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Bu ders bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında temel kavramları, topluma etkileri, 
kullanım alanları ve uygulamalarını içermektedir. Temel bilgisayar, etkin ağ kullanımı ve 
bu uygulamaların sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik beceriler kazandırılacaktır. 

Dille İlgili Temel Kavramlar, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Cümle Bilgisi, Türkçenin 
Anlambilimsel Özellikleri, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri, Sözlü ve Yazılı Anlatım 
Bozuklukları öğretilecektir. 

Bu ders 1. Sınıf öğrencileri için dizayn edilmiştir. Süreç ve beceri tabanlı bu ders iki 
derslik bir sürecin ilkidir Öğrencilerin temel akademik İngilizce becerilerini edinmeyi 
uygular ve amaçlar. Bu ders önemli akademik okuma parçaları ile okuma, dinleme ve 
yazma, not alma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Bunlara ek olarak akademik 
olarak sunum yapmak için nasıl odaklanılmasını gösterir. 

Yaşar Üniversitesi 

 İletişim Fakültesi 

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

HIST 1110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I  2+0+0        2  
  

 

 

NMED 1101 YENİ MEDYA VE İLETİŞİMİN TEMELLERİ  4+0+0     7  

 

NMED 1103 YENİ MEDYA VE TOPLUM   3+0+0     6 

  

 

NMED 1105 YENİ MEDYA VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+2+0     7   

 

SOFL 1101 AKADEMİK İNGİLİZCE I    4+0+0     4   

 

 

TURK 1110 TÜRK DİLİ I     2+0+0     2   

Ders, öğrenciyi iletişim biliminin kapsamı ve temel kavramları ile tanıştırmayı 
amaçlamaktadır. Dersin kapsamında, iletişim biçimleri, iletişimin işlevleri, kullanımı ve 
etkileri tartışılmaktadır. 

Bu ders bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak sosyal, politik-
ekonomik ve kültürel değişimi sorgulayarak medya kuram ve yaklaşımlarını, yeni medya 
uygulamalarını ve bunların toplumsal yansımalarını irdeleyecektir. 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersi konuyla ile ilgili kavramları, Osmanlı Devleti'ni 

çöküşten kurtarmak için yapılanları, I. ve II. Meşrutiyet dönemileri, Avrupa’da yaşanan 

gelişmeler, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi sonrası gelişmeleri, Milli kongreler, 

Misak-ı Milli kararları, TBMM Dönemi , Kurtuluş savaşı dönemi, Mudanya Ateşkes 

Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması konularını kapsamaktadır 
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Yaşar Üniversitesi  

İletişim Fakültesi  

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

 

UFND 1120 ANLAM VE GÖSTERGEBİLİM   2+0+0     2  

 

 

 

HIST 1210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II  2+0+0     2   

 

NMED 1102 YENİ MEDYA VE İLETİŞİM KURAMLARI  3+0+0     5 

  

 

NMED 1104 GAZETECİLİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ  3+0+0     5   

 

NMED 1106 PROGRAMLAMA MANTIĞI VE FELSEFESİ 3+2+0     6 

  

 

İnsan Bilimleri, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından bir 

diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının 

sahip olduğu “insana duyarlı kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngörür. Bu ders 

insan bilimlerinin dayandığı temel ilkeleri, bu ilkelerin felsefe temellerini benimsetme 

hedefine yönelik yöntemlerin öğrenildiği, Türk orta öğretiminde bu alandaki bilgi ve 

birikim eksiğini de yüksek öğrenimin başlangıç düzeyinde gidermeyi hedefleyen 

kuramsal ağırlıklı bir derstir. 

Ders Cumhuriyetin ilanından sonraki gelişmelerin genel değerlendirmesini yaparak 
1980'lere kadar Türkiyeyi etkileyen iç ve dış olayları kapsar. 

Kitle iletişimi tanımı, enformasyon-iletişim kavramları, iletişim dünyasında tekelleşme, 
özelleştirme akımı, deregülasyon. İletişimin toplumsal süreç olarak önemi, teknolojik 
gelişme, toplumsal değişme, kitle iletişim araçları, toplumsal-kültürel yapı ilişkileri, 
iletişim kuramları, kitle iletişiminde temel yaklaşımlar. Kitle toplumu – kitle kültürü 
ilişkisi. 

Gazeteciliğe giriş dersi gazetecilik mesleğinin temellerini ele almakta ve haber toplama 

ve yazma teknikleri üzerinde durmaktadır. 

Bu ders programlama dillerinin sözdizimi, değişkenler, aritmetiksel ve mantıksal 
İşlemler, algoritma ve işlem akışları, yönlendirme deyimleri, döngüler, matematiksel ve 
dizgisel işlevler gibi programlamanın temel kavramları ile bunların sayısal problem 
çözme yaklaşımına yönelik felsefesi yaklaşımları içermektedir. 
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Yaşar Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

NMED 1108 YENİ MEDYADA GRAFİK TASARIM                         3+2+0        6 

  UYGULAMALARI    

 

SOFL 1102 AKADEMİK İNGİLİZCE II    4+0+0     4 

  

 

TURK 1210 TÜRK DİLİ II     2+0+0     2 

   

NMED 2101 SOSYAL AĞ MEDYASI    4+2+0     7 

  

 

 

 

 

 

 

Dersin içeriği; grafik tasarımı yazılımlarının genel özellikleri, Adobe Photoshop 
yazılımının ileri seviye kullanımı, tasarım unsurları (Çizgi, Şekil, Renk, Alan, Doku), söz 
konusu unsurlara verilen psikolojik tepkiler, kompozisyon ve sayfa düzeni, sanat 
eserlerinin bak, gör, tarif et, analiz et, yorumla ve yeniden üret yaklaşımı ile analizini 
içerir. Öğretim ve öğrenim faaliyetleri; uygulamalı olarak laboratuvar ortamında 
yürütülecektir. 

Bu ders süreç ve sonuç (ürün) odaklı birleşik bir programı kullanır ve öğrencilerin 
akademik parçalara eleştiri yapmaları için gerekli akademik beceri ve stratejileri kazanıp 
pekiştirmelerini ve grup içinde fikirlerini tartışmalarını hedefler. Ders sırasında okuma, 
akademik parçaları anlama, araştırma becerileri, yazmaya hazırlık, yeniden anlatma, 
özetleme, eleştiri yazısı yazma ve grup içinde görüşlerini sözel olarak tartışmayı kapsar. 

Öğrencilere, dil, iletişim ve dil tanımında pratik bilgiler öğretimi; , konuşma becerilerini, 
yapısı, sözdizimi ve Türk-semantik yazma, düşünme öğretilecektir. 

Ders öğrencinin sosyal ağ medyasını anlaması ve deneyimlemesi adına hem kuramsal 

hem de uygulamalı olarak tasarlanmıştır. Facebook, Twitter, YouTube ve daha fazlası 

dahil olmak üzere “sosyal medya” olarak bilinen bilgisayar aracılı iletişim teknolojileri ile 

toplum arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu bağlamda dersin ilk yarısında sosyal ağ 

medyası kavramları ve modelleri verilmektedir. İkin yarısında ise öğrencilerden çeşitli 

sosyal ağ mecralarında varlık göstererek ağ oluşturma etkinlikleri gerçekleştirmeleri, 

etkileşim kalıplarını izlemeleri ve kendi alanlarının özelliklerini analiz etmeleri 

beklenmektedir. 
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Yaşar Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

NMED 2103 YENİ MEDYA İÇİN WEB UYGULAMALARI  4+2+0     7   

 

 

NMED 2105 DİJİTAL ORTAM İÇİN TEMEL TASARIM  4+2+0     7   

 

NMED 2107 HABER YAZMA TEKNİKLERİ   3+0+0     6 

  

UFND 2020 ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ    2+0+0     2 

  

 

UFND 7010 SOSYAL SORUMLULUK    0+2+0     1  

 

NMED 2102 YENİ MEDYA İÇİN MOBİL UYGULAMALAR 4+2+0     7  

  

 

 

Bu ders web uygulamalarının geliştirilmesine yöneliktir. Bu derste, yazılımın temel 

kavramlarının web uygulama tasarımı ve programlamaya nasıl uygulanacağı, web 

uygulama sunucularını programlamak için kullanılan güncel araçlar ve web 

uygulamalarını geliştiren bir takımda alabileceğiniz görevler hakkında bilgilendirme ve 

uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

Öğrencilere fotoğraf kuramları, tekniklerinin yanısıra, haftalık çekim projeleri ile 
tasarlama, uygulama ve analiz etme becerileri kazandırılacaktır. 

Ders haber yazım teknik ve yöntemlerin anlatılıp uygulanması ile işlenmektedir. Ders 
kapsamında çeşitli gazetecilik yazma stil ve teknikleri ve konuları ele alınacaktır. 

Araştırma ve Yöntembilim, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından 
biridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının sahip 
olduğu “araştırmacı kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngörür. Bu ders araştırma 
kültürünün dayandığı temel ilkeleri, bu ilkelerin felsefe temellerini benimsetme hedefine 
yönelik yöntemlerin öğrenildiği kuramsal ağırlıklı bir derstir. 

Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından 
bir diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının 
sahip olduğu “sosyal çevreye karşı sorumluluk hisseden kimlik değeri” olarak 
benimsenmesini öngören becerilerinin uygulama ağırlıklı bir derstir. 

Bu ders, mobil uygulamalarda kavramları yeni medya platformları olarak tanıtacaktır. 
Ders, web uygulama sunucularını programlamak için kullanılan modern araçların, mobil 
uygulama tasarımı ve programlamasının temel kavramlarını kapsamaktadır. Kursun 
sonunda öğrenciler takımın bir parçası olarak önemli mobil uygulamalar üretebilecekler. 



5 
 

Yaşar Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

NMED 2104 VİDEO TASARIMI VE UYGULAMALARI  4+2+0     7 

  

 

NMED 2106 YENİ MEDYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 4+0+0     7 

  

 

 

NMED 2108 YENİ MEDYA VE ETİK    2+2+0     7 

  

 

UFND 6020 PROJE KÜLTÜRÜ    2+0+0     2  

 

 

NMED 3101 YENİ MEDYA VE TASARIM STÜDYOSU I  4+4+0     10 

  

 

Bu derste öğrencilerden dersin çıktısı olarak bir video üretmeleri beklenmektedir. Bunu 
sağlamak adına ders temel kamera teknikleri, senaryo yazımı ve uygulaması ile başlar 
ve bir video oluşturmak için temel sahne unsurları ile devam eder. Ses manipülasyonu, 
görsel düzenleme ve filtreleme gibi video tasarım uygulamalarının olduğu post-
prodüksiyon sürecinin gerçekleştiği sınıf içi uygulamalar yapılır. 

Bu derste yeni medya çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri yer almaktadır. 
Ödevler aracılığıyla, öğrencilerden ders boyunca öğrendikleri kavramları ve uygulamaları 
hayata geçirmeleri beklenmektedir. Dersin çıktısı olarak hazırlanacak olarak araştırma 
planı öğrenciler tarafından sunulacak ve yorumlanacaktır. 
Bu ders, sosyal bilimlerde bilimsel araştırma prensiplerini, nitel ve nicel araştırma 
yöntemleri, yeni medyada veri toplama tekniklerini (netnografi ve veri madenciliği) ve 
raporlama pratiklerini kapsar. 

Proje Yönetimi, Yaşar Üniversitesi’nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından bir 
diğeridir; bu iddianın, akademik ve idari kadrolarının, öğrencilerinin ve mezunlarının 
sahip olduğu “projeci kimlik değeri” olarak benimsenmesini öngörür. Bu ders proje 
yönetiminin dayandığı temel ilkeleri, bu ilkelerin felsefe temellerini benimsetme 
hedefine yönelik yöntemlerin öğrenildiği kuramsal ağırlıklı bir derstir. 

Bu ders proje geliştirmenin temelleri ile başlar, daha sonra proje tasarımı ve uygulaması 
ile devam eder. Öğrencilerden dönem içerisinde iki adet proje geliştirmesi ve sunması 
beklenmektedir. Proje üretimini desteklemek için öğrencilerin bulduğu fikirler sınıf 
içerisinde tartışılacaktır. 

Öğrenci gazetecilik etiği ile ilgili kavramsal ve yaklaşımsal bilgiye sahip olurken, temel 
etik çelişkiler ve profesyönel ikilemler konusunda fikir sahibi olacaktır. Derste 
öğrendiklerini gazetecilik, basım yayın ve izleyici bazlı uygulamalarda kullanma yetisi 
edinecektir. 
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Yaşar Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

NMED 3103 KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI   4+2+0     7 

  

 

NMED 3105 SOSYAL AĞ OYUNLARI    3+2+0     6   

 

 

 

UFND 6120 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI  2+0+0     2   

 

 

 

NMED 3102 YENİ MEDYA VE TASARIM STÜDYOSU II  4+4+0     10 

  

 

 

 

Ders hazırlık ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hazırlık 
aşamasındaki konular şunlardır: oyun endüstrisinin yapısı; tarihi (edebiyat, medya 
çalışmaları ve tasarım), dağıtım ve yayın kanalları, tipik iş modelleri, pazar yapısı, pazar 
büyüklüğü ve trendleri, oyun türleri, PC, konsol ve cep telefonu platformları ve büyük 
endüstri oyuncuları, bilgisayarların tarihi, elektronik oyunlar ve oyuncaklar. Uygulama 
aşamasında konular; oyun mekaniği ve dinamikleri, analitik yaklaşım ve yinelemeli 
tasarım metodolojilerinin uygulanmasıyla sosyal medya oyunu geliştirmenin temellerini 
içermektedir. 

Girişimciliğe ilişkin temel kavramları, yalın girişimciliğin önemini, girişimci kişilerin 
özelliklerini, girişimci iş fikirleri üretme yollarını, yaratıcı düşünme yollarını, rakipleri, 
pazarı ve iş fikirlerini analiz etmeyi, iş fikrinizle ilgili değer yaratmayı, girişimci iş 
fikrinizin mali boyutlarını yönetme ve iş fikriniz kapsamındaki hizmet ve/veya ürünleri 
pazarlama süreçlerini ve araçlarını kullanabilmeyi, iş fikriniz doğrultusunda kurmayı 
düşündüğünüz işletmenin sahip olması gereken temel işletme faaliyetlerini ve iş planı 
oluşturma sürecini nasıl gerçekleştirebileceğiniz incelenecektir. 

Bu ders proje geliştirmenin temelleri ile başlar, daha sonra proje tasarımı ve uygulaması 
ile devam eder. Öğrencilerden dönem içerisinde iki adet proje geliştirmesi ve sunması 
beklenmektedir. Proje üretimini desteklemek için öğrencilerin bulduğu fikirler sınıf 
içerisinde tartışılacaktır. 

Dersin ilk yarısında UX Design ile ilgili teorik bilgiler verilir. İkinci yarıda öğrencilerin 

seçtikleri bir kavram için etkili bir UX tasarımı gerçekleştirmek için kullanıcı araştırması 

yapmaları ve bir prototip geliştirmeleri beklenmektedir. Geliştirilen ürünün ise dönem 

sonunda sunumu yapılır. 
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Yaşar Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Yeni Medya Ve İletişim Bölümü 

DERS İÇERİKLERİ 

 

DERS KODU DERS ADI     T+U+L  AKTS           İÇERİK 

 

NMED 3104 SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI   3+2+0     5  

 

NMED 4101       YENİ MEDYA BİTİRME PROJESİ I   4+8+0     15  

 

NMED 4102       YENİ MEDYA BİTİRME PROJESİ II  4+8+0     15  

 

 

Ders proje geliştirmenin temelleri ile başlar, daha sonra proje tasarımı ve uygulaması ile 
devam eder. Öğrencilerden dönem içinde bir yeni medya ve gazetecilik projesi 
gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Ders proje geliştirmenin temelleri ile başlar, daha sonra proje tasarımı ve uygulaması ile 
devam eder. Öğrencilerden dönem içinde bir yeni medya ve gazetecilik projesi 
gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Ders internet pazarlamasına ilişkin kavram ve yaklaşımlar üzerine derinlemesine bir 

bilgi çerçevesi oluştururken, dijital pazarlama ekseninde sosyal medya platformlarını 

çözümleyebilmek açısından vaka değerlendirmeleri üzerinden kullanıcı analizi yapabilme 

kabiliyeti geliştirir. 


