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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ ORGANİZASYONU 

 

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 

• 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



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:  

• 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.   

 

 

 

  



EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 

A.Amaçlar 

 

Kitle iletişim araçlarının günlük hayattaki etkinliğinin artması ve buna paralel olarak kalifiye elemana duyulan 

ihtiyacının da artması nedeniyle radyo ve televizyon programcılığı üzerine eğitim veren bölümlere ilgi oldukça 

artmıştır. Bu amaçla Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Radyo ve 

Televizyon Programcılığı programı; bütünüyle kitle iletişim sektörünün talep ettiği temel elemanı yetiştirmeye 

yönelik tasarlanmıştır. Bölümümüzün amacı; öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak, 

bilgilerini problemlerin çözümünde etkin olarak kullanabilen, yaratıcı, yenilikçi, ekip çalışmasında başarılı, 

girişimci, etik değerlere sahip, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, yeniliği iş süreçlerine 

aktarabilecek ve farklılığını ortaya koyabilecek mezunlar olarak yetiştirmektir.  

Müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin desteği 

alınmıştır. Bu doğrultuda uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam 

edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır.   

 

 

 

B.Hedefler  

Programdan mezun olanlar çok yönlü yetenekler geliştirerek, yayın sektöründe istihdam olanağı bulabilirler. 

Mezun öğrenciler özel radyo ve televizyon kuruluşları ile değişik türlerde yapımlar üreten televizyon kanaları, 

radyo kanalları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarında  

 Bu nedenle müfredatının oluşturulması sürecinde mevzuata da bağlı kalınarak büyük ölçüde sektör temsilcilerinin 

desteği alınmıştır. Bu doğrultudaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygulamalı eğitime yoğunlaşılarak 

mezunlarımızın kolay ve iyi şartlarda istihdam edilebilirliğinin altyapısı hazırlanmaya çalışılmıştır.  

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere sahip olur ve alanında 

edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı 

düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır. 

2. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü iletişim aracılığıyla 

aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

3. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir. 

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan 

kişilerle paylaşabilir. 



4. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini kullanır. Radyo ve 

Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp çözebilir. 

5. Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları etkin kullanır. Radyo ve 

televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu 

yapar. 

6. Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine 

taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir. 

7. Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, etik bilincini geliştirir 

ve uygulayabilir. 

8. TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği değişik türdeki yapımlarda 

yer alabilecek donanıma sahip olur. 

9. Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

10. Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. 

11. Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini kullanmaya dönük pratik 

beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve kullanabilir. 

12. Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya yönelik estetik bir bakış açısı 

geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel 

çözümlemeleri üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da başarı ile 

yürütebilme becerisine sahip olur. 

13. Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme yeteneğine 

sahip olurlar. 

14. Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

15. Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

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 program, yüksek öğretimde Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında 120 AKTS’lik birinci aşama derece 

sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Radyo ve 

Televizyon Programcılığı alanında Önlisans 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 

Mezunlarımız Radyo ve Televizyonlar ile yapım şirketleri ve diğer sektörlerde çalışma imkanı bulmaktadır. 

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında veya bu alandan 

öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. 

H. Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.  

Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesi/Tezi ve bu çalışmasına 

yönelik sözlü tez sunumu yapması da (3. Veya 4. yarıyılda) istenmektedir.  

J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı – (Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Programı) 

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 

ORTV151 Temel Kamera  1 1 2 2 4 

ORTV153 Senaryo I 2 1 3 3 5 

ORTV155 Görüntü Düzenlemesi 2 1 3 3 5 

 TOPLAM 17 4 21 21 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 

ORTV154 Senaryo II 2 1 3 3 5 

ORTV152 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 1 3 3 5 

ORTV156 Program Yapım ve Yönetimi 2 1 3 3 4 

 TOPLAM 18 4 22 22 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ORTV251 Grafik ve Animasyon I 2 1 3 3 4 

ORTV253 Haber Toplama ve Yazma I 2 1 3 3 3 

ORTV255 Teknik İngilizce 1 1 2 2 3 

ORTV257 Aydınlatma Estetiği 2 0 2 2 3 

ORTV259 Kurgu Teknikleri I 1 2 3 2 4 

ORTV261 Video Çekim 2 1 3 3 3 

ORTV263 Ses ve Görüntü Teknikleri 1 1 2 2 3 

ORTV265 Film Yapımı I 2 1 3 3 3  
Staj / Bitirme Projesi   

 
 4 

 TOPLAM 13 8 21 20 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

ORTV252 Grafik ve Animasyon II 2 1 3 3 4 

ORTV254 Haber Toplama ve Yazma II 2 1 3 3 3 

ORTV256 Film Yapımı II 2 1 3 3 3 

ORTV258 Televizyon Draması 2 0 2 2 3 

ORTV260 Bitirme Projesi 2 1 3 3 3 

ORTV262 Kurgu Teknikleri II 2 0 2 2 4 

ORTV264 Film Eleştirisi 2 1 3 3 3 

ORTV266 Diksiyon ve Spikerlik 1 2 3 2 3  
Staj / Bitirme Projesi   

 
 4 

 TOPLAM 15 7 22 21 30 



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 63 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 23 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 0 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 0 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 4 

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 Turizm İşletmeciliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte 

işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi) 

**: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı 

Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi 

kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar 

dersi Turizm İşletmeciliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte 

işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha detaylı bilgi için; (bknz: Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj 

Yönergesi) 

**: 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 İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

8.Hafta Ara sınav 

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 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 

Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

     

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları 

etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. 

Fotoğraf, ses ve video d 

osyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı alanda 

bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 

     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 

     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 

     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 

     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 
kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 

    X 

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 

 



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 

 

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 

İngilizce Yazma Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Radyo ve Televizyon 

Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Radyo ve Televizyon 

Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığ 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 Radyo ve Televizyon Programcılığ alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İngilizce Dil Bilgisi 1  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Radyo ve Televizyon 

Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Temel Kamera Kod ORTV 151 

Course  Code ORTV 151 

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

İçerik Bu derste kameranın temel parçaları, kameranın eklenebilir parçaları ve aksesuarları, 

kullanılacak araç gerecin bakım ve hazırlığı, temel görüntü kontrol ve ayaları konuları 

üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kameralar 

2.Hafta Kameralar 

3.Hafta Kameranın Temel Parçaları 

4.Hafta Kameranın Temel Parçaları 

5.Hafta Kameranın Eklenebilir Parçaları ve Aksesuarları 

6.Hafta Kameranın Eklenebilir Parçaları ve Aksesuarları 

7.Hafta Kamera Taşıma Sistemleri ve Ekipmanları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Kamera Taşıma Sistemleri ve Ekipmanları 

10.Hafta Kullanılacak Araç Gerecin Bakım ve Hazırlığı 

11.Hafta Kullanılacak Araç Gerecin Bakım ve Hazırlığı 

12.Hafta Temel Görüntü Kontrol ve Ayarları 

13.Hafta Temel Görüntü Kontrol ve Ayarları 

14.Hafta Kamera Ses Ayarları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



                                    DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Temel Kamera Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

     

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

  X   

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 

     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 

    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 

     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 

     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

    X 

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 



Ders Senaryo I Kod ORTV 153 

Course  Code ORTV 153 

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

İçerik Bu derste senaryonun bölümleri, tema ve tema seçimi, dramatik yapı kurmak,  tip ve 

karakterler, devinim, konuşma ve olay örgüsü üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Senaryo Kavramı- Senaryonun Bölümleri 

2.Hafta Senaryo Yazarının Özellikleri-Senaryonun Kullanım Alanları 

3.Hafta Tema ve Tema Seçimi 

4.Hafta Görsel Etkiyi Artırma Yöntemleri 

5.Hafta Öykü ve Öyküleme 

6.Hafta Dramatik Yapı Kurmak 

7.Hafta Tip ve Karakterler 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Senaryoda Devinim 

10.Hafta Zaman Kullanımı 

11.Hafta Konuşma Örgüsü (Diyalog) 

12.Hafta Senaryoda Diğer Sesler 

13.Hafta Senaryo Taslağı (Sinopsis) 

14.Hafta Geliştirme Senaryosu (Tretman) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



                                           DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Senaryo I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

    X 

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

   X  

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları 

etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. 

Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı alanda 

bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir. 
     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine 

sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 



Ders Görüntü Düzenlemesi Kod ORTV 155 

Course  Code ORTV 155 

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

İçerik Kamera konumlandırılması, kamera hareketleri, çekim ölçekleri ve kuralları ve alan 

derinliğinin kullanımı ile etkileri üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 13, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kamera Konumlandırılması 

2.Hafta Kamera Konumlandırılması 

3.Hafta Kamera Hareketleri 

4.Hafta Kamera Hareketleri 

5.Hafta Çekim Ölçekleri ve Kuralları 

6.Hafta Çekim Ölçekleri ve Kuralları 

7.Hafta Çekim Ölçekleri ve Kuralları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Alan Derinliği 

10.Hafta Alan Derinliği 

11.Hafta Görsel Etkiyi Arttırma Yöntemleri 

12.Hafta Görsel Etkiyi Arttırma Yöntemleri 

13.Hafta Kamera Çekim Hataları 

14.Hafta Kamera Çekim Hataları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Görüntü Düzenlemesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 

1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

    X 

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 

     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 

   X  

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 

     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 

     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

    X 

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

    X 

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 



Ders Türk Dili  Kod OTRD152 

Course Turkish language  Code OTRD152 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme 

becerileri kazanır. 

     

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları 

etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. 

Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı alanda 

bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir. 
     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, 

etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
    

 

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine 

sahip olurlar. 

 

     

X 

 

 

 

 



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 

İngilizce Yazma Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Radyo ve Televizyon 

Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 

Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Radyo ve Televizyon 

Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 

İngilizce Dil Bilgisi 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Radyo ve Televizyon 

Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı 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 Radyo ve Televizyon Programcılığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, 

yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Senaryo II Kod ORTV 154 

Course  Code ORTV 154 

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

İçerik Bu derste senaryonun bölümleri, tema ve tema seçimi, dramatik yapı kurmak,  tip ve 

karakterler, devinim, konuşma ve olay örgüsü üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Senaryo Geliştirilmesi İçin Öneri Oluşturmak 

2.Hafta Fikir/Tretman/Sunum 

3.Hafta Hikaye Anlatımının Temel Öğeleri 

4.Hafta Tür/Biçim 

5.Hafta Spot Yazmak 

6.Hafta Tretman 

7.Hafta Sekansiyel 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Sunum 

10.Hafta Senaryo Biçimlendirmesi 

11.Hafta Karakter 

12.Hafta Hikaye Dünyası Kurmak 

13.Hafta Fiziksel Dünya -mizansen 

14.Hafta Aksiyon-Ton ve Tür 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Senaryo II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

    X 

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

  X   

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Radyo ve Televizyon Programcılığı Kod ORTV 152 

Course  Code ORTV 152 

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

İçerik Bu derste program tasarımı, program araştırması, materyal toplamak, stüdyo dekoru, 

ışık sistemi kurulumu ve radyo program türleri, program formatları, radyo metni 

yazımı ve kurgu aşaması gibi konular üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 13, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Program Tasarım Aşaması 

2.Hafta Program Araştırması 

3.Hafta TV Program Ekibi-Mekan ve Donanım Hazırlıkları 

4.Hafta Materyal Toplamak 

5.Hafta Program Metinleri ve Özellikleri 

6.Hafta Program Metinleri ve Özellikleri 

7.Hafta Stüdyo Dekoru 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Işık Sistemi Kurulumu 

10.Hafta Stüdyo Programlarında Kamera Konumlandırma-Ses Sistemi Kurulumu 

11.Hafta Soğuk ve Sıcak Provalar- Stüdyo Program Çekimi 

12.Hafta Mekan Düzenlemesi 

13.Hafta Dış Mekan Kamera Konumlandırması 

14.Hafta Dış Mekan Aydınlatması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Radyo ve Televizyon Programcılığı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

   X  

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

    X 

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

    X 

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları 

etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. 

Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı alanda 

bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir. 
     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine 

sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 



Ders Program Yapım ve Yönetimi Kod ORTV 156 

Course  Code ORTV 156 

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

İçerik Bu derste program yapım ve yönetimi üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Program Tasarımı 

2.Hafta Ön Araştırma 

3.Hafta Program Ekibi- Donanım ve Mekâna Karar Vermek 

4.Hafta Program Materyali Toplanması 

5.Hafta Program Metni ve Özellikleri 

6.Hafta Program Metni ve Özellikleri 

7.Hafta Dekor 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Aydınlatma ve Işık Sistemi Kurulumu 

10.Hafta Kamera Konumlandırmaları ve Ses Sistemi 

11.Hafta Provalar 

12.Hafta Mekan Düzenlemesi 

13.Hafta Dış Mekan Kamera Konumlandırılması 

14.Hafta Dış Mekanda Aydınlatma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Program Yapım ve Yönetimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

    X 

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

   X  

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

  X   

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 



Ders Grafik Animasyon I Kod ORTV251 

Course  Code ORTV251 

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

İçerik Bilgisayar Grafiklerine Giriş ve Bilgisayar Animasyonu üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Belge açmak, Yeni belge oluşturmak, Araçlar, Paneller 

2.Hafta Menüler, Kısa Yollar 

3.Hafta Görünümleri değiştirmek 

4.Hafta Görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak 

5.Hafta Temel Şekiller Oluşturmak, Dikdörtgenler, elipsler, yıldızlar ve çokgen oluşturmak 

6.Hafta Şekilleri boyutlandırmak 

7.Hafta Pen Aracını Kullanmak, Nokta Prensibi, Çizgileri Çizmek 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Şekilleri Taşıma ve Kopyalama, Şekilleri Boyutlandırma 

10.Hafta Şekilleri Eğme ve Bükme 

11.Hafta Time Line paneli 

12.Hafta Dosya Kayıt, Çıkış Alma 

 

13.Hafta Grafiklerle animasyon yapmak 

 

14.Hafta Metin Düzenleme araçlarını kullanarak animasyon yapmak 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Grafik ve Animasyon I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

     

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

  X   

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

   X  

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
  X   

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

    X 

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Haber Toplama ve Yazma I Kod ORTV 253 

Course  Code ORTV 253 

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

İçerik Bu derste gündem takibi, haber çeşitleri, haber kaynakları ve 5N 1K konuları üzerinde 

durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gündem ve Basın Kuruluşlarında Gündem Organizasyonu 

2.Hafta Gündem Takibi Yapmak   

3.Hafta Gündem Takibi Yapmak   

4.Hafta Olaylara Haber Niteliği Kazandıran Unsurlar 

5.Hafta Haber Çeşitleri 

6.Hafta Haber Kaynakları 

7.Hafta Haberin Doğruluğunu Sağlama 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Haberi Devam Ettirme ve Haber Toplamada Karşılaşılan Sorunlar 

10.Hafta Haber Yazımında Bilgi ve Belgelere Erişim 

11.Hafta 5N 1K Kuralına Göre Haber Yazma 

12.Hafta 5N 1K Kuralına Göre Haber Yazma 

13.Hafta Ters Piramit Tekniğiyle Haber Yazma 

14.Hafta Düz Piramit Tekniğiyle Haber Yazma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Haber Toplama ve Yazma I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

    X 

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

    X 

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
    X 

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

  X   

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Teknik İngilizce Kod ORTV255 

Course Vocational Foreign Language Code ORTV255 

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

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

alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK 

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 Mesleki Terminoloji 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta İş mektubu hazırlama, teklif örnekleri 

10.Hafta İş mektubu hazırlama, teklif örnekleri 

11.Hafta İş mektubu hazırlama, teklif örnekleri 

12.Hafta Uygulama 

13.Hafta Uygulama 

14.Hafta Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 



Teknik İngilizce Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim konularında yeterli bilgiye sahip 

olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 

kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek 

uygulama becerisi kazandırmak. 

     

4 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 

proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

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 yazışı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 

uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Aydınlatma Estetiği Kod ORTV 257 

Course  Code ORTV 257 

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

İçerik Bu derste aydınlatma estetiğiyle ilgili uygulamalar ve oluşturulmak istenen etki 

üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Işıklandırma Yöntemleri 

2.Hafta Işıklandırma Yöntemleri 

3.Hafta Işıklandırma Yöntemleri 

4.Hafta Yapım Planlaması 

5.Hafta Yapım Planlaması 

6.Hafta Yapım Planlaması 

7.Hafta Aydınlatmayla Dramatik Etki 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Aydınlatmayla Dramatik Etki 

10.Hafta Aydınlatmayla Dramatik Etki 

11.Hafta Aydınlatmayla Psikolojik Etki 

12.Hafta Aydınlatmayla Psikolojik Etki 

13.Hafta Aydınlatmayla Psikolojik Etki 

14.Hafta Gölgeli Işıklandırma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Aydınlatma Estetiği Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

   X  

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

   X  

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

  X   

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
   X  

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

   X  

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Kurgu Teknikleri I Kod ORTV 259 

Course  Code ORTV 259 

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

İçerik Bu derste kurgu, görüntü üzeri efektleri, görüntü geçiş türleri ve etkileri ve görüntünün 

etkisini artırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kurgunun Tanımı 

2.Hafta Görüntü Üzeri Efektleri 

3.Hafta Görüntü Geçiş Türleri ve Etkileri 

4.Hafta Görsel Etkiyi Artırma Yöntemleri 

5.Hafta Kurgu Estetiği İlkeleri 

6.Hafta Canlı Yayınlanan Programların Kurgusu 

7.Hafta Canlı Yayınlanan Programların Kurgusu 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Banttan Yayınlanan Programların Kurgusu 

10.Hafta Banttan Yayınlanan Programların Kurgusu 

11.Hafta Tanıtım Kurgusu 

12.Hafta Haber Kurgusunda Kullanılan Görsel İşitsel Malzemeler 

13.Hafta Haber Kurgusunda Yazı 

14.Hafta Haber Kurgusu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Kurgu Teknikleri I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

    X 

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 

     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 

     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 

     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 

     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

    X 

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 



Ders Video Çekim Kod ORTV 261 

Course  Code ORTV 261 

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

İçerik Çekim ölçekleri ve açılarının, estetik bakış açısı kazanılmasına yardımcı olacak sinema 

dili için önemli uygulamaların yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kameranın özelliklerinin tanıtılması 

2.Hafta Kameranın çekime hazırlanması için gerekli teknik bilgiler 

3.Hafta Kamera kullanımında dikkat edilecek noktaların uygulamalı tanıtılması 

4.Hafta Öğrenilen bilgilerin yapılan çekimlerle desteklenmesi 

5.Hafta Çekim ölçeklerinin uygulamalı çalışması 

6.Hafta Çekim açılarının uygulamalı çalışması 

7.Hafta Uygulaması yapılan tüm tekniklerin bir anlam oluşturacak biçimde üretimde 

kullanılması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Mikrofon özellikleri, kullanımı ve röportaj çekim tekniklerinin uygulamalı çalışması 

10.Hafta Mikrofon özellikleri, kullanımı ve röportaj çekim tekniklerinin uygulamalı çalışması 

11.Hafta Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları 

12.Hafta Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları 

13.Hafta Temel aydınlatma yöntemlerinin stüdyoda uygulamaları 

14.Hafta Aks kuralı (180˚ kuralı) hakkında çekim uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Video Çekim Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

   X  

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

  X   

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
  X   

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

    X 

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

                                  

 



Ders Ses ve Görüntü Teknikleri Kod ORTV 263 

Course  Code ORTV 263 

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

İçerik  

Bu derste ses ve görüntü teknikleri üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Televizyon ve radyo programcılığının teknik yapısı  

2.Hafta Ses ve görüntü ilişkisi 

3.Hafta Ses stüdyosu ve mikserinin özellikleri, program yapım türüne göre mikrofonlar ve 

teknik özellikleri 

4.Hafta Ses kayıt cihazları, aksesuarları ve ses ekipmanları çeşitleri 

5.Hafta Görüntü ekipmanları, yapım türüne göre görüntü ekipmanlarının özellikleri ve 

kullanımı 

6.Hafta Optik hakkında temel bilgiler, mercekler, renk ve ışık bilgisi 

7.Hafta Kamera çeşitleri, kameranın bölümleri, kameranın teknik özellikleri 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta ENG ve EFP kameralar, sinema kameraları 

10.Hafta Çekim ölçekleri, çekim açıları 

11.Hafta Aydınlatmanın görüntüyle ilişkisi ve etkileri 

12.Hafta Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları 

13.Hafta Aydınlatma aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı denetleyici aksamlar, ışık 

panelleri 

14.Hafta Stüdyo ve sahne ışıklarının kurulumu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Ses ve Görüntü Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

   X  

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

   X  

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

   X  

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Film Yapımı I Kod ORTV 265 

Course  Code ORTV 265 

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

İçerik Film yapımının aşamaları, bütçelendirme ve örnekler üzerinde durularak bir proje 

üretiminin bütünsel olarak düşünülmesi ve kavranılması sağlanacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ekip, Departmanlar ve İş tanımları 

2.Hafta Senaryo yazımı (Tretman-Senaryo/Format ve Planlama) ve Örnekler 

3.Hafta Kurmaca ve Belgesel İçin Yapım Planlaması ve Örnekler 

4.Hafta Kurmaca ve Belgesel Önerisi Hazırlama 

5.Hafta Bütçelendirme ve Örnek 

6.Hafta Çekim Planı-Çekim Mekanları-Ekipman 

7.Hafta Görselleştirme ve Senaryo Dökümü 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Konsept ve görünüm 

10.Hafta Mekan-Işık ve Renk 

11.Hafta Dönem-Süreç 

12.Hafta Özel efektler ve Kostüm 

13.Hafta Format, Renk, Işık ve Objektifler 

14.Hafta Ses sahası prodüksiyonu, Mikrofonlar ve Projeler  

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Film Yapımı I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

    X 

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
  X   

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

    X 

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

   X  

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Grafik ve Animasyon II Kod ORTV252 

Course  Code ORTV252 

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

İçerik Bilgisayar Grafiklerine Giriş ve Bilgisayar Animasyonu 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Animasyonun tanımı, bu tanım doğrultusunda alt başlıkların oluşturulması. 

2.Hafta Dünyadan ve ülkemizden infografikler, deneysel hareketli grafik/videolar, logo 

animasyonları, oyun arayüzva tasarımları, web introlar, spot TV jenerik,..gibi çoklu 

ortam örneklerinin sunumu ve incelenmesi. 

3.Hafta Çokluortam örneklerinin içerik, anlatım tekniği ve tasarım açılarından yorumlanması. 

4.Hafta AdobeAftereffect programıyla yapılmış örneklerden tekrarlı uygulama 

5.Hafta Tipografik Bilgilerini kullanarak animasyon oluşturma 

6.Hafta Tipografi, görseller ve ses kullanarak animasyon oluşturma 

7.Hafta Tipografi ve fotoğraflar kullanarak animasyon oluşturma 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Bitirme projesi için konu ve araştırma yapma 

10.Hafta Bitirme projesi için konu ve araştırma yapma 

11.Hafta Storyboard oluşturma 

12.Hafta Logo animasyon, spot  jenerik, deneysel hareketli grafikler) animasyon Proje ile 

uygulama 

13.Hafta Logo animasyon, spot  jenerik, deneysel hareketli grafikler) animasyon Proje ile 

uygulama 

14.Hafta Logo animasyon, spot  jenerik, deneysel hareketli grafikler) animasyon Proje ile 

uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Grafik ve Animasyon II - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

     

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
  X   

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

    X 

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 



Ders Haber Toplama ve Yazma II Kod ORTV 254 

Course  Code ORTV 254 

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

İçerik Bu derste konuşur tarzda haber yazma tekniği, foto haber, dergi haberi yazım tekniği 

gibi konular üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Konuşur Tarzda Haber Yazma Tekniği 

2.Hafta Story (Hikaye/Feature) Haber Yazma Tekniği   

3.Hafta Haber Analizi-Haber İncelemesi 

4.Hafta Haber Yorum-Haber İzlenimi 

5.Hafta Basın Bülteni, Tablo, Grafik ve İstatistiki Verilerden Yararlanarak Haber Yazma 

6.Hafta İnfografik Haber 

7.Hafta Foto Haber 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Dergi Haberi Yazım Teknikleri 

10.Hafta Basında Etik ve Özdenetim 

11.Hafta Basın Suçu ve Unsurları 

12.Hafta Gazetecilikte Redaksiyon Uygulamaları 

13.Hafta Basın Kuruluşlarında Haber Denetim Mekanizması 

14.Hafta Basın Kuruluşlarında Haber Denetim Mekanizması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Haber Toplama ve Yazma II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

   X  

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

  X   

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

  X   

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
    X 

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Film Yapımı II Kod ORTV 256 

Course  Code ORTV 256 

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

İçerik Proje geliştirme, yapım aşamalarına dayanan bütçe hazırlama, çekim öncesi aşamada 

senaryo dökümlerini yapma ve yapım dosyası hazırlama, oyuncu, mekan ve teknik ekip 

seçilmesi ve çekim sonrası işlemlere kadar bir film üretiminin aşamaları dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Proje Bulma-Senaryo Yazımı 

2.Hafta Bütçe hazırlama   

3.Hafta Yapım Aşamalarına dayanan bütçelendirme ve filmlerin finanse ediliş biçimleri 

4.Hafta Çekim Öncesi Çalışmalar Senaryo Dökümleri 

5.Hafta Yapım Dosyası-Özet Senaryo  

6.Hafta Sahne Sıralama Listeleri-Mekan ve Oyuncu Listeleri, 

7.Hafta Figürasyon, Kostüm ve Aksesuar listeleri, Özel Araç Gereç 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Çalışma programları 

10.Hafta Oyuncu ve mekan seçimi 

11.Hafta Teknik ekibi kurmak gruplar ve görevleri 

12.Hafta Çekim süreci 

13.Hafta Çekim Sonrası işlemler 

14.Hafta Proje 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Film Yapımı II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

     

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

  X   

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

    X 

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

   X  

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
    X 

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
 X    

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Televizyon Draması Kod ORTV 258 

Course  Code ORTV 258 

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

İçerik Bu derste yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalar üzerinde durularak 

televizyon draması tasarlamak ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Drama ve Televizyon dramasının özellikleri 

2.Hafta Dramanın uygulama alanları   

3.Hafta Drama programı fikri   

4.Hafta Drama programı ekibi 

5.Hafta Drama programı ekibi 

6.Hafta Televizyon draması teknik hazırlıkları 

7.Hafta Televizyon draması teknik hazırlıkları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Drama Seti Kurulumu 

10.Hafta Drama Seti Kurulumu 

11.Hafta Drama Seti Kurulumu 

12.Hafta Drama çekimi 

13.Hafta Drama çekimi 

14.Hafta Görsel İşitsel Materyalin Kurguyla Hazırlanması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Televizyon Draması Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

    X 

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

    X 

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
    X 

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

  X   

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Bitirme Projesi  Kod ORTV 260 

Course  Code ORTV 260 

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

İçerik Bu derste program yapımı, reklam ve kısa film üretimi üzerine çalışmalar yapılır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Program formatı hazırlama ve örnekler 

2.Hafta Program formatı hazırlama ve örnekler 

3.Hafta Reklam senaryosu hazırlama ve örnekler 

4.Hafta Reklam senaryosu hazırlama ve örnekler 

5.Hafta Bir filmin miting yapısı ve bir  filmde yer alan karakterler 

6.Hafta Karakter ve tip yaratımı 

7.Hafta Ayrıntılı çekim senaryosu hazırlama 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Storyboard ve Dekupaj hazırlama 

10.Hafta Mekan kullanımı 

11.Hafta Mekan içindeki sesleri davranışları 

12.Hafta Açılar ve anlamları 

13.Hafta Kamera hareketleri 

14.Hafta Projeler üzerine tekli görüşme ve eleştiriler 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Bitirme Projesi  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

    X 

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

   X  

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

    X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
    X 

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
   X  

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

   X  

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

  X   

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Kurgu Teknikleri II Kod ORTV 262 

Course  Code ORTV 262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bu derste kurgu, görüntü üzeri efektleri, görüntü geçiş türleri ve etkileri ve görüntünün 

etkisini artırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Müzik Klibinde Kullanılabilecek Görsel Öğeler 

2.Hafta Müzik Klibi Kurgulamak 

3.Hafta Müzik Klibi Kurgulamak 

4.Hafta Drama Kurgusu Hazırlığı 

5.Hafta Görsel ve İşitsel Malzemelerin Birleştirilmesi 

6.Hafta Görsel ve İşitsel Malzemelerin Birleştirilmesi 

7.Hafta Film Kurgusunda Kullanılan Bazı Yöntemler 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Değişik Türde Film Kurguları 

10.Hafta Değişik Türde Film Kurguları 

11.Hafta Canlandırma Film Türleri 

12.Hafta Senaryo ve Storyboard Hazırlanması 

13.Hafta Duraksamalı Hareket Malzemesi 

14.Hafta Duraksamalı Hareket Çekimi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

  

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Kurgu Teknikleri II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme 

becerileri kazanır. 

     

X 

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

     

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik araçları 

etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo yazar. 

Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

X 

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı alanda 

bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe yönlendirebilir. 
     

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki ahlak, 

etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

X 

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
    

 

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme yeteneğine 

sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 

 



Ders Film Eleştirisi Kod ORTV 264 

Course  Code ORTV 264 

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

İçerik Bu derste izleme raporu, tanıtım yazısı, kuramsal yazı ve eleştirel makale yazımı 

üzerine çalışmalar yapılacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İzleme raporu, tanıtım yazısı, kuramsal yazı ve eleştirel makale 

2.Hafta İzlemeye hazırlanmak ve yazmaya başlamak 

3.Hafta Konu ve anlam, Not almak, Görsel Bellek ve Değerlendirme 

4.Hafta Sinemayla ilgili kavramlar ile film çözümlemesine ve yazımına ilişkin konular 

5.Hafta Temalar, Sinema ve diğer sanat dalları 

6.Hafta Anlatı, karakterler, görüş noktası, karşılaştırmalı makaleler 

7.Hafta Mizansen ve gerçeklik, Düzenleme ve görüntü 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Film Eleştirisinde Altı Temel Yaklaşım (Sinema Tarihi, Ulusal Sinemalar, Türler, 

Yaratıcı Yönetmenler, Biçimci yaklaşımlar, ideoloji) Örnek makaleler 

10.Hafta Film Eleştirisinde Altı Temel Yaklaşım (Sinema Tarihi, Ulusal Sinemalar, Türler, 

Yaratıcı Yönetmenler, Biçimci yaklaşımlar, ideoloji) Örnek makaleler 

11.Hafta Yazıda üslup ve yapı (Somut dil, düz anlam ve yan anlam, ton, tekrarlar ve klişeler, 

Etkin cümleler, Tutumluluk, Farklı cümle yapıları, Tutarlı paragraflar, Giriş 

paragrafları, sonuç paragrafları) Alıştırmalar 

12.Hafta Yazıda üslup ve yapı (Somut dil, düz anlam ve yan anlam, ton, tekrarlar ve klişeler, 

Etkin cümleler, Tutumluluk, Farklı cümle yapıları, Tutarlı paragraflar, Giriş 

paragrafları, sonuç paragrafları) Alıştırmalar 

 

13.Hafta Filmlerle ilgili araştırma, Araştırmaya başlama, araştırma materyalleri, birincil 

kaynaklar, ikincil kaynaklar, dergiler ve elektronik kaynaklar) 

 

14.Hafta Filmlerle ilgili araştırma, Araştırmaya başlama, araştırma materyalleri, birincil 

kaynaklar, ikincil kaynaklar, dergiler ve elektronik kaynaklar) 

 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Film Eleştirisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

    X 

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

    X 

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

  X   

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
     

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
  X   

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
    X 

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

  X   

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 



Ders Diksiyon ve Spikerlik Kod ORTV 266 

Course  Code ORTV 266 

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

İçerik Diksiyon sanatı ve ses olayı üzerinde durularak kamera önü oyunculuğu ve spikerlik 

kapsamında diksiyonun doğru kullanımı ile ilgili pratik üzerinde durulacaktır. 

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. Örnek; “İngilizce 2 dersini alma koşulu 

olarak İngilizce 1 dersinden başarılı olmak” 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

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

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1, 2, 14 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Doğaçlama ve Konsantrasyon Çalışmaları, Nefes Kontrolü Çalışmaları 

2.Hafta Doğaçlama ve Konsantrasyon Çalışmaları, Ses Eğitimi Çalışmaları 

3.Hafta Tek Kelime ile kendini ifade etme, Ses Eğitimi Çalışmaları   

4.Hafta Tek Kelime ile kendini ifade etme, Yazı dili ve konuşma dili farkı 

5.Hafta Cümle ile kendini ifade etme, Süre-vurgu-tonlama-ulama-ezgi kuralları 

6.Hafta Cümle ile kendini ifade etme, Süre-vurgu-tonlama-ulama-ezgi kuralları 

7.Hafta Karakter Yaratmak, Reklam seslendirmesine hazırlık 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Karakter Yaratmak, Reklam seslendirmesi kayıt 

10.Hafta Metne bağlı olmadan karakter çalışması 

11.Hafta Metne Bağlı olarak karakter yaratmak, konuşmada doğaçlama 

12.Hafta Haber spotuna hazırlık 

13.Hafta Haber spotu kayıt 

14.Hafta Belgesel seslendirmesine hazırlık 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

Diksiyon ve Spikerlik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

 
Program Öğrenme Çıktıları 

 
1 2 3 4 5 

1 Alanındaki güncel bilgiler ile temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgilere 

sahip olur ve alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal, uygulamalı bilgileri 

aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanır. 

  X   

2 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü 

iletişim aracılığıyla aktarabilir. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı 

bağımsız olarak yürütebilme becerisini kazanır. 

    X 

3 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi 

olarak sorumluluk alabilir. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir. 

     

4 Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve tekniklerini 

kullanır. Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili problemleri tanımlayıp 

çözebilir. 

     

5 Haber toplar yazar, röportaj yapar kurgu tekniklerini uygular, teknolojik 

araçları etkin kullanır. Radyo ve televizyon programı hazırlar, metin ve senaryo 

yazar. Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu yapar. 

     

6 Yaşam boyu sürdürebileceği bir öğrenme bilinci kazanır. Öğrenimini aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir veya alanındaki bir mesleğe 

yönlendirebilir. 

  X   

7 Mesleki yasal mevzuatı anlar, mesleğine özgü etik kurallarına uyar. Mesleki 

ahlak, etik bilincini geliştirir ve uygulayabilir. 
     

8 TV kuruluşları, prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının gerçekleştireceği 

değişik türdeki yapımlarda yer alabilecek donanıma sahip olur. 
  X   

9 Sinemanın bir sanat olarak gelişme gösterdiği süreci kavrar. 

 
     

10 Değişik türdeki yapımları anlamaya ve eleştirebilmeye yönelik estetik bir bakış 

açısı geliştirir. 
     

11 Görüntünün temel ilkelerini kavrar ve yer alacağı işlerde bu yeterliliğini 

kullanmaya dönük pratik beceriler geliştirir. Kamera ve ekipmanlarını tanır ve 

kullanabilir. 

 

     

12 Değişik türdeki yapımların kurgularını ve görüntü düzenlemelerini yapmaya 

yönelik estetik bir bakış açısı geliştirir. Grafik Tasarım programında görsel 

yaratıma yönelik alacakları dersler sonucunda, görsel çözümlemeleri 

üretebilecekleri reklam ve grafik tasarım ofislerinde reklam kampanyalarını da 

başarı ile yürütebilme becerisine sahip olur. 

     

13 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde 

kullanabilme yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

14 Atatürk ilkeleri ve inkılâpları konusunda bilgiye sahip olur. 

 
     

15 Türk dilini doğru kullanabilme ve temel resmi yazışmaları yapabilme 

yeteneğine sahip olurlar. 

 

     

 

 

 

 


