
NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL VE BEġERĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

2015-2016 MÜFREDATI DERS ĠÇERĠKLERĠ 

 

1. SINIF  1. YARIYIL 

0020030001 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ- I (2+0)2              AKTS 2 

Tarihin amacı günümüze ıĢık tutmaktır. Tarih Bilimi günümüzdeki olguların daha iyi kavranmasını sağlar. 

Günümüz olgularının kökenleri, temelleri, nedenleri geçmiĢte yatmaktadır. Çizilen sınırlar, ülkenin yönetim 

Ģekli, yapılmıĢ olan ittifaklar, ticaret ve barıĢ antlaĢmaları, genel olarak siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

mevcut durumun kökenleri ve geliĢim süreci geçmiĢtedir. Bu bağlamda dersimizin amacı ve gerekçesi; 

Gençlerimizin Türk Bağımsızlık SavaĢı, Atatürk inkılapları ve ilkeleri, Atatürkçü düĢünce, Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi hakkında doğru bilgiler edinmesini sağlamaktır. 

 

0020030002 TÜRK DĠL I (2+0)2                  AKTS 2 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk Dilinin 

dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin geliĢmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve 

yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, 

hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama iĢaretleri ve uygulaması.   

 

0020030003 TEMEL BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE KLAVYE (2+2)3                AKTS 3 

Bu derste öğrencilere Excel, Internet ve Arama Makinelerinin kullanımı öğretilmektedir. Bu dersin sonunda, 

öğrencinin data analizi ve problem çözmede (spreedshcets) kullanımı mümkün olabilmektedir. 

 

0020030004 YABANCI DĠL- I  (2+0)2                  AKTS 2 

Bu ders sonunda öğrenciler, resmi ve gayri resmi selamlamayı, kendilerini ve ailelerini ayni Ģekilde tanıtmayı, 

sıra ve sayma sayılarını,saati sormayı ve söylemeyi,sayılabilen ve sayılamayan isimleri yer ifade eden edatlarla 

birlikte kullanarak bir oda veya benzeri yeri tarif etmeyi ,bu isimlerle miktar ifade etmeyi, günlük faaliyetleri ve 

alıĢkanlıkları bu bilgileri almaya yönelik sorular sormayı ,sahiplik ,sahip olmayı ifade etmeyi ,sahip olunan ve 

olunmayan yetenek ve becerileri ,yapılmasına izin verilen ve yapılması engellenmiĢ eylemleri ifade edebilmeyi, 

Ģimdiki zaman ve geniĢ zamanı birbirinden ayırt edebilmeyi öğrenmiĢ olacaklardır. 

 

0020030005 REKLAMCILIĞIN TEMEL ĠLKELERĠ (3+0)3               AKTS 5 

Reklamcılık: Temel kavramlar. Reklam amaçları ve iĢlevleri, reklam türleri, reklam mecraları, reklamda hedef 

kitle ve reklamda pazarlama. Reklam stratejileri ve reklam iletileri.  Reklam analizi: Analiz teknikleri. Ünlü 

marka reklamlarından örnek çözümlemeler (analizler). 

 

 



0020030006 HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM –I (3+0)3               AKTS 5 

Halkla ĠliĢkilerin tanımlanması, görev alanlarının ve kapsamının aktarılması ile baĢlanan derste tarihsel süreçte 

halkla iliĢkilerin geliĢimi ulusal ve uluslararası bağlamda ele alınmaktadır. Halkla iliĢkiler modelleri ve stratejik 

halkla iliĢkiler yönetimi öğrencilere anlatılmaktadır. Halkla iliĢkilerde mükemmellik teorisi de halkla iliĢkiler ve 

tanıtım – 1 dersinin konuları arasında yer almaktadır.    

0020030007 ĠLETĠġĠM BĠLĠMĠNE GĠRĠġ  (3+0)3                      AKTS 5 

Bu derste iletiĢimle ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda derste iletiĢim temel 

kavramlar, süreçler, iletiĢim modelleri, iletiĢim türleri, kitle iletiĢim ve iletiĢim iliĢkisi gibi konulara yer 

verilmektedir 

0020030008 SOSYOLOJĠYE GĠRĠġ (3+0)3                 AKTS 5 

Bu dersin amacı, sosyolojik düĢünmenin kavramsal çerçevesi üzerinde durularak sosyolojideki temel kavramları 

açıklamaktır. Dönem boyunca temel sosyoloji kavramları eleĢtirel bir bakıĢ açısı ile iĢlenecek ve gündelik 

hayattaki pratiklerle karĢılaĢtırılacaktır. Kültür, toplum, sosyalleĢme, sosyal grup, toplumsal cinsiyet, sosyal 

yapı, sosyal tabakalanma, aile, din, eğitim ve sosyal değiĢme gibi temel sosyolojik meseleler yerel ve küresel 

boyutlarda incelenecektir. 

 

0020030201 Üniversite Hayatına GiriĢ (1+0)1                   AKTS 1 

Üniversitenin tanıtımı ve Üniversiteli olmak, bilgi kaynakları eriĢim metodu, ġehir ve Ünivresite,  Etkili iletiĢim 

becerileri, YÖK öğrenci mevzuatı, Ġnsan ve Toplum, Tarihten günümüze çok kültürlü yaĢam,  Ġnsan Hakları, 

Ġnsan ve Çevre, Bilim nedir? Bilimlerin tasnifi, Bilim Felsefesi Tarihçesi, Bilimde Metodlar, EleĢtirel BakıĢ, 

Kent estetiği ve sanat. 

 

1. SINIF II. YARIYIL 

0020030009 ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ-II (2+0)2                            AKTS 2 

Kavramlar ve Osmanlı yenileĢmesi, Avrupa geliĢmeleri, Sanayi Devrimi ve Fransız Ġhtilali, Yeni Osmanlılar, 

MeĢrutiyet ve Ġttihat ve Terakki, II. MeĢrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan SavaĢı, Birinci Dünya SavaĢının 

Sebepleri, Birinci Dünya SavaĢı, Osmanlı Devletinin paylaĢılması, Milli Mücadele hazırlık dönemi, Kongreler, 

Sivas Kongresi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-I Milli, TBMM dönemi ve cephelerin oluĢturulması, 

Lozan AntlaĢması, dıĢ politika.  

 

0020030010 TÜRK DĠLĠ- II  (2+0)2                                 AKTS 2 

Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kelime türleri, cümlenin unsurları, 

cümle tahlili uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, dilekçe, tutanak, mektup ve 

çeĢitleri, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar. 

 

0020030011 BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GRAFĠK TASARIMI-I (2+2)23                            AKTS 4 

Grafik tasarımı kavramları, Adobe Photoshop ile tasarım,  Adobe Photoshop programında kullanılan araçlar, 

temel tasarım iĢlemleri, resimlerle çalıĢma, metinler ile çalıĢma, filtrelerle çalıĢma, renklerle çalıĢma. Basit 

reklam tasarımları hazırlama. 

 



0020030012 YABANCI DĠL –II  (2+0)2                                AKTS 2 

YDL I’in devamı olarak ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak 

gramatik bilgilerini pekiĢtirerek çeĢitli öğretme etkinlikleriyle gerekli beceri ve stratejileri geliĢtirir. Ders, 

öğrenilen dili pekiĢtirmek için okuma, konuĢma, yazma ve dinlemeden oluĢan dört becerinin anlamlı parçalarda 

bir arada kullanımını içerir. Detaylı okuma ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliĢtirilmesi, 

metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve 

gerektiğinde kullanma stratejilerini geliĢtirme. 

 

0020030013 HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM II  (3+0)3                              AKTS 5 

Halkla iliĢkilerin stratejik olarak uygulanması ve stratejik halkla iliĢkiler uygulamaları Halkla ĠliĢkiler ve 

Tanıtım -2 dersinin esas konusunu oluĢturmaktadır. Bu kapsamda kriz iletiĢimi yönetimi,  algı yönetimi, 

sponsorluk, lobicilik,  sosyal sorumluluk ve imaj yönetimi konularında ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. 

0020030014 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK  (3+0)3                               AKTS 5 

Fotoğrafın tanımlanması yapılmakta; fotoğrafçılığın geliĢimi süreci aktarılmaktadır. Temel fotoğraf terimleri, 

fotoğraf makinelerinin özellikleri, filmler ve dijital fotoğrafçılık teknikleri hakkında bilgiler verilmektedir. IĢık, 

kompozisyon ve konu hakkında temel bilgiler anlatılır. Ayrıca ders kapsamında öğrencilerin dıĢ mekan 

çekimleri, iç mekan çekimleri, canlı cansız, hareketli, hareketsiz konu çekimleri de yaptırılmaktadır.    

0020030015 TEMEL GAZETECĠLĠK  (3+0)3                                      AKTS 5 

Gazetecilik mesleğinin temel kavramları: Gazete ve gazete türleri, içeriklerine göre gazete türleri, yayın 

sürelerine göre gazete türleri, dağıtım alanlarına göre gazeteler,ilgi alanlarına göre gazeteler, ebatlarına göre 

gazeteler, gazetecilik türleri ve gazetecilik, gazetecinin hak ve sorumlulukları, gazetecinin temel görevleri ve 

ilkeleri. 

0020030016 ĠLETĠġĠM SOSYOLOJĠSĠ  (3+0)3                                           AKTS 5 

ĠletiĢimin sosyolojik açıdan incelenecektir. Bu bağlamda iletiĢimin toplumsal olarak anlamı, topluma etkileri, 

toplum-iletiĢim iliĢkisi, toplumsal iletiĢimin tarihsel süreç içindeki geliĢimi gibi konular iletiĢim sosyolojisinin 

inceleme alanları içerisinde yer alacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SINIF III. YARIYIL 

 

0020030018 BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ GRAFĠK TASARIMI- II  (2+2)3                            AKTS 4 

QuarkXpress: Temel kavramlar, kullanılan araçlar,  resimlerle çalıĢma, metinlerle çalıĢma, basit sayfa düzeni 

hazırlama, Quark ve Adobe Photoshop programlarını kullanarak: reklam tasarımları ve dergi-gazete sayfa 

tasarımı hazırlamak. 

 

0020030019 HALKLA ĠLĠġKĠLERDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ  (3+0)3                   AKTS 5 

Bilim ve Bilimsel Yöntem, AraĢtırma, AraĢtırma Eğitiminin Önemi ve Planlanması, Bilimsel AraĢtırma Önerisi 

Hazırlama Süreci, Problem, Amaç, Önem, Varsayımlar, Sınırlılıklar, Tanımlar, Kaynak Tarama AraĢtırması, 

AraĢtırma Modeli ve Türleri, Evren ve Örneklem, AraĢtırma Uygulama Süreci, AraĢtırma Ġstatistik Analiz Süreci 

ve AraĢtırma Sonuç Raporu Hazırlama süreci bu ders içerisinde iĢlenecektir. 

 

0020030020 ĠMAJ YÖNETĠMĠ (3+0)3                                     AKTS 4 

Ġmaj kavramı, imaj yönetimi yaklaĢımları, taktikleri ve stratejileri aktarılmaktadır. KiĢisel imaj yönetimi, 

kurumsal imaj yönetimi, marka imajı yönetimi ve kurumsal itibar konularında ayrıntılı bilgilere yer 

verilmektedir. Stratejik yönetim çerçevesinde imajın ele alındığı derste öğrencilere imaj ve itibarın ölçümü 

hakkında da bilgiler sunulmaktadır 

0020030021 PAZARLAMA PRENSĠPLERĠ  (3+0)3                                           AKTS 4 

Öğrenme Çıktıları 

Pazarlama kavramının konu ve kapsamını bilir. Pazarlama araştırması konusunu ve veri toplama 
yöntemlerini bilir. Pazarlama karması elemanlarını bilir. Uluslararası pazarlama kavramını bilir. ürün ve 
ürün geliştirme konusunu bilir. Dağıtım kanallarını bilir. Kişisel satış yöntemlerini bilir. Hizmetlerin. 
pazarlanmasını bilir. Tüketici ve tüketici davranışlarını bilir. Satın alma karar süreçlerini bilir 

 --DERS ĠÇERĠĞĠ 

1. Hafta  Pazarlama kavramı 

2. Hafta  Pazarlama ve çevre iliĢkisi 

3. Hafta  Pazarlama araĢtırmaları 

4. Hafta  Pazar ve pazarlar 

5. Hafta  Ürün kavramı ve sınıflandırılması 

6. Hafta  Fiyat kavramı 

7. Hafta  Tutundurma kavramı 

8. Hafta  Ara sınav 

9. Hafta  Dağıtım kanalları 



10. Hafta  BaĢlıca dağıtım politikaları 

11. Hafta  Uluslararası pazarlama 

12. Hafta  Hizmetlerin pazarlanması 

13. Hafta  Hizmet iĢletmeleri için pazarlama stratejileri 

14. Hafta  Genel değerlendirme 

15. Hafta  Genel değerlendirme 

16. Hafta 
 Yarı yıl sonu final sınavı 

 

 

Programın öğrenme Çıktıları 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili kuram, yöntem, kavram ve kavramlararası ilişkileri açıklar. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreç, yöntem ve teknikleri teşhis 
eder. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgileri ifade eder. 

İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir. 

İletişim uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları etkili kullanır. 

Medya metinlerini eleştirel bakış açısıyla yorumlar. 

Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır. 

Sosyal bilimlerin diğer disiplinlerindeki bilgiyi kendi uzmanlık alanında kullanabileceği şekilde yeniden 
düzenler. 

Bireysel ve grup içinde sorumluluk alarak, halkla ilişkiler ve tanıtım alanıyla ilgili çalışmalar yapar. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında bilgiye ulaşma yollarını bulabilir. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanıyla ilgili kuram, yöntem ve teknolojileri takip eder. 

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara 
aktarabilir. 

Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin etik kodlar ile birlikte 
yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun çalışmalar yürütür. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin kuram, yöntem, araç ve teknolojileri yetkin bir biçimde kullanır. 

 

 

 



0020030022 SĠYASET BĠLĠMĠNE GĠRĠġ  (3+0)3                               AKTS 4 

Bu dersin amacı siyaset bilimine iliĢkin temel kavramları öğretmek ve iletiĢim siyaset iliĢkisinde ileriye dönük 

kazanımlar sağlamaktır. Ders içeriği siyaset biliminde temel kavramlar, toplum ve siyaset, iktidar ve meĢruiyet, 

siyasal sistemler, siyasal kültür, siyasi partiler ve ideolojiler, baskı grupları ve yönetim yaklaĢımlarından 

oluĢmaktadır. 

 

0020030023 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI  (2+2)3                                      AKTS 4 

Reklam ve fotoğraf kavramları hakkına bilgiler verilerek yaratıcı fotoğraf çekme ve fotoğraf ile ürün ya da 

marka tanıtımı yapma konularında öğrencilerin yeterliklerini artırmak dersin temel amacıdır. Hedef kitleyi 

psikolojik olarak etkilemeyi amaçlayan reklam fotoğrafçılığı kapsamında öğrencilere ürünü cazip Ģekilde 

gösterme, tüketicide fotoğraf kullanılarak ürün ya da hizmeti satın almasını sağlama, çarpıcı ve merak uyandırıcı 

fotoğraf çekme ve reklam amaçlı kullanma, istek uyandırma, satıĢa katkı sağlama ve iyi reklam fotoğrafçısı olma 

gibi konularda bilgiler verilmektedir 

0020030024 ĠLETĠġĠM KURAMLARI  (3+0)3                                    AKTS 5 

 

ĠletiĢim Kuramları I dersi, iletiĢim ve medya çalıĢmaları alanında geliĢtirilen yaklaĢım, kuram ve modelleri genel 

sosyal teoriyle iliĢkisi içinde ele almaktadır. Bu doğrultuda derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve 

savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın 

belirginleĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. Bu sayede ders, iletiĢim ve medya çalıĢmaları alanında geliĢtirilen 

yaklaĢım, kuram ve modellerin sunduğu açılım ve kısıtlamalar hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır. 

 

 

2.SINIF IV. YARIYIL 

0020030026 HALKLA ĠLĠġKĠLERDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ- II (2+2)3         AKTS 5 

Bu ders içerisinde ilk dönemde edinilmiĢ bilgiler uygulamaya geçirilecektir. Öğrencilerle ile birlikte öğrencilerle 

ortaklaĢa oluĢturulmuĢ konuların uygulaması yapılacaktır. Bu çerçevede konu belirleme, evren, örneklem, anket 

hazırlama ve rapor yazma süreçleri uygulamalı olarak sahada ele alınacaktır. 

  

0020030027 REKLAM ÜRETĠM SÜRECĠ (3+0)3                                              AKTS 4 

Mecralara göre reklam tasarımı ve aĢamaları, her bir aĢamada yapılması gerekenler ile dikkat edilmesi gereken 

hususlar ayrıntılı biçimde aktarılmaktadır. Reklamda yaratıcı strateji, reklam mesajları ve mecrasına göre reklam 

mesajı stratejileri hakkında bilgiler verilmektedir. 

 

0020030028 MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA  (3+0)3                        AKTS 4 

Reklam kampanyalarının planlanma aĢamalarının detaylı bir biçimde aktarıldığı bu derste, öğrencilere öncelikle 

reklam konusuna yönelik genel teorik bilgiler verilmektedir. Ders kapsamında planlanmıĢ bir reklam 

kampanyasının satın alma süreci, ölçümleme teknikleri üzerinden açıklanmakta ve örnek bir medya planı 

çerçevesinde değerlendirmeler yapılmaktadır.  

 



0020030029 MEDYA OKURYAZARLIĞI (3+0)3                                                AKTS 4 

Genel olarak medyaya eleĢtirel bir bakıĢ açısının kazandırılmaya çalıĢıldığı bu ders, medya metinlerinin analizini 

içermektedir. Gazete, dergi, radyo, televizyon gibi geleneksel kitle iletiĢim araçlarının yanı sıra yeni medya 

mecralarının da tanıtıldığı derste, medya okuryazarlığı olgusuna iliĢkin farklı kuramsal yaklaĢımlar 

açıklanmakta, medyanın nasıl etkin ve doğru kullanabileceği örnekler üzerinden tartıĢılmaktadır. 

 

0020030030 TÜKETĠCĠ VE MÜġTERĠ DAVRANIġLARI  (3+0)3                         AKTS 4 

 Tüketici davranıĢının çeĢitli bileĢenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı 

olmayan örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliĢtirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

Dersin Öğrenme Kazanımları 

Tüketici davranıĢını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar. Tüketicilerin farklı 

özelliklerine göre değiĢen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirir. Tüketici davranıĢlarının farklı 

disiplinlerle iliĢkisini açıklar. Tüketici davranıĢlarıyla ilgili farklı modelleri ve yaklaĢımları tanır. Tüketici 

davranıĢlarının bileĢenlerini açıklar. Tüketicilerin algı, hafıza, öğrenme, motivasyon, kiĢilik, yaĢam biçimi, değer 

ve tutumlarının geliĢme ve iĢleme süreçlerini yorumlar. Tüketici satın alma sürecini değerlendirir. Tüketici satın 

alma süreci sonrası davranıĢlarını değerlendirir. Tüketici satın alma davranıĢları ile örgütsel kullanıcıların satın 

alma davranıĢları arasındaki farklılıkları açıklar. Tüketicilerin pazarlama çabaları üzerindeki etkileri ile 

pazarlama çabalarının tüketiciler üzerindeki etkilerini yorumlar. Tüketici davranıĢlarını pazarlama çabalarını 

geliĢtirmek için analiz eder. Tüketici davranıĢları analizlerinden örgütlerde stratejik karar vermeyi 

geliĢtirebilmek için yararlanır. Farklı tüketici segmentlerinin beğenilerini ve tüketim alıĢkanlıklarını 

değerlendirir. Tüketici tatminini sağlamaya dönük pazarlama uygulamalarını geliĢtirir. Tüketici haklarını ve 

tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri açıklar. 

 

Haftalık Ders Ġçeriği 

1.hafta Tüketici davranıĢlarına giriĢ, tüketici davranıĢı pazarlama iliĢkisi, tüketici davranıĢ 

modelleri2.hafta Tüketici davranıĢını biçimlendiren bireysel farklılıklar3.hafta Tüketici yaĢam tarzları ve pazar 

bölümlendirme4.hafta Tüketici davranıĢını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler5.hafta Tüketici 

davranıĢını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler6.hafta VĠZE SINAVLARI7.hafta VĠZE 

SINAVLARI8.hafta Tüketici davranıĢını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler (devam)9.hafta Tüketici karar 

verme ve satın alma davranıĢları10.hafta Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası 

davranıĢları11.hafta Tüketiciler nasıl düĢünürler? Tüketicilerin biliĢsel yapıları12.hafta Tüketici davranıĢları 

araĢtırmaları13.hafta Yeni tüketici eğilimleri14.hafta Tüketim toplumu ve tüketim kültürü 

tartıĢmaları15.hafta Örnek Olay16. Hafta FĠNAL SINAVLARI 

 

  

0020030031 HABER TOPLAMA VE YAZMA  (2+2)3                              AKTS 4 

 Haber: Temel kavramlar: Haber çeĢitleri, haber değeri, habercilik kuralları, haber kaynakları, haber 

yazma kuralları, haber yazma teknikleri. Haber kaynakları, not alma, haber toplama, haberin doğruluğunu 

sağlama yöntemleri, haber toplamada karĢılaĢılan sorunlar, gazetecilikte arĢivin önemi, haber kaynaklarıyla 

iliĢkiler. Haber dilinin temel unsurları, haber fiilleri, haber yazımında dikkat edilmesi gereken temel unsurlar, 

haberin yapısı, haber giriĢleri, 5N 1K kuralına göre giriĢler, haberin kurgusu, haberin protokolü, haber baĢlıkları, 

haber yazımı, haber yazım teknikleri, basit haber yazımı, kiĢi haberi yazma, tören haberi yazma, ön haber 

yazımı, basın bültenlerinden haber yazma kuralları. 



 

0020030032 ĠLETĠġĠM KURAMLARI (3+0)3                                           AKTS 5 

ĠletiĢim Kuramları I dersi, iletiĢim ve medya çalıĢmaları alanında geliĢtirilen yaklaĢım, kuram ve modelleri genel 

sosyal teoriyle iliĢkisi içinde ele almaktadır. Bu doğrultuda derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve 

savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın 

belirginleĢtirilmesine çalıĢılmaktadır. Bu sayede ders, iletiĢim ve medya çalıĢmaları alanında geliĢtirilen 

yaklaĢım, kuram ve modellerin sunduğu açılım ve kısıtlamalar hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SINIF V. YARIYIL 

0020030034 KAMUOYU ARAġTIRMALARI  (3+0)3                               AKTS 3 

Ders içeriğinde kamuoyu araĢtırmalarına dair temel kavramlar, kamuoyu araĢtırmalarının geliĢimi/kısa tarihçesi, 

kamuoyu araĢtırmalarının kullanım alanları, kamuoyu araĢtırmalarının kullanım amaçları, kamuoyu 

araĢtırmalarında nitel yöntemler, veri toplama yöntemleri, araĢtırmanın akıĢı, araĢtırma aracılığıyla toplanan 

verilerin analizi, araĢtırmanın güvenilirliği, geçerliliği ve etik açıdan değerlendirilmesi, araĢtırma sonuçlarının 

değerlendirmesi yer almaktadır. 

 

0020030035 HALK ĠLĠġKĠLER KAMPANYA  (3+0)3                              AKTS 4 

Halkla iliĢkiler kampanyalarında dikkat edilmesi gerekenler, hedef kitle ve kampanya amacı çerçevesinde 

atılacak adımlar hakkında bilgilere yer verilmektedir. Örnek kampanyalar, uygulamalar ve her bir uygulamanın 

incelenmesi yapılmaktadır. Dünyadan ve Türkiye’den alınan örnek kampanyaların hedef kitle, durum analizi, 

bütçeleme ve değerlendirme çerçevesinde irdelenmektedir. 

0020030036 WEB TASARIM – I  (0+4)2                                        AKTS 3 

Web tasarım kavramlar: Domain name, hosting, weblog. Wordpress kavramlar: temalar, eklentiler, kurulum, 

içerik yönetim sistemi. KiĢisel bloglar oluĢturma. 

 

0020030037 REKLAM STRATEJĠLERĠ  (0+4)2                                             AKTS 2 

Ġkna edici ĠletiĢim Biçimi Olarak Reklamcılık, Pazarlama ĠletiĢimi- ĠletiĢim Etkisi- ĠletiĢim Hedefleri, Reklam 

Nasıl ÇalıĢır? Öğrenme, Algı, Dikkat, Reklamda Yaratıcı Strateji GeliĢtirilmesi- Analiz Unsurları, Marka 

Konumlandırma, Pazar ve Rekabet Analizi, Tüketici Hedef Kitle Analizi, Yaratıcı Strateji Planlama Modelleri 

FCB -R&P 

 

0020030038 GÖSTERGE BĠLĠM VE MEDYA ANALĠZĠ (3+0)3                   AKTS 3 

Farklı iletiĢim modellerini / ekollerini anlayarak, geleceğin profesyonel tasarımcıları / iletiĢimcileri olarak net, 

hedefe yönelik mesajları yapılandırabilme becerisinin geliĢtirilmesi. Temel terminolojisi, kavramları, analiz 

metodları ve uygulamalı örnekleri incelenerek göstergebilimsel okumanın anlaĢılması. Göstergebilimin bir 

anlam üretme etkinliği olarak potansiyel rollerinin araĢtırılması. Göstergebilimin sanat, grafik tasarım, 

endüstriyel tasarım, fotoğrafçılık, gazetecilik, reklam ve sinemadaki uygulamaları aracılığıyla görsel, sözel ve 

sözsüz mesajları okuma / oluĢturma / değiĢtirmenin öğrenilmesi. 

 

0020030039 YENĠ MEDYA VE TOPLUM (3+0)3                                             AKTS 3 

 Yeni medya ve toplum adlı bu derste ise, öncelikle yeni medya ve yeni medya ortamları tanımlanarak, 

geleneksel medyadan farklılaĢtıran özellikler örneklerle açımlanacaktır. Yeni Medya ve Toplum dersinin amacı, 

yeni medyanın ve yeni medya ortamlarının toplum, kültür ve birey üzerine etkisini çeĢitli kavramlarla 

açımlayacak sorular geliĢtirmek, örnekler üzerinden bu soruları analiz etmektir. 

 

 

 



0020030040 SĠYASAL ĠLETĠġĠM (3+0)3                                                            AKTS 3 

 Derste, siyasal iletiĢimle ilgili kavramlar ve kuramsal yaklaĢımlar incelenerek bu alana iliĢkin hem geleneksel 

hem de eleĢtirel bir perspektif içerisinde çözümlemeler yapılmaktadır. Siyasal iletiĢimin baĢlıca aktörlerini 

oluĢturan hükümet, siyasal partiler, yerel yönetimler, baskı grupları ve medya olgularının irdelendiği derste, 

seçmenlerin oy verme sürecine etki eden faktörlerin yanı sıra sivil toplum, sivil itaatsizlik ve yeni toplumsal 

hareketler gibi konular tartıĢılmaktadır. 

 

ALAN ĠÇĠ SEÇMELĠ DERSLER   

0020030042 HALKLA ĠLĠġKĠLERDE SUNUM TEKNĠKLERĠ VE METĠN (2+0)2              AKTS 2 

Halkla iliĢkiler alanında çalıĢacaklar için iyi konuĢma ve metin hazırlama, ikna edici konuĢma konularında 

bilgiler sunulmaktadır. Sunumda görsel kullanımı ve görsellerden yararlanarak konuĢma yapma becerilerinin 

kazandırılmasının yanı sıra protokol ve protokol kurallarına iliĢkin bilgiler de aktarılmaktadır. 

0020030043 TÜRK BASIN TARĠHĠ   (2+0)2                   AKTS 2 

Bu ders kapsamında öncelikle matbaanın ve gazetenin Batı ülkelerine kıyasla Osmanlı’ya geç gelme nedenleri 

detaylı bir biçimde aktarılacaktır. Ardından tarihsel süreç içinde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal 

anlamda geçirdiği önemli süreçler, basın-iktidar iliĢkileri bağlamında tartıĢılacaktır. Türkiye’de basına iliĢkin 

yasal düzenlemeler, etik ihlaller ve müdahaleler de ders kapsamında mercek altına alınacaktır. 

0020030044 ĠLETĠġĠM TARĠHĠ   (2+0)2                       AKTS 2 

Ġnsanoğlunun tarihsel serüveni içinde iletiĢimsel eylemini konu alan bu derste genel olarak insan hayatında 

iletiĢimin önemi, haberleĢmenin doğuĢu ve iletiĢim araçlarının geliĢim seyri üzerinde durulacaktır. ĠletiĢim tarihi 

çözümlemelerinde incelenen dönemin sosyolojik, politik, kültürel ve iktisadi iliĢkileri çerçevesinde çözümleme 

yapmanın neden önemli olduğu ortaya konacaktır. 

0020030045 ĠLETĠġĠM VE ĠKNA  (2+0)2                             AKTS 2 

Dersin amacı, öğrencilerin, ikna kavramı, iknanın reklam ve pazarlama iletiĢimi unsurları ile iliĢkisi, iknanın 

iĢleyiĢini açıklayan kuramlar, ikna edici mesajların hazırlanması, bu mesajların gerek halkla iliĢkiler gerekse 

reklam kampanyalarında ve iletiĢim sürecinde kullanılmasına yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

 

0020030046 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON   (2+0)2                                                        AKTS 2 

ĠĢletme ve yönetimle ilgili kavramlar, Yönetim biliminin doğuĢu ve tarihsel geliĢim süreci, Klasik Yönetim 

düĢüncesi ve örgüt teorisi, Neo Klasik Yönetim DüĢüncesi ve örgüt teorisi, Ġnsan ĠliĢkileri hareketi 

Yönetim fonksiyonları; Planlama, örgütleme, yürütme fonksiyonu, Yönetim Fonksiyonları; koordinasyon, 

denetim ve eğitim fonksiyonu 

ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS (1 ADET) (3+0)3                 AKTS 4 

Diğer bölümler tarafından önerilen alan dıĢı dersler arasından bir ders seçilir. 

 

 

 

 



0020030202 Ortak Zorunlu Seçmeli Ders GiriĢimcilik Kültürü  (1+0)1            AKTS 1 

GiriĢimcilik Kavramı ve GiriĢimciliğin Kapsamı, GiriĢimciliğin Tarihsel GeliĢimi ve Temel Boyutları, GiriĢimci 

DüĢüncenin Temelleri Yönetim ve Yöneticilik, GiriĢimcilik Tutkusu, GiriĢimcilik Kültürünün OluĢması, 

GiriĢimcilik Kültürünün OluĢmasında Motivasyon Etmenleri Yeri, GiriĢimciliğin Tipleri ve Özellikleri, 

GiriĢimciliğin Temel Fonksiyonları, GiriĢimcilikte KarĢılaĢılan Engeller ve Kısıtlamalar, GiriĢimcilerin ĠĢ 

Kurma Süreci AĢamaları, Kadın GiriĢimcilik, Türkiye’de GiriĢimcilik Kültürünün Teorik Temelleri ve 

Kobi’lerin Yeri, Türkiye’de GiriĢimcilik Sorunları ve Çözüm Yolları, GiriĢimcilik Kültürünün Geleceği 

 

3.SINIF VI. YARIYIL 

 

0020030049 WEB TASARIM –II  (2+2)3                  AKTS 5 

Wordpress temalarıyla çalıĢma, haber blogları oluĢturma, bloglarla sosyal medya etkileĢimi, profesyonel bloglar: 

Resmi ve özel kuruluĢlar için web siteleri  hazırlama 

0020030051 REKLAM STRATEJĠ UYGULAMALARI (2+2)3              AKTS 5 

Ġkna edici ĠletiĢim Biçimi Olarak Reklamcılık, Pazarlama ĠletiĢimi- ĠletiĢim Etkisi- ĠletiĢim Hedefleri, Reklam 

Nasıl ÇalıĢır? Öğrenme, Algı, Dikkat, Reklamda Yaratıcı Strateji GeliĢtirilmesi- Analiz Unsurları, Marka 

Konumlandırma, Pazar ve Rekabet Analizi, Tüketici Hedef Kitle Analizi, Yaratıcı Strateji Planlama Modelleri 

FCB -R&P 

0020030053 SĠYASAL PAZARLAMA (3+0)3                AKTS 5 

Siyasal pazarlamanın geleneksel pazarlama ile benzerlikleri ve farklılıklarının ortaya konduğu bu derste, siyasal 

çevrelerin iletiĢim ve pazarlama olgularının yöntem ve tekniklerini kullanarak halka nasıl ulaĢtıkları örnekler 

üzerinden tartıĢılmaktadır.  Modern siyasal pazarlama tekniklerinin farklı yaklaĢımlar üzerinden değerlendirildiği 

bu derste, ülkemizdeki siyasal partilerin pazarlama teknikleri analiz ve mukayese edilmektedir. 

0020030054 SPSS UYGULAMA VE ĠSTATĠSTĠK (3+0)3               AKTS 5 

Ġstatistik paket programı olan SPSS hakkında öğrencilere teorik bilgiler verilmektedir.  Ayrıca Tanımlayıcı 

Ġstatistik Yöntemler, Ortalama Kıyaslama, ANOVA, Korelasyon ve Regresyon Analizi hakkında bilgilere yer 

verilmektedir. 

 

 

  

 BÖLÜM ĠÇĠ SEÇMELĠ DERSLER 

0020030055 KÜLTÜRLERARASI ĠLETĠġĠM  (3+0)3                                  AKTS 5 

Bu dersin amacı öğrencilere kültürlerarası iletiĢim kuramları hakkında bilgi vermek, kültürel farklılıklara karĢı 

duyarlılık ve gündelik hayatlarında da dikkate alacakları bir kültürlerarasılık perspektifi kazandırmak, 

kültürlerarası iletiĢim durumlarını nasıl çözümlenebileceğini göstermektir. 

 

 



0020030057 HABER SOSYOLOJĠSĠ (3+0)3                                       AKTS 5 

Günümüz haber üretim pratiklerini tartıĢmaya açma, Liberal basın anlayıĢı, Basın özgürlüğü, haber ve ideoloji, 

ve haberlerin toplumsal hayatta etkileri bu ders kapsamında incelenecektir. 

 

0020030058 KAMU KURUMLARINDA HALKLA ĠLĠġKĠLER (3+0)3             AKTS 5  

Kamu kavramının ve kamu kurumlarının tanımlanması, kamu kurumlarının özelliklerinin anlatılması, özel 

kuruluĢlar ve kamu kurumları arasındaki farklar, kamu kurumlarında halkla iliĢkilerin görevleri, kamuda halkla 

iliĢkilerin iĢlevleri, halkla iliĢkiler modelleri ve kamu, kamuoyu ve hakla iliĢkiler, kamu kurumlarında stratejik 

halkla iliĢkiler, Avrupa’da kamu kurumları ve halkla iliĢkiler faaliyetleri, Amerika’da kamu kurumlarında halkla 

iliĢkiler uygulamaları, Türkiye’de kamu kurumlarında halkla iliĢkiler uygulamaları, Acil durumlar ve kamu 

kurumlarında iletiĢim yönetimi.    

 

 

0020030059 SĠYASAL KAMPANYA UYGULAMALARI/POLĠTĠKADA HALKLA ĠLĠġKĠLER (3+0)3              AKTS 5 

Dersin amacı politik halkla iliĢkiler konusunda temel bilgiler sunmaktır. Bu kapsamda ders içeriğinde seçmen 

tercihini etkileyen iletiĢim ve propaganda faktörleri, politik iletiĢim sürecinde halkla iliĢkiler, iĢlevleri ve 

kullanımı, politik halkla iliĢkiler kapsamında medya yönetimi, imaj yönetimi, politik kamuoyu araĢtırmaları, 

kampanya teknik ve süreçleri, kampanya uygulamaları yer almaktadır.  

 

ALAN DIġI SEÇMELĠ DERS (1 ADET) (3+0)3                 AKTS 4 

Diğer bölümler tarafından önerilen alan dıĢı dersler arasından bir ders seçilir. 

 

0020030203 Ortak Zorunlu Seçmeli Ders Toplumsal Sorumluluk ve Sağlıklı YaĢam  (1+0)1         AKTS  1 

Ġnsan ve Sorumluluk, Sosyal Sorumluluk ve Üniversite, Sosyal Sorumluluk ve STK’LAR, Toplumsal 

sorumlulukta örnek uygulamalar I-II, Etik Değerler, Aile ve Önemi, Toplumsal cinsiyet eĢitliği, Aile içi iletiĢim, 

Sağlığa genel bakıĢ, Sağlıklı yaĢamın korunması, Sağlıklı yaĢama yönelik tehditler (bağımlılık), Temel ilk 

yardım – Acil durumlarda hareket tarzı.     

 
 


