
 

 

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 
DERS KATALOG FORMU 

(COURSE CATALOG FORM) 

Dersin Kodu: MIS485 
(Course Code) 

Dersin Adı: Sosyal Ağ Analizi 
(Course Name): Social Network Analysis 

Dersi Veren Bölüm:Enformasyon Teknolojileri 
(Offered by) : Information Technologies 

Yarıyılı 
(Semester) 

D+U+L 
(Lc+T+L) 

Kredisi 
(Credits) 

AKTS 
(ECTS) 

Dersin Dili 
(Language) 

Dersin Türü 
(Category) 

Dersin İşleniş Yöntemi 
(InstructionalMethods) 

Ön Koşulları 
(Prerequisites) 

1 (3+0+0) 3 6 
Türkçe 
English 

Seçmeli 
(Elective) 

Ders 
(Lecture) 

Yok 
(None) 

Dersin Amacı 
 
 
(Course Objectives) 

Sosyal ağlar insan etkileşiminin kalbinde yer almaktadır. Son yüzyılda internet 
teknolojilerindeki büyüme sonucunda, oyunun kuralları da büyük ölçüde 
değişmiştir. Bu değişimlerin bir sonucu olarak, ağ analizi birçok farklı sektör için 
merkezi bir konuma gelmiştir. Sosyal ağ analizi iş kararlarının alınması sürecinde, 
organize suç araştırmaları, pazarlama kampanyaları, trend yakalama, müşteri 
profillerinin çıkarılması ve müşteri erişim araştırmaları gibi birçok alanda 
kullanılmaktadır. Bu bağlamda, Sosyal Ağ Analizi dersi öğrencilerin sosyal ağ ve 
sosyal davranışlar konusundaki temel teorileri, sosyal ağ verisinin toplanması ve 
analiz edilmesi için kullanılan teknikleri öğrenmesini amaçlamaktadır.  

Social networks are at the heart of human interaction. With the explosive growth 
of the internet over the last decades, the rules of the game have changed 
dramatically. As a result of the mentioned changes, network analysis has become 
increasingly central to various domains. Social network analysis can be used in 
the business decision process, investigation of organized crime, marketing 
campaigns, trend detection, customer profiling, or customer reachability research. 
In this context, this course aims to enable students to learn the fundamental 
theories of social networks and social behavior, the techniques for collecting and 
analyzing social network data. 

Dersin İçeriği 
 
 
 
(Course Content) 

Sosyal medyanın temelleri ve tarihi. Sosyal medya çalışma alanı ve sosyal medya 
tanımı. Sosyal verinin elde edilmesi. Bireyler ve ağlar. Sosyal medya kanalıyla 
ilişkilerin ve toplulukların oluşturulması. Sosyal ağ yapısının özelliklerinin 
çıkartılması. Sosyal ağ üzerinde düğüm merkezilikleri ve dereceleme. Sosyal 
ağların ölçülmesi ve görselleştirilmesi. Sosyal ağlarda benzerlikler ve farklılıklar. 
Sosyal ağlarda desenler. Sosyal medya madenciliği. Sosyal medyanın iş 
dünyasına faydaları. Firmalarda uygulamalar. Projeler. Sunumlar. 

Fundamental concepts and history of social media. Defining and studying social 
media. Social data discovery. Individuals and networks. Forming relationships and 
community through social media. Characterizing social network structure. Node 
centralities and ranking on social network. Measuring and visualizing social 
networks. Similarities and differences in social networks. Patterns in social 
networks. Social media mining. Benefits of social media for business. Applications 
in companies. Projects. Presentations. 

 
Dersin Öğrenme Çıktıları 
(Course Learning Outcomes) 

 

Bu dersi başarı lie tamamlayan öğrenciler: 
1) sosyal ağlar temel teorisini anlayabilecek,  

2) sosyal ağ çalışmalarının önemini anlayabilecek, 

3) gerçek dünya uygulamalarındaki durumu deneyimleyebilecek, 

4) düğüm, kenar, köprü, bağlantı, kuyruk vb sosyal ağ analizi terimlerine 

aşina olacak, 

5) online ve offline kaynaklardan sosyal ağ verisi toplayabilecek, 

6) ağ analizi yazılımları ile sosyal ağ yapılarının karakteristik özelliklerini 

çıkarabilecek, 

7) R, Pyhton ve NodeXL geliştirme ortamları ve araçlarda sosyal ağlara 

ilişkin istatistiksel analizler gerçekleştirebilecektir. 



 

 

Students, who gets satisfactory grade from this course can:  
1) understand the basic theory of social networks,  
2) understand the importance of studying social networks, 
3) observe real-world applications, 
4) be familiar with the vocabulary of social network analysis such as node, 

edge, bridge, connectivity, ties, and etc, 
5) be able to collect social network data from online and offline sources, 
6) characterize social network structures by using network analysis 

softwares, 
7) perform statistical analyses of social networks in R, Pyhton, and NodeXL. 

Dersin ISCED Kategorisi 
(ISCED Category of the course) 

48 Bilişim 
(48 Computing)  

Ders Kitabı 
(Textbook) 

 

Yardımcı Kaynaklar 
(Other References) 

Social Network Analysis Methods and Applications, Stanley Wasserman and 

Katherine Faust, Cambridge University Press 1994. 

The Fascinating World of Graph Theory, Arthur Benjamin, Gary Chartrand, Ping 

Zhang, Princeton University Press, 2015. 

  



 

 

 

  

 

THEORETICAL HOURS COURSE PLAN 

 

Week Topics 
Learning Outcomes 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Course Requirements, Schedule, and Introduction to Course x x      

2 Company Visit   x x      

3 Mathematical Foundations of Social Network Analysis    x    

4 Introduction to Networks and Social Networks x x      

5 Social Network Data   x  x   

6 Social Computing    x  x  

7 Fundamentals of Social Network Analysis    x  x x 

8 MidTerm Exam x x x x    

9 Tools and Applications – 1: NodeXL and Gephi     x x x 

10 Tools and Applications – 2: Pyhton and R     x x x 

11 Centrality in Social Networks    x x x x 

12 Community Detection    x x x x 

13 Social Media Mining     x x x 

14 Student Presentations and Review Session     x x x 

 
 
 

 

TEORİK DERSLERİN HAFTALIK KONULARI  

 

Hafta Konular 

Öğrenme  
Çıktıları 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ders Gereksinimleri, Takvim ve Derse Giriş x x      

2 Firma Ziyareti   x x     

3 Sosyal Ağ Analizinin Matematiksel Temelleri    x    

4 Ağ ve Sosyal Ağlara Giriş x x      

5 Sosyal Ağ Verisi   x  x   

6 Sosyal Hesaplama    x  x  

7 Sosyal Ağ Analizi Temelleri    x  x x 

8 Ara Dönem Sınavı x x x x    

9 Araç ve Uygulamalar – 1: NodeXL ve Gephi     x x x 

10 Araç ve Uygulamalar – 2: Pyhton ve R     x x x 

11 Sosyal Ağlarda Merkezilik    x x x x 

12 Topluluk Belirleme    x x x x 

13 Sosyal Medya Anlamlandırma     x x x 

14 Öğrenci Sunumları ve Gözden Geçirme Oturumu     x x x 

 

 

 

  



 

 

 CONTRIBUTION OF THE COURSE ON MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM PROGRAM OUTCOMES 
 (KONTROL EDİLECEK)  
 

 Management Information System Program Outcomes 1 2 3 

1 Posses analytical thinking and problem solving capability.   x 

2 
Manage the software, hardware and communication components of a computer 
system based on the contemporary standard and procedures. 

  x 

3 
Perform all the phases of project development including analysis, design and 
development to create a new product or process, or to improve an existing one. 

  x 

4 Realize the required changes to align business and IT strategies.    

5 Develop models and algorithms for solving a problem, improve existing ones, and 
transform the program. 

  x 

6 
Perform all phases of traditional and agile Software Development Life Cycles 
such as analysis, design, programming, documenting, and testing by using 
contemporary methodologies and tools efficiently and with high quality. 

 x  

7 
Know the current tools, processes and methods in IT project management areas 
and apply them when necessary. 

   

8 Apply and manage state-of-the-art standards, protocols, tools, processes and 
methodologies on data processing and database management. 

x   

9 
Design, develop and improve the hardware, software, network and security 
aspects of an information system in accordance with current standards, protocols, 
tools, processes and methods. 

   

10 
Communicate effectively in written and verbal, able to perform effective document 
and presentation by using English besides Turkish in a team or against audience. 

 x  

11 
Know that information is the most important resource, the institution produces 
ideas by using it for the benefit of the institution it has, identifies the methods and 
makes suggestions for the project. 

  x 

12 
Capable working both individually and also as a team member and managing a 
team. 

 x  

13 
Internalized lifelong learning paradigm to improve capabilities for excellence in 
profession. 

 x  

14 
Has motivation to pursue innovative and entrepreneurial actions by following 
global developments on IT. 

x   

15 Coherent to ethical, legal and global values in his personal and social life.  x  

 

 (Contribution degree: 1-low, 2-medium, 3-high) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

DERSİN YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAM KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI 
(KONTROL EDİLECEK) 

 

 Yönetim Bilişim Sistemleri Program Kazanımları (Çıktıları) 1 2 3 

1 Analitik düşünebilme ve problem çözme yeterliliğine sahiptir.   x 

2 
Bilişim sisteminin yazılım, donanım ve iletişim unsurlarını çağdaş, standart, 
süreçlere uygun ve etkin olarak kullanabilir. 

  x 

3 Yeni bir kurumsal süreç veya ürün oluşturma veya mevcudu iyileştirme amacı ile 
analiz, tasarım ve geliştirmeyi içeren tüm safhaları gerçekleştirebilir. 

  x 

4 Kurumun iş ve bilişim stratejilerini uyumlu hale getirecek değişimleri 
gerçekleştirebilir. 

   

5 
Bir problemin çözümüne ilişkin model ve algoritma geliştirebilir, mevcutları 
iyileştirebilir ve programa dönüştürebilir. 

  x 

6 
Geleneksel ve çevik Yazlım Geliştirme Yaşam Döngülerinin analiz, tasarım, 
programlama, raporlama ve sınama benzeri tüm safhalarını güncel yöntem ve 
araçları bilir ve gerektiğinde uygulayabilir. 

 x  

7 Bilişim proje yönetimi, iş planı hazırlama, risk yönetimi, değişiklik yönetimi 
alanlarındaki güncel araç, süreç ve yöntemlerini bilir ve gerektiğinde uygulayabilir. 

   

8 
Veri işleme ve veritabanı yönetim sistemleri alanındaki güncel standart, protokol, 
araç, süreç ve yöntemleri bilir ve gerektiğinde uygulayabilir. 

x   

9 
Bir bilişim sisteminin donanım, yazılım, ağ ve güvenlik unsurlarını güncel standart, 
protokol, araç, süreç ve yöntemlerine uygun olarak tasarlayıp geliştirebilir ve 
iyileştirebilir. 

   

10 Ekip içinde ya da bir dinleyici kitlesine karşı Türkçe yanında İngilizce kullanarak 
yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilir, doküman hazırlayabilir ve sunum yapabilir. 

 x  

11 
Bilginin en önemli kaynak olduğunun farkında olarak, kurumun sahip olduğu bilgiyi 
kurumun yararına kullanarak fikirler üretir, yöntemleri belirler, proje önerilerinde 
bulunur. 

  x 

12 
Hem bireysel hem de ekip halinde çalışabilme ve ekip yönetebilme becerisine 
sahiptir. 

 x  

13 Becerilerini yenileyip geliştirmek üzere hayat boyu öğrenme bilincine sahiptir.  x  

14 
Bilişim konusundaki küresel gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve girişimci 
eylemlerde bulunma motivasyonuna sahiptir. 

x   

15 
Mesleki yaşamında ve sosyal ortamlarda etik, yasal ve evrensel değerlere uygun 
olarak hareket eder. 

 x  

 
(Katkı Derecesi: 1-düşük, 2-orta, 3-yüksek) 

 
 
  



 

 

 
 
 
 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARINI DEĞERLENDİRME (COURSE LEARNING OUTCOMES ASSESSMENT) 
(KONTROL EDİLECEK) 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme (Course Learning Assessment) 

Bloom's 
Level 

1 
Derse Katılım 

(Active 
Participation) 

2 
Ödev 

(Homework) 

3 
Lab Projesi 

(Lab Project) 

4 
Dönem Projesi 
(Term Project) 

5 
Sunum 

(Presentation) 

6 
Kısa Sınav 

(Quiz) 

7 
Arasınav 
(Midterm) 

8 
Yarıyıl sonu 

sınavı 
(Final exam) 

 
Outcomes 
(Öğrenme 
Çıktıları) 

 
 
 

1  x x  x x  x x 

2  x x  x x  x x 

3  x x  x x  x x 

4  x x  x x  x x 

5  x x  x x  x x 

6  x x  x x  x x 

7  x x  x x  x x 

 

 

 

DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (COURSE ASSESSMENT) 

 

  Sayı (Quantity) Katkı Oranı(Contribution) (%)  

Yarıyıl İçi 
Çalışmaları 

 
(Semester 
Activities) 

Derse Katılım (Active Participation) 14 15 

Ödev (Homework) 4 25 

Lab Projesi (Lab Project) 0 0 

Dönem Projesi (Term Project) 1 5 

Sunum (Presetantion) 1 2 

Kısa Sınav (Quiz) 0 0 

Ara Sınav (Midterm) 1 25 

Yarıyıl Sonu Sınavı (Final Exam)  1 28 

 TOPLAM (TOTAL)  100 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS-İŞ YÜKÜ TABLOSU (ECTS-WORK LOAD TABLE)  
(KONTROL EDİLECEK) 

 
 DERS ETKİNLİKLERİ 

(COURSE ACTIVITIES) 
Sayı  

(Quantity) 
Süre (Saat) 
(Time (h)) 

İşYükü (saat) 
(Work Load (h)) 

1 Ders Süresi (Lectures) 14 3 42 

2 
Sınıf Dışı Çalışma Süresi(Out of class working 
time) 

14 4 56 

3 Lab Projesi (Lab Project) 0 0 0 

4 Dönem Projesi (Term Project) 7 3 21 

5 Sunumlar (Presentations) 1 5 5 

6 
Kısa Sınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)  
(Quizzes (Preparation included)) 

0 0 0 

7 
Ara sınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 
(Midterm Exams (Preparation included)) 

1 12 12 

8 
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 
(Fınal Exam (Preparation included)) 

1 14 14 

 
Toplam İşYükü (saat) 
(Total Work Load (hours)) 

150 

 
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İşYükü / 25) 
(ECTS Credits of the course (Total Work Load / 25)) 

6 
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