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TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

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.Kubilay ÖZYER
    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,



İletişim ve Tasarımı Anabilim Dalı

Bölüm Başkanlığı:
İletişim ve Tasarımı Lisans Programı, geleneksel ve yeni medya araçlarının teknik ve

estetik diline hâkim, medya alanlarını bilinçli kullanabilen, etik sorumluluklarının farkında olan
yaratıcı tasarım ve medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim  ve  Tasarımı  Lisans  Programında  kitle  iletişim  ve  sosyal  bilimlere  yönelik
derslerle  birlikte  iletişim  eğitiminin gereksinimi  olan,  teknoloji  ve  estetikle  geliştirilen 
uygulama dersleri  bütünleşik  olarak  işlenmektedir.  Amaç medyanın  tüm alanlarında,  web
teknolojilerinden, radyo, televizyon, sinemaya, yazılı  basına dek iletişim kavram, teknik ve
uygulamalarını öğrenci için bilinir ve kullanılır hale getirmektir. 

Öğrenciler,  çoklu  ortam tasarım,  web  televizyonu  ve  radyosu,  internet  gazeteciliği,
dijital  yayıncılık,  e-devlet  uygulamaları  v.s.  alanlarında  aldıkları  kuramsal  ve  uygulamalı
dersler sayesinde iletişimin yapısı hakkında bilgi sahibi olurlar; toplumsal yaşamı eleştirel bir
gözle değerlendirebilir ve edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde, iletişim teknolojilerine hâkim
nitelikleriyle iletişim sektöründeki bir çok alanda çalışma olanağı kazanırlar.

Fakültemiz bünyesinde YÖK tarafından açılması uygun görülen bölümler.

 
1- Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

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

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

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

5- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Eski Türk Dili Anabilim Dalı

6- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Karar Bilimleri Anabilim Dalı
Bilişim Yönetimi Anabilim Dalı
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı


