
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA 

BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA 

KILAVUZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ 



 

 

 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ

*BÖLÜM - PROGRAM*

Amaçlar

Hedefler

8 y.y. Ders Planı

Program Öğrenme Çıktıları

Eğitim Öğretim Metotları

Ders - Program Çıktıları İlişkisi

Ders Kategori Listesi

Alınacak Derece

Kabul Koşulları

İstihdam Olanakları

Mezuniyet Koşulları

Ölçme ve Değerlendirme

Sektörel işbirlikleri

Akademik İşbirlikleri

Uluslararası İlişkiler

Akademik Kadro

Faaliyet Arşivi

Faaliyet Takvimi

*FAKÜLTE, ENSTİTÜ, Y.O, M.Y.O*

Misyon

Vizyon

Bölümler - Programlar

Sektörel İşbirlikleri

Akademik İşbirlikleri

Uluslararası İlişkiler

Akademik Kadro

Faaliyet Arşivi

Faaliyet Takvimi

Akademik Yayınlar

*Nişantaşı Üniversitesi*

Misyon

Vizyon

Fakülteler

Enstitüler

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Öğrenci & Mezun Takip Sistemi

Sektörel İşbirlikleri

Akademik İşbirlikleri

Uluslararası İlişkiler

Akademik Kadro

Faaliyet Arşivi

Faaliyet Takvimi



 

KALİTE VE EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİNİN UYGULAMA SÜRECİ 

1.Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Komisyonu kurulacaktır. 

• Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

• Fakülte /Enstitü/ Y.O./ M.Y.O / Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

• Bölüm Program, Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

• Ders Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

2.  EK-1İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:  

• EK-1 içerisinde yer alan maddelerin tamamının (N ve O maddeleri hariç) tüm bölüm yönetim 

kurullarınca ortak görüş birliği ile hazırlanması gerekmektedir.  

• EK-1 içerisindeki “N-Ders İçerikleri” her ders için ayrı ayrı ilgili konuda belirlenecek “Ders Kalite ve 

Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatör”leri tarafından hazırlanacaktır. İlgili ders koordinatörleri tarafından 

hazırlanacak olan içerikler bölüm kurullarına teslim edilecek ve bölüm kurullarınca EK-1’in hazırlanma 

sürecine dahil edilecektir. 

• EK-1 içerisinde yer alan  “O - Dersler ile Öğrenme Çıktılarının İlişkisi” kısmında yer alan her ders için 

ayrı ayrı ilgili konuda belirlenmiş olan ders koordinatörleri içeriklerini hazırladıkları dersler ile bölüm 

kurullarınca ortaya koyulan program çıktılarını ilişkilendireceklerdir. Hazırlanan ilişki skalası bölüm 

kurullarına teslim edilecek ve EK-1’in hazırlanma sürecine dahil edilecektir. 

• Bölüm kurullarınca hazırlanan EK-1’ler Bölüm Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörleri 

tarafından ilgili Fakülte / Enstitü / Y.O / M.Y.O Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne ve 

Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne birer örnek olarak teslim 

edilecektir.  

3. EK-2 İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı: 

• EK-2; Bölümler kurulları tarafından ayrı ayrı hazırlanacak olan EK-3 lerin her Fakülte/Enstitü/Y.O ve 

M.Y.O için sistematik olarak bir araya getirilmiş şeklidir. Tüm bölümler tarafından doldurulacak olan 

EK-3’ler bölüm koordinatörleri tarafından fakülte koordinatörlerine teslim edilir. EK-2’ler fakülte 

koordinatörü ve bölüm koordinatörlerinden oluşan bir komisyonca hazırlanır ve Nişantaşı Üniversitesi 

Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne teslim edilir. 

4. EK-3 İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:  

• Rektörlük

• Genel Sekreterlik

• Nişantaşı Üniv. Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü

• Fakülte, Enstitü, Y.O., M.Y.O Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü

• Bölüm, Program Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü

• Ders Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü



• EK-3 Tüm Akademik personeller tarafından doldurulacak olan EK-4’lerin her bölüm için sistematik 

olarak bir araya getirilmiş şeklidir. Tüm akademik personel tarafından doldurulacak olan EK-4’ler 

bölüm koordinatörlerine teslim edilir. EK – 3’ler bölüm kurullarınca hazırlanır. 

5. EK-4 : İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı: 

• EK-4’ler tüm akademik personel tarafından doldurulur ve bölüm koordinatörlerine teslim edilir. 

6. EK-5: Performans Değerleme Anketleri İçeriği ve Sorumluluk Dağılımı 

• Performans Değerleme Anketleri Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü 

tarafından ilgili yerlere uygulanır. Analiz edilir ve rapor haline getirilir. 

7. EK-4’ler her akademik yılın Nisan ayı’nın son haftası doldurulur ve bu şekilde performans değerleme 

süreci başlamış olur.  

8.EK-5’ler her akademik yarıyıl sonunda uygulanır. 

9.İlk başlangıç yılı olması sebebiyle ihtiyaç duyulan başlangıç verilerini elde etmek ve ilgili planlamaları 

oluşturmak üzere 2013-2014 öğretim yılı ekim ayı içerisinde ilk uygulama gerçekleştirilecektir.   

 

 

 

  



 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI  

 

A. Amaçlar 

İşletmeler günümüzde sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde mevcut ve potansiyel hedef kitleleri 

uzun vadeli interaktif bir iletişim kurmak zorundadırlar. Çalışanların, müşterilerin, potansiyel müşteri 

adaylarının, ortakların, sivil toplum kuruluşlarının kurumlardan beklentileri gün geçtikçe artmaktadır. Rekabet 

ulusal sınırlardan küresel boyuta geçmiş durumdadır. Halkla İlişkiler bir nevi kurum ile hedef kitlesi arasında 

iletişim köprüdür. Bu noktada “Halkla İlişkiler ve Tanıtıma” büyük görev düşmektedir. Marka iletişimine, 

kurum kimliğine, medya ile ilişkilere, kurumsal iletişim çalışmalarına, pazarlama iletişimine yönelik 

uygulamaların başarılı ile gerçekleştirilebilmesi noktasında kalifiye personele olan istihdamı gündeme 

getirmektedir. Bu bilgiler ışığında halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı; sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik 

ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek 

mezunlar yetiştirmektir.  

B. Hedefler  

İletişime duyulan ihtiyacın ve ulusal ile uluslararası pazarlarda rekabetin artması, bu sektörde istihdam 

edilebilecek yabancı dil bilen, tüm iş süreçlerine hakim, yaratıcı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım mesleği hakkında 

temel bilgi ve kavramları bilen, sosyal ve devlet protokol bilgilerine hakim, Halkla İlişkilere yakın kavramların 

kullanım alanlarının ayırdına varabilen, kurumunu iç ve dış paydaşlar nezdinde temsil gücü ve yeterliliğine 

hakim, bilişim destekli bilgi belge yönetiminde etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurallarına ve etkin iletişim 

becerilerine sahip, kurumsal iletişim konusunda etkin ve bilgili, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili uygulamalar 

için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, 

uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk 

alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek sektör çalışanları 

yetiştirmektir.   

Ayrıca; başta küresel firmalar olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili 

tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumunda çalışabilmeleri için çalışanlar yetiştirmektir.   

C. Program Öğrenme Çıktıları 

 

1. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler disiplininin ilgili 

olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile 

ilgili kuramlar ve uygulamalar hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

 

2. Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında kullanabilme, 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip 

olurlar.  

 

3. Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim teknolojilerini başarı ile 

kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi 

öğrenirler. 

 

4. Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine 

sahip olmayı öğrenirler. 



 

5. Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaşıldığında çözüm üretebilme, 

takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar.  

 

6. Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi olurlar. Aynı zamanda 

empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler.  

 

7. Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme ve yazabilme 

yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel ve mesleki yabancı dil bilgisiyle 

çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

 

8. Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin sürdürülebilirliğini sağlarlar.  

 

9. Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesinin sona 

ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi 

olurlar. 

 

10. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel değerlerini 

benimserler. 

 

11. Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru kullanmanın bilincine 

ulaşırlar. 

 

12. Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar ve teorik bilgiyi 

uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 

13. İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, işletme biliminin 

tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, 

fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

 

14. İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve kullanmayı öğrenerek 

işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarında 

uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

 

15. Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, girişimci yaşam boyu 

öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla 

iletişim kurabilme yeterliliğine ve becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

 

D. Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, 

gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma 

gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 

 

 

 



 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 
Benzetim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, Bilişim becerileri 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, 

yönetsel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 



15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, 

okuma, Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, 

soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – 

yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel 

beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yüksek öğretimde Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında 120 AKTS’lik birinci aşama derece sistemine 

tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Programı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur. 

F. Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 

başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları 

kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

İletişime duyulan ihtiyacın ve ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetin artması, bu sektörde istihdam 

edilebilecek yabancı dil bilen, tüm iş süreçlerine hakim, yaratıcı,  personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.   

Bölümden mezun olanlar başta küresel firmalar olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler 

ve reklam ile ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumunda çalışabilirler.  Bu bağlamda mezunlar 

reklam ajanslarında, halkla ilişkiler şirketlerinde, medya planlama ve satın alma şirketlerinde, eğitim 

kurumlarında ve birçok şirkette çalışabilmektedirler. 

Meslek yüksekokuldaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı mezunları, 

Dikey Geçiş Sınavı’na girerek uygun lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.  



H. Mezuniyet Koşulları 

Öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için, programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS 

karşılığı) geçmesi, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve stajını başarıyla tamamlamış 

olması gerekmektedir. 

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en 

az % 70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, her ders için en 

az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, 

laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı 

%40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir 

dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) 

ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olabilmesi için o 

dersi aldığı dönem not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 

 

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM PROGRAMI  

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ  

1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OHIT153 Halkla İlişkiler I 3 0 3 3 5 

OHIT155 İletişim Bilimlerine Giriş 3 0 3 3 4 

OISL151 İşletme  3 0 3 3 5 

 TOPLAM   22 22 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OHUK152 Temel Hukuk 3 0 3 3 4 

OHIT152 Halkla İlişkiler II 3 0 3 3 5 

OHIT154 Kitle İletişim 1 1 2 2 5 

 TOPLAM   21 21 30 

 

 

 

 

 



2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OISL251 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 3 3 

OISL255 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 3 3 

OHIT251 Temel Reklamcılık 2 1 3 3 4 

OHIT253 Temel Gazetecilik 3 0 3 3 4 

OYDL255 İş İngilizcesi 2 1 3 3 4 

OHIT259 Medya Okuryazarlığı 2 1 3 3 4 

OHIT261 Kişilerarası İletişim 1 1 2 2 4 

  Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   20 20 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders 

Kodu 
DERS ADI T U 

Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OHIT252 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 1 1 2 2 3 

OHIT254 Reklam Çözümlemeleri 1 1 2 2 4 

OHIT258 Marka Yönetimi 2 0 2 2 3 

OHIT260 Yeni Medya ve Halkla İlişkiler 2 1 3 3 4 

OHIT262 Grafik Tasarımı 2 1 3 3 4 

OHIT264 Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi 3 0 3 3 4 

OHIT266 Medya ve Medya Planlaması 2 1 3 3 4 

 Staj / Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   18 18 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 74 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 8 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI - 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 8 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

**: Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil dersinin 

devamı niteliğindeki dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen yarıyıllarda dersin 

devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler ön koşullu ders sınıfında 

olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna 

bağlıdır.  

**: Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi 

ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır.  

**: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara 

staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj Değerlendirme” dersi 

kapsamında, yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir.  

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

N. DERS İÇERİKLERİ: 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  

Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma 

Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk 

Siyasi Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

     

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

     

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

    x 

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     



14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 



10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, 

uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Halkla İlişkiler alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 



12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Halkla İlişkiler alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 



3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, 

uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel 

bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, 

düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     



6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, 

uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Halkla İlişler ve Tanıtım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi      



ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İşletme Kod OISL 151 

Course Business  Code OISL 151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, temel işletme kavramları, firmaların kuruluşu ve işlevleri 

konuları temel alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 



Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2, 7, 15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletme ve İşletme Yönetimi 

2.Hafta İşletmenini amaçları ve Kaynakları, dış çevresi 

3.Hafta İşletme Çeşitleri 

4.Hafta İşletmeler arası anlaşmalar bakımından işletme çeşitleri 

5.Hafta Hukuki Açıdan işletme çeşitleri 

6.Hafta İşletmenin Kuruluş Çalışmaları 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi 

9.Hafta Yönetim ve Liderlik 

10.Hafta Toplam Kalite Yönetimi 

11.Hafta İnsan kaynakları,Ar-ge 

12.Hafta Üretim Sistemleri, planlaması ve denetimi 

13.Hafta Pazarlama, fiyatlandırma ve tutundurma 

14.Hafta İşletmenin Büyüklüğü 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

İşletme Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   x  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

x     

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

     



 

Ders İletişime Bilimlerine Giriş Kod OHIT 155 

Course Communication Code OHIT 155 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında iletişim sürecinin genel işleyişi, iletişim türleri, etkili iletişim 

teknikleri, sözsüz iletişim, ikna, empati konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

x     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

    x 

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

    x 

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

  x   



Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İletişim Kavramı 

2.Hafta İletişim Süreci ve İletişim Modelleri 

3.Hafta İletişim Türleri 

4.Hafta İletişim Öğeleri 

5.Hafta İletişim Sürecindeki Engeller ve Etkili İletişim Teknikleri 

6.Hafta Empati, İkna, Dinleme 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Sözlü  İletişim 

9.Hafta Sözsüz İletişim ve Beden Dili 

10.Hafta İş Yaşamı ve İletişim 

11.Hafta Kültürler Arası İletişim 

12.Hafta Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Etkileri 

13.Hafta İletişim Araçları 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

İletişime Giriş Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   x  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  x   

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

x     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

X     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi     x 



 

Ders Halkla İlişkiler I Kod OHIT 153 

Course Public Relation I Code OHIT 153 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, ilgili olduğu 

alanlar, kullanılan araç ve teknikler ve halkla ilişkilerin yönetim amaçlı yaklaşımı 

ele alınarak bu kapsamda kurum içi halkla ilişkiler konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

x     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

x     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

x     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

   x  



Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Halkla İlişkilerin Tanımı 

2.Hafta Halkla İlişkilerin Amaçları 

3.Hafta Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişim Süreci ve Modeller 

4.Hafta Halkla İlişkilerin İlgili olduğu Alanlar 

5.Hafta Halkla İlişkilerde Tanıma ve Tanıtma Süreci 

6.Hafta Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Yönetim Amaçlı Halkla İlişkiler  

9.Hafta Kurum içi Halkla İlişkiler Yaklaşımı 

10.Hafta Kurum içi Halkla İlişkiler Tanımı  

11.Hafta Kurum içi Halkla İlişkiler Amaçları 

12.Hafta Kurum içi İletişim Kanalları 

13.Hafta Kurum içi Halkla İlişkilerde Örnek Uygulamalar 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Halkla İlişkiler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   x  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

  x   

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme   X   



 

Ders Türk Dili  Kod OTRD 152 

Course Turkish Language  Code OTRD 152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım 

bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, 

hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır 

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

  X   

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

 X    

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 X    

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

    X 



Eğitim Öğretim Metotları 1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Türk Dili I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

     

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

     

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

     



 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Grammar 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

    x 

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     



14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Hakla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Halkla İlişiler 

ve Tanıtım alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-

gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Halkla İlişiler ve Tanıtım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi      



ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini 

ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

Ders Temel Hukuk Kod OHUK 152 

Course Basic Law Code OHUK 152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, 

sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun 

bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları, hukuk kurallarının çeşitleri, 

uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konularından 

oluşmaktadır. 



İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Hukukun Temel Kavramları 

2.Hafta Hukuk Sistemleri 

3.Hafta Kamu Hukuku 

4.Hafta Hakkın Tanımı ve Türleri 

5.Hafta Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması 

6.Hafta Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması ve Kaybedilmesi 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyetler 

9.Hafta Kişiliğe Bağlı Hak ve Ehliyetler 

10.Hafta Aile Hukuku Ve Hükümleri 

11.Hafta Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler 

12.Hafta Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil 

13.Hafta Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir ve Rehin İşlemleri 

14.Hafta İcra ve İflas İşlemleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Temel Hukuk Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

x     

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

     

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

     



 

Ders Halkla İlişkiler II Kod OHIT 152 

Course Public Relation II Code OHIT 152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, ilgili olduğu 

alanlar, kullanılan araç ve teknikler ve halkla ilişkilerin yönetim amaçlı yaklaşımı 

ele alınarak bu kapsamda kurum dışı halkla ilişkiler konuları ele alınacaktır. 

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

    x 

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

    x 

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     



İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kurumsal İletişim Tanımı 

2.Hafta Kurumsal İletişimin İşlevleri ve Amaçları 

3.Hafta Kurumsal İtibar Yönetimi 

4.Hafta Sorun Yönetimi 

5.Hafta Kriz Yönetimi 

6.Hafta Medya ile İlişkiler 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Kurum Dışı Halkla İlişkiler Faaliyeti  

9.Hafta Kurum Dışı Halkla İlişkilerde Hedef Kitle 

10.Hafta Kurum Dışı Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

11.Hafta Kurum Dışı Halkla İlişkiler Süreci  

12.Hafta Araştırma 

13.Hafta Planlama 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Halkla İlişkiler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   x  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

  x   

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla    X  



 

Ders Kitle İletişim Kod OHIT 154 

Course Mass Communication Code OHIT 154 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik Bu ders kapsamında, kitle iletişim süreçlerinin nasıl işlediğini, medyanın ekonomi 

politiği ile medya ürünleri arasındaki ilişkiyi, bu ilişkinin izleyiciler üzerindeki 

etkisi nedeni ile ülke ve dünya gündeminde sahip olduğu gücü ortaya koyabilmek 

ve öğrencilerin medya ürünlerini eleştirel bir bakış açısı ile analiz edebilmelerini 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

  X   

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

  X   

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

 X    

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 X    

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

    X 



sağlamaktır.  

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kitle Kavramı 

2.Hafta Kitle Kültürü Kavramı 

3.Hafta Kitle İletişim Tanımı 

4.Hafta Kitle İletişimin Öğeleri 

5.Hafta Kitle İletişimin Tarihsel Süreci 

6.Hafta Kitle İletişim Modelleri 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Kitle İletişim Araçları 

9.Hafta Kitle İletişim Araçlarının Etkileri 

10.Hafta Kitle İletişim Fonksiyonları 

11.Hafta Kitle İletişimde Ana Akım Yaklaşımlar 

12.Hafta Kitle İletişimde Eleştirel Yaklaşımlar 

13.Hafta Kitle İletişim Araçlarının Toplumlara Etkisi 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Halkla İlişkiler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   x  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    x 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

  x   



 

 

 

 

 

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

  X   

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

  X   

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

 X    

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 X    

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

    X 



Ders Pazarlama Yönetimi Kod OISL 251 

Course Marketing Code OISL 251 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın tarihsel 

gelişimi ve pazarlamanın diğer işletme fonksiyonları açısından önemi 

öğrencilere anlatılacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Pazarlamanın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 

2.Hafta Pazarlama Bilgi Sistemi 

3.Hafta Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları 

4.Hafta Endüstriyel Pazarlar 

5.Hafta Rakip Analzi 

6.Hafta Hedef Pazar ve Pazar Bölümleme 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Stratejik Pazarlama Planı 

9.Hafta Ürün, Marka Geliştirme, Konumlandırma 

10.Hafta Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma Stratejileri 

11.Hafta Dağıtım ve Dağıtım Kanalları 

12.Hafta Tutundurma 

13.Hafta Halkla İlişkiler 

14.Hafta Kişisel Satış 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

Pazarlama Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  



 

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

 X    

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

  X   

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

   X  

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

  X   

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

  X   

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 X    

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

   X  

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

    X 

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

   X  



Ders Yönetim ve Organizasyon Kod OISL  255 

Course Management and Organization Code OISL 255 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, temel yönetim organizasyon kavramları ve teorileri ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel Yönetim Kavramları 

2.Hafta Yönetim Teorileri 

3.Hafta Yönetimde Yeni Gelişmeler 

4.Hafta Örgütlerde Bölümler, Temel İş ve Görevler 

5.Hafta Güdüleme Teorileri 

6.Hafta Planlama 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Örgütleme 

9.Hafta Kadrolama 

10.Hafta Yetki, Güç ve Liderlik 

11.Hafta Denetim 

12.Hafta Yetki İlişkileri, Güç Yapıları 

13.Hafta Örgüt Kültürü 

14.Hafta Yeniden yapılanma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Yönetim ve Organizasyon Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

  X   



 

Ders Temel Reklamcılık Kod OHIT 251 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   

X 

  

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 X    

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

   X  

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

   X  

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

    X 



Course Basic Advertising Code OHIT 251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında Türk ve Dünya reklamcılığının tarihine değinilerek, 

günümüzde kullanılan reklam dili, reklam araçları, reklam türleri ve reklam 

uygulamalarına değinilerek hedef kitleye yönelik mesaj çekicilikleri konuları ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Reklamcılık 

2.Hafta Reklamcılık Unsurları 

3.Hafta Reklamcılığın Amaçları 

4.Hafta Reklamın Etkileri 

5.Hafta Reklamın Özellikleri 

6.Hafta Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Türkiye’de reklamcılığın gelişimi 

9.Hafta Reklamcılığın sosyal ekonomik ve yasal yönleri 

10.Hafta İşletmelerin reklamcılık bölümleri 

11.Hafta Medyaların reklam bölümlerinin yetkilileri, görevleri 

12.Hafta Reklamın avantaj ve dezavantajları 

13.Hafta Reklam Kampanyası Araştırma Süreci 

14.Hafta Reklam Kampanyası Evreleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

Temel Reklamcılık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında   X   



 

 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

    X 

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

 X    

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

  X   

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

  X   

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

 X    

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

 X    



Ders Temel Gazetecilik Kod OHIT  253 

Course Basic Journalism Code OHIT  253 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, temel gazetecilik kavramları, kitle iletişim ve yeni medya 

teorileri, medyanın mülkiyet yapısı ve mesleki etik ilkeler ile haber yazım 

biçimleri ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İletişim Kavramı 

2.Hafta İletişim Süreçleri, Kitle İletişim Kuramları 

3.Hafta Basın Yayın Tarihi 

4.Hafta Yerel Gazeteler 

5.Hafta Ulusal Gazeteler 

6.Hafta Uluslararası Gazeteler 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Haber Yazma Tekniklerine Giriş 

9.Hafta Haber Yazma Tekniklerine Uygulamalar 

10.Hafta İnternet Gazeteciliği, Dijital yayıncılık 

11.Hafta Yeni medyada farklılaşan haber yazma teknikleri Uygulamalar 

12.Hafta Bloglar, Sosyal Ağlar ve Toplum 

13.Hafta Bloglar, Sosyal Ağlar ve Toplum 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

Temel Gazetecilik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında     X 



 

 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

  X   

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

  X   

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

  X   

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

  X   

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     



Ders İş İngilizcesi Kod OYDL 255 

Course Business English Code OYDL 255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Genel gramer bilgisi, iş yaşamında yazışma teknikleri, mesleki terminoloji 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Present Simple 

2.Hafta Past Simple 

3.Hafta Adjectives, Adverbs 

4.Hafta Mesleki Terminoloji 

5.Hafta Mesleki Terminoloji 

6.Hafta Mesleki Terminoloji 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta İş mektubu hazırlama, teklif örnekleri 

9.Hafta İş mektubu hazırlama, teklif örnekleri 

10.Hafta İş mektubu hazırlama, teklif örnekleri 

11.Hafta Uygulama 

12.Hafta Uygulama 

13.Hafta Uygulama 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Mesleki Yabancı Dil Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

      

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

     



 

 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

    X 

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     



 

 

Ders Medya Okuryazarlığı Kod OHIT  259 

Course Media Literacy Code OHIT  259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Medyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşama etkileri ve gücü hakkında 

öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Medya ve Gerçeklik 

2.Hafta Medya Mesajlarının İçeriği 

3.Hafta Medya ve Gündem Belirleme 

4.Hafta Neden Medya Okur-Yazarlığı? 

5.Hafta Medya ve Temsil 

6.Hafta Medya ve Kültür 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Medya ve Önyargı 

9.Hafta Medya ve Şiddet 

10.Hafta Medya Okur-Yazarlığında Eleştirel Yaklaşımlar 

11.Hafta Medyaya Güven ve Etik 

12.Hafta Medyayı Takip 

13.Hafta Dünyada ve Türkiye de Medya Okur-Yazarlığı 

14.Hafta Medya Okur-Yazarlığı Uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

Dijital Fotoğrafçılık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  



 

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  X   

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

     X 

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

    X  

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

      

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     



 

Ders Kişilerarası İletişim Kod OHIT  261 

Course Interpersonal Communication Code OHIT  261 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini 

anlayabilmek, kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımada ki 

anlamın kavranması ve kişilerarasında kurulan ilişkilerde anlayışın  

sağlanabilmesi ve yönetilebilmesi amaçlanmaktadır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kişilerarası İletişim Kavram ve Kapsamı 

2.Hafta Kişilerarası İletişim Süreci (Gürültü/Bağlam ve Ortam) 

3.Hafta Kişilerarası İletişim Fonksiyonları 

4.Hafta Sözlü İletişim 

5.Hafta Dil ve Dil Ötesi İletişim 

6.Hafta Empati ve Sempati Kavramları 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Sözlü İletişim Biçimleri 

9.Hafta Sözlü İletişimde Etkinliği Etkileyen Faktörler 

10.Hafta Sen Dili/Ben Dili 

11.Hafta Sözsüz İletişim 

12.Hafta Sözsüz İletişim ve Beden Dili Farklılıkları 

13.Hafta İletişim Engelleri 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

İletişime Giriş Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   x  



 

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  x   

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

x     

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

X     

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

    x 

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

x     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

x     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

x     

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

   x  



Ders Bütünleşik Pazarlama İletişimi Kod OHIT  252 

Course Integrated Marketing 

Communication 

Code OHIT  252 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında pazarlamada 4-P, 7-P pazarlama temelli halkla ilişkiler 

konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Pazarlama Tanımı 

2.Hafta Pazarlama İletişiminin Tanımı 

3.Hafta Pazarlama İletişiminin Temel Kavramları 

4.Hafta Pazarlama İletişiminin Karması 

5.Hafta Pazarlama İletişiminin Karması 

6.Hafta Pazarlamada 4-P 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Pazarlamada 7-P 

9.Hafta Strateji Yönetimi ve Pazarlama Planlaması 

10.Hafta İletişim Karmasının Bütünselleştirilmesi 

11.Hafta İletişim Karmasının Bütünselleştirilmesi 

12.Hafta Pazarlama Temelli Halkla İlişkiler 

13.Hafta Pazarlama Temelli Halkla İlişkiler 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  



 

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    X 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   

X 

  

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

 X    

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

   X  

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

   X  

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

   X  



Ders Reklam Çözümlemeleri Kod OHIT  254 

Course Advertisement Analysis Code OHIT  254 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında reklamcılık alanında ödül alan işlerin çözümlenerek baştan 

kurgulanması ve projelerle yaratıcı uygulamaların oluşturulması konuları ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Reklam Kavramı 

2.Hafta Reklamın Tarihi 

3.Hafta Reklamcılığın Gelişimi 

4.Hafta Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi 

5.Hafta Reklamın Hedef kitle Üzerindeki Etkisi 

6.Hafta Reklam Kampanyası Süreci 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Reklam Kampanyası Süreci 

9.Hafta Reklam Kampanyası  Süreci 

10.Hafta Reklam Çözümlemeleri 

11.Hafta Reklam Çözümlemeleri 

12.Hafta Örnek İnceleme 

13.Hafta Örnek İnceleme 

14.Hafta Örnek İnceleme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

Reklam Çözümlemeleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında     X 



 

 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   

X 

  

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

  X   

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

   X  

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

  X   



Ders Marka Yönetimi Kod OHIT  258 

Course Brand Management Code OHIT  258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında marka, marka kimliği, marka imajı ve marka oluşturma 

süreci konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Marka Kavramı 

2.Hafta Marka Kavramına İletişimsel Bakış 

3.Hafta Marka Tarihi 

4.Hafta Marka Tarihi 

5.Hafta Marka Yönetimi 

6.Hafta Marka Yönetimi 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Marka Yönetimi 

9.Hafta Markanın Pazarlama İletişimindeki Yeri 

10.Hafta Markanın Pazarlama İletişimindeki Yeri 

11.Hafta Marka İmajı 

12.Hafta Marka İmajı 

13.Hafta Küresel Marka İncelemeleri 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

Marka Yönetimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

    X 



3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   X  

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

  X   

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

   X  

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

  X   

 

 

 



Ders Yeni Medya ve Halkla İlişkiler Kod OHIT 260 

Course New Media and Public Relation Code OHIT 260 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, günümüz halkla ilişkiler uygulamalarında yeni medya 

araçlarının nasıl etkin ve verimli kullanılması gerektiğini, dikkat edilmesi 

gereken noktaları öğretmeyi amaçlamaktadır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Yeni Medya Tanımı 

2.Hafta Yeni Medyanın Özellikleri 

3.Hafta Yeni Medya ve Halkla İlişkiler (sosyal medya, sosyal ağlar, interaktif halkla 

ilişkiler, dijital itibar vb.) 

4.Hafta Halkla İlişkiler Yaklaşımında Dönüşüm; Mükemmel Halkla İlişkiler Arayışında 

Yeni Medya ve Kurum Kültürü (Avrupa ve Türkiye’deki farklı Kurumsal 

Yapıların Karşılaştırılması) 

5.Hafta Türkiye’de Farklı Kurumlarda Halkla İlişkiler ve Yeni Medya Algısı Üzerine 

Araştırmalar 

6.Hafta Strateji ve Taktikler Perspektifinden Halkla İlişkilere Yeni Bakışlar (İnternet, 

Sosyal ağlar, bloglar, Wiki, Podcast, İntranet, Ekstranet, Online Video, Cep 

Telefonları ve Mobil İletişim vb.) 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Örneklerle Yeni Medyanın Halkla İlişkilerde Kullanımı 

9.Hafta Web 2.0’dan PR 2.0’a, Kullanıcı tarafından içerik üretimi, yeni paydaşlar 

(Blogcularla, vatandaş gazetecilerle, sosyal ağlarla, forum-haber tartışma grupları 

ile, medya paylaşım siteleri, çevrimiçi oyun ve sanal dünya oyuncuları ile , e-

posta grupları, kurumsal web siteleri, arama motoru kullanıcıları arasındaki 

ilişkiler) 

10.Hafta PR 2.0 ve Medya ile İlişkiler 

11.Hafta PR 2.0 ve Çevrimiçi krizler, sosyal paydaşlarla ilişkiler, Sanal İtibar Yönetimi, 

Sosyal CRM 

12.Hafta PR 2.0 ve Kampanya Yönetimi, Yeni Medyanın İşaret Ettiği Sorunlar 

13.Hafta Örnekle ile PR 2.0 ve Kampanya Yönetimi 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 



Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 
 

Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

  X   

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

 X    

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

 X    

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

X     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

X     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

X     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

X     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

  X   

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

 X    

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

   X  

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve   X   



 

Ders Grafik ve Tasarım Kod OHIT  262 

Course Graphic Design Code OHIT  262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, temel tasarım kavramları, grafik tasarım araçları ve program 

bilgisi ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,3,9,10,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel Tasarım Bilgisine Giriş 

2.Hafta Tasarım Araçları 

3.Hafta Görüntü İşleme Programları: Photoshop CS6’ya Giriş 

4.Hafta Photoshop CS6 Araç Kutusu Tanıtımı 

5.Hafta Layer/ Channel Sisteminin Öğrenilmesi 

6.Hafta Renk Düzetme İşlemleri 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Montaj Teknikleri 

9.Hafta Web Sayfası Hazırlama 

10.Hafta Afiş Poster Hazırlama 

11.Hafta Photoshop CS6’da Video Düzenleme İşlemleri 

12.Hafta Photoshop CS6’da 3D Modelleme 

13.Hafta Proje Geliştirme / Konu – Slogan belirleme 

14.Hafta Proje Geliştirme / Tasarım Aşaması 1-2 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

    X 



Grafik Tasarım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

     

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

   X  

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

  X   

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

     

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

     

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

    X 

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

     

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve      



 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

     

Ders Halkla İlişkilerde Organizasyon 

Yönetimi 

Kod OHIT  264 

Course Organization Management in Public 

Relation 

Code OHIT  264 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, temel ekonomik kavramlar, firma teorisi, tüketici teorisi ve 

piyasa teorisi konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim Metotları 1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Halkla İlişkilerde Etkinlik Kavramı 

2.Hafta Etkinlik Yoluyla İmaj Oluşturmada Önemli Aşamalar 

3.Hafta Etkinlik Yönetiminde Planlama 

4.Hafta Etkinlik Yönetiminde Uygulama 

5.Hafta Etkinlik Yönetiminde Değerlendirme ve Ölçme 

6.Hafta Etkinlik Yönetiminde Medya İlişkileri 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta Etkinlik Yönetiminde Önemli Bir Unsur Olarak Zaman Yönetimi 

9.Hafta Etkinliklerde Teknoloji Kullanımı 

10.Hafta Etkinlik Çeşitleri 

11.Hafta Etkinlik Yönetiminde Sponsorluğun Önemi 

12.Hafta Etkinlik Turizmi 

13.Hafta Etkinlik Yönetiminde Örnek Uygulamalar 

14.Hafta Genel Değerlendirme 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 



 

Halkla İlişkilerde Organizasyon Yönetimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

   X  

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

    X  

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

     

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

 X     



 

Ders Medya ve Medya Planlaması Kod OHIT  266 

Course Media and Media Planning Code OHIT  266 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Bu ders kapsamında, reklamcılık, hedef kitle analizi, iletişim mecraları ve medya 

planlama konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik 

 

 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. Bu 

bölüme ilgili derse ilişkin varsa ön koşul dersi yazınız.  

Ölçme Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Kısa Sınav %20 + 1 Ödev %10)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İletişim Sürecinde Reklamın Önemi 

2.Hafta Reklam ve Hedef Kitle İlişkisi 

3.Hafta Reklam ve Hedef Kitle İlişkisi 

4.Hafta Hedef Kitle Analizi 

5.Hafta Hedef Kitle Analizi 

6.Hafta İletişim Mecraları 

7.Hafta Ara Sınav 

8.Hafta İletişim Mecraları 

9.Hafta Medya Planlama Nedir? 

10.Hafta Medya Planlamasında Kullanılan Kavramlar 

11.Hafta Medya Planlamada Mecraların Kullanılması 

12.Hafta Medya Planının Organizasyonu 

13.Hafta Bir Medya Planı Nasıl Hazırlanır? 

14.Hafta Medya Planlaması Örnekleri 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

  X   

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

    X 

Medya ve Medya Planlaması Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 



 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım programından mezun olan öğrenciler, halkla ilişkiler 

disiplininin ilgili olduğu işletme, pazarlama, reklamcılık, gazetecilik, hukuk ve 

alanının gerektirdiği diğer disiplinlerle ile ilgili kuramlar ve uygulamalar 

hakkında tam bilgi sahibi olurlar.  

   X  

2 Farklı disiplinlere yönelik edindikleri bilgileri halkla ilişkiler uygulamalarında 

kullanabilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme ve 

analiz edebilme becerisine sahip olurlar. 

   X  

3 Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirirken gerekli olan bilgi iletişim 

teknolojilerini başarı ile kullanabilme ve ilgili uygulamalar için gerekli olan 

modern teknikleri ve araçları etkin kullanabilmeyi öğrenirler. 

    X 

4 Halkla İlişkiler ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje 

gerçekleştirme becerisine sahip olmayı öğrenirler. 

   X  

5 Halkla İlişkiler ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla 

karşılaşıldığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda 

sorumluluk alabilme becerisi kazanırlar. 

   X  

6 Sözel, yazılı, sözsüz iletişim sürecinin tüm incelikleri konusunda bilgi sahibi 

olurlar. Aynı zamanda empati yapabilmeyi ve proaktif çalışmayı öğrenirler. 

   X  

7 Sahip oldukları yabancı dil bilgisiyle günlük yaşamla ilgili konuları konuşabilme 

ve yazabilme yeteneğine sahip oldukları gibi aynı zamanda yeterli düzeyde temel 

ve mesleki yabancı dil bilgisiyle çalışacakları firmaların yeterliliklerini artırırlar.   

     

8 Çalıştıkları ortamda mesleki etik kurallara özen göstererek, mesleki etiğin 

sürdürülebilirliğini sağlarlar. 

     

9 Hukukun temel kavramları, Türk yargı sistemi, iş hukukunun temel kavramları, iş 

sözleşmesinin sona ermesi konularında, iş sözleşmesinin düzenlenmesi ve 

tarafların yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olurlar. 

     

10 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olup Cumhuriyetin temel 

değerlerini benimserler. 

     

11 Türk dillerinin tarihçesini ve yapısal özelliklerini bilirler ve Türkçeyi doğru 

kullanmanın bilincine ulaşırlar. 

     

12 Grafik Tasarım dünyasında kullanılan programların detaylı bilgisine sahip olurlar 

ve teorik bilgiyi uygulamaya dökme fırsatı bularlar. 

  X   

13 İşletme yönetiminin temel kavramlarını anlama, işletmenin temel fonksiyonları, 

işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler 

ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri ve girişimcilik konularını 

anlama, anlatma ve kullanmayı öğrenirler. 

  X   

14 İşletme yönetiminin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama ve 

kullanmayı öğrenerek işletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, 

  X   



 

 

insan kaynakları, muhasebe alanlarında uygulayabilme fırsatı bulurlar. 

15 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla çalışma; yenilik ve değişime açık, 

girişimci yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma; liderlik özelliklerine ve diğer 

alanlardaki yöneticilerle ve uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine ve 

becerisine sahip olabilmeyi öğrenirler. 

  X   


