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DERS i<;ERiKLERi

FOTOGRAF<;ILIK VE KAMERAMANLIK ONLisANS PROGRAMI

UNIM 101 - rURK<;E ELE~riREL OKUMA VE YAZMA I
Bu derste, yazlh ve sozlu anlanrmn temel kavramlan tartismaya aclacaknr, Oncelikle vazih bir metinde
doqru dil kullarurm: imla ve noktalama kurallanna riayet etme ve anlatim bozukluklanndan kacmrna
baqlarnmda ele ahnacak, ardmdan da elestirel okuma, yazma ve etkili sunum yapabilmenin temel ilkeleri
tarunlacaktrr. Srruf iC;i tarnsmava dayah bu derste temel noktalar sunulduktan sonra ogrencilerin
ogrendiklerini uygulamalanna olanak verecek bir proje hazrrlarnalan beklenmektedir. Ogrenciler sedikleri
konu uzerine bir arasnrma yapacak, arasnrmalarm sunum kurallanna uyarak siruf ortammda pavlasacak ve
yazlh anlanm kurallanru dikkate alan bir metin hallne getirecektir

UNIM 102 - rURK<;E ELE~riREL OKUMA VE YAZMA II
Bu derste, temel edebi tOrler tarnsrnava acilacaknr. Yazih metinleri edebiyat metinleri haline getiren
ozellikler, tursel snuflandrrmalar baglammda incelenecek; edebi turlerle tarih, yazar, toplum ve ahmlama
arasmdakl lliskllerden yola okarak edebiyat metinlerinin yorumlanmasmda qoz onunde bulundurulmasi
gereken unsurlar degerlendirilecektir. Bu doqrultuda donern boyunca, farkh kulturel anlavrslarla farkh
zamanlarda, birbirinden farkh turlerde vazurms metinler ele ahnacak, incelenecektir. Snuf iC;itarnsmalar
dersin temelini olusturduqundan, ogrencilerin veri len metinleri zamamnda okumasi ve simfa katalannda
belli sorularla gelerek etkin blcirnde tartisrnava kaulmasi gerekmektedir.

UNIM 103 - MODERN rURKiYE'NiN OLU~UMU I
Modern Turkiye'nin Olusurnu I, 18. yuzYllm sonundan ikinci Dunya savasrne kadar modern Turkiye'nln siyasi,
sosyal, ekonomik ve kulturel kokenlerinl, sorunlanm ve surederinl anlamaya vonelik bir derstir. Dunyadaki
geli§meler baglamlnda Osmanh ve Turkiye modernle§mesinin butun boyutlan ele alan derste, Tanzimat ve
Me§rutiyet tecrubeleri uzerinden Cumhuriyet tecrubesine uzanan yol degerlendirilecektir. Modern c;agda
Turkiye'yi §ekillendiren dinamik ve etkenlerin tartl§lldlgl bu derste, Osmanh Turkiye'si ile Cumhuriyet
Turkiye'si arasmdaki sOreklilikler ve kopu§lar incelenecektir.

UNIM 104 - MODERN rURKiYE'NiN OLU~UMU II
Turk inkll§blnln, 6zelliklerini ve benzer kavramlan tamma, Turk inkll§bl Oncesinde Osmanh Devletinin Yaptlgl
Islahatlar, Ataturk inkllaplannm onemi, Ataturkc;u du§unce sisteminin ortaya C;lkmasl ve yeni Turkiye
Cumhuriyeti'nin yapacagl inkllaplara etkisi, Turk istiklal Sava§1ve Cumhuriyet ve AtatOrk inkllaplannl tehdit
eden unsurlan ic;erir.
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ENGM 101 - iNGiLiZCE I
Bu ders ogrencilerin temel ingilizce becerilerini geli~tirmelerine vonelik bir derstir. Bu dersi alan ogrencilerin
temel ingilizce seviyesinde kendilerini ifade etmeleri, temel seviyede dilbilgisi kurallanru bilmeleri, temel
okuma, yazma ve dinleme becerilerini qelistlrmelerl hedeflenir. Ders kitabl yam sira derste kullarulacak
qorsel, dinleme materyalleri ile temel ingilizce seviye pratikleri vapuacaknr.

ENGM 102 - iNGiLiZCE "
ingilizce I dersinin devarm olarak sunulan bu derste okuma, yazma, dinleme ve konusrna becerilerinin
geli~tirilmesi amaoyla derste takip edilen ders kitabma ek olarak <;e~itli gazete ve dergilerden haber ve
vazilar okunmaktadir. Ogrenciler ders konulan cerceveslnde kisa vazim odevlen: <;e~itliquncel ve sosyal
konular hakkmda paragraflar vanhp sunumlar yapacaklardtr. Ders kitab: yam sira derste kullamlacak gorsel,
dinleme materyalleri ile temel ingilizce seviye pratikleri yapilacaknr. Ogrencilerin bu ders sonunda A2
duzeylne ulasrnalan hedeflenmektedir.

ENGM 201 - iNGiLiZCE III
Temel ingilizce seviyesi uzerinde dil becerilerine sahip olan ogrencilerin alablleceqi bu ders ingilizce
becerilerini bir ust seviyeye tasirken kompozisyon yazma, ders i<;itarnsmalara kanlrna, mini projeler
hazrrlarna,grup cahsrnalan ve sunum yapma teknikleri izlenerek dile bir iletisim arac olarak haklm olmaya
baslamalan hedeflenir. Okuma, konusrna, yazma ve dinleme becerilerinin qelistlrilerek ders konulan
hakkmda bir arquman olusturarak kisa bir makale yazmalan beklenir. Ders kitab: yam sra derste kullamlacak
qorsel, dinleme materyalleri ve okuma kitaplan kullarularak ders i<;itarnsrnalar ve pratikler yapilacaknr.

ENGM 202 - iNGiLiZCE IV
ingilizce III dersinin devarm olarak sunulan bu dersin sonunda ogrencilerin ingilizce seviyesinin B2 dOzeyine
ulasrnalan hedeflenmektedir. BOtOn dil becerilerini (okuma, yazma, konusrna ve dinleme) qelistirmev:
hedefleyen bu ders ogrencilerin B2 seviyesindeki dil bilgisi kurallanru bilmelerini, <;e~itli gOncel, sosyal
konular hakkmda bir makale yazabilme, bireysel bir sunum yapabilme, tarnsma tekniklerini kullanarak smit
i<;itarnsrnalera katilmalan hedeflenir. Ders kitabi yam sira derste kullarulacak qorsel, dinleme materyalleri
ve okuma kitaplan kullarularak ders i<;itarnsrnalar ve pratikler yapllacaktlr.

BIL 101 - BiLGi TEKNOLOJiLERi
Buderste bili~imolanaklannl kullanarak geli~en teknolojik ilerlemeleri takip etmek ve kendini geli~tirmek ile ilgili
yeterliklerin kazandmlmasl ama<;lanmaktadlr. Bilgisayar Temel Kavramlan, internet ve internet TaraYlclsl,
Elektronik Posta Yonetimi, Haber Gruplan / Forumlar, Web Tabanll Ogrenme, Ki~isel Web SitesiHaZirlama,
Elektronik Ticaret, Kelime i§lemci Programmda Ozge<;mi~, internet ve Kariyer, i~ GorO§mesineHazlrllk,
i~lem Tablosu, FormOller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazlrlama, Tamtici Materyal Hazlrlama.

FKP 101 - ViDEO C;EKiMTEKNiKLERi I
Kameranln teknik yaplsl hakkmda genel bilgi sahibi olmak. Analog ve dijital sistemlerin i~leyi~ algoritmaslnl
kavramak. Kamera a<;llannmdogru zamanda ve istenilen ~ekilde kullanllmasl i<;inteknik bilgiler edindirmek.
Kameranmdogru noktada i~levli bir ~ekilde kullamlmasml saglamak. Senaryove i~lenen konu bazmdabakl~a<;lsl
geli~tirilerek video <;ekimtekniklerinin daha i~levsel kullanllmaslna zemin haZirlamak.



FKP103-TEMELFOTOGRAFI
Fotograf<;lhgagiri~, fotoqraf makineleri ve tOrleri, dijital fotograf makinesinin bolOml~ri v~ ay~rla~l, fotograf
makinesinin bashca ogeleri, netleme sistemi, obturator, diyafram, objektif yaps ve tiplerl, objektit yapisl ve
tipleri odak uzakhgl, sensorler, kirpma faktoru, ceklrn hrzr, gorOntO dosyalan, qoruntu <;ozOnOrIOgO,baski
boyutlan, beyaz dengesi, 150/ A5A ve poztandnma ili~kisi, oleum vonternlerl, filtreler, vardimo aradar,
pozometreler, TIL oleum sistemleri, sehpalar, deklansor kablosu, fla§, 1§lk, kelvin skalasi, renk uzarru,
pozlandirma, poz telafisi, alan derinligi, hatiza kartlan gibi konular teorik ve uygulamah olarak anlanlacaknr.

FKP 104 - TEMEL FOTOGRAF II
i<;ve dl§ rnekan ceklmleri, panoramik ve HDRfotograf cekirnleri, 1~lkve renk, dogal ve yapay 1~lk,mercek ve
objektif hatalan, fotoqrafta perspektif, okme arac ve teknikleri, fla~ vapisi ve teknikleri, renk denetimi,
kontrast denetimi, angorme ve yorum, kompozisyon, <;izgi,bi<;im,doku, renk, 1~lkve gaige, sunus teknikleri gibi
konular aciklanacaktrr.

FKP 105 - I~IK TEKNiGi
Fotografm temel ogesi olan 1§lgmfotoqratta kullarurmnr, dogal ve yapay 1~lktOrlerini ve bunlardan nas I
varadarulacaquu ogrenmek, 1~lgmol<;Olmesi icin gerekli olan aradan tarumak, stOdyo fotograf<;lhgmda
kullamlan aydmlatma teknikleri hakkmda genel bilgi sahibi olmak. Aynca sinema 1~lklanhakkmda detayh
bilgi verilerek protesvonel rsik sistemlerini tanmmasun saglamak.

FKP 106 - ViDEO KURGU
Kurgu mantlglnl ogrenmek. Kurgunun alqorltmesuu ve bu algoritmamn pratik hale gelmesini saglamak. Yeni
nesil kurgu programlanm tammak ve kullamm alanlannl ogrenmek. Adobe Premiere Pro kurgu programl ile
kurgu mantlklanm pratik hale donO§tUrOlmesini saglamak. Programl profesyonel ~ekilde kullanacak hale
gelmek.

FKP 107 - TEMEL iLETi~iM
Dersin amaCl, ileti~imin temel kavramlanna a<;lkhkgetiren tanlmlar ve temel bilgilerin ogrenilmesidir. 50re<;
ve anlam olarak ileti~im, ileti~im ~emasl, ileti~im bi<;imleri, sistemler, toplum i<;indeki§ilerarasl ileti~im, soziO
kOltOrdenyazlh kOltOreileti~im, kitle ileti§imi, kitle ileti§im ara<;lan(mass media), <;e§itlilik,popOlerkOltUrve kitle
kultUru, ileti§im bilimleri, mesajlar ve anlamlar, kodlama ve kod a<;lmlama,medya okuryazarhgl konulan dersin
kapsamml olu~turmaktadlr. Bu ders kapsamlnda ileti§im bilimi, ileti~im tOrleri, ileti~im modelleri eleahnacak.
Ogrencilere, bu derste genel ileti~im kuramlan <;er<;evesindeileti~imin yaplslm anlatmak, ileti~imbilimi
konusunda temel olu§turacak bilgileri vermek ama<;lanmaktadlr.

FKP 108 - STUDYO FOTOGRAFC;ILlGINAGiRi~
Dersin amacl, fotografta kompozisyon olu~turma, 1~lkkullanlml ve stOdyo ortamlnda kullamlan malzemeler
kavrandlktan sonra <;ekim oncesi ve sonrasl gerekli hazlrhklann ve yapllmasl gereken kontrollerin
kavranmasl. Fotograf stUdyosu ortamlnda ogrencilere, fotograf <;ekim teknikleri ve yontemlerinin
uygulanmasmln ve farkh ama<;lar dogrultusunda stUdyoda <;ekilen fotografln kullamma hazlr hale
getirilmesinin anlatllmasldlr.

FKP 201 - ViDEO C;EKiMTEKNiKLERi III
Yeni nesil video <;ekim teknikleri hakklnda bilgi sahibi olmak. Yeni nesil y.~AIl~i~~p~amaslnda olan video
kameralan ogren~ek. Alternatif ol.arak kullanllavnvideo. kameralannffi1~~':lf~C~9l9m. ak. Profesyonel
kameralann hangl filmlerde ne ~ekllde kul Idlglm pratlk olarak i~)f~~I(.I''' ~:~•.::=_"'~; ,~~,
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FKP 202 - ViOEO <;EKiM TEKNiKLERi IV
Uygulamah olarak su aln kameramennq: ve drone ceklm tekniklerini ogretmek. Bu alanda ogrencileri
qellstlrmek ve uzmanlasnrmak. ate yandan varano yeni video ceklrn tekniklerini kesfetmek,

FKP 203 - STUOYO FOTOGRAF<;ILlGI
Fotograf stOdyosu, studvo malzemeleri, aydmlatma aradan ve stOdyo cekirnlerinde kullarulan vardimo
malzemeler tarutnacak, stucvo eklprnanianru kullanarak fotoqraf cekebilrne becerisi kazandmlacaktir. Bu
ders lcerlsinde, yapay ve dogal 1~lk kullarularak temel ceklrn teknikleri ile birlikte, stOdyo malzemeleri,
avcmlatma aradan ve stOdyo ceklrnlertnde kullarulan vardimo malzemeler tamnlacak, studvo eklpmanlamu
kullanarak fotoqraf cekebilrne becerisi kazandmlacaknr, Ders i~leyi~i lcerlslnde, gunluk ve profesyonel
hayatta gerekecek bilgiler, pratik olarak verilmeye cahsrnak.

FKP 204 - HABER KAMERAMANLIGI
Haber nedir? Habercinin kullandlgl malzemeler nelerdir? Turkive'de habercilik nasu vapihr? Bu sorulann
cevaplanrun bulunacagl ve haber kameramanuqi hakkmda detayh bilgi edilecek olan ders alanda aktif olarak
cahsan haber kameramanlanyla kontak halinde lslenrnektedir.

FKP 205 - GORUNTU i~LEME TEKNiKLERi
Adobe Photoshop CC proqrarru lle goruntO islerne tekniklerini ogretmek. Gorseller uzerinde pratik cahsmalar
yaparak program kapsarrunda ogrencilerimizin teknik donarurnlanru artnrmak, ReklamClhksektoru hakkmda bilgi
vermek. A<;lkhava platformlarda haztrlanrms aftslerln incelenmesi ve yapirn asamalanru detayh bir sekilde
gostermek.

FKP206-FOTOGRAFOKUMA
Teknik bilginin yarunda fotografl sadece goruntu olarak alqilamamn dl~lna <;Ikllarak,<;e~itlimakale ve kitaplar
uzertnden, fotoqrafm fotoqraf tarihinden itibaren sosyal ve siyasi suredne uzanan yolculugu aktanlacaknr,
Fotograf yalmzca bir goruntO kaydetme bic;imi olarak degil, farkh sanat disiplinlerinden beslenen kuramsal
bir disiplin olmasl aC;lslndan incelenecektir. Fotograflar fotograf okuma yontemleriyle bic;imsel ve i<;erik
a<;lslndananaliz edilecektir. Fotograf kuramlnln temel metinleri uzerinden okumalar yapllarak, analizler ve
ele~tiriler yapllacaktlr. Fotografln tarihsel geli~imi ic;erisindeki orneklerden fotograf okumalan yapllarak
konular peki§tirilecektir.

FKP 207 - FOTOGRAFTA GORSELTEKNiKLER
agrenciye konuyu gozleme ve yorumlama, teknik ve estetik verilerin degerlendirilmesi, kompozisyon
kurallanna gore goruntLi duzenlemesi yapma, farkh kadrajlar yapma ve kendi uslubunu geli~tirme bilgi ve
becerisi kazandlrmak dersin geneI amacldlr. Kompozisyon, altln oran, <;er<;eveleme,objektif se<;imive kadraj, iki
boyutlu anlatlmda uc;uncu boyut izlenimi elde edilmesi, perspektif kullamml, c;e~itli tasanm uygulamalanve
dosya haZirlama c;ah~malan gibi konular anlatllacak ve ornekler uzerinden degerlendirilecektir.

FKP 208 - BASIN FOTOGRAF<;ILlGI
Basin fotografC;lhgl nedir, basin fotografC;lhglnln tarihsel geli§imi, baslnda fotograf kullanlml, fotografln bir
haber ogesi olarak kullanlml, fotografln haberin ic;erigine katkllan, fotograf yazl ili§kiSi, etkili aktanm, foto
roportaj teknigi, basin fotograflnln tLirleri (aktuel haber, spor, sava§, magazin, ozel haber fotografl) basin
fotografC;lhglnda tarafslzhk ilkesi ve etik degerler, uluslararasl ve ulusal basin fotografl kurulu§lan basin
fotografl alamnda c;ah§anornek fotografC;llar, basin fotografc;'hgIn9~~prl~Tif.mI~ konulan ele ahna~aktlr.
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FKP 209 - SENARYO
Ogrencilere film senaryosu vazuru hakkinda temel bilgileri vermek ve bu bilgilerin 1~lgmda, s~~ece~l~ri
herhangi bir konudaki oykOyO senaryo haline getirmeleri arnadanrnaktadir. Genel anlan bl<;;lmlennm
sorqulanrnasi, anlatmm bidrn, yapi, lcerik, lslev ve etki <;;ozOmlemesininnasu ger<;ekle~tirilebilecegi ile ilgili
temel konulara ve bakis aolanna sahip olunmasr, Sinema anlansmda senaryonun veri, onernl, senaryo
vazmu vontemlerl, ovkulerne ve kompozisyon teknikleri, gerilim ve cansma .~eknikleri, senaryonun olusurn
sOreci, senaryonun dl~sal (bldmsel) vaprs gibi konular lslenrnektedir. Ogrencinin bu ders bitiminde
dusunceslnl sistemli bir bldrnde ve belirli teknikler kullanarak film diline uygun olarak kaglda dokebl'rnek,
senaryonun film ve dizi vapimmda kullarurn amaoru ve seklini anlamak, kendine ozgOn vaztm teknikleri olan
senaryonun yazim mannqnu anlamak ve bovlece okudugu senaryoyu dogru yorumlamak ve film vapim
asamasma gec;meden once tasanm asamasmi dogru yapmak gibi kazarurnlan olacaknr.

FKP 210 - KISA FilM YAPIMI
Kisa film vapirru dersimiz kapsarmnda oykOyO filme aktarabilmek ve bu aktanm sirasmda vapilrnast gereken
bashes unsurlar ele ahrur, Dersin aS11arnac oykOnOn, senaristin ve yonetmenln istedigi sekilde dogru
aktarabilme beceresi kazanrnaknr. OykOmOzO anlatirken vapurnas gereken adirnlar sirasvla: kisa film
senaryo vazm teknikleri, kisa filmlerde cekirn teknikleri ve krsa film kurgu mantlgl avnntih sekilde anlanhr.

FKP 211 - BElGESEl FOTOGRAF
Beige ve belgesel kavrarru, beige degeri, belgesel fotograf nedir, belgesel fotograf nedir, belgesel fotografm
konulan, belgesel fotografm amaclan, belgesel fotoqrafm toplumu donusturrnedekl rolu, belgesel fotograf
alanlnda <;ah~an ornek fotograf<;lIar, haber fotografl ve belgesel fotograf araslndaki benzerlikler ve
farkhhklar, belgesel fotografC;lhkta dikkat edilmesi gereken etik degerler ele ahnacak, aynca ogrenciler
sec;tikleri bir konuda donem boyunca c;ekim yaparak bir belgesel fotograf projesi haZirlayacaklardlr.

FKP 212 - FOTOGRAF PROJESi GEli~TiRME
Ogrenciye belirlenecek bir konu Ozerinde yaptlnlacak kapsamh tasanm ve <;ekim uygulamalanm i<;erecektir.
Fotograf Ozerine aktanlan tOm teknik verilerin kullanllmaslyla bir proje geli~tirerek bilgilerinin peki~tirilmesi
saglanacaktlr. Sosyal-belgesel alanda, <;evresel-toplumsal ger<;eklik; tamtlm alanmda sektorel, sosyal ic;erikli
kampanyalar; sanat alanmda bireysel-toplumsal irdelemelerin konu edildigi proje <;ah~malanyla ogrencinin
algi ve bilin<;dOzeyinin artmlarak nitelikli gorOntOler Oretebilmesi ama<;lanmaktadlr.

FKP 214 - GORONTO YONETMENliGi
Ogrencilere gorsel tasanm ile ilgili bilgileri vermek, tasanm ilkelerini benimsemek, dogru kompozisyon
yapmak, lenslerin sec;imini dogru yapmak, yardlmCl kamera arac;lanm kullanmaYI ogretmek. Aynca yeni nesil
teknoloji arac;lanm sinemaya entegre ederek nasll kullamldlgml gostermek. GorOntOyonetmenligi ve gorOntO
yonetmenleri hakkmda detayh bilgilere vererek pratik c;ah~malar gerc;ekle~tirmek.

OOP 201 - OAVRANI~BiliMlERi
Davranl~ bilimlerini olu~turan temel disiplinler, bir biyolojik varhk olarak insan ve insanda sinir sisteminin
yaplsl ve i~levleri, psikolojinin kapsaml, yontemi, temel kavram ve kuramlan, bili~sel psikoloji - bili~, duyum,
algi, duygu ve zihinsel yetenekler, ogrenme psikolojisi, gOdOler ve tutum, sosyolojinin kapsaml, yontemi,
temel kavram ve kuramlan, sosyolojinin kapsaml, yontemi, temel kavram ve kuramlan, anlam,
anlamlandlrma ve dil araslndaki ili~kilerin tartl~llmasl, aile, toplumsal gruplar; toplumsal degi~me ve
tabakala~ma, <;evre, toplum ve kOltOr, antropolojiye giri~: antro~~qjln18:.:~~i~im sOreci, temel kavram ve
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kuramlan, antropolojinin kapsanu ve yonteml, sanayi devrimi oncesi ve sonrasi yasam tarzlan, siyaset
bilimine giri~: siyaset biliminin geli~im sureci, siyaset biliminin temel kavram ve kurumlan.

ODP 202 - MESlEK ETiGi
Bu ders kapsaminda ogrencilere ihtiyac; duyulan etik degerlerinin ve ilgili yeterliklerinin neler olduqunu
aktarmak ve bu degerleri kazandirmaktr. Dersin i<;erigindeetik ve ahlak kavrarnlarm tammlayabilme, kislnln
kendisine, ailesine, topluma, c;evreye karst sorumluluklan, deger varqilan, mesleki etik ilkeleri, kurumsal
sosyal sorurnluluqu ve uluslararasi alanda bu baglamda yer alan sozlesmeler bulunmaktadtr. Meslegi
uygularken uvulrnasi gereken ahlaki deger ve etik kurallann ogretilmesi ve incelenmesi qerceklestirilir, Etik
sistemleri suuflandirabilme, ahlakm olusurnunda rol oynayan faktorlerl siralavabtlrne, meslek etigi ve sosyal
sorumluluk kavrarnlanru tammlayabilme, meslek hayatmda etik dl~1 davraruslarm scnuclanm
yorumlayabilme yetisi kazanabilme.

ODP 203 - ls SAGLIGIVE GOVENliGi
i~sagligl ve guvenliginin arnao. i~ sagligl ve guvenligi ile ilqili genel bilgiler, i§ sagligl ve guvenligi ile ilgili
kuruluslarta ilgili taraflar ve qorevlert, i~ kazasi tamrm ve kaza cesitleri, i§ sagligl ve gOvenligini etkileyen
fiziksel, mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktorler lie ilgili konular, i~ sagligl ve gOvenligi kOltOrO,
temel uygulamalar, i~ sagligl ve guvenligi isaretclleri, i~ sagligl ve guvenligi mesleki uygulamalan.

ODP 204 - ilK YARDIM
ilk yardimm temel uygulamalan, birinci ve ikinci deqerlendirrne, cocuklarda ve bebeklerde temel vasam
desteqi, solunum yolu trkarnkhqmda ilk vardirn, iC;ve dl~ kanamalar, yara ve yara ceslttert, bolqesel
yaralanmalarda, kink, C;lklkve burkulmalarda ilk yardlm, acil baklm gerektiren hastaliklarda ilk yardlm,
zehirlenmeler, slcak c;arpmasl, yanik ve donmalar, yabanCi cisim kac;malannda ilk yardlm, acil ta~lma
teknikleri, klsa mesafede hlzl! ta~lma teknikleri, sedye olu~turarak hasta veya yaralilan ta~lma ilgili
yeterlilikler.

ODP 205 - KURUMSAl ilETi~iM
Kurumsal ileti~ime giri~, kurumsal ileti~imin geli~imi ve tarihi, kurumsal kimlik, kurum kultUrOve kurumsal
imaj kavramlannl tanlmlama, kurumsal ileti~imin fonksiyonlan, kurumsal tasanm ve gorsel kimlik
c;ali~malannl ogrenme, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, sosyal medya ve halkla iIi~kiler
uygulamalan kapsammda kurumsal ileti~imi yorumlama, kurumsal marka yonetimi, kurumsal ileti~imde
stratejik yonetim ve planlamanm oneminin kavratllmasl, kriz ileti~imi ve kurumsal itibar yonetimi.

ODP 206 - GiRi~iMCiliK
Giri~imcilik kavraml, tarihsel geli~imi, giri~imcilik sureci, giri~imcilik ozellikleri, giri~imcilikte yaratlcllik ve
yenilikc;ilik, i~ kurma sureci, i~ kavraml, tUrleri ve olu~turulmasl, i~ stratejilerinin olu§turulmasl, i~ planl
kavraml ve i~ planlannln hazlrlanmasl, i~ planlnln bolumleri; urun/hizmet ve stratejileri, finansal plan ve
uretim planl, yonetim planl, Olkemizde giri~imcilige destek veren kurulu~lar ve destek ko~ullan konulannl
ic;ermektedir.

ODP 207 - HAlKLA ili~KilER
ileti~imin kavramsal olarak degerlendirilmesi, ileti~im faaliyeti olarak halkla ili~kiler, halkla ili~kilerin tanlml,
kapsaml ve terminolojisi, halkla ili~kiler tarihc;esi ve donemleri, h~q!tl~_ili~kilerin ilgili oldugu alanlar ve
uygulama alanlan, halkla ili~kilerde etik, alanm medya ile ~r:~'h~~~fll~~er uzmanmm nitelikleri ve
yetkinliklerinin degerlendirilmesi. /1..." ~ '~).;)f~""".-;)7 :~~\
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OOP 208 - YENi MEOYA
Bu derste ogrencilerin, yeni medya cahsrnalan baglamlnda c;e~itli kavramlan, kuramsal tarnsrnalan ve yeni
medya ortamlanna vonelik arastirma yontemlerinl ogrenmeleri amedermaktadn. Giri~ niteliginde yeni
medyamn tarihsel baglamma ve yeni rnedvayi geleneksel medyadan farkhlasnran ozelliklere deginilecektir.
Yeni medyanm kullarurn pratiklerinin toplum, kOitUr ve birey Ozerinde c;e~itli etkileri ile verano endOstrideki
konumu irdelenecektir. Bunlann yam sira, sosyal medya kampanyalan; dijital halkla ili§kiler, dijital
reklarnohk, dijital gazetecilik, dijital pazarlama, qorsel lletisirn tasanrm gibi farkh alanlar Ozerinde
durulacaknr. Dijital donusurn ile birlikte etik olgusunu yeniden sorgulamak, yeni medyanm toplumsal, siyasal,
kOltOrel, ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal dOzeyde aomlavacak sorular qellstirrnek ve elestirel teori
kapsarrunda olgulan ele almak dersin odak noktalanndan olacaktir.

OOP 209 - ETKiLi iLETi~iM TEKNiKLERi
Iletlsirn kavrerru, tOrleri ve etkili lletlsmln yorumlanmasi, dogru anlatma, anlama, dinleme ozelinde etkili
iletisim, sozel lletlslrn, iietisimde konusrnamn onerni, dinleyici analizi, konusrna tOrleri ve vazr, etkili iletislrnin
temeli olarak sozsuz lletlslm, ileti~imde kalite, sanal iletisim, etkili iletismde sunumun veri, onernl ve sunum
teknikleri ....:;..-:".::=;:;;..-..::-.,_
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