
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 
 Bireysel Etkinlik  Zorunlu 4 8 5 

Ders İçin Önerilen Hususlar:  

Bu ders kapsamında yapılması istenilen ve önerilen faaliyetlerle tarih bölümü öğrencilerinin 

geçmiş tarihle bugün arasında bir köprü kurması, sözlü tarih bilincini yaşatması, konferanslarla bilgi 

dağarcığını genişletmesi ve yeni bilgiler edinmesi, taşınabilir ve taşınamaz kültür envanterlerini 

tanıması, bu ders kapsamında alabileceği kurslarla kendini daha da geliştirmesi ve aktifleştirmesi, 

tüm gördüğü ve uyguladığı bilgileri yazıya dökerek kompoze etmesi ve dosyalaması dersin amaçları 

kapsamındadır. 

Ders içeriğinde önerilen 10 maddelik uygulamadan, öğrencinin en az 8’sini sağlamış olması 

gerektiğinden 1. Yarıyıldan itibaren her yarıyıl en az 1 etkinlikte bulunmuş olması, dolayısıyla 8. 

Yarıyıla gelindiğinde öğrencinin sıkışmaması önerilir. 

Dersin İçeriği: 

- Alan içi en az 10 tane ilgili konferansa katılmak. 

- Alan dışı en az 5 tane ilgili konferansa katılmak. 

- En az 10 tane müze ziyaretinde bulunmak ve en belirgin öğeleri fotoğraflamak. 

- En az 10 tane ilgili sergi ziyaretinde bulunmak ve gördüklerini fotoğraflamak. 

- En az 10 adet lahit/lahit kapağı, mezar taşı, stel, rölyef, büst, heykel, anıt, çeşme, köprü, 

sikke, para, sütun/sütun başlığı, çeşitli yazılı ya da resimli figürlerden herhangi birini 

fotoğraflamak ve varsa transkripte etmek.  

- Yazları, en yakın bir bölgede yürütülen herhangi bir arkeolojik kazı ekibinde yer almak, 

fotoğraflamak ve bunu belgelemek.  

- Kütüphane ya da arşivlerde ilgili bir çalışma yapmış olmak ve bu çalışmayı belgelemek.  

- Halk eğitim ya da herhangi resmi bir kuruluştan en az 1 adet sertifikalı kurs (resim, müzik 

vs.) almış olmak.  

- Sözlü tarihi yaşatmak babında “dışarıdan önemli şahsiyet ya da görmüş geçirmiş yaşlılarla” 

(en az 3 kişi) alanımızla ilgili ropörtaj yapmak.  

- Sözlü tarihi yaşatmak babında üniversitemiz dışından başka üniversitelerde görev yapan 

ilgili alandaki öğretim üyeleri ile (en az 3 kişi) alanımızla alakalı ropörtaj yapmak. 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: Alan içi en az 10 tane ilgili konferansa katılmak 

Etkinlik Adı: “Gürcistan, Tarih, Toplum, Kültür” 

Konuşmacı: Prof. Dr. Nebi Gümüş 

Etkinlik Yeri: RTEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi / Nazmi Turan Okumuşoğlu Amfisi 

Etkinlik Tarihi: 28 Şubat 2019 / Saat 15:00 

 
Prof. Dr. Nebi Gümüş tarafından verilen “Gürcistan, Tarih, Toplum, Kültür” adlı konferansta 

Gürcistan’ın kuruluşundan günümüze kadar tarihî seyrini ana hatlarıyla anlatılmıştır. 

Kafkasya’nın fizikî ve beşerî coğrafyası, Kafkasya’nın nüfusu ve etnik yapısı, Kafkasya’da 

yaşayan Türk kökenli halklar, İslamiyetin Kafkasya’ya 8. yüzyılda Ebu-Müslim önderliğindeki 

Arapların Hazar Türklerine saldırmaları ve bölgenin bazı kısımlarını fethetmeleriyle girmesi ve 

islamiyetin yayılması konularından bahsedilerek Gürcistan’ın Karadeniz Bölgesi ile olan 

ilişkilerine değinilmiştir. Konferans sırasında çektiğim fotoğraflar ektedir. 

Ek: 

 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: En az 10 tane müze ziyaretinde bulunmak ve en belirgin ögeleri 
fotoğraflamak 

Etkinlik Yeri: Zeugma Müzesi / Gaziantep 

Etkinlik Tarihi: 
Gaziantep şehrinde bulunan Zeugma Müzesi’ni ziyaret ettim. Belkıs/Zeugma Antik 

Kenti , Gaziantep ili, Nizip İlçesi , Belkıs Köyü sınırları içerisinde Fırat Nehri'nin kıyısında yer 

alır. Yaklaşık 20 bin dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş olan Belkıs/Zeugma Antik Kenti; 

Fırat'ın geçilebilir en sığ yerinde olması, askeri ve ticari bakımdan çok stratejik bir bölge olması 

nedeniyle tarihin her döneminde önemini korumuştur. 80 bin nüfusu ile döneminin en büyük 

kentlerinden biri olan Belkıs/Zeugma, tarihin değişik dönemlerinde değişik isimlerle 

anılmıştır.  Zeugma’nın asıl önemi, kazılarla ancak küçük bir bölümü ortaya çıkarılabilen Roma 

Villaları ve bu villaların tabanlarını süsleyen mozaiklerdir.  Zeugma Müzesi’nin dünyanın en 

büyük mozaik müzelerinden biri olduğunu öğrenerek milattan önce 2. yüzyıla ait “Çingene 

Kızı” mozaiğini inceledim. Zeugma’nın asıl önemi, kazılarla ancak küçük bir bölümü ortaya 

çıkarılabilen Roma Villaları ve bu villaların tabanlarını süsleyen mozaiklerdir. Ayrıca müzede 

bulunan …………. eserleri de ilgimi çekti. Müze ziyareti sırasında çektiğim fotoğraflar ektedir. 

 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: Ahmet Yılmaz 

Numarası: 0000000001 

Etkinlik Türü: Sergi Ziyareti 

Etkinlik Yeri: İstanbul 

Etkinlik Tarihi: 14.10.2019  

İstanbul’da “Türk kahvesinin 500 yıllık Öyküsü” adlı sergiyi 14 Ekim 2019’da Topkapı 

Sarayı Müzesinde ziyaret ettim. Türk Kahve kültürü ve geleneğinin 2013 yılında UNESCO’nun 

“Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine girmesi nedeniyle Topkapı Sarayı Müzesi 

Müdürlüğü’nün Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği işbirliğiyle düzenlediği  “Bir 

Taşım Keyif: Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü” adlı sergisi Türk kahvesinin geçmişine ve 

Türk kahve kültürüne ışık tutan önemli bir organizasyon idi. 

Sergide kahvenin Osmanlı kültürü içindeki yerini, kahve üzerinden kültürel 

etkileşimleri ve kahve ikramı için yaratılan maddi kültür ürünlerini gördüm. Sergide yaklaşık 

700 parça ürün yer alıyor. Soğudanlar, ibrikler, tablolar, gravürler, kahve kutuları, dibekler, 

kahve değirmenleri, fincanlar, fincan zarfları görülmeye değer eserler. 

Ek: Sergiden Fotolar 

 

 
 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: En az 10 adet lahit ve lahit kapağı, mezar taşı, stel, rölyef, büst, heykel, 
anıt, çeşme, köprü sikke, para, sütun başlığı, çeşitli yazılı yada resimli figürlerden birini 
fotoğraflamak ve varsa transkrip etmek 

Etkinlik Yeri: İstanbul Arkeoloji Müzesi 

Etkinlik Tarihi: 

 
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Arkeoloji, Eski Şark Eserleri ve Çinili Köşk olmak üzere üç 

ana kısımdan oluşmaktadır. Ziyaretim sırasında müzenin ana binası içinde yer alan Arkeoloji 
Müzesi’nde müzenin en ilgi çekici kısmını, Sidon Kral Nekropolü’nde yapılan kazı sonucunda 
gün yüzüne çıkartılan İskender, Ağlayan Kadınlar ve Tabnit lahitlerinin oluşturduğunu gördüm. 

Bu eserlerden İskender Lahdi, iç içe geçmiş ancak birbirini tekrarlamayan üç boyutlu 
betimlemelere sahiptir. Lahdin mermeri üzerindeki kabartmalar oldukça göz alıcıdır. Tekne ve 
üzerindeki kapak halinde iki parçadan oluşan lahit, savaş ve av sahneleri işlenmiş haldedir ve 
Persler ile Yunanlılar arasındaki Issos Savaşı’nı anlatmaktadır. Başında aslan postu olan figür 
Kral İskender’dir. Makedon ve Grek askerlerin kendi aralarında mücadelesini betimleyen 
kısımda İskender sonrası komutanlar arasındaki mücadele yansıtılmıştır. Müze ziyaretim 
sırasında çektiğim fotoğraf ektedir. 

 

 
 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: Ahmet Yılmaz 

Numarası: 0000000001 

Etkinlik Türü: Kitabe Transkript 

Etkinlik Yeri: İstanbul / Zeytinburnu 

Etkinlik Tarihi: 14.10.2019 

 

Seyyid Nizam Türbesi Kitâbesi 

“Bu makâm-ı şerîfin Cenâb-ı Hudâ’nın rızâ-yı pâki için hazret-i 

Rasûlullah ve İmâmeyn hazerâtına ve sâir evlâd-ı Rasûlullaha muhabbeten 

Ve şefaatlerini niyaz içun harem-i hümâyun başkâtibi iffetli Râyet 

Kemter kalfanın kerîme-i muhteremi iffetli Ebrûnigâr kalfa inşâ 

Ve ihyâ buyurulmuştur. Cenâb-ı Hudâ-yı lem-yezel hazretleri din 

Ve dünyaların mamur iki cihanda aziz ve rûz-i cezâda 

Şefaatlarına nâil eyleye. Âmin. Fî sene 1289 

 

 

 

  



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: Ahmet Yılmaz 

Numarası: 0000000001 

Etkinlik Türü: Mezar Taşı Transkript  

Etkinlik Yeri: İstanbul 

Etkinlik Tarihi: 14.10.2019 

 

Âh mine’l-mevt 

Hacıküçük Câmii imamının 

Zevce-i merğûbesi iffet-nişân 

Sadrına yer eyledi derd-i verem 

Nev-nihâli hâke serdi nâgehân 

Hak Teâlâ kabrini nûr eylesin 

Meskeni cennet ola yâ Müsteân 

Cevherî zevci Nahîf’in târîhi 

Hakla gitti behişte nev-civân  

Sene 1315 

 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: Ahmet Yılmaz 

Numarası: 0000000001 

Etkinlik Türü: Kazı Çalışmasına Katılmak 

Etkinlik Yeri: Antalya / Kepez / Lyrboton Kome Antik Kenti 

Etkinlik Tarihi: 14.10.2019  

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan 2 bin 200 yıllık tarihe sahip Lyrboton Kome Antik Kenti 

kazı çalışmalarına iştirak edip, bu tarihi kentin gün yüzüne çıkarılmasına şahitlik ettim. 

Perge Antik Kenti'ne ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome Akdeniz 

kültürü açısından önemli bir yere sahip. 2 bin 200 yıllık bir tarihin gün yüzüne çıkarılması ve 

benim bu tarihi olaya şahitlik etmem muhteşem bir deneyimdi. Bu şehrin ana hatlarını, 

çarşısıyla, evleriyle, zeytin işleme bölgesiyle her şeyini tam manası ile kavradım. Antik kentteki 

ilk araştırmaları ve çalışmaları yapan Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. 

Nevzat Çevik hoca ile tanışma fırsatı buldum. Prof. Dr. Nevzat Çevik, Lyrboton Kome'yi Arete 

adında bir kadının kurduğunu anlatarak, zeytinyağı üretiminin zenginliğine dikkat çekti. Çevik, 

"Arete, erdemli demek, bu erdemli kadın buradaki zeytinyağı üretimiyle hem köylüleri 

yönlendirdiği gibi hem de esas bağlı olduğu Perge Metropolüne zeytinyağı ihtiyacının tamamını 

ve dış satım merkezinin temellerini de burada atmaktadır" dedi. 

Ek: Kazı Alanından Fotolar 

 

 

 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: Kütüphane ya da Arşivlerde ilgili bir Çalışma Yapmış Olmak ve bu 
çalışmayı (Belgelemek) 

Etkinlik Yeri: İstanbul Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi  

Etkinlik Tarihi: 20.08.2018 

Ek 1: Araştırmacı kimliği fotoğrafı 

Ek 2: Arşivden alınan belge fotoğrafı 

 
İstanbul’un Avrupa yakasında Kâğıthane ilçesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet arşivine gittim. Öncelikle arşivden yararlanmak için 

araştırmacı kimliği çıkarttım. Daha sonra oradaki görevlilerin yardımı ile katalog taramasının 

nasıl yapılacağını öğrendim. En son olarak arşiv belgesi nasıl talep edilir onu öğrendim. Arşiv 

belgesi olarak 1509 nolu Rize şeriyye sicilinden bir nüsha aldım. Fotoğrafı ektedir. 

 

Ek:  

 

 
 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: Kütüphane ya da Arşivlerde ilgili bir Çalışma Yapmış Olmak ve bu 
çalışmayı (Belgelemek) 

Etkinlik Yeri: Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphanesi 

Etkinlik Tarihi: 15.05.2018 

Ek: Fotoğraf 

 
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphanesi müdüründen izin alarak orada 

çalışan görevlilerin yanında bulundum.  Kütüphane kullanımı, kuralları ve kütüphane 

hizmetleri hakkında bilgi aldım. Kitap alıp vermede ve arama yapmada en çok karşılaşılan 

problemleri görme imkânını buldum. Ayrıca tarih kitaplarının hangi salonda ve nasıl tasnif 

edildiğini öğrendim.  

 

Ek: 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: Halk Eğitim ya da herhangi resmî bir kuruluştan en az 1 adet Sertifikalı 
Kurs (Resim, Müzik vs.) almış olmak. (Belgelendirilecek) 

Etkinlik Adı: Ahşap Teknolojisi Alanı – Türk Yayı Yapımı Kursu 

Etkinlik Yeri: Halk Eğitim Merkezi 

Etkinlik Tarihi:  

 
Katılım sağladığım kurs programında; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk 

yayı ve ok çizimi, kesme ve yüzey düzeltme işlemleri, geleneksel yöntem ya da kompozit Türk 

yayı, ok ve kiriş yapma ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Öncelikle iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi alıp gerekli önlemleri alarak teknik 

resim kurallarına uygun şekilde standart resim kağıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik 

şekillerle ilgili çalışmalar yaptım. Bunun ardından teknik resim çizim standartlarına uygun 

olarak Türk yayı ve yine bu standarda uygun olarak ok teknik resimleri çizdim. Malzemeye 

uygun yöntemlerle ölçme, kontrol ve markalama işlemlerini öğrenerek iş resmine uygun olarak 

el takımları ve el makineleri ile kesme işlemlerini yaptım. Bu kestiğim parçalara düzeltme 

işlemi uyguladım. Kompozit yay yapımı için uygun malzemeyi seçerek şablon ve parça 

kesimlerini gerçekleştirdim. Kestiğim parçaların birleştirme ve kurma işlemlerini yaparak 

süsleme ve koruma işlemlerini tamamladım. Kompozit yay çalışmasının tamamlanmasının 

ardından ok ve kiriş üretim işlemlerini yaparak toplamda 172 ders saati olan kurs sürecimi 

tamamladım. Kurs süreci sonunda almış olduğum sertifikam ektedir. 



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: Sözlü Tarihi yaşatmak babında Üniversitemiz dışından başka 
üniversitelerde görev yapan ilgili alandaki Öğretim Üyeleri ile (en az 3 kişi) alanımızla 
alakalı ropörtajda bulunmak 

Röportaj Konusu: Osmanlıda Vakıflar 

Etkinlik Yeri: Erzurum 

Etkinlik Tarihi: 15.06 2019 

Ek: Fotoğraf 

 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olan 

Prof.Dr. Ahmet Yılmaz ile Osmanlıda vakıflar konusu ile ilgili röportaj yaptım.  

Hocamızın öz geçmişi: 1960 Malatya’da doğdu. 1982 de Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1990 yılında ‘’XVI. Yüzyılda Çıldır 

Eyaletinde Vakıflar‘’ adlı teziyle doktora programını bitirerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2000 yılında Doçent, 2009 da 

Profesör oldu. Halen Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ 

anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Hocam ile Osmanlıda vakıflar konusu çerçevesinde bir röportaj yaptım. Ahmet Yılmaz hocam 

vakıflar konusu ile ilgili şunları vurguladı. ‘’Osmanlı devletinin medeniyet seviyesinin ne kadar 

yüksek olduğunu anlamak istersek vakıflar sistemine bakarak anlayabiliriz. Vakıflar konusunun 

da kendi içerisinde çok çeşitli dalları var ve bunların tetkik edilerek incelenmesi 

gerekmektedir’’ dedi.  

 

Ek:  



 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

BİREYSEL ETKİNLİK DERSİ FORMU 

Adı Soyadı: 

Numarası: 

Etkinlik Türü: Sözlü tarihi yaşatmak babında dışardan önemli şahsiyet ya da görmüş 
geçirmiş yaşlılarla (en az 3 kişi) alanımızla ilgili röportajda bulunmak 

Etkinlik Yeri: Afyon - Dinar 

Etkinlik Tarihi: 

 

Afyon’un Dinar ilçesine bağlı …… Köyü’nden Mustafa Demir, 1932 doğumludur. 

Mustafa Demir’in çocukluk ve gençlik yılları, dünyanın içinde bulunduğu İkinci Dünya Savaşı 

döneminde geçmiştir. Bu büyük cihan harbi, henüz yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti 

için zorlu bir ekonomik süreci de beraberinde getirmiştir. Ülkenin savaşa sokulması yönünde 

yoğun baskıların olması sebebiyle devlet bir takım ekonomik önlemler almıştır. Röportaj 

yaptığımız Mustafa Demir, ülkenin savaşın eşiğinde bulunduğu bu sürecin ailesi ve yaşadığı 

bölgenin ekonomisine, bölge halkının psikolojisine etkisi hakkında bizlere bilgi vererek bu 

süreç hakkında yaşadıklarını …………. sözleri ile ifade etmiştir. Röportaj sırasında çekmiş 

olduğum fotoğraflar ektedir. 

 

Ek: 


	0- yönerge başa koy.pdf (p.1)
	1-2- konferans.pdf (p.2)
	3- Müze.pdf (p.3)
	4- Sergi Örnek Form.pdf (p.4)
	5- Antik eser.pdf (p.5)
	5- MEZAR TAŞI - KİTABE OKUMA.pdf (p.6-7)
	6- Kazı Örnek Form.pdf (p.8)
	7- Arşiv.pdf (p.9)
	7- KÜTÜPHANE.pdf (p.10)
	8- kurs .pdf (p.11)
	9- sözlü tarih hoca ile RÖPORTAJ .pdf (p.12)
	10- tanık ile Röportaj.pdf (p.13)

