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Ders Bilgi Formu / Course Information Sheet
Ders Kodu /
Ders Adı / Course Name
Course Code
AİT 101
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Önkoşul / Pre-requisite:
YOK
Ders Dili / Language:
TÜRKÇE
Haftalık Ders
Saati / Weekly
Hours

Kredi /Credit
2

Öğretim Ortamı / Mode of Instruction:
UZAKTAN

Ders Türü /Course Type:
ZORUNLU

Sınıf Saati /
Class Hours

Laboratuvar /
Laboratory

Uygulama /
Practicum

0

0

0

Öğrenim Çıktıları / Learning
Outcomes

Ders Tanımı / Course Description

Dersin Amaçları / Course
Objectives

AKTS /ECTS
2

Öğrenim Oturumlaruı / Learning Sessions
PÇ / PS
0

P/C
0

D/R
0

Ö/T
1

Bu dersin sonunda öğrenciler:
After the completion of this course, the student will be able to:
lgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramların ge erliliğini tarı abilecek
İlgili kavram/kuramların ger ek hayattaki muhtemel uygulamalarını
tartı abilecek ve öneriler sunabilecek
İlgili kavram/kuramları ger ek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
İlgili kavram/kuramların ger ek hayatta var olan uygulamalarını
ele tirel olarak anali edebilecek
Farklı kavram ve kuramları kendi ö g n yakla ımlarını yaratbilmek
i in sente leyebilecek
İlgili kavramlarla ilgili ö g n bir yakla ım geli tirebilecek
Sunum(lara)a ha ırlık
Verilen öl tlere göre kendi alı malarını değerlendirebilecek
Verilen öl tlere göre arkada larının alı malarını değerlendirebilecek
eni yakla ım geli tirebilecek/yaratabilecek
Verilen parametreler er evesinde yeni bir r n
geli tirebilecek/yaratabilecek Verilen alı mayı bağımsı ca
y r tebilecek
Verilen bir alı ma erinde grup halinde alı abiliecek
İlgli kavramları sayabilecek ve a ıklayabilicek
ğrenmenin değerini takdir edecek
Akademik bir makale retmek i in se ilen kaynak gösterme bi iminin
ilkelerini uygulayabilecek
Hedeflenen becerileri geli tirebilecek
Osmanlı devleti gerileme dönemi ve Milli M cadele Dönemini kapsar
Belirlenen kavram ları) a ıklamak/anlatmak
İlgili kavram lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geli tirmek
Belirlenen kavram lar)ın ge erliliğini tartı mak
e ilen/belirlenen becerileri geli tirmek
e ilen konuların derinlemesine/detaylı bir ekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan
bilgilerini geli tirmek
e ilen kavramlar bağlamında öğrencilerin
fikirlerini/bilgilerini/kavrayı larını geli tirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan
bilgilerini yenilemek
eniliği te vik etmek
Ele tirel d nceyi geli tirmek

Kullanılan Materyaller /
Textbooks and/or References

Ders İçeriği / Course Content

1 Ali Efdal kul-Hasan amani İmparatorluk tan Cumhuriyet e
Modern T rkiye nin Olu umu Atat rk İlkeleri ve İnkıl p
Tarihi,Ankara 2010.
2 UZEM DERS NOTLARI
Batı k lt rleri ile T rk k lt r n n kar ıla ması sonucu ortaya ıkan
siyasi ekonomik k lt rel ve sosyo-psikolojik problemler kar ısında
ö lmeye ve yıkılmaya ba layan Osmanlı devletinde ö m arayı ları
er evesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli
devlete ge i s recinde ya anan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal
Atat rk n liderliğinde verilen Milli M cadele sonucu T rkiye
Cumhuriyeti nin kurulu unun ele alınması

