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I. YIL GÜZ YARIYILI 

 

ILF 101 İletişime Giriş (T:3,U:0,K:3) AKTS: 51 

Bu derste öğrencilere iletişimin temel kavramları, iletişim süreci ve bu sürecin temel öğeleri, iletişimde 

önemli engeller, iletişimin anlam çerçevesi, iletişimin disiplinler arası özelliği, iletişimin temel alanları 

ve bu alanları genel olarak içerikleri, iletişim ile kültür arasındaki ilişki, iletişim sistemleri, medyada 

çoğulculuk konuları verilir. 

 

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

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

aydınlar, toplumsal değişme, toplumsal tabakalaşma, küreselleşme, toplumsal kurumlar ve işlevleri, 

kültürün oluşumu, toplumsal sapmalar, toplumsal sorunların nereden kaynaklandığı konuları verilir.  

 

YMG 103 Temel Gazetecilik (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Bu derste; gazete, gazeteci, olay ve haber olgusu gibi meslekle ilgili kavramlar tanımlanır. 

Öğrencilere haber değerleri, haberin nitelikleri, unsurları, çeşitleri, haber kaynakları, haber 

organizasyonu, haber toplama ve üretim süreci, haber yazma kuralları gibi temel gazetecilik 

bilgileri anlatılır. Bu çerçevede medyada kullanılan haber türleri de karşılaştırmalı olarak ele 

alınır. 

 

 

 

 

 

1 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 Tarih Öncesi Çağlardan başlayarak; Mezopotamya, Mısır Uygarlıkları, eski Yunan ve Roma 

Uygarlıkları; Eski Anadolu, Orta Asya ve İran Uygarlıkları; Ortaçağda Avrupa, Yeniçağda Rönesans 

ve Reform dönemleri, Batıda Devrimler Çağı konuları günümüze değin farklı dönemlerde ve 

coğrafyalarda farklı insan topluluklarının oluşturduğu toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik konular 

karşılaştırmalı olarak ele alınır. 

 

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. 

 

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

Bu derste radyo, televizyon, video, sinema, gazete, dergi, İnternet gibi sözlü, yazılı ve yazılı olmayan, 

görsel tüm kitlesel iletişim kanallarında büyük çeşitlilik gösteren formatlarda yer alan mesajlara 

ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme çalışmaları yapılarak öğrencilerin bu mesajlara eleştirel 

olarak bakmaları, algılamaları, yorumlamaları sağlanır. 

 

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

Dersler üç düzeyde verilmektedir; 

‘Beginner’ düzeyinde temel seviyede sözcük bilgisi ve dilbilgisi kazandırılarak öğrencilerin kurallı 

cümleler kurmaları sağlanır. Görsel – işitsel- yazılı materyaller kullanılarak temel İngilizce dilbilgisi ve 

sözcük dağarcığıyla diyalog çalışmaları ve soru-cevap aktiviteleri yapılır. 

‘Elementary’ düzeyinde öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce dil ve sözcük bilgisini 

genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeleri sağlanır. Öğrenciler sözcük dağarcıklarını konulara 

göre gruplanmış sözcükler yardımıyla genişletir; temel iletişim becerilerini; işitsel materyaller 

yardımıyla da dinleme becerilerini geliştirirler. 

‘Pre-Intermediate’ düzeyinde öğrencilerin yazılı, sözlü ve işitsel dil becerilerini temelden, orta  

seviyeye çekilir. Çeşitli konularda hazırlanmış makaleler ve işitsel materyaller yardımıyla verilen 

eğitimde öğrenciler dil ve sözcük bilgisi açısından kompleks metinleri okuyup anlayabilir, İngilizce 



telaffuz becerilerini ve çeşitli konularda paragraf yazım becerilerini geliştirirler. 

 

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

Bu derste dil, dil-kültür ilişkisi, yazım ve noktalama kuralları, dilin kaynağı ve doğuşu, dillerin 

sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk yazı dilinin tarihi devreleri, şahsiyetler 

ve eserleri, Türk alfabeleri, Türkçe sesler ve sınıflandırılması, ses olayları, yapı bakımından kelimeler, 

Türkçenin ekleri, yapım ve çekim ekleri, kelime grupları, cümle ve cümlenin öğeleri konuları incelenir. 

 

 

I. YIL BAHAR YARIYILI 

 

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

 

Bu derste, Bilim ve araştırma kavramları, Bilimsel araştırmanın temel özellikleri; kuram ve araştırma 

ilişkisi: bilimsel araştırma yapmada adımlar; araştırma yöntem ve teknikleri, veri toplama ve analizi, 

rapor yazma teknikleri; kaynak gösterme, örneklem alma teknikleri, anket hazırlama, tablo ve şekillerin 

oluşturulması, bulgu, sonuç, kaynakça yazılması konuları verilir. 

 

YMG 102 Yeni Medyaya Giriş (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste, medyanın tarihsel gelişimi, yeni medyanın ne olduğu ve nasıl geliştiği, yeni medya 

araçlarının ve alanlarının ne olduğu, nasıl kullanıldığı, nasıl kullanılması gerektiği, yeni 

medyayı ve yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri ve 

toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal ve kuramsal düzeyde 

açıklanması, örneklerin incelenmesi konuları ele alınır. 

 

GIT 108 Dijital Fotoğrafçılık (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Temel fotoğrafik eğitimin hemen ardından planlanan bu derste, sayısal fotoğraf makinaları kullanılarak 

elde edilen görüntülerin yine sayısal ortamda bir amaca dönük yapılan müdahalelerle uğrayacakları 

dönüşümler konu edilmektedir. Öğrencilerin ilerleyen dönemlerde sıklıkla karşılaşacakları “imaj”, 

“algı”, “yaratıcılık” gibi kavramların temelleri bu dersin kapsamında alınır. 

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

Bu derste, öğrencilere yaşadığı ülkenin idari mali ve hukuki yapısını bilmesini sağlayacak ve toplumsal 

yapımızı düzenleyen temel kuralları, bu kuralların kaynaklarını ve sistemin işleyiş mekanizmalarını; 



sivil toplumun etkisini; bireylerin hakları ve ödevleri ile genel olarak kamuoyunu oluşturan kamusal 

alanı ve kamusal alanın dönüşümü, toplumsal ilişkilerin kaynakları ele alınır. 

 

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, iletişim, propaganda ve tutum değiştirme süreci, sosyal  

algı, sosyalleşme ve sosyal gelişim, kültür ve benlik, grup yapısı ve dinamiği konuları verilir. 

 

HUK 150 Temel Hukuk (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste ahlak, örf ve adet, din ve hukuk kuralları gibi toplumsal yaşamı düzenleyen davranış 

kuralları; bu kuralların hukuk kurallarıyla karşılaştırılması; hukukun temel kaynakları, hukuk 

kurallarının yorumu ve yaptırımları; kamu ve özel hukuk ayrımı ve hukukun dalları hakkında genel 

bilgiler; T.C. Anayasası’nı ve anayasal hukuk düzenlemelerini içeren temel kavramlara ilişkin bilgiler 

verilir. 

 

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

‘Beginner’ seviyesinde okutulan derslerde temel seviyede sözcük bilgisi ve dilbilgisi kazandırılarak 

öğrencilerin kurallı cümleler kurmaları sağlanmaktadır. Yazılı, işitsel ve görsel materyaller kullanılarak 

verilen eğitim sonunda öğrenciler en temel İngilizce dilbilgisi ve sözcük dağarcığıyla diyalog 

çalışmaları ve soru-cevap aktivitelerine dahil olabilirler ve temel kompozisyon yazımını öğrenirler. 

‘Elementary’ seviyesinde okutulan derslerde, öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce 

dil ve sözcük bilgisini genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeye adım atmaları sağlanır. 

Öğrenciler sözcük dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler yardımıyla genişleterek temel 

iletişim becerilerini; işitsel materyaller yardımıyla da dinleme becerilerini geliştirirler. 

‘Pre-Intermediate’ düzeyinde öğrencilerin yazılı, sözlü ve işitsel dil becerilerini temelden, orta  

seviyeye çekilir. Çeşitli konularda hazırlanmış makaleler ve işitsel materyaller yardımıyla verilen 

eğitimde öğrenciler dil ve sözcük bilgisi açısından kompleks metinleri okuyup anlayabilir, İngilizce 

telaffuz becerilerini ve çeşitli konularda paragraf yazım becerilerini geliştirirler. 

 

TRD 152 Türk Dili II (T:2,U:0,K:2) AKTS: 2 

Bu derste cümle çeşitleri, Türkçede genel anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım türleri, yazılı 

anlatım türleri: konularına göre şiir ve şiir türleri, masal, fabl, hikâye, roman ve roman türleri tiyatro, 

gezi yazısı, anı, biyografi, otobiyografi, günlük, fıkra, deneme, eleştiri, mektup ve mektup çeşitleri, 



röportaj, mülâkat, sohbet, makale, rapor, tutanak; tartışmaya dayalı anlatım türleri: tartışma, panel, 

forum, açık oturum, münazara; görüşmeye dayalı anlatım türleri: konferans, sempozyum (bilgi şöleni), 

kongre, nutuk (söylev) konuları incelenir. 

 

II. YIL GÜZ YARIYILI 

 

YMG 211 Haber Toplama ve Yazma Teknikleri (T:2,U:2,K:3) 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. Öğrencilere haber yazım 

pratikleri yaptırılır. 

 

YMG 221 Gazete Sayfa Tasarımı (T:2,U:2,K:3) AKTS: 4 

Bu derste, basılı medyanın başlıca öğelerinden biri olan gazete tasarımı uygulama ağırlıklı 

olarak verilir. Gazete tasarımının gelişimi, tarihsel süreci, teknolojiyle birlikte gelişimi, 

tasarımın amacı, okunurluğa katkıları, tasarımın başlıca elemanları, uygulama programları, 

yöntemleri konuları verilir. 

 

RTS 362 İletişim Kuramları (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Bu derste, kuramın ne olduğu ve ne işe yaradığı, bilim kuram ilişkisi, klasik iletişim kuramları, 

kitle iletişiminin etkileri, Kullanım ve doyumlar, Gündem koyma, planlı iletişim, enformasyon 

toplumu, uluslararası iletişim ve küresel kuramlar, değişim kuramı konuları ele alınır.  

 

GIT 203 Web Tasarımı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu ders bünyesinde öğrencilere internetin gelişimi, web tasarımı ve kodlaması, kullanıcı arayüzü ve 

kullanıcı deneyimiyle ilgili temel kavramlar aktarılmaktadır. Üzerinde tartışılan bu temel bilgilerin 

ışığında temel HTML ve CSS kodlama bilgileri uygulamalı bir şekilde aracı program yardımıyla 

öğrencilere aktarılır. 

 

YMG 201 Basın Fotoğrafçılığı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 3 

Bu ders, fotoğrafçı ya da foto muhabir olarak fotoğraf üretirken dikkat edilmesi gereken 

unsurlar, basın fotoğraflarının gazetelerde yer alma süreçleri, editörlerin fotoğrafları seçerken 

dikkat ettiği kriterler ve gazetelerde yer alan fotoğrafların kamuoyuna etkisi, kullanılacak 

fotoğrafların propaganda etkisini kapsamaktadır. 



 

YMG 203 Masaüstü Yayıncılık (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu ders, tasarımın alt yapısını oluşturan Masaüstü yayıncılık içeriğinin sektörde uygulanan 

biçimiyle işlenmesi, tam teşekküllü bir Basın Yayın Kuruluşu’nun tanımı ve basılı yayın 

üretiminde olmazsa olmaz Masaüstü Yayıncılık sistem Kurgusu, İlgili Baskı teknikleri, Yayın 

üretiminde Kullanılan araç gereçler ve basın yayın üretiminin aşamalarının tanımının anlatılması 

ve tasarımda uygulanmasını kapsamaktadır. 

 

ATA 151 Atatürk İlke ve İnkılapları I (T:2,U:0,K:2) AKTS: 2 

Bu derste Birinci Dünya Harbi ve Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış sebepleri; Mondros Mütarekesi ve 

Anadolu’nun işgali; Mustafa Kemal'in Türk milleti ile başlattığı kurtuluş mücadelesi ve bu mücadele 

kapsamında TBMM’nin toplanması, Misak-ı Milli, başta Yunan Ordusu olmak üzere işgalci devletlere 

karşı verilen mücadele; Mudanya Mütarekesi ve Lozan Anlaşmasına kadar olan süreçteki olaylar ve 

gelişmeler verilmektedir. 

ILF203 İleri İngilizce I (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3 

‘Elementary’ seviyesinde okutulan derslerde, öğrencilerin basit düzeyde öğrenmiş oldukları İngilizce 

dil ve sözcük bilgisini genişleterek gündelik dilde iletişim kurabilmeye adım atmaları sağlanmaktadır. 

Öğrenciler sözcük dağarcıklarını konulara göre gruplanmış sözcükler yardımıyla genişleterek temel 

iletişim becerilerini; işitsel materyaller yardımıyla da dinleme becerilerini geliştirirler. 

‘Pre-Intermediate’ seviyesinde öğrencilerin yazılı, sözlü ve işitsel dil becerilerini temelden, orta 

seviyeye çekilir. Çeşitli konularda hazırlanmış makaleler ve işitsel materyaller yardımıyla verilen 

eğitimde öğrenciler dil ve sözcük bilgisi açısından kompleks metinleri okuyup anlayabilir, İngilizce 

telaffuz becerilerini ve çeşitli konularda paragraf yazım becerilerini geliştirirler. 

‘Intermediate’ seviyesinde öğrencilerin, sahip oldukları İngilizce becerisiyle kendi kurallı cümlelerini 

oluşturup, bağımsız birer dil kullanıcısı olarak bir konu üzerine yazabilme ve konuşabilmeleri sağlanır. 

Orijinal İngilizce diyalogların geçtiği işitsel materyaller ve dil ve sözcük bilgisi açısından içeriği 

genişletilmiş metinler kullanılarak verilen eğitim sonunda öğrenciler çeşitli konular hakkında sözlü 

olarak ayrıntılı bilgi verebilir, işitsel materyalleri kolaylıkla anlatabilir ve dil ve sözcük bilgilerini 

kullanarak yapılandırılmış metinler yazabilirler. 

 

 

 

 



II. YIL BAHAR YARIYILI 

 

YMG 202 Gazetede Yazım Türleri (T:3, U:0, K:3) AKTS: 4 

Bu derste, gazetecilikte haberden farklı olarak yer alan köşe yazısı, söyleşi, röportaj, makale gibi 

yoruma dayalı yazı ve incelemeler karşılaştırmalı olarak ele anır. Öğrencilere bu türler ile ilgili 

pratik çalışmalar yaptırılır. 

 

YMG 206 Medyada Yaratıcı Yazım (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5 

Bu derste, yeni medya ortamında etkili bir biçimde kişisel içerik oluşturmaları ve yaratıcı 

paylaşımda bulunabilmeleri için uygulamalar yaptırılır. 

 

YMG 207 Masaüstü Yayıncılık Uygulamaları (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu ders, masaüstü yayıncılık uygulamaları olan gazete, dergi, broşür gibi mecraların içerik ve 

tasarım olarak hazırlık sürecinin aktarılması ve uygulanmasını amaçlamaktadır. 

 

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

Bu derste Lozan Anlaşmasından sonra Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni Türk Devletinin 

kuruluşuna geçiş; Devletin çağdaş bir yapıya kavuşturulması için yapılan inkılaplar, bu 

inkılapların gerçekleştirilmesi için yapılan mücadeleler, değişime karşı olan tepkiler, bu 

tepkilerin giderilerek modern bir toplum oluşturulması için atılan adımlar; Türkiye Cumhuriyeti 

kurulduktan sonra Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen olaylar, İkinci Dünya Savaşı ve 

sonrası, Çok Partili Döneme geçiş ve günümüze kadar olan gelişmeler verilmektedir. 

 

ILF110 Temel Ekonomi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Temel Ekonomi dersinde, ekonominin temel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler 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. 

 

 

 



YMG 204 Araştırmacı Gazetecilik (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

 

Bu derste, araştırmacı gazeteciliğin ne olduğu, geleneksel gazetecilikten farkı, Türkiye’de 

araştırmacı gazetecilik yapan gazetecilerin yaptığı çalışmaların incelenmesi, araştırmacı 

gazetecilik pratikleri yapılması hedeflenmektedir. 

 

ILF204 İleri İngilizce II (T:3,U:0,K:3) AKTS: 3 

 

Bu derste öğrencilere orijinal İngilizce diyalogları örnek göstererek sözlü ve yazılı dil becerileri 

geliştirilir. Öğrencinin kendi cümleleriyle İngilizce bir metni açıklaması sağlanır. Okuma 

parçalarında öğrencinin sözlü İngilizce becerisiyle yorum yapması beklenir ve yazma becerisi, 

yorum becerisine paralel olarak geliştirilir. 

 

 

III. YIL GÜZ YARIYILI 

 

RTS 332 Medyada İçerik Yönetimi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Bu derste; teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak reklam ve pazarlama uygulamalarının 

değişmesi ile birlikte ortaya çıkan ‘’içerik’’ kavramını derinlemesine incelenir. İçerik yaratımı, 

yönetimi ve raporlanması ile ilgili bilgiler de ders kapsamında verilmektedir. 

 

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

Bu ders, tarihsel süreçleriyle birlikte medya ve toplum ilişkisini; bu ilişkiyi ortaya koyan yöntem ve 

kuramlarla birlikte incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda medya gücü, toplum üzerinde 

yarattığı etki ve toplumla kurduğu yakın ilişki derinlemesine yorumlanabilecektir. 

 

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

Bu derste, kişilerarası iletişin ne olduğu, kişilerarası iletişime yaklaşımlar, evrensel kişilerarası iletişim 

modeli ve öğeleri, kişilerarası iletişimin aksiyomları, kişilerarası iletişim ve kültür, kişilerarası iletişimde 

bireyin kendisi, kişilerarası iletişim ve dinleme, kişilerarası iletişimde etkililik, sözel ve sözsüz mesajların 

evrenselliği, karşılıklı konuşma ve yönetimi, iş yerinde kişilerarası iletişim ve ilişkiler konuları verilir. 

 

 



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

Bu derste; göstergebilimin temel kavramları ve kuramları ele alınarak iletişim bağlamında medya 

ürünlerinin çözümlemesini yapabilecek beceri kazandırma amaçlanır. Öğrencinin gösterge, 

sembol/simge ve kod üzerinden anlam üreteme/inşa etme becerisi kazanması sağlanır. Göstergebilimin 

ortaya çıktığı dilbilim derslerinden başlayarak yapısalcılık çerçevesindeki gelişimi; farklı kuramcıların 

göstergebilime yaptığı katkılar tarihsel süreçte ele alınır. Öğrenilen bu bilgiler ışığında tasarım 

sürecinde göstergebilimden faydalanarak tasarım yapabilme becerisi kazanabilir. 

 

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

Bu derste öğrencilere, iletişim alanındaki belli konular üzerinde, ilgili terminoloji vurgusuyla 

basit düzeyde İngilizce akademik ve profesyonel içerikli metinlerin okunması, konuşulması ve 

yazılması öğretilir. 

 

III. YIL BAHAR YARIYILI 

 

YMG 313 Sosyal Medya Yönetimi (T:2,U:2,K:3) AKTS: 5 

Bu derste, SEO projesi geliştirme, bir işletme ya da kuruluşun web sitesinin SEO ile uyumlu 

hale getirilmesi öğretilir ve öğrenciye iş yaşamına dönük bilgi ve beceriler kazandırılması 

hedeflenir. 

 

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. 

 

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

Bu derste, öncelikli olarak güvenlik kültürü algısının oluşması, iş sağlığı ve güvenliği 

farkındalığının yaratılması amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişiminden 

itibaren İSG’nin bileşenlerini oluşturan iş hukuku, risk etmenleri, meslek hastalıkları, kişisel 

koruyucu donanımlar, vb. hakkında bilgiler verilecek, dönem sonunda temel düzeyde bilgi 

sahibi olacaktır. 

YMG 303 Yeni Medya Yayıncılığı (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 



Bu derste, dijital çağda gazeteciliğin karşılaştığı geniş ekonomik konular olan küresel rekabet, 

çoklu dağıtım ortamları, teknolojiyi kapsayan ve tüketici davranışları, akış alanlarının 

bölümlenmesi gibi konular verili. Ayrıca öğrencilere etkileşimli yayın teknolojileriyle temel 

gazeteciliğin nasıl birleştiği, etkileşimli yayın ve yönetim anlayışı anlatılır. 

 

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

Bu derste İngilizce haberlerin, Görsel İletişim programlarının hazırlanmasına, ait ön 

hazırlıkların, aktivasyon metinlerinin, kritiklerinin, tekniklerinin ele alındığı açık tartışmalarla 

yürütülecektir. Grup çalışmalarıyla belli programların inceleme sunumlarıyla sözlü iletişim 

becerisinin geliştirilmesi düşünülürken, gruplar/fertler halinde profesyonel içerikli yazılı kritik 

ve analiz çalışmaları da yapılır. 

 

IV. YIL GÜZ YARIYILI 

 

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

Bu derste, öğrenciler, üç yıl boyunca almış oldukları eğitim ile ilgili olarak proje (gazete veya 

dergi) geliştirirler. 

 

ILF 403 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste iletişim hukukunun temel kavramları; iletişim özgürlüğünün unsurları ve sınırlarının 

ulusal ve uluslararası hukuki metinler çerçevesinde incelenmesi; yazılı basın, radyo-televizyon, 

sinema ve internet gibi kitle iletişim araçlarının faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ulusal ve 

uluslararası yasa, ilke ve kurallar; kitle iletişim araçlarında fikir ürünlerinin korunmasına ilişkin 

düzenlemeler hakkında bilgiler verilir. 

 

YMG 491 Gazetecilikte Mesleki İngilizce (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu ders, gazetecilik mesleğinde kullanılan İngilizce terim ve kelimelerin nerede ve nasıl 

kullanıldıklarının öğrenilmesine yardımcı olurken sözlük anlamları dışında sektörde ki kullanım 

şekilleri ve profesyonel anlamlarını öğretmektedir. 

 

 

 



YMG 407 İnternet ve Mobil Pazarlama (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu ders, mobilite, mobil platformlar ve mobil pazarlama kavramlarının tanıtılması, mobil 

pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran özelliklerin incelenmesi ve mobil pazarlama 

stratejilerinin geliştirilmesi gibi aşamaları içermektedir. 

 

IV. YIL BAHAR YARIYILI 

 

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

Yedinci yarıyılda başlayan proje çalışmaları bu dönemde tamamlanır. Öğrenciler - bireysel ya 

da grup olarak hazırladıkları projelerini, bölüm öğretim elemanlarından oluşan jüri önünde 

sunarlar. 

 

ILF402 İletişim Etiği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste etiğin kökenleri; etik türleri; gazetecilik ve ahlaki sorumluluk, gazeteciler için etik 

kodları; yurttaş ve gazeteciler; adalet, doğruluk ve objektiflik, hakkaniyet ilkeleri, gündem 

düzenleme; küresel haber medyası çağında kitle iletişim araçları uygulamalarının ilke ve 

standartlarını geliştirmeyi amaçlayan izleyiciler, uygulamacılar, hükümetler, düzenleyici 

kurullar gibi medya paydaşlarının ortaya koyduğu kurallar ve uygulama yöntemi konuları ele 

alınır. 

 

YMG 452 Staj (T:0,U:4,K:0) AKTS: 2 

Zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanda kazandıkları kuramsal ve 

uygulamalı donanımlarını ilgili sektörde nasıl kullanacaklarını kavramaları amacıyla mezun 

olmadan önce alanlarıyla ilgili mesleki kurum ve kuruluşlarda deneyim kazanmalarına yönelik 

bir süreci kapsamaktadır. 

 

ILF 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. 



 

YMG 405 Yeni Medyada Toplumsal Hareketler (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste, küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışı, yeni 

toplumsal hareketlerin geleneksel ve yeni medyayı nasıl kullandıkları, bu kullanım arasındaki 

farklar, kuramsal bakış açılarıyla birlikte incelenir. 

 

SEÇMELİ DERSLER  

IV YIL BAHAR YARIYILI 

 

GIT 204 İleri Web Tasarımı (T:1, U:2, K:2) AKTS: 4 

Bu derste Temel HTML ve CSS bilgilerine hakim öğrencilere, semantik web kavramı, Javascript 

programlama, Jquery ve üçüncü parti kütüphanelerin kullanımı, web sayfalarına dinamik içerik 

sağlama konuları uygulamalı anlatımlarla gösterilmektedir. Tüm bu sürecin sonunda öğrencilerle web 

sayfası örnekleri projelendirilerek hayata geçirilir. 

RTS 202 Diksiyon (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5 

Bu derste iletişim alanında görev yapacak bireylerin dili doğru ve etkili kullanmalarını 

sağlamak için gerekli olan ve kullanılan ses, nefes, artikülasyon, fonetik, drama, diksiyon 

eğitimi verilir; radyo ve televizyon yayınları için uygulamalı çalışmalar yapılır. 

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. 

 

III. YIL GÜZ YARIYILI 

YMG 311 Dergi Yayıncılığı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu derste, dergi tasarımı uygulama ağırlıklı olarak verilir. Dergi tasarımının gelişimi, tarihsel 

süreci, teknolojiyle birlikte gelişimi, tasarımın amacı, okunurluğa katkıları, tasarımın başlıca 

elemanları, uygulama programları, yöntemleri konuları verilir. 

 

YMG 302 Video Kamera ve Habercilik (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu derste, profesyonel ve amatör kamera arasındaki farklılıklar, çekim teknikleri, kamera 

hareketleri anlatılmaktadır. Öğrencilerin, farklı mekânlarda çektikleri görüntüleri kurgulayarak 



yeni medya ortamında yayınlamayı öğrenmesi hedeflenmektedir. 

 

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

Bu derste, 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 unsurlar gibi konular ele 

alınır. 

 

HIR 351 Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramlarının ele alındığı derste gönüllülük 

uygulamalarına yoğunlaşılmaktadır. Ders süresince öğrenciler STK'lar ile birlikte çalışmalar 

yürüterek, teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme şansını elde ederler. İletişim 

sektörünün önemli noktalarından olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 

çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye erişecekleri bu derste kariyerleri için önemli olan yetileri 

kazanırlar. 

 

YMG 316 Medyada Güncel Sorunlar (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5 

Bu derste, küreselleşme, teknoloji, internet ve sosyal medya bağlamında medya alanında 

yaşanan yapısal dönüşüm, emek sürecinin yeniden yapılandırılması ve ticarileşmenin ortaya 

çıkardığı sorunlar açısından değerlendirilir ve bu konuda öğrenciye eleştirel bir perspektif 

kazandırmak amaçlanır. 

 

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

Bu derste, 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. 

 

YMG 312 Yeni Medyada Dijital Kurgu Teknikleri (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu derste, televizyonda haber ve diğer TV program formatlarının kurgu tasarımları örnekler 

eşliğinde kuramsal ve uygulamalı olarak incelenir, Video çekimlerinde Avit, Final Cut ve Edyus 

gibi farklı dijital kurgu teknikleri öğretilir ve stüdyoda uygulama çalışmaları yapılır. 

 

 

 



III. YIL BAHAR YARIYILI 

 

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

Bu derste, Medya Planlamasına Giriş, Medya, Reklam Tüketici Arasındaki İlişki, Medya 

Planlama Faaliyetleri, Medya Planlamasında Kullanılan Kavramlar, Yeni Planlama Modelleri, 

Medya Planının Organizasyonu başlıklı konular işlenir. 

 

YMG 309 Kültür, Sanat ve Magazin Haberciliği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu ders; tarih, sinema, plastik sanatlar, tiyatro, müzik, edebiyat, yayım dünyası gibi alanlarda 

meydana gelen gelişmeler ile yine bu dallarda tanınmış kişiler hakkında nasıl haber yapılacağını 

ya da yapılması gerektiği öğreten teorik ve uygulama çalışmasını içermektedir. 

 

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

Bu derste, iletişim teknolojileri, uluslararası iletişim, uluslararası iletişim kuramları, uluslararası 

iletişim örgütleri, uluslararası iletişim ile ilgili sözleşmeler, uluslararası enformasyon akışı 

konuları ele alınır. Küreselleşme kavramı, küreselleşme ile medya sektöründe yaşanan 

değişimler, haberin küresel düzeyde dolaşımı ve paylaşımı ve iletişimin geleceği konuları 

incelenir. 

 

YMG 410 Ekonomi Haberciliği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Bu derste, habere konu olabilecek ekonomiyle ilgili olayların ve konuların tanıtılır, ekonomi 

muhabirinin nitelikleriyle çalışma koşulları hakkında bilgiler verilir ve televizyon ve sosyal 

medya için ekonomi haberi yazma kuralları örneklerle ve uygulamalarla gösterilir. 

 

RTS 408 Televizyon Gazeteciliği (T:1,U:2,K:2) AKTS: 5 

Bu ders, görsel dilin haber, yorum ve programlarda (canlı, önceden kaydedilmiş) televizyon 

gazetecisinin nasıl kullanacağı somut olaylar temelinde uygulamalı olarak ele alınır. 

 

YMG 317 Yeni Medyada Reklam Tasarımı (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu derste, tanıtımın en önemli ögelerinden olan reklamın; görsel algı ve grafiksel etkisi ve yeni 

medyada tercih edilir yöntemleri, kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınır.  

 

 

RTS 317 Spor Gazeteciliği (T:1, U:2, K:2) AKTS: 4  



Bu ders kapsamında televizyon, gazete ve web sitelerinde yayınlanmak üzere spor haber metinlerinin nasıl 

ve ne şekilde oluşturulduğu, yazım süreçleri incelenmektedir. Spor spikeri, maç spikeri, canlı yayın  

muhabirliği, radyo programı yapım ve sunuculuğu, spor yazarlığı, editör, sunuculuk konusunda 

uygulanması gereken yöntemler irdelenmektedir. 

 

YMG 305 Alternatif Medya (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu ders, anaakım medya kapsamı dışında kalan alternatif medya oluşumlarına odaklanmaktadır. Alternatif 

gazeteciliğin ve yurttaş haberciliğinin irdelendiği derste, alternatif medya kanallarının toplum üzerindeki 

etkileri de sorgulanmaktadır.  

 

III. YIL GÜZ YARIYILI 

YMG 413 Medya İşletmeciliği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu ders, basın endüstrisini oluşturan medya işletmelerini, ürün, üretim, organizasyon, yönetim, 

finans, pazarlama, insan kaynakları gibi işletme yönetimi konuları ile irdeleyen, sektörün 

dünyada ve Türkiye’de yapılanma biçimlerini ortaya koyan bir derstir. 

 

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

Bu derste, kültür ve iletişim; medya tarihi ve kültürel değişme; medya teknoloji ve günlük 

yaşam; dijital insanlık; dijital medyadaki gelişmeler; kültür ve reklam politikaları; yeni sinema 

ekranları: bilim, iletişim ve kültür: iletişim, ve kültürel emperyalizm; kültürel yozlaşma ve 

iletişim gibi konular eler alınır. 

 

YMG 409 Haber Editörlüğü (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste, medyadaki uygulamalar üzerinden, haberin üretim süreci ve haber örgütlenmesinin 

yapısı ele alınır. Derste öğrencilere haber bülteninde ve gazetelerin sayfalarında hangi haberin, 

neden öne çıkarıldığı (haber seçimi), yayın politikaları çerçevesinde verilir. Bu süreçte editörün 

oynadığı rol anlatılır. 

 

GIT 409 Siber Kültür (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Bu derste siber uzay, sanal gerçeklik, dijital kimlik ve “siber alemin görsel alfabesi” olarak 

nitelendirilen emojiler ele alınır. Siber kültürün “altkültürünü” oluşturan hackerlar, troller ve siber 

çeteler konuları anlatılarak, siber kültür kavramının toplumdaki ve bireydeki yansımalarının, 

iletişimci gözüyle tartışılması ve öğrenilmesi sağlanır. 

 



HIR 441 Toplumsal Cinsiyet (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel 

konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet 

eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften 

değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaktadır. 

 

IV.YIL BAHAR YARIYILI 

 

YMG 406 Polis-Adliye Haberciliği (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Bu derste, hem geleneksel hem de yeni medyanın uzak duramadığı alanlar olan polisiye ve adli 

konular hakkında hukuk bilgisine dayalı haberciliğin nasıl yapıldığı, polis ve adliye 

haberciliğinin etik kuralları ve polisiye ve adli konuların nasıl haberleştirileceği ele alınır. 

 

HIR 302 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Yeni Medya (T:1,U:2,K:2) AKTS: 4 

Bu derste, sosyal medya kavramları vurgulanarak, küreselleşmeyle beraber halkla ilişkiler 

uygulamalarındaki yeni stratejiler değerlendirilir. 

 

YMG 492 Yeni Medyada Mesleki İngilizce (T:3,U:0,K:3) AKTS: 4 

Bu derste, yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kullanılan İngilizce terim ve 

kelimelerin nerede ve nasıl kullanıldıklarının öğrenilmesine yardımcı olurken sözlük anlamları 

dışında sektörde ki kullanım şekilleri ve profesyonel anlamları öğretilir. 

 

ILF412 Sağlık İletişimi (T:3,U:0,K:3) AKTS: 5 

Sağlık İletişimi dersi sağlık ve sağlık iletişimi konularında bilgi ve becerileri arttırmak, 

farkındalık yaratarak bu konudaki geleneksel tutum ve davranışları değiştirmek, sağlık sorunlarını 

etkileyecek kuralların hayata geçirilmesine yardımcı olmak gibi görevleri olan bir derstir. 

 

HIR 414 Hikayeleştirme ve Oyunlaştırma (T:2,U:1,K:3) AKTS: 5 

Hikayeleştirme ve oyunlaştırma kavramlarının hem teorik hem de uygulamalı olarak sunulduğu bu derste 

öğrenciler etkili sunum yapmada, iletişimde ikna edici olabilmede ve topluluk önündeki konuşmalarda 

hikâye anlatıcılığının önemini kavrar, ve hikayeleştirme modellleri, anlatıcılık teknikleri, hedef kitleye 

yönelik marka ve kurumlar için hikaye tasarımı bilgilerini edinir.
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