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TOGÜ 

ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
 

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (Erbaa SBBF), 14 Haziran 2018 tarih ve 
30451 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/11959 Sayılı Bazı Yükseköğretim 
Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve 
Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar ile Üniversitemiz bünyesinde kurulmuştur.  

 

Fakültemiz, Üniversitemizin “Şeffaf, katılımcı, girişimci, dinamik bir Üniversite” hedefi 

kapsamında yoluna devam eden eğitimde öğrenciyi merkeze alan ve çözüm odaklı 

yaklaşımı ilke edinmiştir. Orta Karadenizin ekonomik, sosyal ve kültürel imkanları geniş, 

güvenli ve sakin bir ilçesinde bulunan fakültemizde, öğrencilerimizin çağın gerektirdiği hem 

mesleki hem de entelektüel bilgi ve beceri ile donanmasını sağlamaya gayret etmekteyiz. 

Akademik ve İdari kadromuzun, bizi tercih ederek gelen, yetişmesini üstlendiğimiz 

öğrencilerimizin akademik ve sosyal olgunluğa kavuşacak bireyler olmaları için gerekli 

gayretleri göstermeye devam edeceklerine olan inancım tamdır. 

 
Aramıza yeni katılan ya da katılacak olan öğrencilerimiz, sizleri aramızda görmekten 

mutluluk duyacağımızı ifade eder, yetişmeniz noktasında her türlü akademik, sosyal ve 

psikolojik desteğimizi yanınızda bulacağınızı belirtmek isterim. Başarı bizim olduğu kadar 

sizin de azim ve gayretlerinizle hedefine ulaşacaktır. 
 

Saygılarımla... 
 

 
 
Prof. Dr. Yaşar TÜRKBEN 

        Dekan



 
 

Erbaa Hakkında  

 

Erbaa ilçesi yerleşim yeri olarak çok eski tarihe sahiptir. Çevrede yapılan kazılardan, 
kalıntılardan ve tarihi bilgilerden Kelkit Havzası ve yöresinin Hititlerin yerleşim alanı olduğu 
tespit edilmiştir. Hititler ve Frigler Kelkit havzası boyunca MÖ. 2000-600 yıllarında irili ufaklı 
birçok yerleşim alanı kurmuşlardır. 

        

 

  
 

 

 
        Erbaa, Kelkit Irmağı ile Tozanlı Çayının birleşerek Yeşilırmak adını aldığı, Amasya ile 
Niksar'ı birbirine bağlayan, tarihi Boğazkesen (Kale) Köprüsü ve geniş alanda tarım arazisine 
sahip bir yerleşim yeri olarak tüm bölgede önemli yere sahiptir. 



 
 
       

        Erbaa'nın Coğrafi Durumu  

       

Erbaa İlçesi Orta Karadeniz bölgesinde Tokat iline bağlı olup, Kelkit ve Tozanlı 
çaylarının birleşerek Yeşilırmak (İris) adını aldığını yerde bereketli topraklar üzerinde 
kurulmuş şirin bir ilçemizdir.  

        Kuzeyden Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu ilinin Akkuş ilçesi, batıdan Amasya'nın 
Taşova ilçesi, doğudan Tokat'ın Niksar ilçesi, güneyden Tokat merkez ve güneybatıdan 
Turhal ilçesi ile çevrilidir. ilçenin üzerinde bulunduğu ovanın kuzeyinde; Canik dağı içerisinde 
değerlendirilen Karınca dağı, güneyinde Sakarat ve Boğalı dağları, doğu ve batısında da bu 
dağların uzantıları yer almaktadır. 

  

Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

  

 
 

KABUL KOŞULLARI 
 

 ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli puanı almak suretiyle 

okulumuza yerleşen öğrencilerimiz, e-devlet üzerinden veya şahsen Üniversitemiz 

akademik takviminde belirtilen sürelerde kayıtlarını yaptırmak suretiyle eğitim 

hayatlarına başlarlar. 
 

MEZUN 
MEZUNİYET KOŞULLARI 

ET OŞULLARI: 

 Öğrenim süresi 8 yarıyıl olup eğitim dili Türkçedir. Ayrıca Bölümden mezun 

olabilmek için öğrencilerin;  

 Tüm derslerden en az CC(60) notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden 

başarılı olmaları,  
 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları,  

 



 
 
 

 
 

1- İletişim ve Tasarımı Bölümü 

 
Bölüm Başkanlığı: 
 

Günümüzde birçok alanda iletişim olgusunun yeri ve önemi aşikârdır. Nitekim geleneksel kitle 
iletişim araçlarından yeni iletişim teknolojilerine veya kitlesel iletişim biçimlerinden teknoloji 
aracılı bireylerarası ve kamusal iletişimi bir arada barındıran çeşitlilik ve nitelikte bir iletişim 
ekolojisi içerisindeyiz. Bu süreçte medya ve iletişim sektörü başta olmak üzere çeşitli kurum 
ve kuruluşlarda profesyonel iletişim faaliyetleri yürüterek etkili ve verimli ürün ve hizmetler 
sunabilecek donanımda insan kaynağı ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.   

Bölümümüz, 14 Haziran 2018 Tarihli ve 30451 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
2018/11959 Sayılı “Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve 
Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar” ile kurulan 
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2019-2020 akademik 
yılından itibaren öğrenci alarak faaliyet gösteren bölümümüzün ismi 2020-2021 eğitim-
öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla “İletişim ve Tasarımı” olarak 
değiştirilmiştir. “İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı” bulunan bölümümüzün eğitim dili 
Türkçe’dir. Öğrenim süresi sekiz (8) yarıyıl olup dört (4) yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. 

Bölümümüzün amacı; medya ve iletişim sektörü hakkında genel bilgisi olan, iletişim alanının 
gerektirdiği teknolojileri kullanım ve tasarım becerilerini birleştiren ve bu doğrultuda etkili 
mesajlar planlama, tasarlama ve sunma yeterliliğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. 
Bölümümüzde, geleneksel ve yeni medya alanlarında gereken teknik bilgi, estetik ve tasarım 
anlayışına hâkim tasarım ve medya uzmanlarının yetiştirilmesi hedefiyle gereken teorik ve 
uygulamalı eğitimler verilmektedir. 

Mezunlarımız, “İletişim Tasarımcısı” unvanı alarak lisans derecesine sahip olurlar. Radyo, 
televizyon, gazete gibi geleneksel ve yeni nesil medya mecraları, reklam ajansları, yapım 
şirketleri, iletişim-tasarım-yazılım firmaları, sosyal medya siteleri, oyun firmaları başta olmak 
üzere iletişim ve medya uzmanı gerektiren her türlü kurum ve kuruluşta istihdam olanağına 
sahiptirler. Mezunlarımız; iletişim-görsel iletişim-multimedya-grafik-web içerik-reklam gibi 
konularda uzman tasarımcı ve içerik uzmanlığı görevlerinin yanı sıra özel ve kamu 
kurumlarında kurumsal iletişim-hakla ilişkiler-medya uzmanı gibi çeşitli pozisyonlarda 
çalışabilirler. Ayrıca iletişim alanıyla ilgili çeşitli lisansüstü programlarda akademik kariyer 
yapabilirler. 

Siz değerli gençlerimizin fakültemiz ve bölümümüzde bulunmasından büyük mutluluk duyarız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 
Bölüm Başkanlığı: 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde 

2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüyle faaliyete başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir 
ve öğrenim süresi 8 yarıyıl olup 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır. 

            Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, alandaki kavram ve yaklaşımları kullanarak herhangi 
bir bilimsel sorunu betimleyebilen, bilimsel ölçütler çerçevesinde sorunları analiz edebilen; 
kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilen; sonuçları bilimsel bir söylem 
ile yazılı ve sözlü olarak aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu bölümden mezun olan 
öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanıyabilir; Türk dilinin 
tarihsel gelişimini temsil eden tipik metinleri okuyabilir; alanla ilgili sorunlara yönelik olarak 
çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyebilir ve bu verileri ilgili alanda bulunan 
uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşabilir. 
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler devlet kurumlarından özel sektöre çok geniş bir 
yelpazede (kütüphane, arşiv vb. yerlerde memurluk, üniversitelerde akademisyenlik, TDK ve 
Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde memurluk; gazete ve dergilerde editörlük, reklam ve 
ajanslarda metin yazarlığı vb.) istihdam edilme imkanına sahiptirler. 

             “Yeni Türk Dili”, “Eski Türk Dili”, “Yeni Türk Edebiyatı” ve “Eski Türk Edebiyatı” olmak 
üzere 4 anabilim dalı bulunan bölümümüzde üç öğretim üyesi mevcuttur. 
 

3- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

 

Bölüm Başkanlığı: 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde bulunan 

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü, 2018 yılında fakültenin kurulmasıyla birlikte 
açılmıştır. Bölüm kapsamında Bilişim Teknolojileri, Bilişim Yönetimi ve Karar Bilimleri olmak 
üzere üç Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. 

YBS bireyler, gruplar, örgütler, işletmeler ve teknoloji arasındaki ilişkilere dayanan çağdaş 
bir alandır. Bu alanda uzman olarak görev yapan bireyler, bilgi sistemlerini yenilikçi yollarla 
tasarlayarak iş yaşamındaki etkinlik ve verimliliğe katkı sağlamaktadır. Sonuç itibariyle, YBS, 
teknoloji aracılığıyla hizmete önem veren insan odaklı bir alan olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde işletmeler için gerek veri toplama ve veri işleme süreçlerinde gerekse diğer 
tüm yönetimsel süreçlerde bilişim sistemlerinden faydalanabilmek konusu önemli bir gereklilik 
haline gelmiştir. Bu kapsamda, YBS uzmanları, veri yönetimi için bilgi sistemleri oluşturmakta 
ve yönetici, personel ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli bir biçimde 
karşılayabilmek amacıyla çeşitli bilgi sistemlerini yönetmektedirler. 

YBS bölümünden mezun olan öğrenciler özellikle yönetim ve insan kaynakları içerikli 
geleneksel meslekleri yürütebilmekle birlikte, çeşitli çağdaş mesleklerde de görev 
alabilmektedirler. Söz konusu çağdaş mesleklerden başlıca Bilgi Teknolojileri Danışmanı, 
Web Geliştiricisi, Bilgi Sistemleri Yöneticisi, Arama Motoru Optimizasyon Uzmanı, İş Zekâsı 
Uzmanı, Ağ Yöneticisi, İş Uygulaması Geliştiricisi, Sistem Uzmanı, Teknik Destek Uzmanı, İş 
Analisti, Sistem Geliştirici ve Kurumsal Kaynak Planlamacısı şeklinde sıralanabilir. 

YBS bölümüne 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle öğrenci kabulüne 
başlanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 



 

 

 

 

 

 

Fakültemiz Bölümleri 

   
1- İletişim ve Tasarımı Bölümü ( aktif olarak eğitim devam etmektedir.) 

İletişim Tasarımı ve Medya Anabilim Dalı 
 

2- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (aktif olarak eğitim devam etmektedir.) 
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 
Eski Türk Dili Anabilim Dalı 
 

3- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (2023 yılında öğrenci alımı planlanmaktadır.) 
Karar Bilimleri Anabilim Dalı 
Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı 
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı 
 

4- Mütercim Tercümanlık Bölümü 
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Anabilim Dalı 
Mütercim Tercümanlık (Arapça) Anabilim Dalı 
 

5- Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı 
 

6- Psikoloji Bölümü 
Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı 
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı 
Klinik Psikoloji Anabilim Dalı 
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı 
 

7- Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 
Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı 
Sigortacılık Anabilim Dalı 
 

8- Sosyoloji Bölümü 
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı 
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı 
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı 
 


