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T.C.  

İSTANBUL YENİ YÜZYIL  

ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM  

FAKÜLTESİ  

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ  

2021-2022 AKADEMİK YILI DERS 

İÇERİKLERİ  

1.  YIL   

 1.   YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)  

ILF 101 İletişime Giriş (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5*  

Bu derste; öğrencilere iletişimin temel kavramları, iletişimin tarihçesi, iletişim türleri, iletişim 

süreci ve bu sürecin temel öğeleri, iletişim sürecindeki olumsuz etkenler, iletişimin kavramsal 

çerçevesi, iletişimin disiplinler arası ilişkisi, iletişim modelleri, iletişim sistemleri ile kitle 

iletişim araçlarının önemi üzerinde durulur.  

  

ILF 103 Sosyoloji (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu ders sosyolojinin temel kavramlarını sunmak amacındadır. Dersi alan öğrencilere; 

sosyolojinin temel kavramları, sosyolojinin bir bilim dalı olarak gelişmesine katkı sağlayan 

aydınlar, toplumsal değişme, toplumsal tabakalaşma, küreselleşmenin ne olduğu, toplumsal 

kurumlar ve işlevleri, kültürün oluşumu, toplumsal sapmaların ne olduğu, toplumsal 

sorunların nereden kaynaklandığı konuları verilir.  

  

HIR 101 Halkla İlişkilere Giriş (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Halkla İlişkilere Giriş dersinin genel amacı, halkla ilişkiler biliminin temel kavramalarını, 

uygulama şekillerini, tarihçesini anlatıp, reklam, propaganda, gibi ilgili diğer kavram ve 

kuramlarla arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları inceleyerek, meslek etik ve ahlak 

kurallarını vererek öğrencilerin halkla ilişkilere ilişkin genel çerçeveye sahip olmalarını 

sağlamaktır.  

  

ILF 105 Fotoğrafçılığın Temel İlkeleri (T:1,U:2,K:2) AKTS: 3  

Ders kapsamında, Fotoğraf için temel teşkil eden mercekler ve özellikleri, çekim açıları ve 

özellikleri, Işık kaynağı ve fotoğraf açısından önemi, fotoğraf makinasının fonksiyonları, 

öğrencilerin, bir fotoğrafı ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve çekim teknikleri ve alan derinliği 

açısından değerlendirmesi yapılır. Bunun yanında ton, doku, ters ışık çalışmaları, üç boyut, 

derinlik ve perspektif kontrolü gibi konular da ele alınır.  

T: Teori, U: Uygulama, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi  

  

  

ILF 100 Uygarlık Tarihi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

Bu derste; uygarlık, Tarih ve Kültür kavramlarının bilimsel anlamda ifadeleri ve irdelenmesi, 

bu kavramlardaki yanılgıların çelişkilerin giderilmesi, kültür ve uygarlığın birbirleriyle 

etkileşim ve ilişkileri ve toplum hayatında ve tarihlerindeki önemleri, konuları verilir. 

Uygarlığın beşiği olan Akdeniz uygarlıkları, kaynağı olan Mezopotamya uygarlıkların 
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kesişme noktası olan Anadolu uygarlıkları, konuları öğrenciler tarafından öğrenilir. İlk 

çağlardan başlayarak, uygarlıkların gelişimini ve dönemler üzerinde durulur.  

  

HUK 150 Temel Hukuk (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Temel bilgiler ana başlığı altında toplum ve hukuk, hukukun kollara ayrılması, hukukun 

kaynakları, uygulama yönünden yasalar, hukuk güvenliği konular. “Temel kavramları ” ana 

başlığı altında, kişilik (gerçek kişiler, tüzel kişiler), kişilerin adları, hısımlık, konut, aile, 

miras, eşya, mülkiyet, hukuksal olaylar, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler, kamu hukuku 

işlemleri, hukuksal işlemlerde sakatlıklar, sözleşmeler, haklar, kamu hakları, özel haklar, 

hakların edinilmesi ve kaybedilmesi, hakların kullanılmasını düzenleyen kurallar, hakların 

korunması, sorumluluk (medeni hukukta, yönetim hukukunda, ceza hukukunda, siyasal) yargı 

yerleri konuları incelenir.  

  

ENG 151 İngilizce I (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

Dersler üç düzeyde ver lmekted r;  

„Beg nner‟ düzey nde temel sev yede sözcük b lg s  ve d lb lg s  kazandırılarak öğrenc ler n 

kurallı cümleler kurmaları sağlanır. Görsel –  ş tsel- yazılı materyaller kullanılarak temel 

İng l zce d lb lg s  ve sözcük dağarcığıyla d yalog çalışmaları ve soru-cevap aktiviteleri yapılır.  

„ lementary‟ düzey nde öğrenc ler n bas t düzeyde öğrenm ş oldukları İng l zce d l ve sözcük 

b lg s n  gen şleterek gündel k d lde  let ş m kurab lmeler  sağlanır.  ğrenc ler sözcük 

dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler yardımıyla gen şlet r; temel  let ş m 

becer ler n ;  ş tsel materyaller yardımıyla da d nleme becer ler n  gel şt r rler.  

„Pre-Intermed ate‟ düzey nde öğrenc ler n yazılı, sözlü ve  ş tsel d l becer ler n  temelden, orta 

sev yeye çek l r.  eş tl  konularda hazırlanmış makaleler ve  ş tsel materyaller yardımıyla 

ver len eğ t mde öğrenc ler d l ve sözcük b lg s  açısından kompleks met nler  okuyup 

anlayab l r, İng l zce  

telaffuz becer ler n  ve çeş tl  konularda paragraf yazım becer ler n  gel şt r rler.  

TRD 151 Türk Dili I (T:2,U:0,K:2) AKTS: 2  

Bu derste d l, d l-kültür  l şk s , yazım ve noktalama kuralları, d l n kaynağı ve doğuşu, d ller n 

sınıflandırılması, Türkçen n dünya d ller  arasındak  yer , Türk yazı d l n n tar h  devreler , 

şahs yetler ve eserler , Türk alfabeler , Türkçe sesler ve sınıflandırılması, ses olayları, yapı 

bakımından kel meler, Türkçen n ekler , yapım ve çek m ekler , kel me grupları, cümle ve 

cümlen n öğeler  konuları  ncelen r.  

  

 2.   YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)  

ILF 102 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu dersi alan öğrencilere, bilimsel araştırma ve nitelikleri, araştırma tasarımı, araştırma süreci, 

veri kaynakları, veri toplama yöntem teknikleri, araştırmada etik ilkeler ve araştırmanın 

raporlaştırılması konuları verilir.  
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ILF 104 Eleştirel Medya Okuryazarlığı (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste, öğrencilere yazılı ve yazılı olmayan medya metinlerine ulaşma, bu metinleri 

çözümleme, değerlendirme ve iletme sürecinde gerekli temel bilgilerin aktarılması 

amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, medya metinlerinin kurgusal yapısı, medyanın etkileri, 

iletişim etiği, medya ekonomisi, medya-izler kitle ilişkisi, haber, temsil, medyada 

cinsiyetçilik, şiddet, eğlence içerikleri gibi başlıklar ele alınarak öğrencilerin medya 

metinlerine ilişkin temel farkındalıklar kazanmaları sağlanmaya çalışılır.  

  

HIR 132 Pazarlama İlkeleri (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu derste, pazarlamanın temel prensipleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması 

ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış, reklam ve 

4P (Ürün-Fiyat-Tutundurma-Dağıtım) hakkında genel bilgiler verilir.  

  

ILF 114 Sosyal Psikoloji (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste, sosyal psikolojinin bilim dalı olarak gelişimi, sosyal psikoloji araştırmalarında 

yöntem ve teknikler, sosyal etki ve uyma, sosyal biliş, İletişim, propaganda ve tutum 

değiştirme süreci, sosyal algı, sosyalleşme ve sosyal gelişim, kültür ve benlik, grup yapısı ve 

dinamiği konuları verilir.  

HIR 102 Reklamcılığa Giriş (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

Bu dersi alan öğrencilere; reklamcılıkla ilgili temel kavramlar, reklamın tarihçesi, Türkiye‟deki 

reklam sektörünün gelişimi, reklam ajanslarının yapısı, reklam modelleri, reklam türleri, 

reklamın diğer disiplinlerle ilişkisi, reklamda etik kavramı ve reklam ortamları konuları verilir.  

  

ILF 112 Kamusal Alan ve Sivil Toplum (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste, toplumsal yapıyı düzenleyen temel kurallar, bu kuralların kaynakları ve sistemin 

işleyiş mekanizmaları; sivil toplumun etkisi; bireylerin hakları ve ödevleri ile kamusal alan ve 

kamusal alanın yapısal dönüşümü, kamuoyu oluşturma, toplumsal ilişkilerin kaynakları verilir.  

  

ENG 152 İngilizce II (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

„Beg nner‟ sev yes nde okutulan derslerde temel sev yede sözcük b lg s  ve d lb lg s  

kazandırılarak öğrenc ler n kurallı cümleler kurmaları sağlanmaktadır.  azılı,  ş tsel ve görsel 

materyaller kullanılarak ver len eğ t m sonunda öğrenc ler en temel İng l zce d lb lg s  ve sözcük 

dağarcığıyla d yalog çalışmaları ve soru-cevap akt v teler ne dah l olab l rler ve temel 

kompoz syon yazımını öğren rler.  

„ lementary‟ sev yes nde okutulan derslerde, öğrenc ler n bas t düzeyde öğrenm ş oldukları 

İng l zce d l ve sözcük b lg s n  gen şleterek gündel k d lde  let ş m kurab lmeye adım atmaları 

sağlanır.  ğrenc ler sözcük dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler yardımıyla 

gen şleterek temel  let ş m becer ler n ;  ş tsel materyaller yardımıyla da d nleme becer ler n  

gel şt r rler.  

„Pre-Intermed ate‟ düzey nde öğrenc ler n yazılı, sözlü ve  ş tsel d l becer ler n  temelden, orta 

sev yeye çek l r.  eş tl  konularda hazırlanmış makaleler ve  ş tsel materyaller yardımıyla 

ver len eğ t mde öğrenc ler d l ve sözcük b lg s  açısından kompleks met nler  okuyup 

anlayab l r, İng l zce telaffuz becer ler n  ve çeş tl  konularda paragraf yazım becer ler n  

gel şt r rler.  
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TRD 152 Türk Dili II (T:2,U:0,K:2) AKTS: 2  

Bu derste cümle çeş tler , Türkçede genel anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım türler , 

yazılı anlatım türler : konularına göre ş  r ve ş  r türler , masal, fabl, h k ye, roman ve roman 

türler  t yatro, gez  yazısı, anı, b yograf , otob yograf , günlük, fıkra, deneme, eleşt r , mektup ve 

mektup çeş tler ,  

röportaj, mül kat, sohbet, makale, rapor, tutanak; tartışmaya dayalı anlatım türler : tartışma, 

panel, forum, açık oturum, münazara; görüşmeye dayalı anlatım türler : konferans, sempozyum 

(b lg  şölen ), kongre, nutuk (söylev) konuları  ncelen r.  

    

  

2. YIL  

  

 3. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)  

  

YMG 211 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu derste, haberin ne olduğu, haber değeri nitelikleri, haberin unsurları, haber kaynakları, 

haber yazım teknikleri, tek ve çok öğeli haber yazım teknikleri, Haber başlıkları, haber 

spotları, haber yazımında yeni yaklaşımlar, haber redaksiyonu konuları verilir.  ğrencilere 

haber yazım pratikleri yaptırılır.  

HIR 202 Etkili Sunum Teknikleri (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu ders kapsamında öğrenciler, etkili sunum teknikleri, konuşma teknikleri, sunumda 

teknolojinin kullanılması ve beden dilini doğru kullanma gibi konuşlarda detaylı bilgi sahibi 

olacaktır. Bu ders ile öğrenci sunum korku ve paniğini yenmeyi öğrenerek, sunum tekniklerini 

kavramaktadır.  

  

GIT 212 Göstergebilim (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

 azınsal, görsel ve işitsel simge ve sembollerin çeşitli örneklerle çözümlenmesi ve irdelenmesi 

sağlanır. Bilgi ve kültür düzeyi ne olursa olsun her birey, en sıradan sembol ve söylemlerden 

yola çıkarak yaşamı algılar ve yorumlar. Bu ders kapsamında gösterge kavramı temelinde, 

göstergebilimin ilgili alanları, kuramcıları ve çeşitli bağlamlarda göstergebilimsel 

çözümlemeler yapılması amaçlanmaktadır.  

  

HIR 223 Kişilerarası İletişim (T:3, U:0, K:3) AKTS: 5  

Bu derste; kişilerarası iletişim, kişilerarası iletişime yaklaşımlar, kişilerarası iletişim teorileri ve 

öğeleri, kişilerarası iletişim ve kültür, kişilerarası iletişim ve dinleme, kişilerarası iletişimde 

etkililik, sözel ve sözsüz mesajların evrenselliği, karşılıklı konuşma ve yönetimi, iş yerinde 

kişilerarası iletişim ve ilişkiler konuları verilir.  

  

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (T:2,U:0,K:2) AKTS: 2  

Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleri, Kuruluşu, 

 ükselişi ve  öküş Nedenleri, Osmanlı Devleti‟nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı‟nın  

Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan).  
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ILF203 İler  İng l zce I (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

„ lementary‟ sev yes nde okutulan derslerde, öğrenc ler n bas t düzeyde öğrenm ş oldukları 

İng l zce d l ve sözcük b lg s n  gen şleterek gündel k d lde  let ş m kurab lmeye adım atmaları 

sağlanmaktadır.  ğrenc ler sözcük dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler 

yardımıyla gen şleterek temel  let ş m becer ler n ;  ş tsel materyaller yardımıyla da d nleme 

becer ler n  gel şt r rler.  

„Pre-Intermed ate‟ sev yes nde öğrenc ler n yazılı, sözlü ve  ş tsel d l becer ler n  temelden, orta 

sev yeye çek l r.  eş tl  konularda hazırlanmış makaleler ve  ş tsel materyaller yardımıyla 

ver len eğ t mde öğrenc ler d l ve sözcük b lg s  açısından kompleks met nler  okuyup 

anlayab l r, İng l zce telaffuz becer ler n  ve çeş tl  konularda paragraf yazım becer ler n  

gel şt r rler.  

„Intermed ate‟ sev yes nde öğrenc ler n, sah p oldukları İng l zce becer s yle kend  kurallı 

cümleler n  oluşturup, bağımsız b rer d l kullanıcısı olarak b r konu üzer ne yazab lme ve 

konuşab lmeler  sağlanır. Or j nal İng l zce d yalogların geçt ğ   ş tsel materyaller ve d l ve 

sözcük b lg s  açısından  çer ğ  gen şlet lm ş met nler kullanılarak ver len eğ t m sonunda 

öğrenc ler çeş tl  konular hakkında sözlü olarak ayrıntılı b lg  vereb l r,  ş tsel materyaller  

kolaylıkla anlatab l r ve d l ve sözcük b lg ler n  kullanarak yapılandırılmış met nler yazab l rler.  

 

4. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)  

  

HIR 269 Stratejik Halkla İlişkiler (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

  

Bu derste; stratejik planlama ve yönetimin temel öğe, özellik ve genel yaklaşımının 

belirlenmesi; bir işletme örgütü içinde Halkla İlişkiler departmanın temel işlevleri; halkla 

ilişkiler açısından stratejik bir yaklaşım olarak SWOT analizi, P ST analizi ve hedef analizi, 

örgüt misyonu ve işletme amaçlarının Halkla İlişkiler yönetimince belirlenen politikalarla 

bütünleşmesi ile rekabet ortamında başarıyı sağlayacak etkin stratejik kararların alınması ve 

uygulanması; stratejik halkla ilişkilerde liderlik konuları verilir.  

  

HIR 204 Etkinlik Yönetimi (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Etkinlik yönetiminin, amaç ve stratejisinin halkla ilişkiler stratejisi ile koordineli olarak ele 

alınması gerektiğinin bilincini oluşturmak, hedef kitle özelliklerine uygun niteliklerde 

hazırlanması gereğini aktarmak, bir etkinliğin planlanması için gereken tüm adımların 

detaylarını öğrenmek, öğrencilerin projeler geliştirerek bir etkinliğin uygulanması için 

gereken bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak dersin içeriğini oluşturmaktadır.  

  

HIR 210 Bütünleşik Pazarlama iletişimi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Pazarlama karması, karmada yer alan tutundurma bileşenleri ve stratejileri bu ders 

kapsamında özellikli bir biçimde yer almaktadır. Pazarlama stratejisinin yürütülmesinde 

tutundurma, tutundurma politikası ve planlaması, tutundurma araçları olarak reklam, yüz yüze 

satış, halkla ilişkiler, satış promosyonu ve sponsorluk bu kapsamdadır. Ayrıca, ürün ve ürün 

stratejileri, pazarlama çevresi (politik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve doğal çevre) ve 

pazarlama karmasının gibi bütünleşik pazarlama iletişiminin temel kavram ve uygulamaları 

ders kapsamında ele alınacaktır.  
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HIR 222 Halkla İlişkiler Yazarlığı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu ders kapsamında Halkla İlişkilerin ve Metin  azarlığının önemi belirtilerek, öğrenciler, 

halkla ilişkiler çabaları ve metin yazarlığı uygulama örnekleri açısından bilinçlendirilecektir. 

Halkla İlişkiler alanında kullanılan iletişim araçlarına göre yazım tekniklerini öğrenmeleri, 

yazım tekniklerini geliştirebilmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda metin yazmak, yaratıcı 

düşünceye ve kelimelerin hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak, onların dikkatini çekmek ve 

onları etkilemek için gerekli yollar irdelenecektir.  

ILF 110 Temel Ekonomi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste ekonominin temel kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ele alınır. Bu 

doğrultuda, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, kar maksimizasyonu gibi kavramlar ve bu 

kavramlar arasındaki ilişkiler incelenir. Günümüz piyasa koşulları ve koşulları oluşturan 

etkenler temel iktisadi okulların bakış açıları doğrultusunda eleştirel bir yaklaşımla ele alınır.  

HIR 228 Reklamcılıkta Yaratıcı Stratejiler (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Bu derste; bir reklam mesajını belirleyen faktörler incelenecek ve bu bağlamda uygulanacak 

yaratıcı stratejilerin seçimi öğretilecektir. Ayrıca, hedefine ulaşan reklamların etkili olmasını 

sağlayan faktörler olan; mecra seçimi, medya planlama, pazar analizi ve hedef kitle analizi 

konularına da değinilecektir.  

  

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (T:2,U:0,K:2) AKTS: 2  

Ders kapsamında Türk inkıl p tarihinin konusu, amacı ve inkıl p ile ilgili genel açıklamalar, 

Türk inkıl bının hazırlık evresi ile öncesi ve Avrupa‟daki fikri gelişmeler, Türk inkıl bının 

aksiyon evresinin hazırlık ve savaş dönemi, Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Barış 

Anlaşması, Atatürk İnkıl bının hedefleri ve yapıldığı alanlar, Türk inkıl bının gelişme 

süreleri, Türk inkıl bının temel ve bütünleyici ilkeleri ve Türk inkıl bının özellikleri ile 

Atatürkçülük ve zararlı akımlar konu edinmektedir.  

  

ILF204 İler  İng l zce II (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

Bu derste öğrenc lere or j nal İng l zce d yalogları örnek göstererek sözlü ve yazılı d l becer ler  

gel şt r l r.  ğrenc n n kend  cümleler yle İng l zce b r metn  açıklaması sağlanır. Okuma 

parçalarında öğrenc n n sözlü İng l zce becer s yle yorum yapması beklen r ve yazma becer s , 

yorum becerisine paralel olarak gel şt r l r.  

  

 

 

 

 

 

3. YIL  
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5. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)  

  

ILF 303 Mesleki İngilizce I (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

Bu ders çerçevesinde belli güncel, hakla ilişkiler ve reklamcılık konuları üzerinde, ilgili 

terminoloji vurgusu ile İngilizce tartışma yürütebilme, sunum yapma ve konuşma hazırlama; 

akademik ve profesyonel içerikli metinlerin anlaşılması becerisi hedeflenmektedir.  

Profesyonel bağlamlı, hakla ilişkiler ve reklamcılığın herhangi bir konusunda araştırma 

yürütme ve bir yazılı çalışma yapma bu dersteki diğer önemli aktivitelerinden biri olacaktır  

 

HIR 301 Dijital Pazarlama (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu derste; dijital pazarlama yönteminin kavramsal, teorik ve analitik unsurları öğretilecek, 

dijital ortamda pazarlama uygulamaları irdelenecek, gelecek kurgulamaları yapılarak dijital 

marka ve dijital pazarlama eğilimleri ile e-ticaret uygulamaları işlenecektir. Bunun yanında, . 

dijital ortamlarda gelişen pazarlama modelleri, reklam ve halkla ilişkiler uygulamaları, yeni 

kavramlar ve gelişen pazarlama stratejileri, dijital pazarlama kampanyaları, dijital ortamda 

markaların konumlanması, e-ticaret ve mobil pazarlama uygulamaları konuları anlatılacaktır.  

  

 

HIR 303 Medya ve Toplum (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

 

Bu ders, tar hsel süreçler yle b rl kte medya ve toplum  l şk s n ; bu  l şk y  ortaya koyan yöntem 

ve kuramlarla b rl kte  ncelemey  amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda medya gücü, toplum 

üzer nde yarattığı etk  ve toplumla kurduğu yakın  l şk  der nlemes ne yorumlanab lecekt r.  

 

HIR 305 Medya Planlaması (1:2,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu ders kapsamında, Medya Planlamasına Giriş, Medya, Reklam Tüketici Arasındaki İlişki, 

Medya Planlama Faaliyetleri, Medya Planlamasında Kullanılan Kavramlar,  eni Planlama 

Modelleri, Medya Planının Organizasyonu başlıklı konular işlenecektir. Medyada yer almak 

üzere hazırlanan doğru mesajların, doğru zamanda, doğru kanalla, doğru yoğunlukta yer 

almasına ilişkin tüm kavram ve stratejilerin ele alınacak, tüketici ve hedef kitle ilişkisi de 

öğretilecektir.  

  

HIR 321 Reklam Yazarlığı (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu dersin amacı, reklam metin yazarlığının temel teknik ve prensiplerini öğrencilere 

sunmaktır. Bu ders bir markanın reklamının reklam ajansında üretilme sürecini, işleyiş yapısı, 

reklam yazma aşamalarını, farklı iletişim araçlarında reklam metni yazma tekniklerini, yaratıcı 

süreç kuram ve stratejilerini, reklam yazarının sorumlulukları gibi konuları içermektedir. Ders 

kapsamında, öğrenciler reklamcılık endüstrisinde metin yazarlarının bütün işlevlerini tanıma 

ve ayrıca pazarlama iletişimi durumlarında yaratıcı problem çözme sürecini anlama şansına 

sahip olacaklardır. Ders sürecinde, öğrenciler ayrıca reklam metin yazarlığını tanımak ve 

üretmek için gerekli teorik ve pratik görüş açısını kazanacaklardır.  
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HIR 341 Örgütsel İletişim (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste; örgütsel iletişim, örgüt içi iletişim ve örgüt dışı iletişim ile paydaşlarla olan iletişim 

ilişkisi, örgüt kültürü ve stratejik iletişim konuları ele alınmaktadır. Bu ders gerek ekip içinde 

gerekse farklı disiplinlerle etkin iletişim kurmayı, iletişim engellerini fark ederek uygun 

çözümler bulmayı sağlayacak örgütsel iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgi, 

beceri ve tutum kazandırmayı amaçlar.  

  

 

 

 6. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)  

  

ILF 304 Mesleki İngilizce II (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3  

Bu derste İngilizce reklamcılık ve halkla ilişkiler çalışmalarına ait metinlerin hazırlanmasına, 

sunulmalarına ait ön hazırlıkların, aktivasyon metinlerinin, kritiklerinin, tekniklerinin ele 

alındığı İngilizce metinlerin analizleri yapılarak, açık tartışmalar yürütülecektir. Grup 

çalışmaları ile belli programların inceleme sunumları, soru-cevap oturumlarında ele 

alınacaktır.  

HIR 302 Halkla İl şk ler ve Reklamcılıkta Yen  Medya (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Bu derste, günümüzün en etkin iletişim araçlarından biri olan yeni medyanın halkla ilişkiler 

sürecinde kullanımı ve işlevleri irdelenerek, internet üzerinden yapılan halkla ilişkiler 

kampanyalarının araştırması, planlaması, uygulanması ve değerlendirilmesi incelenecektir. 

Ayrıca, yeni medyada yürütülen halkla ilişkiler kampanyalarının geri dönüşünü incelemek, 

doğru ve eksik yanlarını tespit etmek ve bunun sonucunda genel bir değerlendirme yapmak 

amaçlanmaktadır.  

  

HIR 406 Girişimcilik (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu ders kapsamında öğrencilere girişimcilik kavramı, çeşitleri ve girişimcilikte etik, 

girişimciliğin ekonomik kültürel ve toplumsal temelleri, İş modeli, girişimciliğin süreçleri ve iş 

fikri, girişimcilik türleri, franchising ve İşletme satın alma, İşletme kurma, girişimin 

sonlanması tasfiye, iflas ve birleşme konuları anlatılacaktır. İş planı ögeleri olan pazar 

araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan konuları anlatılarak 

devamında da İş modeli ve iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları 

yapılacaktır.   

  

HIR 304 Siyasal İletişim (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu derste, iletişim olgu ve sürecinin siyasal yaşama uygulanması üzerinde durulacaktır. Bu 

çerçevede; siyasal iletişim tanımı, olgu ve süreci, siyasal iletişim türleri, siyasal aktörler, , 

etkili siyasal iletişimin özellikleri, siyasal kampanyalar, siyasal reklam ve siyasal iletişimde 

bulunan aktörler örnek olaylar çerçevesinde değerlendirilecektir.  

 

 

  

RTS 332 Medyada İçerik Yönetimi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  
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Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak reklam ve pazarlama uygulamalarının değişmesi ile 

birlikte ortaya çıkan „‟içerik‟‟ kavramını derinlemesine inceleyen bir derstir. İçerik yaratımı, 

yönetimi ve raporlanması ile ilgili bilgiler verilecektir.  

  

4. YIL  

  

 7. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)  

  

HIR 401 Mezuniyet Projesi I (T:1,U:4,K:3) AKTS: 6  

Bu projeyi hazırlayacak öğrenciler danışmanları gözetiminde bir tez konusu belirleyecek, bu 

konuda yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilerle bir tez dosyası hazırlayacak, yaptığı 

araştırmaları kuramsal ve ampirik çalışma anlayışı içerisinde ortaya koyacak ve yaptığı 

çalışmayı sunabilme ve savunma yetisi kazanacaklardır.  

ILF 403 İlet ş m Hukuku ve F kr  Haklar (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Dersin içeriğini; Anayasa‟da yer alan Basın Hukuku ile ilgili hükümler, 5187 Sayılı Basın 

Kanunu ve getirdiği yeni düzenlemeler, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve 

 ayınları Hakkında Kanun, 2954 Kanunu Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, Avrupa 

Sınır ötesi Televizyon Sözleşmesi, Internet yayıncılığı ve Internet hukukunun genel çerçevesi, 

Internet gazeteciliğinin hukuki boyutları, Internet Servis Sağlayıcıları ve İçerik 

Sağlayıcıları‟na ilişkin hukuksal yaklaşımlar, kitle iletişim araçlarıyla ilgili yasal 

düzenlemeler kapsamında Internet hukuku hakkında son gelişmeler ve Internet hukukuna 

ilişkin karşılaştırmalı örnek olaylar oluşturmaktadır.  

  

HIR 465 Reklam Çözümlemeleri (T:3,U:0,K:3) 4  

Bu derste, reklam nasıl planlanır ve reklam hedef kitleye nasıl aktarılır gibi temel sorulara 

yanıt aranmakta ve reklam söylemine yönelik analiz yöntemleri ele alınmaktadır. Reklam 

söylemi ve analiz yöntemleri uygulamalı olarak örneklerle ele alınmaktadır. Ders kapsamında, 

reklam iletilerinin nasıl ikna edici, nasıl etkili ve nasıl çekici kimliklere bürüneceği konusunda 

yeni stratejiler geliştirmek yoluyla içerik ve çözümlemelerle söz konusu özelliklerin hangi 

sözel ve görsel göstergelerle aktarılabileceği açığa çıkarılmaktadır.  

  

HIR 406 Halkla İlişkiler Kampanyaları (T:1,U:2,K:2) 4  

Bu derste; halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında teorik bilgiler doğrultusunda bir kampanya 

tasarımının ilkeleri, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri anlatılacak. 

Değişik alanlarda uygulanan halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarında örnekler 

değerlendirilerek tartışılacaktır. Ayrıca, bu derste öğrencilere bir halkla ilişkiler kampanya 

uygulaması yaptırılır.  

  

HIR 491 Halkla İlişkilerde Mesleki İngilizce (T:3,U:0,K:3) 4   

Halkla ilişkiler alanına yön vermiş teorisyenlerin orijinal metinleri üzerinden analitik bir 

çalışma yapılacaktır ve bu teoriler hakkında yazılmış diğer eleştiri yazıları incelenecektir. 

Halkla ilişkiler çalışmalarının disiplinler arası ortamında geliştirilen egemen ve eleştirel 

yaklaşımlardan derlenen bir seçki, reklam, sinema ve görsel kültür özelinde şekillenen örnekler 

üzerinden anlatılacaktır.  ğrencilerin kitle iletişim, medya teknolojileri, kültür endüstrisi, 

popüler kültür ve izleyici araştırmaları konularında temel bilgi ve genel kavrayışa sahip 



    10  

olmaları amaçlanan bu derste, söz konusu kavramların İngilizce terminolojilerini öğrenmeleri 

de beklenmektedir.  

HIR 404 Reklam Kampanyaları (1:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Derste reklamcılık alanındaki teorik bilgiler doğrultusunda bir kampanya tasarımının ilkeleri, 

planlama ve uygulama süreçleri anlatılacaktır. Değişik alanlarda uygulanan reklam 

kampanyalarından örnekler değerlendirilerek tartışılacaktır. Ayrıca, bu derste öğrenciler reklam 

kampanya brief analizi, Pazar analizi, hedef kitle analizi, bütçe analizi, yaratıcı fikir analizi 

aşamalarını içeren ve sonuçlarını ölçümledikleri bir reklam kampanyası uygulaması yapma 

becerisi kazanacaklardır.   

 

 8.YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)  

  

HIR 402 Mezuniyet Projesi II (T:1,U:4,K:3) AKTS: 6  

Bu projeyi hazırlayacak öğrenciler danışmanları gözetiminde bir tez konusu belirleyecek, bu 

konuda yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgilerle bir tez dosyası hazırlayacak, yaptığı 

araştırmaları kuramsal ve ampirik çalışma anlayışı içerisinde ortaya koyacak ve yaptığı 

çalışmayı sunabilme ve savunma yetisi kazanacaklardır.  

  

HIR 407 Marka ve İmaj Yönetimi (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu derste; marka, markalaşma kavramları üzerinde çalışılarak İmajı oluşturan değerler 

incelenmektedir. İmaj ve imaj yaratmanın; reklamcılık ve halkla ilişkilerden kitlesel medya ve 

popüler kültüre; politikadan moda ve satışa kadar uzanan iletişim alanlarında önemli 

fonksiyonları olduğu vurgulanır. İmajlar postmodern dünyada tutum, davranış ve değerleri 

belirleyen faktörler olarak bilgi sahibi olmanın yerini aldığının üzerinde durulur. İmajın tanımı, 

nasıl anlam yaratabildiği, görsel algılama ve iknanın ilkeleri; ders kapsamında ele alınan 

konuları kapsar.  

  

HIR492 Reklamcılıkta Mesleki İngilizce (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Reklam çalışmaları alanına yön vermiş teorisyenlerin orijinal metinleri üzerinden analitik bir 

çalışma yapılacaktır ve bu teoriler hakkında yazılmış diğer eleştiri yazıları incelenecektir. 

Reklam çalışmalarının disiplinler arası ortamında geliştirilen egemen ve eleştirel 

yaklaşımlardan derlenen bir seçki, reklam, sinema ve görsel kültür özelinde şekillenen örnekler 

üzerinden anlatılacaktır.  ğrencilerin kitle iletişim, medya teknolojileri, kültür endüstrisi, 

popüler kültür ve izleyici araştırmaları konularında temel bilgi ve genel kavrayışa sahip 

olmaları amaçlanan bu derste, söz konusu kavramların İngilizce terminolojilerini öğrenmeleri 

de beklenmektedir.  

ILF 402 İletişim Etiği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

 eni iletişim teknolojileri geleneksel medya kapsamında değerlendirilen etik kavramının 

gözden geçirilmesini ve yeni davranış kodlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 

dersin amacı; iletişim süreçlerinin geleneksel-yeni medya ikiliği ile halkla ilişkiler 

kapsamında ve etik sorumluluk ilkeleri çerçevesinde öğrencilere kavratılmasıdır. Bu 

çerçevede etik kavramının tarihsel ve kuramsal yönleri, bu alanda medyada karşılaşılan 

sorunlar ele alınacaktır.  
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HIR 452 Staj (T:0,U:4,K:0) AKTS: 2  

  

Zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin üniversitede kazandıkları teorik ve pratik donanımlarını 

sektörel alanda nasıl kullanacaklarını kavramaları amacıyla mezun olmadan önce reklamcılık 

ve halkla ilişkiler alanını kapsayan mesleki kurum ve kuruluşlarda deneyim kazanmalarına 

yönelik bir süreci kapsamaktadır.  

   
 SEÇMELİ DERSLER  

  

 III. YIL GÜZ DÖNEMİ (5.YARIYIL) SEÇMELİ DERSLERİ  

  

HIR 361 Reklam Fotoğrafçılığı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Ders, reklam fotoğrafçılığının temel konularını içermektedir.  ğrencilere reklam fotoğrafının 

sanatsal yaratımını gösterecek pek çok örnek gösterilecek ve temel görsel kaliteyi yaratan 

etkenler ortaya konacak ve fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı öğretilecektir. GIT 201 

Grafik Tasarımı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu ders öğrencilere grafik tasarımın temel ilkelerini sunarak iki boyutlu ortamlarda uygulama 

olanağı tanımaktadır. Ders kapsamında öğrenciler, bir yandan grafik tasarımıyla ilgili 

uygulama ve becerileri edinirlerken, diğer yandan da afiş, broşür ve temel kurumsal kimlik 

dokümanları gibi öğelerin tasarımlarını deneyimleyecekler.  

  

RTS350 Diksiyon (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

Bu ders kapsamında bölüm öğrencilerine güzel etkileyici ve doğru konuşma teknikleri 

ayrıntılı olarak verilecektir. Dersin amacı: İletişim alanında görev yapacak bireylerin dili 

doğru ve etkili kullanımı sağlamaktır. Derste ele alınacak konular: Ses, nefes, artikülasyon, 

fonetik, drama, diksiyon eğitimiyle birlikte uygulamalı televizyon çalışmaları yapılacaktır.  

ILF 305 Yönetim ve Organizasyon (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu ders kapsamında yönetim ve organizasyon teorisinin tarihsel gelişim süreci, yönetim 

teorileri, temel yönetim fonksiyonları, yöneticilerde bulunması gereken temel özellikler, 

değişik organizasyonlar türleri ve yapıları, örgüt tasarımı, örgütsel süreçler, örgüt kültürü ve 

çağdaş yönetim paradigmaları gibi konular ele alınır.   

  

HIR 263 İtibar ve Kriz Yönetimi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Ders kapsamında öğrencilere,  kurumsal itibar, itibar yönetimi ve kriz yönetimi ile ilgili temel 

kavramlar öğretilerek, kriz çeşitleri, kriz durumunda yapılması gerekenler,  itibar yönetiminin 

kriz durumları ile ilişkisi anlatılır. Dersin amacı öğrencilerin kurumsal itibarı yönetecek 

becerileri ve kriz öncesi, sonrası ve olası kriz durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği 

bilgisini kazandırmaktır.  

  

  ILF 308 İş Sağlığı ve Güvenliği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

 ğrenciler iş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek hastalıkları, iş 

güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş 

güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olurlar.  
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GIT 211 İmaj Tasarımı ve Görselleştirme (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

İmaj, tasarım ve görselleştirme, görsel algının temelini oluşturan önemli kavramlar. Fark 

etme, algılama, görselliğin oluşum süreci, ışık, renk, şekil, kontrast, ton gibi esas kavramlar, 

bu dersin ilgi alanında olacaktır. Ayrıntıyı görebilme, seçebilme noktasında etkili olan görsel 

algı teknikleri de ders kapsamındaki konulardır.  

  

III. YIL BAHAR DÖNEMİ (6.YARIYIL) SEÇMELİ DERSLERİ  

HIR 362 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste halkla ilişkiler disiplinine eleştirel bakabilme pratikleri aktarılmayı amaçlamaktadır. 

Bu amaçtan hareketle, halkla ilişkiler mesleğinin ideolojisi üzerine bir bakış açısı 

geliştirilmesi amaçlanır. Bu amaçlara uygun olarak halkla ilişkilerin kültürel çalışmalar, 

sosyoloji, psikoloji, ekonomi-politik alanlarındaki işlevlerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.  

  

HIR 308 STK’larda Halkla İlişkiler (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Türkiye‟de bulunan Sivil Toplum  rgütleri‟nin (T MA, AKUT, L S V,  ağdaş  aşam 

gibi) örgütlerin gerek yurt içi gerek yurt dışında yürütmüş oldukları Halkla İlişkiler 

Kampanyalarının özellikleri, uygulama teknikleri ve hedef kitle ile kurmaları gereken iletişim 

stratejileri üzerinde durulur ve bu konuda öğrencilerden bu kurumların Halkla İlişkiler 

politikaları incelenerek sunum yapmaları beklenir. Bu kurumların iletişimde yaşadığı 

problemler ele alınır.  

  

GIT 328 Reklam Tasarım Uygulamaları (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Bu ders kapsamında öğrencilerin, marka yaratma, kampanya yaratma, medya planlama, 

reklam tasarımı gibi alanlarda almış oldukları teorik bilgilerin hayata geçirilmesi 

sağlanacaktır. Bu doğrultuda; reklamın görsel uygulamasının tasarım, başlık, baskı gibi temel 

unsurları işlendikten sonra, reklamcılık sektöründe tasarım ve kreatif çalışmaların 

gerçekleştirilmesine yardımcı olacak iki boyutlu grafik ve fotoğraf işleme programlarının 

çalışma mantığı öğretilecektir.  

GIT 362 Masaüstü Yayıncılık (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5  

 ğrenciler bu ders kapsamında kitapçık, broşür, dergi ve gazete gibi kitle iletişim araçlarının 

üretim tekniğini öğrenerek, kendi projelerinin de profesyonel medyanın kurallarına uygun 

olarak tasarım ve uygulamasını yapabilecektir.  

  

YMG 310 Küreselleşme ve İletişim (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Günümüzde uluslararası enformasyon akışı eşitsiz biçimde gerçekleşmektedir. Gelişmiş 

ülkeler sahip oldukları medya (ajans, televizyon, gazete, vb..) sayesinde uluslararası olayları 

ve gelişmeleri kendi bakış açılarıyla yönlendirmektedir. Bu derste, uluslararası enformasyonu 

sağlayan kuruluşların, olayları nasıl tek yönlü ve eşitsiz şekilde manipüle ederek aktardıkları 

konuları ele alınır.  

  

HIR 370 Protokol ve Sosyal Davranış (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu derste; protokol kavramı, tarihçesi ve protokol çeşitleri üzerinde durulur, kamusal ve 

kurumsal alanda ve yaşamda düzenlenen bütün törenlerde ve etkinliklerde, resmi ilişkilerde ve 
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görüşmelerde, resmi yazışmalarda ve toplantılarda, kabul ve ziyaretlerde, davet ve ziyafetlerde, 

yöntem ve biçim yönünden uyulması ve uygulanması gereken kurallar anlatılır.  

  

IV. YIL GÜZ DÖNEMİ (7.YARIYIL) SEÇMELİ DERSLERİ  

  

HIR 416 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Diplomasisi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste, öğrenciler, işletmeler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları gibi çeşitli kurum ve 

kuruluşların uluslararası halkla ilişkiler uygulamalarını ve bu uygulamaların kapsamlarını 

öğrenir. Uluslararası pazarlama, küreselleşme, yeni medya düzeni ve kültürlerarası iletişim 

kavramları ekseninde öğrencilerin var olan kuramsal bilgileri pekiştirilerek, bunların 

uluslararası halkla ilişkilere yansıması sağlanır.  

  

HIR 408 Yeni Medyada Reklamcılık (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu ders ile yeni medya alanındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni ve dijital 

ortamlardaki reklam türleri ve reklam kampanyalarının nasıl gerçekleştiği konusu ve bu 

konuda kurumların rolünün anlatılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yeni medya 

kavramı, internet reklamları, mobil reklamlar, sanal reklamlar, oyun içi reklam uygulamaları, 

üç boyutlu interaktif reklamcılık, sosyal medya reklamları konuları örnek kampanyalar 

üzerinden değerlendirilecektir.  

  

YMG 461 Medya ve Kültürel Çalışmalar (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu derste ilk etapta kültür tanımlamaları ve tartışmalarına yer verilecek daha sonra ise serbest 

piyasa ağı ve ilişkileri içerisinde medya-kültür ilişkileri üzerine durulacaktır. İncelenecek 

konulardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir: Ayrıca popüler kültür ve medya ilişkisi de 

dersin temel konularından biri olacaktır.  

  

RTS 329 Röportaj Teknikleri (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Bu derste başarılı söyleşi ve röportaj tekniklerinin tüm yönleriyle öğretilmesi üzerinde 

durulmaktadır. Bu ders haber kavramının içeriği doğrultusunda mülakat, söyleşi, röportaj 

kavramlarının tanımları üzerinden farklılıkların derinlemesine değerlendirilmesini, 

kapsamaktadır. Bunun yanı sıra söyleşi ve röportaj örnekleri incelenerek soru teknikleri ve etik 

unsurların incelenmesinin ardından uygulamalı örnekler sunumlar aracılığıyla 

değerlendirilmektedir.  

  

IV.YIL BAHAR DÖNEMİ (8.YARIYIL) SEÇMELİ DERSLERİ  

HIR 464 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4  

Bu derste; kamu kurumlarının kamuoyunda olumlu bir algı yaratabilmeleri için çeşitli kanallar 

kullanarak yapı, işleyiş ve kararlarını duyurması gerektiğinin önemi anlatılır. “Kamu 

 önetiminde Halkla İlişkiler” dersi bu iletişimin taraflarını, anlam, ilgi ve işlevlerinin neler 

olduğunu, bu amaçta kullanılan yöntem, araç ve gereçleri, taraflar arası iletişimin ne yönde 

olması gerektiğini ortaya koyar.  
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HIR 426 Uluslararası Reklamcılık (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Uluslararası Reklamcılık dersi kapsamında; uluslararası ve kültürlerarası reklam 

kampanyalarının planlanmasındaki temel kavram ve sorunlar, hedeflerin belirlenmesi, bütçe, 

medya, yaratım, etik ve çevresel koşulların çeşitli araştırmalar çerçevesinde incelenecektir. 

Reklamcılığı uluslararası boyutta ele almak, kültürlerarasılık kavramı doğrultusunda reklam 

stratejilerini ve reklam kampanyalarının nasıl yapılacağını ve nelere dikkat edilmesi gerektiği 

konuları da ders kapsamında işlenecektir.  

  

  

  

RTS 314 Reklam Filmi Yönetmenliği (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4  

Bu ders kapsamında reklam filmlerinin temel özellikleri göz önünde bulundurularak, reklam 

filminde etkili ışık ve renk kullanımı, reklam senaryosu, reklam filminde çekim teknikleri ve 

yönetmenlik pratikleri değerlendirilecektir.  

GIT 302 Tasarım ve Yaratıcı Düşünce (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5  

Bu ders, genel bir estetik çerçeve içinde, semiyotik araçsallıkla, işaret sistemlerinin farklı bir 

şekilde analizini kapsamaktadır. Bu çerçevede, öğrencilerin gündelik yaşam içindeki metaforu 

ayırt etme bilincini artırmak üzere, el üretimine karşılık seri üretimin yeknesak kelime 

dağarcığı; paradigma ve sentagma arasındaki ayrışma üzerinde durulacaktır. Ayrıca, işaret, 

gösteren, gösterilen, anlam ve anlambilim kuram ve analiz çeşitleri de örnek olaylarla 

aktarılacaktır.  


