GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ
DERS ĐÇERĐKLERĐ

[ I. SINIF ]
GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan
derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim ve kitle
iletişimi incelenmektedir. Öğrenciler ortak çalışmalar yapmaya yönlendirilmektedir.
GAZ 119 Gazeteciliğe Giriş Bu derste gazete, gazeteci, gazetecilik kavramları,
yerel, ulusal ve uluslar arası gazetecilik, gazetecilik ilkeleri, gazetecilik türleri ve genel
özellikleri, gazete yöntem ve teknikleri, çağdaş gazetecilik yaklaşımları, kamuoyu
oluşumunda bir kitle iletişim aracı olarak gazeteciliğin yeri ve gazeteciliğe sistemsel
yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Bu sayede gazetecilik bölümünün temel konuları
hakkında bilgi kazandırılacaktır.
GAZ 120 Çağdaş Gazetecilik ve Sorunlar Bu derste, Türkiye’de ve dünyada
yazılı

medyanın

ekonomik,

siyasal

ve

sosyal

sorunlarını

tartışmaya

açmak

amaçlanmaktadır.
GAZ 105 Hukukun Temel Kavramları Dersin amacı, öğrencilere hukukun temel
kavramlarını tanıtmak ve toplum yaşamında hukukun yerini ve önemini göstermektir.
Öğrencilerin, ahlak ve din kuralları gibi öteki toplumsal davranış kurallarıyla hukuk
kuralları arasındaki etkileşimi ve farklılıkları öğrenmeleri beklenmektedir. Ders, hukukun
kaynakları, çeşitli hukuk sistemleri (Roma Hukuku, Kara Avrupası Hukuku, Đslam
Hukuku, Sosyalist Hukuk), temel insan hakları kavramları konularını da kapsamaktadır
GAZ 107 Genel Ekonomi Öğrenciler takip edilen ders kitabını önceden okumuş
olarak derse gelmeleri tavsiye edilmekte. Konular ders hocası tarafından anlatıldıktan
sonra, günlük gazetelerden alınmış ders ile ilgili haber ve köşe yazıları tartışılmaktadır.
Böylece dersler kısmen monolog esaslı kısmen de tartışma esaslı verilmeye
çalışılmaktadır.
GAZ 109 Sosyoloji Temel sosyolojik kavramlar, sosyolojik bakış açısı, kültür ve
kimlik, sosyal rol ve statü, sosyal kurumlar, sosyal tabakalaşma, sosyo-kültürel değişme ve
küreselleşme. Dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci, şunları gerçekleştirebilmelidir:
Sosyolojik bilgi üretilebilmek için temel kavramları kullanabilmek, Sosyal dünya hakkında

analitik ve eleştirel düşünebilmek, Sosyolojik bilgileri gerçek – dünya sorunlarına
uygulayabilmek
GAZ 115 Bilgisayar Kullanımı-I Ders sonunda öğrencilerin; bilgisayarda
donanım

ve

yazılımla

ilişkili

temel

bilgileri

anlayarak

bilgisayar

altyapısını

oluşturabilmesi, bilgisayar teknolojilerindeki değişimi algılayabilecek, gerekli bireysel ve
kurumsal amaçlara yönelik olarak bilgisayar kullanabilecek bir düzeye ulaşması
beklenmektedir.

Öğrenciler,

ödev

ve

sınavlarla

uygulamalı

olarak

bilgisayar

uygulamalarını geliştireceklerdir.
TRH 101 A.I.I.T.-I Gençlerimizi devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve
bu Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, milli değerlerine bağlı,
hür, demokratik ve laik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyetin getirdiği
niteliklere sadık, onu koruma ve kollamada kararlı, vatan ve millet sevgisi ile dolu,
sağlıklı, faziletli yeni nesiller olarak yetiştirmektir
TDE 101 Türk Dili I Yükseköğrenimini tamamlamış her gence anadilinin yapı ve
işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve
sözlü

ifade

vasıtası

olarak

Türkçeyi

doğru

ve

güzel

kullanabilme

yeteneği

kazandırabilmek; anadil şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
YBD 101 Yabancı Dil-I Öğrencilerimize küreselleşen dünyada mesleki
hayatlarında gerekli olan Đngilizce iletişim kurabilme ve çeviri yapabilme yeteneğini
kazandırabilme.
GAZ 122 Đletişim Kuramları Kitle iletişiminde gazeteler, dergiler, televizyon,
halkla ilişkiler ve reklamcılık; ayrıca haber, popüler kültür, uluslararası medya, medyanın
etkileri ve denetimi ile etik incelenmektedir. Dersin amacı, öğrencilerin medya türlerini,
rollerini, tarihsel gelişimlerini ve yapılarını anlamalarını; medya politikalarının, medya –
izleyici ilişkilerinin bilincine varmalarını ve medya ürünlerine eleştirel yaklaşmalarını
sağlamaktır.
GAZ 106 Türkiye’nin Sosyal ve Kültürel Yapısı Türkiye’nin toplumsal ve sosyal
yapısını çözümlemeyi, analiz etmeyi ve eleştirel bir bakış getirmeyi amaçlayan bu derste,
Osmanlı’dan günümüze uzanan toplumsal ve sosyal yapıya ışık tutulacaktır. Bu ders
toplumsal yapı ve sorunlarının analizine ilişkindir.
GAZ 118 Dil ve Đletişim Ders sonunda öğrenci dilin tarihsel gelişimini bilerek,
iletişim alanında etkin biçimde kullanabilmeli.

GAZ 116 Bilgisayar Kullanımı-II Bu dersin sonunda, öğrencilerin genel
bilgisayar

program

mantığını

çözerek,

edinilen

bilgileri

diğer

programlara

yönlendirebilecek becerileri kazanması beklenmektedir. Öğrenciler, ödev ve sınavlarla
uygulamalı olarak bilgisayar uygulamalarını geliştireceklerdir.
TRH 102 A.I.I.T.-II Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına
ve bu Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine sahip çıkan, milli değerlerine
bağlı, hür, demokratik ve laik devlet düzenine saygılı, Cumhuriyet ve Cumhuriyetin
getirdiği niteliklere sadık, onu koruma ve kollamada kararlı, vatan ve millet sevgisi ile
dolu, sağlıklı, faziletli yeni nesiller olarak yetiştirmektir
TDE 102 Türk Dili II Yükseköğrenimini tamamlamış her gence anadilinin yapı ve
işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve
sözlü

ifade

vasıtası

olarak

Türkçeyi

doğru

ve

güzel

kullanabilme

yeteneği

kazandırabilmek; anadil şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.
YBD 102 Yabancı Dil-II Müfredata uygun ders kitapları hazırlanıncaya kadar
uygun bir Đngilizce kitap serisi izlenecektir. Ayrıca cep sözlüğü ve orta seviyeye ulaştıkları
zaman ileri düzeyde Đngilizce sözlük kullanılması tavsiye olunur. Gramer kitabı, okuma
kitapları, dergiler, gazeteler, takviye malzemeler olarak kullanacaktır.
[ II. SINIF ]
GAZ 201 Đletişim ve Toplum Ders dönemi sonunda öğrenciler, iletişim, kültür ve
toplum kavramları arasındaki bağı daha iyi anlamlandırabilecek; kitle iletişimin yapısını ve
nasıl işlediğini, birey ve toplum üzerindeki etkilerini, kitle kültürü, popüler kültür,
modernizm,

post-modernizm,

küreselleşme,

enformasyon

toplumu,

enformasyon

dengesizliği, kültürel emperyalizm ve medya emperyalizmi gibi kavramları eleştirel bir
bakış açısıyla irdeleyebileceklerdir.
GAZ 203 Basın Tarihi Bu derste basının ortaya çıkması ve tarihsel süreç
içerisindeki gelişmeler ekseninde basının konumu öğretilecek-tir. Basın ve basın tarihinin
temel kavramları, ilk gazeteden günümüze gazetecilikteki gelişim ele alınacak ve tarihsel
süreç içerisinde basının geldiği noktaya değinilip yaşanan değişim ve farklılıklar
tartışılacaktır. Bu yolla öğrencilerimizin basın tarihine eleştirel bakış getirmeleri
sağlanacaktır.
GAZ 205 Đletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Ders sonunda öğrencilerin
bir araştırma tasarımı ve/veya araştırma önerisi hazırlayabilir bilimsel bir çalışmayı

irdeleyebilir ve değerlendirebilir durumda olmaları, nitel ve nicel araştırma yöntemlerini
uygulayabilmeleri beklenmektedir.
GAZ 209 Haber Toplama – Yazma Teknikleri-I Dersin amacı öğrencilere haber
kavramını kazandırmak, haber toplama ve yazma teknikleri öğretmek ve öğrencilerin bu
bilgileri kullanarak haber toplamalarını ve

yazmalarını sağlayarak gazeteciliğe

hazırlamaktır.
GAZ 213 Temel Fotoğrafçılık Öğrencilere fotoğraf hakkında teknik ve estetik
bilgileri vererek "fotoğrafik bakış" alışkanlığı kazandırmak. Öğrenciler ödev ve sınavlarla;
fotoğraf çekimi, fotoğraftaki çekim tekniklerini, anlatım unsurlarını ve hatlarını analiz
etme deneyimi kazanacak.
GAZ 215 Grafik Tasarım Bilgisayar destekli grafik tasarım elemanları ve
grafiksel düzenin yazı – biçim ilişkilerini kavraya bilmelerini sağlayarak, görsel
illüstrasyon oluşturabilmeleri. Öğrenciler, ödev ve sınavlarla uygulamalı olarak grafik
tasarım becerilerini geliştireceklerdir.
GAZ 217 Đleri Đngilizce I Kurs sonunda öğrenci edindiği temel gramer bilgilerinin
yanı sıra ileri seviyede dili olan Đngilizce metinleri okuyup anlayabilmeli ve yazılı ve sözlü
olarak kendini Đngilizce ifade edebilmelidir
GAZ 204 Cumhuriyet Dönemi Basın Tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nde basın,
günümüz koşullarında Türkiye’de modern basın ve yayıncılık konularının ele alındığı
lisans dersidir. Bu derste, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar olan dönemde Türk
basının gelişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenci bu sayede gazeteciliğin
gelişimini, günümüzdeki konumunu daha rahat irdeleyebilecek, olaylar üzerinde
muhakeme yapabilecektir.
GAZ 216 Karşılaştırmalı Đletişim Sistemleri Đletişimin ve medyanın toplumsal
anlamını açıklamayı hedefleyen kuramsal çalışmaların genel bir değerlendirilmesinin
yapılarak iletişim süreçlerinin ve medya kurumlarının işleyişlerine yönelik eleştirel bir
yaklaşım sunmayı amaçlayan bir derstir. Öğrencilerin bu derste iletişim tarihine eleştirel
bir bakışla yaklaşmaları sağlanacaktır.
GAZ 210 Haber Toplama – Yazma Teknikleri-II Dersin amacı öğrencilere haber
kavramını kazandırmak, haber toplama ve yazma teknikleri öğretmek ve öğrencilerin bu
bilgileri kullanarak haber toplamalarını ve
hazırlamaktır.

yazmalarını sağlayarak gazeteciliğe

GAZ 212 Basın Dili ve Uygulamaları Ders sonunda öğrenci yazılı ve görsel
basında kullanacağı dili etkin bir biçimde öğrenmelidir. Haber dili, basın için yazma
becerileri, haber yazma ve analiz becerisini kullanabilmelidir.
GAZ 214 Uygulamalı Fotoğrafçılık Kurs sonunda her hangi bir öğrenci;
profesyonel bir fotoğraf makinesini teknik olarak kullanabilmeli yani bir fotoğrafta estetik
olarak bulunması gereken kurallara uygun bir fotoğraf çekebilmeli, bir fotoğrafa
baktığında çekim hatalarını analiz edebilmeli, çevresine fotoğrafik bir gözle bakmasını
öğrenebilmelidir. Öğrenciler, ödev ve sınavlarla fotoğraf çekme, baktıkları bir fotoğrafı
çekim tekniklerini, anlatım unsurlarını,

hataları konusunda analiz etme deneyimi

kazanacak.
GAZ 220 Sosyal Psikoloji Bireylerin sosyal davranışlarının incelenmesine giriş.
Geniş anlamda bu dersin kapsamı; bireyler kendilerini ve diğerlerini nasıl ikna ederler,
bireyler diğerleri ile nasıl ilişkide bulunur ve sosyal durumlar içinde bireyler nasıl düşünür
gibi konulardır. Sterotipler, önyargı, ikna ve uyum gibi diğer konularda kapsama dahildir.
Dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci, şunları gerçekleştirebilmelidir: Bireylerin diğerleri
ile olan etkileşimlerini anlamak, bireylerin sosyal durumlar içinde nasıl düşündüklerini
anlamak, temel terimleri ve kavramları, gerçek sosyal etkileşimlerin analizinde başarı ile
kullanmak.
GAZ 218 Đleri Đngilizce-II Kurs sonunda öğrenci edindiği temel gramer
bilgilerinin yanı sıra ileri seviyede dili olan Đngilizce metinleri okuyup anlayabilmeli ve
yazılı ve sözlü olarak kendini Đngilizce ifade edebilmelidir
GAZ 222 Sosyal Bilimlerde Đstatistik Ders sonunda herhangi bir öğrenci istatistik
yöntem ve tekniklerini bilmeli bunları iş yaşamına entegre edebilmelidir. Derste
gördükleri model, kuram, teknik ve kavramlar sayesinde sayısal verileri kullanmayı,
raporlamayı ve verilerle işlem yapmayı bilebilecektir.

[ III. SINIF ]
GAZ 303 Uygulamalı Gazetecilik-I Ders kapsamında haber ve haber üretim süreci
ile ilgili verilen teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilerin her aşamada gazete yayınlama
sürecine katılması gerekmektedir.

GAZ 305 Gazetecilikte Yapım Süreçleri I Đç Staj dersinde öğrencinin fakülte
bünyesinde faaliyet gösteren Gazete Kampüs gazetesinde her aşamada görev alması
beklenir.
GAZ 325 Tüketici Hakları Tüketicinin korunması hukuku kapsamında, öncelikle
tüketici kavramı, tüketicinin korunmaya olan ihtiyacı, bu hususun özel bir kanunla
düzenlenmesi gereği, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında
tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler, tüketici hakları gibi konular incelenecektir.
GAZ 309 Mesleki Đngilizce-I Kurs sonunda öğrenci orjinal veya adapte edilmemiş
ileri seviyede dili olan metinleri okuyup anlayabilmeli ve en önemlisi Türkçe’ye tercüme
edebilmelidir.
GAZ 307 Uluslararası Đletişim Bu ders sonunda, öğrencilerin iletişimsel anlamda
uluslararası

ilişkileri

değerlendirebildiği,

uluslararası

enformasyonun

üretimini,

enformasyonun pazarlanmasını ve yeniden üretilmesini merkez-çevre ülkeler bazında
değerlendirebilmesi beklenmektedir. Bunların yanı sıra küreselleşme ve kültür bağlamında
uluslararası iletişimi yorumla güçlerinin gelişmesi beklenmektedir. Öğrenciler, ödev ve
sınavlarla teorik olarak uluslararası iletişim bilgilerini derinleştireceklerdir.
GAZ 311 Popüler Kültür Dersin amacı, Popüler kültür ve kültür kavramını
öğrencilere öğretmektir.
GAZ 313 Medya ve Demokrasi Bu ders medya ve siyaset ilişkisini farklı
yönleriyle ele alır. Öğrencilerimize Siyasal iletişim sistemleri ve demokratik değerler,
Medya ve kamusal alan ilişkisi, Medya ve Đdeoloji:
çözümleme,

Post-yapısalcı

kuramcı

medya

gibi

Hegemonya ve dilbilimsel

konularda

eleştirel

bir

bakış

kazandırılmaktadır.
GAZ 315 Đletişim Araştırmalarında Paket Programlar Dersin içeriğinde
sunulması planlanan konular ortalama, standart sapma (varyans), çarpıklık katsayısı,
korelasyon katsayısı, medyan, mod gibi temel istatistik kavramlar ile başlayacaktır. Bir
veri kümesinin frekans dağılımı tanıtılacak, ardından verilerin sunumu için kullanılan
grafik yöntemler anlatılacaktır.
GAZ 317 Sayfa Tasarımı Bilgisayar destekli sayfa tasarımı için gerekli
programlarla grafiksel düzenin yazı – biçim ilişkilerini kavraya bilmelerini sağlayarak,
görsel bir tasarımla basılı materyal oluşturabilmeleri. Öğrenciler, ödev ve sınavlarla
uygulamalı olarak sayfa tasarımı becerilerini geliştireceklerdir.

GAZ 319 Basın Fotoğrafçılığı Bu derste, basın fotoğrafçılığının gelişimi,
tarihçesi, basında fotoğraf kullanımının önemi, basın fotoğrafçılığı türlerinin kuramsal ve
uygulamalı olarak öğretilmesi ve gazetecilik eğitimi alan öğrencilerin foto muhabirliğine
hazırlanması amaçlanmaktadır.
GAZ 321 Gazete Yazı Türleri Bu ders köse yazarlığı, söyleşi, röportaj, makale
gibi gazetelerde yer alan yazı türlerinin öğretimine yöneliktir. Dersin amacı, öğrencilere
gazeteciliğin haberden farklı olarak, köse yazarlığı, söyleşi, röportaj, makale gibi yorumsal
yazı ve incelemelerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve onlara pratikte
beceri kazanmalarını sağlamaktır.
GAZ 323 Basın-Yayın işletmeciliği Basın ve yayın literatürü incelendiğinde
yapılan çalışmaların daha çok iletişim fonksiyonuna yönelik olduğu ve iletişimin teknik
boyutuyla ilgili olduğu görülmektedir. Oysa basın yayın sektörünün daha hızlı, kaliteli ve
etkin iletişim hizmeti verebilmesi için basında işletmecilik mantığının kavranması
gerekmektedir. Bu ders sonunda iletişim öğrencilerinin basın yayın işletmelerini diğer
işletmelerden ayıran temel özellikleri irdeleyebilmeli, basın kuruluşlarında işletmecilik
mantığını geliştirebilmelidirler.
GAZ 331 Medya Okur Yazarlığı Okur/alımlayıcı kavramı, haber faktörleri ve
alımlama, gazetelere kitlesel bağlılık ve okur mektupları, medya-okur ilişkileri, gazetelerde
okurun haber üretim sürecine katılımı.
GAZ 327 Siyaset Bilimi Bu dersi alan öğrencilerin siyaset bilimindeki temel
kavram ve kuramları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Dersin bir diğer amacı ise, fakültenin
niteliği göz önüne alındığında, öğrencinin burada elde edeceği bilgileri kullanarak
günümüz gelişmeleri üzerine yorum yapabilmelerine katkıda bulunmaktır.
GAZ 329 Kişilerarası Đletişim Ders sonunda herhangi bir öğrenci Kişilerarası
Đletişim yöntem ve tekniklerini bilmeli bunları hayatına entegre edebilmelidir. Derste
gördükleri model, kuram, teknik ve kavramlar sayesinde kişilerle iletişimi sözlü ve sözsüz
düzeyde iyi bir şekilde kurabilmelidir.
GAZ 304 Uygulamalı Gazetecilik-II Ders kapsamında haber ve haber üretim
süreci ile ilgili verilen teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilerin her aşamada gazete yayınlama
sürecine katılması gerekmektedir.

GAZ 306 Gazetecilikte Yapım Süreçleri II Đç Staj dersinde öğrencinin fakülte
bünyesinde faaliyet gösteren Gazete Kampüs gazetesinde her aşamada görev alması
beklenir.
GAZ 308 Đletişim Hukuku Derste, iletişim hukuku ile bağlantılı temel hukuki
metinler öğretilecek ve öğrenciler sorunları bu sayede çözebileceklerdir.
GAZ 310 Mesleki Đngilizce-II Kurs sonunda öğrenci orjinal veya adapte
edilmemiş ileri seviyede dili olan metinleri okuyup anlayabilmeli ve en önemlisi Türkçe’ye
tercüme edebilmelidir.
GAZ 314 Türkiye’de Magazin Basını Düzenli Bir şekilde günlük yahut süreli bir
yazılı, görüntülü sesli, elektronik veya dijital basın yayın organında görev alan ve gazeteci
ünvanı adı altında çalışan kişilerin hakları, temel görevleri ve ilkeleri gibi konuların bir
uzmanlık alanı olan magazin gazeteciliğinde tanımlanması, haber teknikleri, yazılımı,
sunumu ve yer alışı gibi konularda bilgi aktarımı , Magazin gazeteciliğinin tarihi, popüler
kültür ve magazin gazeteciliğine olan etkileri, özel yaşam, gazetecinin doğru davranış
kurallarının öğretilmesi, uygulamaları. Magazin Gazeteciliğinde uyulması gereken
kuralların öğretilmesi ve öğrencilerin meslek yaşamlarında bu kurallara bağlı olarak görev
yapmalarının sağlanması.
GAZ 316 Đnternet Gazeteciliği Bu derste, öğrencilerin diğer gazetecilik türlerinin
yanı sıra internet gazeteciliği hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması, internet
gazeteciliğinin geleneksel gazetecilikle arasındaki etkileşimlerin ortaya konması
amaçlanmaktadır
GAZ 318 Haber Çözümlemeleri Bu dersin çerçevesini, liberal ve eleştirel
yaklaşımlar bağlamında Türkiye medyasında yer verilen haberlerin farklı boyutlarıyla
değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
GAZ 320 Masa Üstü Yayıncılık Masaüstü yayıncılık dersi ile birlikte üç yıllık
bilgisayar tecrübesi edinen öğrenciler gazetecilik mesleğinde uzmanlaşabilmek için grafik
tasarım, mizanpaj, basım ve yayımcılık konularında bilgi sahibi olarak yazılı basın için
gerekli olan tüm teknolojik sistem ve donanımlar hakkında bilgilenmeleri beklenmektedir.
Öğrenciler,

ödev

ve

sınavlarla

uygulamalı

olarak

grafik

tasarım

becerilerini

geliştireceklerdir.
GAZ 322 Röportaj Teknikleri Bu derste, gazetecilik alanında iyi bir röportajın
nasıl olması gerektiği ve röportaj tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

GAZ 324 Uzmanlaşmış Gazetecilik 13 haftalık ders süresi sonunda, uzmanlaşmış
gazetecilik konusunda belli bir bilgi birikimine sahip olabilmeli; gelecekte bu mesleği
yapmak istiyorlarsa, kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda hangi alanda uzmanlaşmak
istediklerini belirleyebilmeli; belirledikleri uzmanlık alanında kendilerini belli bir düzeye
getirebilmek için çaba harcamalıdırlar. Öğrenciler dersler sırasında konuşma, vize ve final
sınavında da yazma becerilerini geliştirmiş olacaklardır.
GAZ 334 Đdeoloji ve Medya Bu derste Eleştirel Teori/Frankfurt Okulu, eleştirel
ekonomi politik yaklaşım, kültürel çalışmalar geleneği, medya konularının anlaşılması
amaçlanmaktadır.
GAZ 336 Medya ve Mizah Mizahın çeşitli tanımları, mizah psikolojisi, mizahın
toplum bilimi, mizahın kökeni, mizahın biçim ve türleri, mizahın iletişimde kullanılması,
mizahın tarihsel ve toplumsal oluşum koşulları. Türkiye mizah tarihi, karikatür.
GAZ 326 Siyasal Iletişim Dersin amaçları doğrultusunda öğrencilere sosyal ve
siyasal bağlamda pazarlama yaklaşımının özelliklerini tanıtmak, bu yaklaşım paralelinde
kampanya planlamanın temel özelliklerini, kavramlarını tanıtmak, strateji geliştirme ve bu
stratejinin uygulama araçlarını ve biçimlerini (kişisel ve kitle iletişim) çeşitli örnek
kampanyalar özelinde tartışma yetisi kazandırmak beklentiler arasında yer almaktadır.
GAZ 328 Siyasal Düşünceler Tarihi Bu dersi alan öğrencilerin siyasal düşünceler
tarihindeki temel yaklaşımları öğrenmeleri ve Sokrates, Platon, Aristoteles, Machiavelli,
Hobbes, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin eserleri hakkında bilgi sahibi
olmaları amaçlanmaktadır. Dersin bir diğer amacı ise, fakültenin niteliği gözönüne
alındığında, öğrencinin bu bilgilerini kullanarak günümüz gelişmeleri üzerine yorum
yapabilmelerine katkıda bulunmaktır.
GAZ 330 Đletişim Teknolojileri Đletişim teknolojileri kavram ve uygulamalarını
öğrencilere öğretmektir.
GAZ 332 Temel Sanat Eğitimi Kurs sonunda herhangi bir öğrenci; estetiğin
araştırma konularının neleri kapsadığını bilmeli ve estetik metodolojileri hakkında bir
görüş edinmeli; estetik değerlendirmenin nasıl olduğunu; gerçek, ideal, görece ve mutlak
kavramlarının sanat ile olan ilişkisini kavrayabilmeli; estetik temel değerlerin özelliklerini
öğrenip, aralarındaki farkları görebilmeli ve çeşitli sanat yapıtlarında bunları tanıyabilmeli,
gerektiğinde bunları yapıtlarında kullanabilmeli; sanatsal yaratım süreci, sanatçı ve sanat

yapıtının yapısı hakkında bilgi sahibi olmalı, böylece bir sanat eserinin sanatsal değeri
konusundaki kararlarında daha seçici olabilmeli.
[ IV SINIF ]
GAZ 401 Profesyonel Gazetecilik Araştırmaları I Öğrencinin bitirme tezini
hazırlaması için gerekli bütün bilgilerin sözel ve uygulamalı olarak anlatıldığı derstir.
GAZ 403 Medya ve Kamuoyu Öğrencilere kamu, kamuoyu, kamusal alan
kavramlarının tarihsel kökenleri, bu kavramlara ilişkin kuramsal tartışmaları, kamuoyunun
oluşma biçimi ve medyanın bu süreçteki rolü anlatılacaktır.
GAZ 407 Mesleki Đngilizce III Kurs sonunda öğrenci orjinal veya adapte
edilmemiş ileri seviyede dili olan metinleri okuyup anlayabilmeli ve en önemlisi Türkçe’ye
tercüme edebilmelidir.
GAZ 425 Đletişim Sosyolojisi Đletişime sosyolojik bakış açısıyla yaklaşılmasını
amaçlamaktadır.
GAZ 409 Haber Değerlendirme Bu dersin çerçevesini, liberal ve eleştirel
yaklaşımlar bağlamında Türkiye medyasında yer verilen haberlerin farklı boyutlarıyla
değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
GAZ 411 Medya ve Toplumsal Cinsiyet Ders dönemi sonunda öğrenciler, medya
metinleri aracılığı ile toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl kurulduğunu ve toplumsal
cinsiyet rollerinin nasıl dolaşıma sokulduğunu eleştirel bir bakış açısı ile irdeleyebilecek,
cinsiyetçi pratikler ile durum tanımlarının üretilmesinde medyanın oynadığı role farklı
değerlendirmeler getirebileceklerdir.
GAZ 413 Fikri Haklar Fikri Haklara ilişkin hukuki kavramlar, düzenlemeler
aktarılmakta ve bu konudaki hukuki uyuşmazlıklar ve hak arama yolları anlatılmaktadır.
GAZ 415 Fikir Gazeteciliği Bu derste, dünyadaki farklı ülkelerde ve Türkiye’deki
fikir gazeteciliği hakkında ayrıntılı bilgiler vermek amaçlanmaktadır.
GAZ 417 Toplumsal Hareketler ve Basın Globalleşme, glokalleşme, sivil
toplum, ulus-devlet ve medyada temsil kavramları bu dersin temel tartışma konularını
oluşturmaktadır. Bu derste globalleşme, glokalleşme, yeni sağ politikalara direnç gösteren
yeni toplumsal hareketlerin basında nasıl temsil edildiği anlatılmaktadır.

GAZ 419 Polis-Adliye Gazeteciliği Öğrencilerin polis adliye haberlerinin nasıl
hazırlandığını, haber kaynaklarına ulaşma yöntemlerini, polis adliye haberi yazmayı
öğrenmeleri ve basın ile ilgili kanunlar hakkında genel bilgi sahibi olmaları.
GAZ 421 Web Tasarımı Derslerde web tasarımı hakkında genel bilgiler verilerek
öğrencinin derslerin bitiminde kendi web sayfalarını hazırlayabilir duruma gelmesi
beklenmektedir.Derslerde Office paket programının içerisinde yer alan FrontPage ile web
tasarımın genel mantığının hızlı bir şekilde öğrenilmesi amaçlanmaktadır.Program
kullanım

olarak

piyasada

bulunan

diğer

web

tasarım

programlarına

da

ışık

tutacaktır.Öğrenci isterse diğer programları da kullanabilir duruma gelecektir.Ayrıca web
tasarımı için gerekecek diğer programlarda yeri geldikçe anlatılacaktır.Bu programlar
arasında banner yapımında kullanılabilecek programlardan,web tasarımı için gereken bazı
protokollerin kullanılmasını kolaylaştıracak programlar(telnet,ftp,smtp,vb protokoller),site
içerisinde görüntü ve işlevsel kaliteyi artıracak flash tarzı programlar,ayrıca html koduna
güç kazandırması için asp,vbs gibi bazı scriptlerin kullanımları hakkında öğrenci
bilgilendirilecektir.Sonuç olarak derslerin bitiminde tam anlamıyla bir web sayfasının
hosting firmasından alan adının alınmasından,bu alan adına ilgili içeriğin bazı protokollerle
gönderiminden.web sayfasının görsel ve işlevsel olarak tam anlamıyla tasarımını öğrenci
kavramış ve uygulayabilir hale gelecektir.
GAZ 423 Makale-Yorum Uygulamaları Gerekli bilgi hazırlanmaktadır.
GAZ 427 Haber Kuramları ve Kurgusu Dersin amacı, öğrencilere haber üretimi
sürecine ilişkin iletişim kuramlarını ve ana iletişim okullarının haber üretimine bakış
açılarını aktarmaktır.
GAZ 402 Profesyonel Gazetecilik Araştırmaları II Ders kapsamında idare
tarafından

belirlenen

danışmanla

birlikte

öğrencinin

bitirme

tezini

hazırlaması

amaçlanmaktadır. (Öğrenci seminer 1 dersinde öğrendiklerini bu derste tam anlamıyla
uygulamaya dökebilmelidir).
GAZ 404 Đletişim Etiği Bu derste, basın yayın deontolojisi, meslek etik kuralları
öğretilecek ve meslek hayatında kullanılması sağlanacaktır.
GAZ 408 Mesleki Đngilizce IV Kurs sonunda öğrenci orjinal veya adapte
edilmemiş ileri seviyede dili olan metinleri okuyup anlayabilmeli ve en önemlisi Türkçe’ye
tercüme edebilmelidir.

GAZ 410 Yerel Gazetecilik Bu derste, yerel basın kavramı, doğuşu, gelişimi,
bölgede yer alan yerel basın

kuruluşları incelenerek yerel basının sorunları çözüm

önerileriyle birlikte tartışılacaktır.
GAZ 412 Ekonomi Gazeteciliği Bu ders ile öğrencilerin; ekonomik haberlerin
konusunu ve okurlarını, ekonomi haberciliğin yasal çerçevesi ve etik boyutlarını
kavramaları, ekonomi haberciliğinde haber ve bilgi kaynaklarına ulaşmaları, finans, iş
dünyası, çalışma hayatı ve tüketici haberlerini hazırlamaları beklenmektedir.
GAZ 414 Araştırmacı Gazetecilik Derste, ekonomik, toplumsal, hukuki ve siyasal
konularda “araştırma haber”, “dizi yazı” ve “söyleşi” hazırlanmasında izlenecek yöntemler
ve konu ile ilgili örnekler incelenecektir.
GAZ 416 Türkiye’de Gazeteci Kimliği Gazetecilik mesleği, gazetecilik, gazeteci
kimliği, gazetecilikte profesyonellik anlayışı gibi konuların ele alındığı bir lisans dersidir.
Bu derste, Türkiye’de gazetecilik mesleği ve gazeteci kimliği konularını tartışmaya açmak
amaçlanmaktadır.
GAZ 418 Dergi Gazeteciliği Dergi gazeteciliği kavramı, dergi gazetecileri, dergi
gazetecilerinin iş pratikleri, Türkiye’de dergi gazeteciliğinin durumu, dergi türleri gibi
konular irdelenecektir.
GAZ 420 Ajans Gazeteciliği Ders dönemi sonunda öğrenciler, ajans gazeteciliği,
ajans gazetecilerinin iş pratikleri ve çalışma koşulları, Türkiye ile diğer ülkelerde ajans
gazeteciliğinin gelişimi, Türkiye ve dünyadaki büyük haber ajansları ile alternatif iletişim
ağları hakkında geniş bir bilgi edineceklerdir.
GAZ 422 Multimedya Uygulamaları Bu derste, öğrencilerin yeni iletişim
teknolojileriyle çoklu medya ortamında, öğrendiklerini pratiğe aktarmalarına yardımcı
olmak amaçlanmaktadır.
GAZ 424 Spor Gazeteciliği Spor gazeteciliği kavramı, spor gazetecisi ve spor
muhabiri, Türkiye’de spor gazeteciliği ve spor gazetecileri, spor gazete ve dergilerinin
yapılanması ve özelliklerinin ele alındığı bir lisans dersidir. Ders, spor gazeteciliği ve
temel ilkeleri, çalışma koşulları hakkında, mevcut örnekler doğrultusunda ayrıntılı bilgi
vermeyi amaçlamaktadır.

GAZ 426 Avrupa Birliği Normları Derste; medya alanına yönelik düzenlemelerin
gerekçeleri, AB medya politikalarının yasal dayanakları ve amaçları, AB medya
politikalarının unsurları, AB medya politikalarına Türkiye’nin uyumu tartışılacaktır.
GAZ 428 Basında Çalışma Hayatı Medyada çalışma hayatı, Basın Đş Kanunu ve
açıklamaları, gazetecilerin çalışma ilişkileri ile basın çalışanlarının temel problemleri ve
basın sendikacılığı konularında ana hatlarında öğrencinin aydınlatılmasına gayret
edilecektir.

