
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ  

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI  

DERS AMAÇ VE İÇERİKLER 

1.Yarıyıl 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I  

Dersin Amacı: Öğrencilerini Atatürk İnkılâplarını ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk 

milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini 

taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan; toplum yararını kişisel çıkarının üstünde 

tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu; Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş 

bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından 

dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş; ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve 

ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin 

bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir.  

Dersin İçeriği: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi’nin Tarihçesi Ve Veriliş Amaçları, 

Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Çabaları, Osmanlı Yenileşmesinde Dönüm Noktası Iıı. Selim 

Ve Nizâm-I Cedid, Türkiye’de Reform Arayışları, Anayasalı Yönetim Denemesi: I.Meşrutiyet, 

1876 Kanun-İ Esasi Ve Iı. Meşrutiyet, Iı. Meşrutiyet Dönemi Gelişmeleri, Osmanlı Türkiyesi 

Ve Avrupa'da Gelişmeler, Osmanlı Devletinin Çöküşü: 'I. Dünya Savaşı', Mondros Mütarekesi, 

Türk Milletinin İşgallere Tepkisi: Milli Cemiyetler, Milli Mücadele’de Cepheler, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Ve Siyasi Yapılanması Ve İşleyişi (1920-1923), Osmanlı 

İmparatorluğu’ndaki Ekonomik Gelişmeler, Lozan Antlaşması Lozan’dan Cumhuriyete 

konuları incelenmektedir.  

Türk Dili-I  

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir.  

Dersin İçeriği: Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri 

ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşma temel ilkeleri, dilekçe ve özgeçmiş yazma kuralları, 

yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik konuları öğretilir. 

 

 

 



Yabancı Dil-I  

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Verb be, colors, numbers, possessive adjectives, have got/has got, there is/there 

are, frequency adverbs, object pronouns, can/can’t, telling the time, asking price, present simple 

tense, present continuous tense, simple past tense, was/were, have to/has to, jobs konuları 

incelenmektedir. 

Temel Tasarım  

Dersin Amacı: Öğrencilerin tasarım kültür ve pratikleriyle tanışmalarını sağlamak ve alana 

ilişkin temel yaklaşım, beceri ve bilgiyi keşfederek deneyimlemelerine yardımcı olmaktır. 

Öğrencilerin kompozisyon, bicim, renk, desen, strüktür ve malzeme gibi temel tasarım kavram 

ve elemanlarını iki ve üç boyutlu işler yoluyla öğrenmeleri hedeflenmiştir. Burada amaç, 

öğrencileri, özgün tasarım yaklaşımları üretmek, sistematik düşünme ve karar alma süreçleri 

içerisinde bu yaklaşımları geliştirmek ile tasarım kural, parametre ve kısıtlarını 

kavrayabilmeleri için yönlendirmektir. 

Dersin İçeriği: Öğrenciye sanat eğitiminin temel ilke, kavram ve yöntemlerini kazandırılır. 

Öğrencinin yaratıcı gücünü kullanarak gözlem, izlenim ve duygularını sanat yoluyla ifade 

edebilme başarısını sağlatılır. Görsel tasarım ilkelerini kavratarak estetik eğitimi verilir. 

İletişime Giriş 

Dersin Amacı: Beşerî iletişimin temel kavram, terim, kuram ve ilkelerini açıklamayı amaçlar. 

Kişilerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, örgütsel iletişimin işleyişini temel kavramlar 

ve kuramlar ışığında inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişime dair kavram, kuram ve 

terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmaları, bunların uygulamada kullanımlarına 

yatkınlık kazanmalarıdır. 

Dersin İçeriği: Ders iletişimin tanımı, iletişimin kültür boyutları, iletişim sürecinin unsurları, 

iletişim türleri, temel iletişim modelleri gibi konuları ele alır. 

Halkla İlişkilere Giriş 

Dersin Amacı: Halkla ilişkiler kavramı, kuramları ve ilkeleri tanıtılarak, başarılı bir halkla 

ilişkiler uygulaması için gerekli altyapıyı oluşturma amaçlanır. 

Dersin İçeriği: halkla ilişkilerin tanımı, tarihi süreç içerisindeki gelişimi, halkla ilişkiler 

modelleri, halkla ilişkilerin diğer disiplinlerle ilişkisi, halkla ilişkilerin uygulama aşamaları, 

halkla ilişkiler kampanya örneklerinin değerlendirilmesi, halkla ilişkilerde iletişim araçları, 

basın bülteni ve haber bülteni yazımı özellikleri, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim 

uygulamaları, halkla ilişkiler ve sponsorluk uygulamaları, halkla ilişkilerde kriz yönetimi, 

halkla ilişkilerde organizasyon, halkla ilişkiler uzmanında bulunması gereken özellikler, halkla 

ilişkilerde etik, basınla ilişkiler ve basınla iletişim konularını kapsar. 



Medya ve Kültür 

Dersin Amacı: Medya ve kültür çalışmalarındaki ana düşünce akımlarını tanımlayarak, bunları 

analiz edebilme donanımını öğrencilere verebilmektir. 

Dersin İçeriği: Bu ders, tarihsel ve toplumsal bir izlek çerçevesinde medya ve kültür 

kuramlarının ortaya çıkışını ve evrilişini ele almaktır. Bu doğrultuda olgular, medya ve kültürü 

birer bağımsız değişken olarak konumlandıran bakış yerine, bir bütün olarak ekonomik, siyasal 

ve toplumsal sistemle ilişkiselliği çerçevesinde ele alınacaktır. Medya ve kültür alanındaki 

temel kuram ve kuramcılar, baskın paradigma ve eleştirel paradigma kategorileştirmeleriyle 

incelenecek, bu inceleme tarihsellik bağlamından kopmadan güncel olgu, olay ve örneklere 

başvurularak genişletilecektir. 

Toplum Bilimi 

Dersin Amacı: Öğrencilere toplumsal yapı, yapı/fail ilişkileri, toplumsal değişme ve bu 

değişimde etkili olan dinamikler hakkında farkındalık kazandırmak ve bu kazanımlarını 

toplumsal sorunların analizinde kullanmalarını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Toplum Bilim dersinde modernleşme, rasyonelleşme, post modern yapılar, 

toplumsallaşma, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal iletişim, siyaset, toplumsal sapmalar, 

küreselleşme ve toplumsal yansımaları konularında çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Yarıyıl  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 

Dersin Amacı: Öğrencilerin Millî Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen 

siyasi inkılâpları ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda 

gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine 

Atatürk’ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki milli mücadele, Atatürk’ün 

hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu 

inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk’ün dünya 

barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak 

ve Türkiye’nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek. 

Türk Dili-II  

Dersin Amacı: Yüksek öğretim öğrencilerine, Yüksek Öğretim Kanununda ifadesini bulduğu 

şekliyle “Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce 

bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme 

yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, onları 

edebiyatımızın güzel ve değerli örnekleriyle tanıştırmak suretiyle ana dili bilincini 

pekiştirmektir.  

Dersin İçeriği: Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım 

Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde 

anlatma, dipnot, bibliyografya, paragraf incelemeleri, giriş-gelişme sonuç, ana düşünce, metin 

kurma çalışmaları, önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler işlenecektir.  

Yabancı Dil-II  

Dersin Amacı: Öğrencilerin, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için 

gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin bu dile karşı olumlu tutum 

geliştirmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Countable-Uncountable nouns, comparatives, superlatives, present continuous 

tense in the future, will/won’t, talking about weather, adjectives, adverbs, be going to, 

conditionals, should/shouldn’t, must/mustn’t, personality adjectives, present perfect tense 

konuları incelenmektedir. 

Sözlü ve Sözsüz İletişim 

Dersin Amacı: Öğrencilerin, sözlü ve sözsüz iletişim olgusunu açıklayabilecek temel bilgi ve 

beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Öğrenciler, sözlü iletişimde dil ve konuşma becerilerini 

kavrayarak sözlü iletişimin göstergelerini anlayabilme becerisini kazanmaları 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda öğrenciler, sözlü ve sözsüz iletişim sürecinde kişisel imajın 

halkla ilişkiler açısından önemini değerlendirebilecektir. 



Dersin İçeriği: Sözlü iletişim ve dil, sözlü iletişim ve konuşma, kültür ve sözlü iletişim, sözsüz 

iletişim ve kültür, sözsüz iletişimde göstergeler.  

Kurumsal Halkla İlişkiler 

Dersin Amacı: Halkla ilişkiler konusunda ileri düzeyde bilgi sağlanması ve öğrencilerin farklı 

stratejik halkla ilişkiler çalışmalarının uygulanmasında gerekli olan becerileri edinmesi. 

Dersin İçeriği: Kriz iletişimi, konu yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk gibi temel stratejik 

halkla ilişkiler uygulamaları derinlemesine irdelenecek ve vaka analizleri yapılacaktır. 

Reklam Planlaması ve Stratejileri 

Dersin Amacı: Pazarlama ve reklamcılık kararları bağlamında medya planlamanın rolünün 

anlaşılmasını sağlamak ve medya planlama becerisi kazandırmaktır. 

Dersin İçeriği: Medya planlama süreci ve medya planlarının değerlendirilmesi. 

Türkiye’nin İdari ve Siyasi Yapısı 

Dersin Amacı: Türkiye´nin siyasal ve yönetim yapısını tarihsel sürekliliğini de göz önüne alarak 

gelişimini incelemek ve tartışmak bu dersin temel amacıdır. Ayrıca Türk modernleşmesini, 

demokratik tecrübenin gelişimini, askeri ve sivil bürokrasi ile siyasetin arasındaki ilişkiyi ele 

almak bu dersin diğer bir amacıdır. Böylece bu ders sonucunda Türkiye’nin siyasal ve yönetim 

yapısına geniş bir çerçeveden bakabilmeyi sağlamak bu dersin nihai çıktısı olacaktır. Özellikle 

dersin üniversitede ortak ders kapsamında yapılacak olması farklı disiplinlerdeki öğrencilerin 

Türkiye´nin siyasal yapısına geniş bir çerçeveden bakmalarını da sağlamaya çalışmak bu dersin 

diğer bir amacıdır. 

Dersin İçeriği: Yönetim kavramı ele alınmakta daha sonra kamu yönetimi ve mevcut yapısı, 

merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, bağımsız idari otoriteler gibi örgütlenme biçimleri 

anlatılmaktadır. 

Medya Okuryazarlığı 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı medya okuryazarlığını tanımlamak, dünyada ve ülkemizde 

medya okuryazarlığının tarihçesi ve bu amaçla ortaya çıkan akım ve kuramları örneklemek, 

medya okuryazarlığı müfredatları hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: Medya Okuryazarlığı kavramı, Medya Okuryazarlığının ortaya çıkışı ve önemi, 

Medya Okuryazarlığında temel ilkeler, Medya okuryazarlığında temel ilkeler, Medya 

Okuryazarlığı kuramları, Korumacı ve aşılamacı yaklaşım, Dünyada medya okuryazarlığı 

uygulamaları ,Türkiye'de medya okuryazarlığı eğitimi, Medya okuryazarlığı uygulamaları 

,Medya analizleri, Medyada sağlık, kültür ve eğitim, Medyada kadın, siyaset ve spor, Medyada 

çocuk ve eğlence,  Türkiye'de medyanın kullanımı, Genel değerlendirme; konularını 

içermektedir. 

 



Staj  

Dersin Amacı: Teoride edinilen bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Bölümle ilgili bir işletmede/kurumda 30 iş günü iş başı eğitimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Yarıyıl 

Kişilerarası İletişim 

Dersin Amacı: Öğrencilerin kişilerarası iletişim becerilerini öğrenerek gerek iş gerekse günlük 

yaşantılarında sağlıklı iletişim kurabilmeleri, kendilerini doğru şekilde ifade edebilmeleri 

dolayısıyla yaşam kalitelerini yükseltebilmeleri amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği: Ders kapsamında; iletişimin tanımı, birey ve toplum açısından iletişimin önemi, 

iletişim süreci ve öğeleri, iletişim modelleri, iletişimde dil ve kültürün önemi, iletişim piramidi, 

kişilerarası iletişim tanımı, sözcüklerin doğru kullanımı, mesaj ve dizinsel yapı, iletişim 

düzeyleri, benliğin sunumu, kişilerarası iletişim sınıflandırması, işlevleri, sözlü iletişim, sözsüz 

iletişim, etkili iletişimin önemi, iletişimde dinleme ve konuşmanın önemi, iletişim stratejileri 

ve sorunları, beden dili özellikleri, iletişimde empati ve çatışma gibi konular öğretilerek örnek 

olaylarla dersin anlatımı sağlanacaktır. 

Halkla İlişkilerde Medya  

Dersin Amacı: Medya ve halkla ilişkiler kavramlarının ilişkisinin ve iletişim sürecinde 

teknolojik gelişmelerin takibinin önemini aktarmaktır. Halkla ilişkilerde medya kavramını, 

halkla ilişkilerde kullanılan medya argümanlarının neler olduğunu ve kullanılan interaktif 

teknolojilerinin uygulamalarını anlatmaktır. 

Dersin İçeriği: Medya ve halkla ilişkilerdeki teknolojik gelişmeler incelenir. Medya organları 

incelenir. İnternet ve sosyal medyada uygulanan halka ilişkiler çalışmaları incelenir. İnternet 

ve sanal ortamda sosyal paydaşlarla ilişki yürütülme biçimleri aktarılır. İnternet ve sanal 

ortamda halkla ilişkilerde kriz iletişimi anlatılır. İnternet ve sanal ortamda halkla ilişkiler 

boyutunda tüketici ve müşteri ilişkileri anlatılır. 

Grafik ve Tasarım  

Amaç 

Dersin Amacı: Öğrencilere, görsel iletişim sanatı olan grafik tasarımın tarihinden günümüze 

teorik ve uygulamalı olarak tanıtmaktır. Grafik tasarım ürünlerinin vektör ve piksel tabanlı 

programlarda eskizden, tasarıma ve baskı aşamasına kadar uygulamalarını yaparak sektördeki 

güncel ve teknolojik bilgiyi aktarmaktır. 

Dersin İçeriği: Bu ders, grafik tasarım ürünlerinin tasarlanma süreçlerinin temel basamaklarını, 

güncel cihaz ve yöntemler kullanılarak uygulamalı olarak işlenmesini kapsar. Proje çalışmaları 

ve öğrencilerin derste aldıkları pratik bilgilerin laboratuvar ortamında yazılımlar aracılığıyla 

oluşturulması, dersin somut çıktılarıdır. 

Sosyal Psikoloji   

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere insanın sosyal etkisinin ve etkileşiminin bilimsel çalışması 

olan sosyal psikolojiye kapsamlı bir giriş vermeyi amaçlar. Öğrenciler, klasik ve modern 

araştırmaları inceleyerek sosyal psikolojiye geniş bir kuramsal ve yöntemsel yaklaşım bilgisi 



edinirler. Dönem sonunda başarılı öğrenciler birçok sosyal olgunun sosyal biliş, sosyal etki ve 

sosyal ilişki bazında anlaşılabileceğini anlarlar ve temel sosyal psikoloji kuramlarını gerçek 

hayattaki durumlara uygulama becerisi geliştirirler. 

Dersin İçeriği: Bireyin grup ve toplum içinde ele alınması; tutumların oluşum ve değişimi, 

sosyal etki, uyma davranışı, iletişim ve grup dinamiği gibi konular açısından incelenmesi. 

Hukuka Giriş 

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere giriş mahiyette hukukun ne olduğunui hukuk sitemlerini ve 

Türk hukukunun önemli kavramlarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Hukuka giriş dersini 

başarıyla tamamlayan öğrenci hukukun ne olduğu ve nasıl işlediğini anlama, Türk hukukunun 

önemli kavramlarını kavrama ve bunları güncel hayatta karşılaşılan çeşitli durumlara 

uygulayarak sorun çözümüne katkıda bulunma yeteneğine sahip olacaktır. 

Dersin İçeriği: Hukuk kavramı, hukuk sistemleri, Türk hukukunda hak, kişi, hukuksal işlemler, 

yargı yerleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Yarıyıl Seçmeli Dersler 

Mesleki Sorumluluk ve Etik 

Dersin Amacı: Felsefe ve etik hakkında bilgiler, ahlak kavramı, ahlak kavramının evrenselliği, 

zamana ve koşullara göre değişimi. 

Dersin İçeriği: Felsefe ve etik hakkında bilgiler, ahlak kavramı, ahlak kavramının evrenselliği, 

zamana ve koşullara göre değişimi, din, gelenek, görenek, örf kavramları, meslek alanlarında 

etik ilkeler. 

Osmanlı Türkçesine Giriş 

Dersin Amacı: Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserleri temel düzeyde okuyup anlayabilmek ve 

bu dili temel düzeyde konuşabilmektir. 

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserleri temel düzeyde okuyup anlayabilmek ve 

bu dili temel düzeyde konuşabilmektir. 

Sunu Teknikleri 

Dersin Amacı: Sunum tekniklerini ve etkili sunum hazırlamayı bilme, Etkili konuşma 

kurallarını bilme, Öğrendiklerini yazılı ve sözlü ifade edebilme, Topluluk önünde kendini ifade 

edebilme,Yazılı ve görsel medyayı kullanabilme 

Dersin İçeriği: Sunum kavramı ve önemi; Sunum hazırlama programı; Konu seçimi; 

Düzenleme ve süre denetimi; Sunum materyalleri; Sunma teknikleri ve sunuş. 

Örgüt Psikolojisi 

Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere temel konular, teoriler ve ölçüm metotları gibi örgüt 

psikolojisinin popüler konularını tanıtmaktır. 

Dersin İçeriği: Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, 

kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve 

grup etkililiği. 

İletişim Tarihi 

Dersin Amacı: sanlığın yaratılışıyla birlikte sürekli değişen ve gelişen iletişim ve iletişim 

tekniklerinin tarihsel sürecinin değerlendirilmesi. 

Dersin İçeriği: İletişim, çeşitleri ve tarihsel değişim, gelişim süreçlerinin öğretilmesi. 

Kültürler Arası İletişim 

Dersin Amacı: İletişimin kültürler arası değişim ve etkileşim süreci üzerine öğrenciler 

bilgilendirilecektir. 



Dersin İçeriği: Kültürlerarası İletişim dersi; kültür, kültür evrenselleri, kültürlerarası iletişim 

kuramları, iletişim sürecine kültürün etkisi, iletişim yeterliliği vb. konuları içermektedir. 

Performans Yönetimi 

Dersin Amacı: İnsan  kaynakları yönetiminde performans yönetim sistemi; performans 

değerlemesi (performans değerlendirme) kavramı; işletmelerde performans yönetim sisteminin 

kullanım alanları ve yararları. 

Dersin İçeriği: Performans değerlendirme yöntemleri, performans yönetimi sisteminin 

yürütülmesi, performansın planlanması ve değerlendirilmesi, performans yönetimi sisteminin 

başarısını etkileyen temel gerçekler; iş değerleme kavramı konusunda bilgi sahibi olacaklardır. 

Yönetim ve Organizasyon 

Dersin Amacı: Klasik ve yeni yönetim yaklaşımlarının öğrenilmesi, modern organizasyonlarda 

yönetim, Organizasyonun kültürünün öğrenilmesi, yönetimin rolü, algı ve iletişim, gruplar ve 

takımlar, liderlik ve organizasyon teorisi. 

Dersin İçeriği: İnsanlar ve organizasyonlar, Kişisel farklılıklar ve çeşitlilik, Organizasyon 

gelişimi, kültürü ve değişimi, algı ve iletişim, iş motivasyonu ve iş tatmini, çalışma grupları ve 

takımlar, organizasyon yapısı ve dizaynı, yönetimin rolü ve doğası, organizasyonel strateji, etik 

ve sorumluluklar, organizasyonel kontrol ve güç, organizasyonlarda liderlik, organizasyonlarda 

kalite kontrolü, organizasyon teorisi ve dizaynı, organizasyonlarda iletişim. 

Reklam ve Tanıtım Kampanyaları 

Dersin Amacı: Reklam kavramı, tanımı, tarihsel gelişim süreci, reklamın pazarlama iletişimi 

sürecindeki yeri, reklamcılık çeşitleri, reklam ve medya, reklam sürecinin planlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi. 

Dersin İçeriği: Reklam araştırmaları gibi konuların verildiği bu ders kapsamında öğrencinin 

reklamcılığa ilişkin temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. 

Halkla İlişkilerde Örnek Olay 

Dersin Amacı: Ders, güncel örnek olay uygulamaları üzerinden halkla ilişkiler kampanyası 

hazırlama sürecine ilişkin genel bir çerçeve çizmeyi ve öğrencilerin bu sürece eleştirel bir gözle 

bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Dersin İçeriği: Halkla ilişkiler kampanyasının mesajlarını eleştirip aynı konuya ilişkin farklı 

halkla ilişkiler mesajları önerebilme ve bir halkla ilişkiler kampanyasını değerlendirebilmeyi 

öğrenmesi. 

 

 

 



4. Yarıyıl 

İletişim ve İkna Teorileri 

Dersin Amacı: Öğrencilerin ikna kavramı ve kuramları, örgütlerde iletişim-ikna araçları ve 

süreçleri hakkında bilgilendirmek ve bu bilgilerin bireysel, örgütsel ve toplumsal bakımdan 

önemini kavramalarını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: İkna Kavramı ve İkna Süreci, Tutum Değişimi ve İkna, İknada Kaynağın Önemi, 

İknada Hedef Kitle ve Mesaj, Retorik ve Kitle Psikolojisi, İkna ve Motivasyon, Temel 

Motivasyon Kuramları, İkna Kuramları, İhtiyaç Kuramları ve İkna, Zihinsel Kuramlar ve İkna, 

Temel İkna Stratejileri, Sözsüz İletişim ve İkna, İletişim Kampanyaları ve İkna. 

Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları 

Dersin Amacı: Öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında alana dair 

kullanabilecekleri somut ve güncel bilgileri aktarmak, sektör ile akademi arasında bir bağ 

kurmak, öğrencilerin portföylerini geliştirmek.  

Dersin İçeriği: Ders, öğrencilerin teorik bilgi birikimini uygulamaya dönüştüren, bu çerçevede 

bazı halkla ilişkiler tekniklerini sınıfta aktaran, profesyonel müşteriye yönelik kampanya 

hazırlatan bir içeriğe sahiptir.  

 

Gazeteciliğin Temel İlkeleri  

Dersin Amacı: Öğrencilerin Gazetecilik mesleği ile ilgili temel bilgilere ve kavramlara hakim 

olmalarını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Bu ders iki soruyla başlamaktadır: Gazetecilik nedir ve gazeteci kimdir? Ders 

dönüm noktalarıyla gazetecilik tarihini, tarihteki önemli gazetecileri ve gazetecilik felsefesini 

anlatarak öğrencilerin bir meslek olarak gazeteciliği anlamasını sağlamaktadır. Derste haberin 

doğası, haber yargısını etkileyen faktörler, kamu faydası, kaynağın doğruluğu gibi tartışmalar 

ve uygulama örnekleri işlenecektir. 

Halkla İlişkiler Tarih 

Dersin Amacı: Halkla ilişkiler ’in tarihi gelişimini inceleyerek, halkla ilişkiler bilimi açısından 

geçmişten günümüze yapılmış çalışmaların ve ortaya konulmuş temel teorilerin neler olduğunu 

sistematik bir biçimde öğretmek. 

Dersin İçeriği: tarihsel gelişimi açısından reklam ve programda ayrım ve ortak yönler, kurumsal 

reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, 

dört adım ilkesi ve halkla ilişkiler çalışmalarında izlenecek yol, Halkla ilişkilerde dikkate 

alınacak ilkeler. 

 

 



Türkiye Ekonomisi  

Dersin Amacı: Öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz 

edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz 

edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, 

devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, 

finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele 

alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Yarıyıl Seçmeli Dersler 

Osmanlı Türkçesi Metinleri 

Dersin Amacı: Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserleri okuyup anlayabilmek için bu 

metinlerdeki Arapça ve Farsça unsurların özelliklerini tanımak. 

Dersin İçeriği: Osmanlı Türkçesi içinde kullanılan Arapça ekler ve edatlar. Arapçada 

müenneslik ve müzekkerlik; Arapça ünlü ve ünsüzlerin özellikleri; şemsi ve kameri harfler; 

Arapça tamlamalar ve özellikleri; Farsça edatlar, ön ekler-son ekler; Farsça tamlamalar ve 

özellikleri. 

Bilgisayarlı Büro Programları 

Dersin Amacı: Ofis uygulama programlarının temel seviyede kullanım becerileri ve   internet 

hakkında temel kavramlar verilerek web tasarımı yapmak. 

Dersin İçeriği: Elektronik tablolar ve hesaplamalar, İnternet bileşenleri ve web sayfası 

hazırlayıp yayınlamak. 

Hitabet ve Diksiyon 

Dersin Amacı: İletişimde kendini doğru ifade edebilme, doğru anlama yöntemlerini 

öğrenecekler. Beden dili, mimik ve jestler, ses tonu, vurgulama, tonlama hakkında bilgi sahibi 

olmak. 

Dersin İçeriği: İletişimde kendini doğru ifade edebilme, doğru anlama yöntemlerini 

öğrenecekler. Beden dili, mimik ve jestler, ses tonu, vurgulama, tonlama ne demektir? Kişiler 

arası iletişimde bunların önemi nedir? Diksiyon ve beden dilini doğru kullanmanın önemini ve 

yerini kavramaları hedeflenir. 

Çağdaş Psikoloji 

Dersin Amacı: Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik 

psikoloji, eğitim psikolojisi) hakkında bilgi sahibi olunacaktır. 

Dersin İçeriği: Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik 

psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, 

varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik emelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, 

bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma 

mekanizmaları. 

Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi 

Dersin Amacı: İnsanlar arasında ortaya çıkabilecek kriz durumlarını yönetebilme ve bu 

durumlarda insanlarda oluşabilecek öfke duygusunu kontrol edebilme becerileri hakkında 

farkındalık sağlamak ve bu becerileri kazandırmak. 



Dersin İçeriği: Öfke denetimi ve öfkenin nasıl kontrol edileceği ve duygusal gerilimle baş 

etmenin yollarını uygulayabilir. Duyguları dışa vurmanın ve ifade etmenin önemini 

tanımlayabilmek, yas ve ölümle baş etme sürecini değerlendirebilir. Kriz ve öfke halindeki 

insanların durumlarını empati yoluyla nasıl anlayabileceği öğretilecektir. 

Kriz İletişimi ve Yönetimi 

Dersin Amacı: Bu derste kriz ve kriz yönetimi kavramları, kriz döneminde izlenecek iletişim 

stratejisi ve taktikleri verilmekte, olası krizlerin yaşanmaması için önlemler alınması, krize 

neden olabilecek unsurların ortadan kaldırılması, çözümler üretilmesi kriz yönetiminin, 

çözümlerin ve gelişmelerin hedef kitle ile paylaşımı gibi konular aktarılmaktadır. 

Dersin İçeriği: Türkiyede gelir vergisinin uygulanma biçimleri,yükümlülük türleri ve gelir 

vergisine hakim olan teoriler,gelirin unsurları ve her bir gelir unsurunun özellikleri,ilgili vergi 

kanununa göre beyannameler,verilme ve ödenme zamanları. 

Anayasa  

Dersin Amacı: Anayasa kavramı, devlet, demokrasi, siyasal rejimin Seneti İttifaktan başlamak 

üzere tüm Türk Devleti  anayasalarının kronolojik sıra ile incelenmesi 

Dersin İçeriği: Anayasa kavramı, devlet, demokrasi, siyasal rejimin Seneti İttifaktan başlamak 

üzere tüm Türk Devleti anayasalarının kronolojik sıra ile incelenmesi 

Halkla İlişkiler Yazarlığı 

Dersin Amacı: Öğrencilerin halkla ilişkiler alanında kullanılan iletişim araçlarına göre yazım 

tekniklerini öğrenmelerini, yazma yeterliliklerini geliştirmelerini sağlayabilmektir. 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin halkla ilişkiler alanında kullanılan iletişim araçlarına göre yazım 

tekniklerini öğrenmelerini, yazma yeterliliklerini geliştirmelerini, anlatım, tartışma, soru- yanıt, 

uygulama- alıştırma, örnek olay incelemesi. 

Medya ve Toplumsal Temsil 

Dersin Amacı: Toplumsal bir inşa olarak toplumsal kavramlar anlatılarak, toplumsal cinsiyetin 

medyada nasıl temsil edildiği ve nasıl müzakere edildiği konusunda farkındalık sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Yerel, ulusal ve ulusötesi düzeyde siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal 

işleyişin kavranmasını sağlayacak disiplinlerarası bir bilgi ve yaklaşıma sahip olur. 

Tüketici ve Müşteri Davranışları 

Dersin Amacı: İşletmenin hedef ve stratejilerine göre müşteriler ile iletişim kurabilmesini ve 

müşterilerin özelliklerine göre sınıflandırılması 

Dersin İçeriği: İşletmenin hedef ve stratejilerine göre müşteriler ile iletişim kurabilmesini, 

müşterilerin özelliklerine göre sınıflandırılması, Online alışveriş sisteminin özelliklerine göre 

online müşteri davranışlarını anlama ve anlamlandırmaya yardımcı olunacaktır. 



Staj  

Dersin Amacı: Teoride edinilen bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Dersin İçeriği: Bölümle ilgili bir işletmede/kurumda 30 iş günü iş başı eğitimi. 

 

 


