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Kilis 7 Aralık Üniversitesi 

İslami İlimler Fakültesi 

İlahiyat Bölümü 

Ders İçerikleri 

 

Zorunlu ve Seçmeli Ders İçerikleri 

İLHZ01 Arap Dili Fonetiği (Tashih-i 

Huruf) 

 

İLHZ02 Cümle Bilgisi (Nahiv) 

 

İLHZ03 Duyma Anlama (İstima) 

 

İLHZ04 Kelime Bilgisi (Sarf) 

 

İLHZ05 Okuma Anlama (Kıraa) 

Çeşitli konularda metin okumaları ve 

metinlerin değerlendirilmesi; metinlerden 

çıkarım yapma pratikleri sağlayan 

alıştırmalar, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelime 

pratikleri. Arapçadan Türkçeye çeviri 

uygulamaları.  

İLHZ06 Sözlü Anlatım (Muhadese) 

İLHZ07 Yazılı Anlatım (İmla-İnşa) 

 

İLH 101 Kur’an Okuma ve Tecvid – I  



 

İLH 103 Arapça – I 

Mezîd fiiller, ism-i mevsuller, câmid ve 

müştk isimler, sıfat-ı müşebbehe, sıfat, hal, 

malûm ve meçhul fiiller, ism-i fâil, ism-i 

mef’ûl, maksûr ve mankûs isimler, gayr-ı 

munsarıf, mef’ûl-u mutlak, mef’ûl-u lieclihi, 

Silsiletu’l-Lisân serisinin ileri seviye 1 

kitabından çeşitli konular içeren Arapça 

metinlerin okunması ve çözümlenmesi. 

İLH 105 İbadet Esasları – I 

 

İLH 107 Tefsir Tarihi 

Tefsir tarihi hakkında bilgi, Hz. 

Peygamber’in (sav) Kurân’ı tefsîri, sahabe 

devrinde tefsîr, tâbiûn devrinde tefsîr, tefsir 

faaliyetinin gelişmesi ve tefsirlerin tedvini, 

tefsir türleri (mevziî, tahlîlî, icmâlî ve 

mukâren), geçmişten günümüze tefsir 

ekolleri.   

İLH 109 Hadis Tarihi 

Hz. Peygamber'den günümüze ulaşıncaya 

kadar hadis ilminin geçirdiği süreçleri önemli 

şahıs ve dönemler üzerinden anlatılması. 

Hadislerin, yazılması, ilk isnad faaliyeti, ilk 

hadis uydurma faaliyeti, tedvin ve tasnif 

faaliyetlerinin kaynaklardan nakledilen 

bilgiler ve modern dönemde yöneltilen 

eleştiriler göz önünde bulundurularak 

anlatılması. 

İLH 111 Siyer-i Nebi – I  

 

İLH 113 Akaid Esasları 

 

İLH 115 Eğitim Bilimine Giriş  

Eğitim bilimiyle ilgili temel kavramlar 

(öğrenme, öğretim, eğitim, program ve okul 

insan-eğitim ve ahlak ilişkisi, öğrenci-

öğretmen) eğitimin felsefi temelleri, 

eğitimin toplumsal temelleri, eğitimin 

hukuksal temelleri, eğitimin ekonomik 

temelleri, eğitimin politik temelleri,

 eğitimin psikolojik temelleri, eğitimin 

ahlaki temelleri  eğitim biliminin tarihsel 

gelişimi, Türk milli eğitim sisteminin yapısı 

ve özellikleri ,eğitim sisteminde öğretmenin 

rolü ve öğretmenlik mesleğinin özellikleri: 

mesleki özellikler, kişisel özellikler, 

öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar 

ve gelişmeleri 

AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi – I  

 



TÜRK 101 Türk Dili – I  

 

İNG 101 Yabancı Dil – I 

Öğrencilerin sonraki yıllarda ihtiyaç 

duyacakları İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede dil bilgisi, kelime dağarcığı, 

okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma 

becerileri 

İLH 102 Kur’an Okuma ve Tecvid – II 

 

İLH 104 Arapça – II 

Sülâsî fiillerin masdarları, vasıl ve katı’ 

hemzeleri, temyiz, sayılar, Tevkîd, Arapçada 

tevkîd üslubu, bedel, kinâye, taaccüb üslubu, 

ism-i tafdîl, münâdâ, ism-i tasğîr, istisna, kasr 

üslubu, takdim ve tehir, medh ve zemm 

üslubu, Silsiletu’l-Lisân serisinin ileri seviye 

2 kitabından çeşitli konular içeren Arapça 

metinlerin okunması ve çözümlenmesi. 

İLH 106 İbadet Esasları – II 

 

İLH 108 Tefsir Usulü 

Tefsir Usulü ve kavramları, konuları ve 

kaynakları, Kur´an´ın manası, tanımı, 

nüzûlü, isimleri, bölümleri, Kur’an ilimleri 

İLH 110 Hadis Usulü 

Klasik ve modern kaynaklar göz önünde 

bulundurularak temel hadis usûlü kaynak ve 

ıstılahlarının açıklanıp bu ilimde önemli âlim 

ve eserlerinin tanıtılması. Istılahların tarih 

boyunca kazandığı anlam değişikleri göz 

önünde bulundurularak uygulamalı olarak 

anlatılması. 

İLH 112 Siyer-i Nebi – II 

 

İLH 114 Eğitim Psikolojisi 

Eğitim- Psikoloji ilişkisi, eğitim 

psikolojisinin tanımı ve işlevler, öğrenme ve 

gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim 

özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, 

sosyal ve ahlak gelişim), öğrenmeyi 

etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, 

öğrenme kuramlarının öğretim süreçler ne 

yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi 

etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel 

faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin 

sınıf içi öğretim sürecine etkisi) 

AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi – II  



 

TÜRK 102 Türk Dili – II  

Yazım kuralları ve uygulamaları. Büyük 

harflerin    kullanıldığı   yerler.      Sayıların 

 

İNG 102 Yabancı Dil – II 

 

İLH 201 Kur’an Okuma ve Tecvid – III 

 

İLH 221 Arap Dili ve Belagatı – I  

Belâğat ilminin tarihçesi, fesâhat ve belâğat 

kavramları, kelimenin fesâhatı, kelâmın 

fesâhatı, mütekellimin fesâhatı, kelâmın 

belâğatı, mütekellimin belâğatı, meânî ilmi, 

isnâd, haber-inşâ, haber ve inşâ cümlelerinin 

çeşitleri, fiilin müteallakları, kasr üslubu, 

fasıl-vasıl, îcâz-itnâb-müsâvât. 

İLH 223 Tefsir – I  

Kısa Sureler ve muhtelif aşırlar çeşitli 

tefsirler de göz önünde bulundurularak tefsir 

edilir. 

İLH 225 Hadis – I  

 

İLH 209 Fıkıh Usulü – I  

 

İLH 227 Felsefe Tarihi – I  

Felsefe Tarihi, felsefenin ne olduğundan 

nasıl geliştiğine, çeşitli felsefe öğretilerinin 

ortaya çıkışından, bu öğretilerin ayrımlarına 

kadar bir dizi felsefi soru ve sorunu varlık, 

bilgi ve değer açısından değerlendiren, çok 

yönlü ve çok boyutlu bir araştırma 



etkinliğidir. Bu araştırma etkinliği, bir 

anlamda insanın ya da düşüncenin serüvenini 

yansıtır. Bu ders, düşünce serüvenin 

başlangıcı kabul edilen “Antik Yunan 

Felsefesi” ile “Orta çağ Felsefesi”nde ortaya 

çıkan felsefi akım ve filozofları genel 

hatlarıyla tanıtmayı hedefler. 

İLH 213 İslam Tarihi – I  

Dört Halife Dönemi siyasi olaylar, 

kurumsallaşma ve sosyal değişim. Emevi 

dönemine giriş. 

İLH 215 Din Psikolojisi 

Bu derste başlangıçtan günümüze din 

psikolojisinin bir ilim olarak gelişimi, ortaya 

çıkan ekoller ve araştırma alanları 

işlenecektir. 

İLH 217 Osmanlıca 

Osmanlı alfabesinin özelliklerinin ve yazı 

karakterlerinin tanıtımı, Osmanlı alfabesiyle 

imla çalışmaları, Osmanlı şair ve 

yazarlarından farklı dönemlere ait matbu 

metin okumaları 

İLH 219 Öğretim İlke ve Yöntemleri 

Öğretim ile ilgili kavramlar (öğrenme, 

öğretme, öğretim vb.), öğrenme-öğretme 

süreci, öğretim ilkeleri, eğitim öğretim 

etkinliklerinin planlanması ve ders planları, 

öğretimin amaçları ile öğretim yolları 

ilişkisi, öğretim içeriği ile yöntemlerin 

ilişkisi -öğretim modelleri, öğretim 

stratejileri: sunuş stratejisi, yöntem ve 

teknikleri (anlatım / gösterip/yaptırma 

yöntemi) buluş stratejisi/ yöntem ve 

teknikleri / soru/ cevap yöntemi, üst düzey 

düşünme becerilerinin öğretimi. 

İLH 100 Dijital Okur-Yazarlık 

Öğrencilerin dijital dönüşüm sürecinin sosyal 

ve kültürel etkilerinin farkında olmasını, 

dijital teknolojileri, dijital ortam ve araçları 

tanımasını ve etkili bir şekilde kullanmalarını 

amaçlamaktadır. Dijital teknolojileri 

kullanarak bilgiyi bulma, işleme, düzenleme, 

paylaşma, değerlendirme ve analiz etme gibi 

konular dersin ana temasını oluşturmaktadır. 

İLH 202 Kur’an Okuma ve Tecvid – IV 

 

İLH 204 Arap Dili ve Belagatı – II  

Beyân ilmi, teşbih ve çeşitleri, hakikat-

mecâz, mecâz-ı aklî- mecâz-ı luğavî, mecâz-

ı Mürsel, istiâre ve çeşitleri, kinâye ve 

çeşitleri, bedî’ ilmi, tıbâk, mukâbele, îhâm-ı 

tezat, murâat-ı nazîr, îhâm-ı tenâsüb, tevriye, 

cem, tefrik, taksîm, te’kîdu’l-medh bimâ 

yuşbiu’z-zemm, te’kîdu’z-zemm bimâ 

yuşbiu’l-medh, tecâhul-i ârif, cinâs ve 

çeşitleri, seci ve çeşitleri, lüzumu mâ lâ 

yelzem. 

İLH 206 Tefsir – II 

Sosyal hayatla ilgili ayetler tespit edilerek 

çeşitli tefsirler de göz önünde bulundurularak 

tefsir edilir. 

İLH 208 Hadis – II  

İbadetler (abdest, namaz, oruç, zekât, hac) 

konusunda temel hadis kaynaklarında yer 

alan ilgili hadislerin orijinal metinlerden 

okunması, gerekli açıklama ve yorumların 

yapılması. 

İLH 222 Fıkıh Usulü – II  

 



İLH 224 Felsefe Tarihi – II  

İlkçağ ve Orta çağ felsefesinin devamı 

mahiyetinde olan bu derste, Rönesans 

felsefesinden 19. yüzyıl felsefesine kadar 

uzanan dönemde ortaya çıkan filozof ve 

felsefe akımlarını öğrencilere tanıtmak; 

düşünce ve akımlar arasındaki yakınlıklar ya 

da karşıtlıkları belirterek, tartışılan konuların 

bugüne uzanımlarını ve yansımalarını tespit 

edip, günümüz sorunlarını anlamada ve 

çözümlemede bu düşüncelerin cevap olup-

olamayacakları tartışılacaktır. Genelde teorik 

ve seminer şeklinde işlenecek dersin konu 

başlıkları şunlardır: Rönesans Felsefesi, On 

yedinci yüzyıl felsefesi; Descartes, Spinoza, 

Leibniz, Occasionalistler, Locke, Berkeley 

ve Hume. Aydınlama felsefesi, Kant, Alman 

İdealistler: Fichte, Schelling ve Hegel. 

İLH 214 İslam Tarihi – II  

Emevi devleti siyasi ve sosyal tarihi. Abbasi 

devleti siyasi ve sosyal tarihi. 

İLH 216 Din Sosyolojisi 

Bu derste başlangıçtan günümüze din 

sosyolojisinin doğuşu, kurucuları, temel 

metodolojisi ve temel konuları incelenir. 

İLH 218 Din Eğitimi 

Din eğitimi, din öğretimi, dini eğitim,  İslam 

eğitimi, İslami eğitim ve amaçları, (dini) bilgi 

ve paylaşımı, bilim, eğitim bilimleri ve din 

eğitimi bilimi (tanım, amaçlar), din eğitimi 

biliminin oluşum serüveni (Batı’da, İslam 

dünyasında),  din eğitimi biliminin 

oluşumunu geciktiren başlıca nedenler  

(uygulanan din ve din eğitimi politikaları, 

bilim insanlarının, aydınların din ve din 

eğitimi alanına olumsuz yaklaşımları (din 

eğitimiyle uğraşanların bilimselliğe 

yaklaşımları; din eğitimi alanının uygulama 

işi olarak görülmesi), din eğitimi biliminin 

alanı ve görevleri  (kendi varlığını ortaya 

koymak, deb dilini ve terminolojisini 

oluşturmak, din eğitimi faaliyetlerine ilişkin 

bilgi ve teori üretmek, din eğitimini 

temellendirme ve yeni yönelişleri belirleme,  

din eğitimi modelleri geliştirme ve dkab-

seçmeli din dersleri). 

İLH 220 Ölçme ve Değerlendirme 

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve 

önemi, ölçme araçlarında bulunması gereken 

nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık),  

eğitimde kullanılan ölçme araçları ve 

özellikleri (bilişsel davranışların ölçülmesi), 

bilişsel davranışların ölçülmesinde 

kullanılan ölçme araçları ve özellikleri 

(yazılı sınavlar, sözlü yoklamalar, ödevler), 

test geliştirme süreci ve test türleri (kısa 

cevaplı-çoktan seçmeli, doğru – yanlış,  

eşleştirmeli testler, duyuşsal davranışların 

ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları ve 

özellikleri (gözlem, görüşme, kendini 

anlatma, ilgi, tutum, kişilik, değer ölçekleri), 

devinişsel becerilerin ölçülmesi ve ölçme 

araçları (performans değerlendirme, öğrenci 

ürün dosyaları),  alternatif ölçme ve 

değerlendirme teknikleri (puanlama 

ölçekleri, yapılandırılmış grid, kelime 

ilişkilendirme, kavram haritası, kavram 

yanılgısı listesi), çok yönlü teknikler 

(görüşme, akran değerlendirme, öz 

değerlendirme, hafıza matrisi, uygulama 

kartları), ölçme sonuçları üzerinde yapılan 

temel istatistiksel işlemler (merkezi yığılma 

ölçüleri, dağılım ölçüleri, madde analizi). 

İLH 301 Kur’an Okuma ve Tecvid – V  

durulması. 

İLH 303 Tefsir – III  

İman, şirk, tevhid, ahiret gibi konuları ele 

alan ayetler tespit edilir ve çeşitli tefsirler de 

göz önünde bulundurularak tefsir edilir. 



İLH 305 Hadis – III  

 

İLH 307 Fıkıh – I  

 

İLH 319 Tasavvuf – I  

 

 

İLH 311 İslam Felsefesi – I  

 

İLH 317 Kelam  

Dersin içeriği üç ana başlıktan oluşmaktadır. 

Bunlar bilgi, varlık ve ulûhiyyet konularıdır. 

Bilgi başlığı altında bilginin tanımı, imkânı, 

kısımları, kaynakları, hüküm ve delil gibi alt 

başlıklar yer almaktadır. Varlık başlığı 

altında kavramsal çerçeveyi oluşturduktan 

sonra varlık mertebeleri, kıdem ve hudûs, 

aklî hükümler ve sebeplilik alt başlıklarına 

yer verilir. Ulûhiyyet başlığında ise konu 

öncelikle Allah’ın varlığı ve birliği olmak 

üzere ikiye ayrılıp, isbâtı vâcib ve inkârcı 

akımlara yer verilir. Daha sonra Allah’ın 

sıfatları, zat-sıfat ilişkisi, sıfatların tasnifi, 

kader ve fiiller, hüsün ve kubuh, hidayet-

dalâlet, tevfîk-hızlân ve rü’yetullah gibi 

konular işlenir. Bu derste nübüvvet, 

sem’iyyât, esmâ ve ahkâm ve imamet-hilafet 

başlıkları yer alır. Nübüvvet başlığı altında 

nebi ve resûl kelimelerinin kavramsal tahlili 

yapılır. Nübüvvete olan ihtiyaç, ilahi hikmet 

ve vücub açısından nübüvvet, kesbîlik-

vehbîlik açısından nübüvvet, peygamberlerin 

özellikleri, peygamberlerin üstünlüğü ve 

nübüvvetin evrenselliği konuları işlenir. Alt 

başlık olarak vahiy ve ilham, mucize ve 

kerâmet, ismet konuları işlenir. Sem’iyyat 

başlığında kıyamet alametleri, kabir hayatı, 

ahiret hayatı ve tenasüh konularına yer 

verilir. Esmâ ve ahkâm başlığı altında 

konunun tarihi arka planına değinildikten 

sonra imanın tanımı, iman-amel ilişkisi, 

imanın artıp eksilmesi, istisna, iman ve İslam 

kelimeleri, imanda eşitlik konuları işlenir. 

Son olarak da imamet-hilafet konusu tarihi 

arka planıyla birlikte Ehl-i sünnet ve Şia 

açısından işlenir. 



İLH 315 Sınıf Yönetimi 

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar, 

sınıf ortamını etkileyen öğrenci davranışları, 

öğrenci davranışını etkileyen sınıf dışı 

etmenler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, 

sınıf içi iletişim ve etkileşim, öğrencileri 

güdüleme, sınıfta fiziksel ortamın 

düzenlenmesi, sınıfta kurallar geliştirme ve 

uygulama, sınıfta zamanı ve öğretimi 

yönetme becerileri, sınıfta olumsuz 

davranışların nedenleri ve yönetimi, sınıfta 

sorunlu ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin 

yönetimi (örnek olaylar). 

İLH 302 Kur’an Okuma ve Tecvid – VI  

 

İLH 304 Tefsir – IV 

 

İLH 306 Hadis – IV  

 

İLH 308 Fıkıh – II  

 

İLH 310 Tasavvuf – II  

 

İLH 312 İslam Felsefesi – II 

 

İLH 314 İtikadi İslam Mezhepleri  

 

İLH 316 Öğretim Teknolojileri ve 

Materyal Tasarımı 

Temel kavramlar, din öğretimi sürecinin 

unsurları ve din öğretimi, din öğretimi 

öğretmenlerinin öğretim teknolojisi 

yeterlikleri, din öğretiminde araç ve 

materyal geliştirme, ders kitapları, hikaye 

kitapları, gazete haber kupürleri ile öğretim, 

fotoğraf, resim, karikatür, tablo, şekil, şema 

ve grafik ile öğretim, gerçek eşya, maket, 



model, diyorama ile öğretim, kuklalar, tarih-

coğrafya haritaları, 3D (3 boyutlu) görseller 

ile öğretim, kavram haritaları ile öğretim, 

çalışma kağıtları/yaprakları ile öğretim, 

powerpoint (ppt) ile öğretim, kısa filmler ile 

öğretim, eğitsel oyun materyalleri ile 

öğretim, kart materyalleri ile öğretim. 

İLH 401 Kur’an Okuma ve Tecvid – VII  

25-27. cüzlerin harflerin mahreç ve sıfatları 

ile tecvid kurallarına uyularak yüzüne 

okunması. Özel gün, gece ve çeşitli 

merasimlerde okunabilecek aşırların ezbere 

dinlenmesi. Yani Mevlid-i Nebi için: Al-i 

İmran, 3/144-148; Tevbe, 9/128-129; Nur, 

24/62-64; Ahzab, 33/38-48; Fetih, 48/27-29 

ayetleri. Nikah, Nişan, Düğün: Nur, 24/32-

34; Furkan, 25/71-77; Rum, 30/20-27. 

Ayetlerin ezberletilmesi. Ezberlenen 

ayetlerin meallerin verilmesi. Tecvid’te ise, 

dudak talimi, Kur’an’ı temsili okuma, ses 

vurgusunun prensipleri, Kur’an tilavetinde 

musikinin yeri üzerinde durulması. 

İLH 403 Tefsir – V 

  

İLH 405 Hadis – V  

 

İLH 407 Fıkıh – III  

İslam borçlar hukukuna ilişkin temel kavram 

ve doktrinler, borcun unsurları ve çeşitleri 

tanıtılır ve yorumlanır. Eşya hukukunun 

temel kavram ve doktrinleri tanıtılır ve 

yorumlanır. Aktin tanımı ve akitle ilgili 

meseleler, borcun intikali, akdin mevzuu, 

şartları, sebebi, butlan nazariyesi, borcun 

kaynakları, borcun sona ermesi, akitlerin 

tasnifi ve muhtelif nevileri ve yeni akitler 

konuları işlenir. 

İLH 409 Dinler Tarihi – I 

  

İLH 411 Din Felsefesi – I  

 

İLH 413 Özel Öğretim Yöntemleri  

Genel öğretim ve özel öğretim yöntemleri 

ilişkisi, din öğretiminde bilişsel, duyuşsal ve 

devinişsel becerilerin öğretimi ile model-

strateji-yöntem ve teknik ilişkisi, din 

öğretiminde tam öğrenme modeli ve 

programlı öğretim modeli,  din öğretiminde 

çoklu zekâ kuramı ve örnek işlenişler, din 

öğretiminde işbirliğine dayalı öğretim 

stratejisi ve grup çalışması yöntemi: takım-

oyun turnuva tek, ayrılıp birleşme tek, 

öğrenci takımları-başarı grupları tek, bunu 

kim yapar, zıt panel, öğrenci galerisi, bilgi 

kese kağıdı, istasyon, din öğretiminde 

tartışma yöntemi ve uygulama çalışmaları: 

akvaryum, konuşma halkası, kartopu, 

dedikodu (al-taşı-tartış), köşelenme, philips 

66, doğru-yanlış tekniği (elma desem git-

armut desem kal, öğretiminde tartışma 

yöntemi ve uygulama çalışmaları: kart 

gösterme, kavram karikatürü, yüklemeleri, 

yönlendirmeleri keşfetme tekniği (m 

tablosu), iddiaları sorgulama ve keşfetme 

tekniği, araştırma inceleme stratejisi: gezi-

gözlem ve inceleme yöntemi, ayet ve 

hadislerden yararlanma teknikleri, din 

öğretiminde problem çözme modeli-yöntem 



ve teknikleri: beyin fırtınası, listeleme, 

neden-sonuç bulma, ne-ne demek-ne 

yapacağız (3n), din öğretiminde problem 

çözme modeli-yöntem ve teknikleri: 6 

şapkalı düşünme, altı ayakkabılı uygulama 

tekniği, pazar yeri, din öğretiminde örnek 

olay incelemesi: yoda, drama yöntemi: din 

öğretiminde kavram öğretimi, din 

öğretiminde genelleme öğretimi. 

İLH 402 Kur’an Okuma ve Tecvid – VIII  

 

İLH 404 Tefsir – VI 

Seçilen bazı ayetlerin farklı tefsirlerden 

okunması ve içeriklerinin ayrıntılı biçimde 

incelenmesi. 

İLH 406 Hadis – VI 

Temel hadis kaynaklarında yer alan itikâd ile 

alakalı hadislerin okunması, gerekli açıklama 

ve güncel yorumların yapılması. 

İLH 408 Fıkıh – IV 

İslam hukukunda suç ve cezanın tanımı, 

çeşitleri, İslam ceza hukukunun temel ilkeleri 

anlatılır. Had, kısas, tazir ve diyet cezalarını 

gerektiren suçlar, bunların temel özellikleri 

açıklanır. Suç ispat vasıtaları günümüzde 

kullanılan yöntemler ile birlikte işlenir. 

Cezaları düşüren durumlar hakkında bilgi 

verilir.  

İLH 410 Dinler Tarihi – II  

 

 
İLH 412 Din Felsefesi – II 

 

İLH 414 Hitabet ve Mesleki Uygulama 

 

İLH 416 Öğretmenlik Uygulaması  

Alana özgü özel öğretim yöntem ve 

teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana 

özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini 

kullanarak mikro-öğretim uygulamaları 

yapma; bir dersi bağımsız bir şekilde 

planlayabilme, dersle ilgili etkinlik ve 

materyal geliştirme; öğretim ortamlarını 

hazırlama, sınıfı yönetme, ölçme, 

değerlendirme ve yansıtma yapma. 

 



İLHS 037 İslam Ahlak Felsefesi 

Bu derste İslam Ahlak Düşünce Geleneğinin 

kaynakları, temel eser ve düşünürler, temel 

eserler arasındaki farklar ve tarihi süreçler ele 

alınır. Dersin içeriği; klasik ilimler tasnifinde 

ahlak ilminin yeri, ahlak teorilerinin tasnifi, 

ahlaka ilişkin kavramlar, Antik Yunan ahlak 

teorileri, İslam ahlak teorilerine genel bir 

bakış -Kindi ve Ebu Bekir er-Razi’nin Ahlak 

Felsefesi-, Fârâbî, İbn Bacce, İbn Sînâ, İbn 

Miskeveyh, Nasîruddin et-Tûsî, Celaleddin 

ed-Devvânî, Kınalızâde Ali Çelebi, Nurettin 

Topçu’nun Ahlak Felsefelerinin incelenmesi, 

ülkemizde İslam ahlak felsefesine dair 

yapılan akademik çalışmalara genel bir bakış 

konularından oluşmaktadır.  

İLHS 621 Ahlak Felsefesi  

Ahlakın felsefece temellendirilmesi, etik-

ahlak ayrımı, bilim din ve felsefesinin 

ahlaka yaklaşımları, özgürlük ve sorumluluk 

kavramlarının etikteki yeri, Normatif etik 

kuramları, meta etik kuramlar ve uygulamalı 

etik sorunları. 

İLHS 061 İbn Sina Metafiziği 

İbn Sina öncesi Yunan filozoflarında 

metafizik düşünce, Farabi’nin metafizik 

mirası, İbn Sina metafiziğinin konusu, 

araştırma problemleri, ilkeleri, genel 

ontolojik kavramlar, bilimlerin ilkeleri, Tanrı 

ve sıfatları, akli cevherler, teleoloji, nübüvvet 

ve mead problemi, İbn Sina metafiziğinin 

İslam felsefesi, kelamı ve tasavvufuna etkisi, 

İbn Sina metafiziğinin Batı düşüncesine 

etkisi. 

İLHS 062 Fransızca- I 

Temel düzeyde Fransızca kullanımı ve 

dilbilgisi, Temel düzeyde konuşma, 

dinleme, okuma ve yazma becerileri. 

Fransızcada edatların kullanımı; fiil 

çekimleri, avoire ve être fiillerinin çekimi ve 

kullanımı; iyelik edatları, farklı konularda 

günlük dilde pratik Fransızca kullanımı. 

İLHS 078 Fransızca- II 

Bu derste öğrencilere belirli konu başlıkları 

altında toplanan sözcükler, bu sözcüklerin 

eş, zıt ve yan anlamları ile bunların 

telaffuzları öğretilerek sözcük dağarcığını 

arttırmak ve öğrendiklerini hedef dil 

Fransızca kullanılan ortamlarda 

kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

İLHS 629 Siyaset Felsefesi 

Bu ders insan yaşamının yönetimiyle ilgili 

iktidarı, iktidarın nasıl oluştuğunu, 

kaynağını, bireyle ilişkisini, varlığını nasıl 

ve ne şekilde sürdürüldüğünü, ideal bir 

yönetimin, yönetim ile ilgili evrensel 

ölçütlerin mümkün olup olmadığının 

sorgulanması ve siyaset felsefesinin genel 

kavramlarının kavramasını sağlamak 

amacıyla, siyaset felsefesine bir giriş olarak 

tasarlanmıştır. Dersin içeriği; vatandaşlık, 

siyasetin hakikati, hukukun üstünlüğü, tanrı 

devleti, savaş ve barış hukuku, siyasetçi: 

iyinin ve kötünün ötesinde, egemen devlet, 

ara sınav, anayasal devlet, teoloji ve siyaset, 

demokrasi, ebedi barış, dünya yurttaşlığı 

konularından oluşmaktadır. 

İLHMBS 500 Eğitim Tarihi  

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu 

açısından önemi. Cumhuriyetten önceki 

eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren 

kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: 

Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, 

düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim 

Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: 

tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve 

önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. 

Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve 

kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet 

mektepleri, halk evleri. Türkiye 

Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı 

temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim 

Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. 

Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın 

dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 



İLHMBS 501 Eğitim Sosyolojisi  

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, 

sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; 

sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. 

Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber 

vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik 

teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik 

etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel 

teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) 

açısından eğitim; toplumsal süreçler 

(sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal 

hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; 

toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, 

siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin 

ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya 

Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin 

Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve 

eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve 

topluluk olarak okul. 

İLHMBS 502 Gelişim Psikolojisi  

Gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeler, 

gelişimi etkileyen faktörler, gelişim 

kuramları: Freud’un psiko-seksüel gelişim 

kuramı, Erikson’un psiko-sosyal gelişim 

kuramı, Piaget’nin bilişsel gelişim kuramı, 

Maslow’un kişilik gelişimi kuramı, 

Levinson’un gelişim kuramı, ekolojik 

yaklaşım (Bronfenbrenner); doğum öncesi 

gelişim, çocukluk döneminde gelişim, 

ergenlik döneminde gelişim, Yetişkinliğe 

geçiş (beliren yetişkinlik); genç yetişkinlik 

döneminde gelişim, orta yetişkinlik 

döneminde gelişim yaşlılık döneminde 

gelişim. 

İLHMBS 503 Öğretmenlik Meslek Etiği  

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve 

teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek 

ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik 

yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve 

öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve 

değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim 

paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, 

meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve 

toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; 

eğitim/okul yöneticileri, veliler ve 

öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve 

meslek hayatında etik dışı davranışlar; 

Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve 

öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; 

okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, 

etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; 

okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; 

ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve 

öğretmen. 

İLHMBS 504 Yaşam Boyu Öğrenme  

Yetişkin eğitimi ile ilgili temel kavramlar, 

yetişkinlerin özellikleri, yetişkin eğitiminin 

tarihsel gelişimi, yetişkin eğitimi ile ilgili 

modeller, hizmet içi eğitim, sürekli eğitim, 

hayat boyu öğrenme ile ilgili temel 

kavramlar, yaşam boyu öğrenmenin tarihsel 

gelişim, yaşam boyu öğrenme 

uygulamaları. 

İLHMBS 505 Bireyselleştirilmiş Öğretim 

Öğretim programının öğeleri, 

bireyselleştirilmiş eğitim programı nedir, 

nerede ve kimler tarafından geliştirilir, özel 

eğitim alanında program geliştirmeye ve var 

olan programları uyarlamaya neden gerek 

vardır, bireyselleştirilmiş eğitim 

programlarının öğeleri ve geliştirilmesi, 

öğrencilerin değerlendirilmesi, var olan 

performans düzeyinin belirlenmesi, uzun ve 

kısa dönemli amaçların belirlenmesi ve 

yazılması, özel eğitim ve destek hizmetlerin 

belirlenmesi, tüm hizmet planları, aile 

hizmet planları ve geçiş planları, uzun ve 

kısa dönemli amaçları yıla yayma 

İLHMBS 506 Eğitimde Eylem 

Araştırması  

Bilimsel araştırma yöntemlerinde temel 

paradigmalar, nitel araştırmanın bilimsel 

araştırma geleneği içindeki yeri, nitel 

araştırma desenleri, nitel araştırmada 



örneklem, nitel veri toplama yöntemleri, 

nitel veri analizi, nitel araştırmada geçerlik 

ve güvenlik gibi temel konu ve kavramların 

tanıtımının ardından, eğitim kurumlarında 

çalışanların (öğretmen, yönetici, uzman vb.) 

kendilerine özgü problemlerine çözüm 

üretmede (okulda veya sınıfta karşılaşılan 

problemler, okul veya ders programlarının 

iyileştirilmesi, öğretim etkinliklerinin 

geliştirilmesi vb.) kullanabilecekleri bir tür 

olan eylem araştırmasının aşamaları 

(problemin tanımlanması, veri toplama, veri 

analizi, eylem planının hazırlanması, 

sonuçların değerlendirilmesi ve sonraki 

eylem planının hazırlanması)  

İLHMBS 507 Eğitimde Program 

Geliştirme  

Program geliştirmede temel kavramlar: 

eğitim programı, öğretim programı, ders 

programı, örtük program, program 

geliştirme, program geliştirmenin temelleri: 

tarihi, ekonomik, toplumsal, konu alanı din 

eğitim programları incelemesi , bireysel, 

felsefi din eğitim programları incelemesi,  

eğitim programı tasarımı ve modelleri din 

eğitim programları incelemesi, program 

geliştirmenin planlanması: ihtiyaç analizi 

din eğitim programları incelemesi, program 

tasarısı hazırlama (bilişsel hedef) din eğitim 

programları incelemesi, program tasarısı 

hazırlama (duyuşsal-devinişsel hedef) din 

eğitim programları incelemesi, program 

tasarısı hazırlama (içerik) din eğitim 

programları incelemesi, program tasarısı 

hazırlama eğitim durumları , sınama 

durumu/değerlendirme din eğitim 

programları incelemesi, yıllık plan ve 

günlük plan hazırlama, programa süreklilik 

kazandırılması, program geliştirmede yeni 

yönelimler. 

İLHMBS 508 Rehberlik  

Eğitim sürecinde rehberlik hizmetleri, 

gelişimsel rehberlik programı, okul rehberlik 

programı, kişisel rehberlik (okul öncesi ve 

ilköğretim, ortaöğretim ve etkinlik 

örnekleri), eğitsel rehberlik (okul öncesi ve 

ilköğretim, ortaöğretim ve etkinlik 

örnekleri), mesleki rehberlik (okul öncesi ve 

ilköğretim, ortaöğretim ve etkinlik 

örnekleri), bireyi tanıma teknikleri (testler, 

otobiyografi, problem tarama vb. 

sosyometri, kimdir bu? görüşme vb.) 

İLHMBS 509 Eğitimde Teknoloji 

Kullanımı  

Eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili 

temel kavramlar, öğeleri, kuramsal 

temelleri, yararları ve sınırlılıkları, 

uygulama yöntemleri, kullanılan yaygın 

formatlar, ders yazılımlarının 

değerlendirilmesi ve seçimi, veri tabanı 

uygulamaları, bilgisayar ve internetin 

çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz 

etkileri. 

İLHMBS 510 Eğitim Felsefesi  

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim 

felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel 

felsefi akımlar (idealizm, realizm, 

pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim 

felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, 

ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, 

varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim 

felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti 

eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve 

çağdaş eğitim sistemleri. 

İLHMBS 511 Türk Eğitim Tarihi  

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu 

açısından önemi. Cumhuriyetten önceki 

eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren 

kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin 

tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve 

politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, 

kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim 

sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 

3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı 



Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. 

Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin 

dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, 

Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen 

Okulları. Üniversiteler ve öğretmen 

yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim 

alanındaki gelişmeler. 

İLHMBS 512 Türk Eğitim Sistemi ve 

Okul Yönetimi  

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel 

ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, 

Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim 

kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve 

yönetimi, okul yönetiminde personel, 

öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, 

okula toplumsal katılım. 

İLHMBS 513 Karakter ve Değerler 

Eğitimi  

Karakter ve değerler eğitimi, değer, ahlak ve 

karakter kavramları, karakter ve değerler 

eğitiminin amaçları, ahlak gelişimi, 

psikanaliz, davranışçılık, J. Dewey, Piaget, 

Kohlberg Alan (Domain) Teorisi, karakter 

ve değerler eğitimi yaklaşımları, karakter 

eğitimi örtük program, okulda ve ailede 

ahlak ve değerler eğitimi, karakter ve 

değerler eğitiminde öğretim yöntemlerinin 

kullanılması. 

İLHMBS 514 Özel Eğitim  

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili 

temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, 

erken tanı ve tedavinin önemi, engele 

bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel 

engelli, işitme engelli, görme engelli, 

bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu 

olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme 

güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve 

üstün yetenekli çocukların özellikleri ve 

eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun 

yoluyla eğitimi, özel eğitime gereksinim 

duyan çocukların ailelerinde gözlenen 

tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, 

bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. 

İLHMBS 515 Bilgisayar Destekli Öğretim  

Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili 

kavramlar, (BDE ve BDÖ) türleri, avantaj 

ve dezavantajları, eğitim öğretim 

programları yazılım tasarımlamada, öğrenim 

ve öğretim yöntem-strateji ve tekniklerini 

uygulanması, farklı ders ve hedef kitleye 

göre BDE ve BDÖ kullanımı, okul ve 

bölgesel uygulama farklılıkları ve nedenleri, 

farklı öğretim program yapımı 

yaklaşımlarının BDE ve BDÖ okul türleri ve 

derslerdeki, avantaj ve dezavantajlarının 

çıkarımını yapar. BDE ve kültürle ilgili 

tasarım modellemesi yazar işletir. Eleştirel 

geri dönüt alır. 

 


