
ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisini açıklamaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 107 Turist Rehberliği, Genel Turizm Bilgisi ve Turizm Mevzuatı I  1.Yarıyıl 2 0 2 3 
Turizm ve turizm ilişkin kavramları öğretmek, turizm çeşitlilikleri hakkında bigi sahibi olmanın yanı sıra turizmin 
ekonomiye ve ilişkili olduğu diğer sektörlere olan katkılarını tartışmaktır. Turizm mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi 
olunması amaçlanmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 109 Araştırma Yöntem ve Teknikleri  1.Yarıyıl 2 0 2 3 
Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem ve  araştırmaya giriş konularında bilgi sahibi olarak araştırma probleminin 
tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri ve veri toplama yöntemlerinin yanı sıra bilimsel 
araştırmalarda doğru referans vermenin öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 115 Turizm Sosyolojisi 1.Yarıyıl 3 0 3 3 

Bu dersin içeriğini; genel hatlarıyla turizm sosyolojisinin ortaya çıkışı, gelişimi ve genel çerçevesi, turizm olgusunun 
tarihsel arka planı, boş zaman ve rekreasyon kavramları ve ilişkisi, turizmin gelişmesinin sosyo-kültürel etkileri, kültür ve 
turizm etkileşimi, turizmde iş-emek piyasası, küreselleşme ve turizm ilişkisi ve turizm gelişiminin çevresel etkileri 
oluşturmaktadır 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 113 Temel Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 4.Yarıyıl 2 0 2 3 

Temel sağlık ve ilkyardım bilgisi konularında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TUR 102 Türk Dili II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu dersin amacı öğrencilerde dil bilincini oluşturma, Türkçenin yapı ve anlam özelliklerini kavrama, sözlü ve yazılı 
anlatımda Türkçenin kurallarını öğrenip uygulayabilme, fikir ve tasarılarını yazılı olarak aktarabilme becerisi 
kazanabilmesi, dilini etkili ve güzel kullanmasına katkı sağlamaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Dersin amacı, öğrencinin dönem sonunda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihine ilişkin temel kavramları açıklayabilmesi ve 
ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk devletinin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

ING 102 İngilizce II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Dersin amacı; öğrencilerin ingilizce olarak kendini tanıtması, rutin olarak yaptığı şeyleri belirtmesi, boş zaman aktivitelerini 
anlatması,  geçmiş deneyimlerini, sevdiği yemekleri,hoşlandığı şeyleri belirtmesi,  ailesini ve arkadaşlarını tanıtması, 
etrafındaki yerlerden söz edebilmesidir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 102 Anadolu Uygarlıkları II  2.Yarıyıl 3 0 3 6 
Demir Çağları’ndan Geç Antik Dönemlere değin uzanan süreçte,  Anadolu’da yerleşen uygarlıkların tarihi, coğrafi, siyasi 
ve kültürel bağlamda tanıtılması ve  diğer çağdaş uygarlıklar ile etkileşimleri, Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikler ve 
uygarlık tarihine etkileri irdelenecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 104 Antik Çağ Sanatı I  2.Yarıyıl 3 0 3 6 
Dersin içeriğinde Antik Çağ'da Anadolu ve Avrupa'da ortaya çıkan başlıca uygarlıkların kültür ve sanatı, şehircilik, mimari, 
resim, heykel ve küçük buluntular bağlamında tanıtılacaktır. Tarihi süreçlerde sanatın gelişimi ve uygarlıklar arasındaki 
iletişim ve  etkileşim sanat eserleri üzerinden incelenecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 106 Mitoloji I  2.Yarıyıl 3 0 3 6 
Mitoloji nedir? Arkeoloji ile Mitoloji ilişkisi ve diğer dünya kültürlerinin mitolojilerinin birbirlerine etkisi ile Klasik Yunan 
Mitolojisinin doğuşu ve etkilendiği unsurlardan bahsedilecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 108 Dinler Tarihi  2.Yarıyıl 3 0 3 3 
Dinlerin doğuşu, uygarlık tarihine etkileri, uygulama ve ritüelleri, kadim uygarlıkların dinleri ve inanç sistemleri 
bağlamında Anadolu topraklarında doğan din ve inanç sistemlerinin anlatılması amaçlanmaktadır. Dinlerdeki inanç ve 
uygulamaların mahiyeti, farklı uygulama biçimleri ile onların insan veya toplum hayatındaki temel işlevlerini kavratmak; 
pratik uygulamalardan hareketle dinlerin hümanist ve rasyonel temelde dinin anatomisini sunmaktır.  Anadolu topraklarında 
doğan din ve inanç sistemlerinin anlatılmasıyla rehber adaylarına ülkemiz inanç turizmi hakkında yol göstermesi 
amaçlanmaktadır. 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 110 Türk Halk Bilimi  2.Yarıyıl 2 0 2 3 
Dersin içeriğinde folklor kavramı ve tanımı; halk ve halkîlik; folklorun alanı, folklorun amacı, folklorun ilişkide olduğu ve 
yararlandığı bilim dalları, manevi kültür mahsûlleri, maddî kültür mahsulleri, folklor ve edebiyat ilişkisi ; folklore ve 
fakelore; folklorda varyant; authentism kavramı ve orijinallik; folklorun genel kuralları; kanunları; folklor akımları; 



 

 
 

 

 

 
 
3.YARIYIL 

 

okulları; folklor metodolojisi. Türkiyede folklor, ilk folklor çalışmaları; Türk folklorunun kaynakları; yazılı kaynaklar,sözlü 
kaynaklar; görsel kaynaklar, maddi kaynaklar Türk folkloru ile ilgili yayınlar; Türk folkloru ile ilgili ilmî toplantılar ve 
kurslar; Türk folkloru ile ilgili kurum ve kuruluşlar; folklorla ilgili arayışlar, anlayışlar, yaklaşımlar. Halk bilimi konularının 
Türk folkloru örnekleriyle açıklanması. Türk halk biliminin sorunlarının tespit edilmesi ve metotlarının belirlenmesi yer 
almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 112 Anadolu Düşünürleri  2.Yarıyıl 2 0 2 3 

Antik dönemlerden Cumhuriyet Dönemi’ne değin süreçte Anadolu topraklarında doğan felsefi akımlar ve Anadolu’da 
yetişmiş ünlü düşünürlerin tanıtılması amaçlanmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 114 Güzel Sanatlar 2.Yarıyıl 3 0 3 3 
Bu ders, öğrencilerin sanat ve sanat tarihi hakkında genel bilgiler edinmelerini, sanat tarihinin dünyada ve Türkiye’de nasıl 
bir bilim dalı haline geldiğini öğrenmelerini, sanat tarihi terminolojisi ve araştırma yöntemlerini kavramalarını 
amaçlamaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 116 Meslek Etiği 2.Yarıyıl 3 0 3 3 
Etik ve ahlak kavramları, ahlak kurallarının belirlenmesinde çevresel ve toplumsal faktörlerin etkileri, meslek hayatında 
kişileri yozlaşmaya sürükleyen faktörler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Meslek etiği ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması 
ve öneminin irdelenmesi; rehber adaylarına meslek hayatlarında karşılaşacakları  etik ve etik dışı davranışların açıklanması 
amaçlanmaktadır. 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

KRP 102 KARİYER PLANLAMA 2.Yarıyıl 1 0 1 2 
Dersinin amacı, iş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri 
ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve öğrencilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisi 
kazandırmaktır. Kariyer Planlama, çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun 
ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir. Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli 
olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek 
motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratır. Bireysel uygulama yapılacak bir derstir. Kariyer planlama ve iş 
araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlar. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 201 Bizans Sanatı 3.Yarıyıl 3 0 3 6 
4.-15.yüzyıllar arasında, Bizans Uygarlığı’nın sanat geleneklerini ortaya koyarak, tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyal girdiler 
doğrultusunda sanat serlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Dönemin terminolojisini algılayabilmek, birikimlerini 
müzecilik bilimine aktarabilmek, bölgesel farklılıkları kavrayabilmek, dönemin yapı türlerini algılayabilmek ve dönem 
eserlerini çağdaşları ile karşılaştırabilmek bu dersin kazanımları arasındadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 203 Mitoloji II 3.Yarıyıl 3 0 2 6 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Dersin içeriği Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öykülerini kapsamaktadır. Dersin 
amacı; uygarlıkların sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine nasıl 
yansıdığının aktarılması ve karşılaşılan  mitolojik bir sahneleri içeren eserlerin  yorumlanmasıdır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 205 Antik Çağ Sanatı II 3.Yarıyıl 2 0 2 6 
Antik Çağ’da Anadolu’da ve Avrupa’da ortaya çıkan başlıca uygarlıkların kültür ve sanatı şehircilik, mimari, resim, heykel 
ve küçük buluntular bağlamında tanıtılır. Tarihi süreçte sanatın gelişimi ve medeniyetler arasındaki etkileşim  ve iletişim 
sanat eserleri üzerinden incelenir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 207 Türkiye’nin Turizm Coğrafyası I 3.Yarıyıl 2 0 2 3 
Türkiye'de coğrafya ve turizm ilişkisini, turizme sunulan doğal turistik kaynakları, beşerî turistik kaynakları, turistik 
konaklama ve ulaşım imkanlarını, turizm potansiyelini, coğrafi ve kültürel cazibe merkezlerinin sorunlar ve çözüm 
önerilerini tartışmak ve öğretmek amaçlanmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 209 Arkeoloji I 3.Yarıyıl 3 0 3 6 
Arkeolojinin ne demek olduğu ve gelişim süreci, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri ve terminoloji açıklanacak; arkeoloji 
biliminin uzmanlık alanları olan  mimari, heykel ve seramik ile ilgili kavramlar; mimaride antik kentler ve yapı tipleri, sivil, 
sosyal, kültürel, ticari, dinsel ve ölü yapıları; heykel ve seramik sanatında ise uygulanan ikonografi, teknikler  ve malzeme 
temsilleriyle anlatılacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 211 Antik Çağ’da Yaşam 3.Yarıyıl 2 0 2 2 
Antik Yunan ve Roma Döneminde sosyal hayata dair kavramların, görsel ve yazılı kaynaklar yardımıyla incelenerek 
toplumların sosyal yapısı ve yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrencilere Yunan ve Roma kültüründe gündelik 
yaşam hakkında bilgi verilerek, öğrencilerin turizm rehberliğindeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 217 Geleneksel Türk El Sanatları   3.Yarıyıl 2 0 2 2 
Geleneksel Türk El Sanatları dersi, Türk kültürünün zengin ve çok katmanlı birikiminden yararlanarak yüzyıllar içinde 
üretilen sanat eserlerini temel nitelikleri, malzemeleri, yapım teknikleri açısından tanıtan ve örnekler aracılığıyla inceleyen 
bir ders olarak kurgulanmıştır. El yazma kitaplarıyla ilgili hat, cilt, tezhip (bezeme), tasvir (resim), ebru, ince oyma sanatları, 
çini-seramik, kumaş, halı, kilim, maden, ahşap, taş ve diğer küçük el sanatları dersin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Ders 
kapsamında düzenlenen müze, galeri, sergi gezileri ile derste görülen örneklerle daha yakından karşılaşma olanağı 
sağlanmaktadır. Ayrıca tüm geleneksel sanatların güncel ve modern uygulamaları da tanıtılmakta; el sanatlarına kaynaklık 
eden ögelerdeki değişim ve dönüşüm süreci ile ilgili gelişmeler aktarılmaktadır. 



 

 

 
 
4.YARIYIL 

 
 
 

 
 

 
 

 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 219 Turist Psikolojisi ve İletişim 3.Yarıyıl 2 0 2 3 
Toplumu oluşturan bireylerin toplumsal konumlarıyla birlikte, psikolojik boyut diye adlandırabileceğimiz içsel boyutta 
ayrılmaz bir bütündür. Bütünün parçalarını daha iyi anlayabilmemiz için davranış biliminin verilerinden yararlanmak, daha 
sağlıklı daha etkili bir iletişimi sürdürebilmek amacıyla turistlerin de davranış ve beden dilinin ilettiği iletileri öğretmek ve 
paylaşmak. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 221 Mesleki Yabancı Dil I 3.Yarıyıl 2 0 2 3 
Dersin amacı temel mesleki kavram ve tanımlar ile ilgili temel mesleki yabancı dil bilgisi yeterliliğinin kazandırılmasıdır. 
Dersin içeriğinde rehber adaylarının meslek hayatlarında karşılaştıkları en az bir yabancı dilde kullanılan terimlerin 
açıklanması; karşılaşabilinecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin açıklanması; mesleki konularda okuma ve 
okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının geliştirilmesi; Tercüme ilkelerinin açıklanması; mesleki konularda tercüme 
uygulamaları; rapor, basit iş mektupları ve CV yazma konularını kapsamaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 202 Türk Sanatı 4.Yarıyıl 3 0 3 4 
Türk Sanatlarının kaynakları ve gelişimi, geleneksel yaşantımızda bu sanatların önemi, tarihsel gelişimi içinde geleneksel 
sanatlarımızın durumu ve bugünkü koşulları tartışılacaktır.  Mimariye bağlı gelişen Türk sanatları ile Türk el sanatları 
kapsamında düşünülen geleneksel sanatların ayrımı üzerinde durulacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 216 Mimarlık Tarihi 4.Yarıyıl 3 0 3 6 
Mimarlık ve mühendisliğin Geç Antik Dönem’den modern dönemlere değin uzanan süreçte yapısal özellikleri, planlama 
ilkeleri, nitelikleri, değişimleri ve sürekliliklerinin aktarılmasıdır. nitelikleri, değişimleri ve sürekliliklerinin aktarılmasıdır. 
Antik dönem mimarisini oluşturan yapıların geleneksel ve bölgesel uygulama ilkeleri, coğrafi, kültürel ve tarihsel koşullara 
bağlı olarak biçimlenmeleri ve mühendislik ve inşa teknolojilerinin niteliği aktarılacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 206 Arkeoloji II 4.Yarıyıl 3 0 3 6 
Bu dersin amacı, arkeoloji ile ilgili temel kavramları tanımlamak, kazı metotlarını ortaya koymak, arkeolojinin Türkiye ve 
dünya çapındaki gelişim sürecini ele alarak Paleolitik Dönem'den Ggeç Antik Dönem sonlarına kadar Anadolu'da yaşamış 
olan uygarlıklar ve komşu  kültür bölgelerindeki uygarlıkların tanınmalarını sağlamaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 212 Rehberlikte Uzmanlaşma 4.Yarıyıl 2 0 2 2 
Profesyonel turist rehberliğinin doğuşunu, tur ve grup çeşitlerini, turist davranış biçimlerini, turların gerçekleştirilme 
süreçlerini, yaygın tur örneklerini, farklı ülkelerdeki rehberlik eğitimini ve profesyonel turist rehberliğinin dünyada ve 
Türkiye’deki örgütsel yapısı olan TUREB’ in önemini kapsamaktadır. 



 
 

 
 

 
 

 

 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 214 Bitirme Projesi (tezi) 4.Yarıyıl 2 0 2 6 

Uygulamalı olarak, belirlenen bir bölge ile ilgili hazırlık yapılması ve yerinde profesyonel bakış açısıyla, turist rehberliği 
hizmeti süreçlerini yönetmesine yönelik veya meslek ile ilgili araştırma yaparak bitirme projesi hazırlamak. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 224 Alternatif Turizm 1.Yarıyıl 3 0 3 3 

Bu dersin içeriğini; alternatif turizm ve gelişme alanları, turistik ürün çeşitlendirme, turistik ürün çeşitlendirme, inanç 
turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi ve  sağlık turizmi oluşturmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 218 Anadolu Mutfağı 4.Yarıyıl 2 0 2 3 
Türk, Anadolu ve Osmanlı mutfakları hakkında genel bilgiler, Anadolu mutfağının doğuşu: Sümerler, Anadolu mutfağının 
tarihsel gelişimi: Hitit kültürü ve mutfağı, Anadolu mutfağının tarihsel gelişimi: Helenistik dönem, Anadolu mutfağının 
tarihsel gelişimi: Roma ve Bizans dönemi, Orta Asya Türk mutfağı, Orta Asya Türk mutfağında göçler sırasında meydana 
gelen etkileşimler, Selçuklu mutfağı, Anadolu Selçuklu mutfağı, Osmanlı mutfağı (1299-1453), Osmanlı mutfağı (1453-
1923), Cumhuriyet dönemi Türk mutfağı (1923-1945), Cumhuriyet dönemi Türk mutfağı (1945-1980), Günümüz Türk 
mutfağı gibi kavramların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 220 Mesleki Yabancı Dil II 4.Yarıyıl 2 0 2 3 
Dersin amacı temel mesleki kavram ve tanımlar ile ilgili temel mesleki yabancı dil bilgisi yeterliliğinin kazandırılmasıdır. 
Dersin içeriğinde rehber adaylarının meslek hayatlarında karşılaştıkları en az bir yabancı dilde kullanılan terimlerin 
açıklanması; karşılaşabilinecek mesleki terimlerin anlam ve içeriklerinin açıklanması; mesleki konularda okuma ve 
okuduğunu anlama ve kelime dağarcığının geliştirilmesi; Tercüme ilkelerinin açıklanması; mesleki konularda tercüme 
uygulamaları; rapor, basit iş mektupları ve CV yazma konularını kapsamaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TURH 222 Sanat Tarihi 4.Yarıyıl 2 0 2 3 

Avrupa Orta Çağ sanatından  sanatından başlayarak 18. yy´a kadar süren sanat akımları ve üsluplarının sanatçıları ve 
eserleriyle öğretilmesini amaçlanmaktadır. 


