
 

 

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU 

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI 

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

 

HİT101       Halkla İlişkiler I                                                 3+1                                                7,0 

Halkla ilişkiler alanını, kuramlarını ve ilkelerini tanıtmak, hedef kitleleri ve bunlara uygun 

mesajları belirleme, doğru mecraları seçme ve sonuçları değerlendirme üzerinde yoğunlaşma 

amaçlanmaktadır. Halkla İlişkiler Kavramı Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları, Halkla İlişkilerin Diğer 

Bilimlerle İlişkisi (İletişim), Pazarlama – Reklam – Propaganda, Kamuoyu – Lobicilik – Davranış 

Bilimleri, Halkla İlişkililerin Temel İlkeleri, Halkla İlişkilerde TANIMA Yöntemleri, Halkla İlişkilerde 

TANITMA Yöntemleri, Kurum İmajı ve Kurum Kimliği, Kurum-içi Halkla İlişkiler, Kurum-içi Halkla 

İlişkiler, Kurum-dışı Halkla İlişkiler, Kurum-dışı Halkla İlişkiler, Örnek Olay İncelemeleri. 

HİT103      İletişim ve Etik                         4+0                                                     6,0    

Etik karar verme süreçlerinin uygulanmasını öğrenme ve etik bilinci kazanma, İletişim etiği 

kavramı; gazetecilikte, televizyonculukta, halkla ilişkilerde ve reklamcılıkta etik sorunlar ve çözüm 

önerileri; iletişim mesleklerinde özdenetim yöntemleri. Etik Kavramı ve Etik Kuramları, İletişim Etiği 

Kavramı ve Gelişmesi, Özdenetim Yöntemleri, Gazetecilikte Etik sorunlar ve Etik Kodları, Gazetecilerin 

Okuyucularına Karşı Etik Sorumlulukları, Gazetecilerin Haber Kaynaklarına Karşı Etik Sorumlulukları, 

Haberlerde Yer Alan Kişilere Karşı Etik Sorumluluklar, Piyasadan Kaynaklanan Etik Sorunlar, Savaş ve 

Çatışma Dönemlerinde Gazetecilik Etiği, Televizyon Haberciliğinde Etik Sorunlar, Halkla İlişkilerde Etik 

Sorunlar ve Etik Karar Verme Modelleri, Reklamcılıkta Etik Sorunlar, Sanal Uzay ve Etik, Küresel 

Gazetecilik Etiği. 

 İŞL109      Genel İşletme                                                                            3+1                           5,0 

Ekonomik birimler olan işletmeler ve işletmeciliğe ilişkin temel kavram ve yaklaşımlar ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırılması, Öğrenciler bu dersi aldıktan sonra, ekonominin temel unsurlarını 

teşkil eden işletmeler ile ilgili temel bilgileri edinirler. İşletmelerin hukuki ve ekonomik açıdan 

çeşitleri, kuruluş yeri seçimi yöntemleri, kuruluş çalışmaları (fizibilite) gibi temel bilgilerin yanı sıra, bir 

işletmenin temel fonksiyonları olan üretim, yönetim, pazarlama, insan kaynakları, araştırma-

geliştirme, finansman, halkla ilişkiler gibi temel işletme fonksiyonlarını öğrenerek, ekonominin 

hücreleri olan işletmelerin sağlıklı bir ekonomi için nasıl olması gerektiği ve öneminin bilincine 

ulaşırlar. Bunun yanı sıra teknolojik gelişme ve değişimlerle bağlantılı olarak kalite kavramı, verimlilik 

kavramı gibi önemli konuları öğrenirler. Örneklemeli teorik anlatımlar ile bilgilerini pekiştirerek 

mezuniyetten sonra kullanabilecekleri çok temel ve değerli bilgilere sahip olurlar. İktisat(ekonomi) İle 

İlgili Temel Kavramlar, İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, İşletme Çeşitleri Ve Sınıflandırması, Hukuki 

Sınıflandırması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi, Yönetim 

Fonksiyonu, Örgüt Teorileri Ve Organizasyon Şekilleri, Üretim Fonksiyonu, Kalite Kavramı Ve Toplam 

Kalite Yönetimi Felsefesi, Pazarlama Fonksiyonu, Finansman Fonksiyonu, İnsan Kaynakları (Personel) 

Fonksiyonu, Halkla İlişkiler Fonksiyonu. 



 

 

 

HUK153           Hukukun Temel Kavramları                                              3+0                            4,0 

Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile 

karşılaştırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, 

normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, 

sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca 

kavram ve konulardır. Hukuk kurallarının tanımı ve özellikleri Pozitif hukukun kaynakları Kanunların 

uygulanması Kamu hukuku kapsamına giren hukuk dalları Özel hukuk kapsamına giren hukuk dalları 

Hukuk kurallarının yaptırımı Türk yargı sistemi. 

 ATA101           Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I                                              2+0                  2,0 

Cumhuriyet Öncesi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın gerekliliği, İnkılâp 

kavramı ve Atatürk. Osmanlı devletinin yıkılmasındaki iç ve dış sebepler, Osmanlı Yenilik Hareketleri, 

Tanzimat ve Islahat Fermanı, Yenileşme Hareketleri, Anayasal Düzene Geçiş, I. Ve II. Meşrutiyetin 

İlanı. Osmanlı Devletinin Yıkılma sürecine girmesi, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı. I. Dünya Savaşı 

ve Sonuçları. Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgallerin başlaması, İşgallere karşı ilk tepkiler. Mustafa 

Kemal Atatürk ve Türk Milletini Teşkilâtlandırması; Mustafa Kemal Atatürk´ün kişilik özellikleri; 

Mustafa Kemal Atatürk´ün görevleri; Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkışı; Amasya Genelgesi; 

Kongreler, Misak-ı Millî. Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi; Millî 

Mücadele´ye karşı hareketler. Kuvâ-yı Millîye ve cepheleri. Sevr dayatması: Sevr´e karşı Türk 

Milletinin varlık mücadelesi. Düzenli Ordunun Kurulması, İnönü Savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları. 

Tekalli-fi Milliye Emirleri, Başkomutanlık Yasası, Sakarya Muharebesi; Büyük Taarruz. Millî Mücadele 

Dönemi Türk Dış Politikası. Antlaşmalar Dönemi: Mudanya Ateşkes Antlaşması; Lozan Barış 

Antlaşması. 

ENG 101              İngilizce I                                                                                        2+0                       2,0 

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve 

sayılamayan isimler; Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, 

Should, Shouldn't, Must, Mustn't, Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; 

Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü. 

TRK101               Türk Dili I                                                                                           2+0                         2,0 

Dil nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, Dil -kültür– ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Dünya Dilleri: Dil 

aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçesinin Özellikleri: Ses özellikleri, Biçim 

özellikleri, Cümle özellikleri; Yazım Kuralları; Noktalama İşaretleri; Kelime Türleri: Kelimelerin Ses 

Yapısı; İsimler, Fiiller, Zarflar, Anlatım Öğeleri ve Türleri; Ana Düşünce, Yardımcı Düşünceler; Konu ve 

Konu Türleri; Açıklama, Betimleme, Tartışma, Öyküleme, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri. 

ENF101              Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 

Bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama, sunu hazırlama, 

internet kullanımı), Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama (3). Windows XP 

işletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma (6). Ofis XP in dosya yapısına ilişkin ortak 

işlemlerini yapma (3,6). WORD XP paket programını tanımlama ve programın görünümü ve düzeni ile 



 

 

ilgili temel işlemleri yapma. WORD XP paket programında belgeye nesne ekleme (6). WORD XP paket 

programında belgeyi biçimlendirme (4,5). WORD XP paket programında tablolarla çalışma (1).  Ms 

Excel 2000 Paket Programını Temel Düzeyde Kullanma (9). Microsoft PowerPoint XP paket programını 

tanıma ve kullanabilme ve herhangi bir konuda sunu hazırlayabilme (11). Internet ortamında bilgiye 

ulaşabilme ve iletişim kurabilme. 

II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

HİT106              Halkla İlişkiler II                                              3+1                                 6,0    

Halkla İlişkiler uygulama süreçleri, İmaj ve imaj geliştirme, Kriz yönetimi, Halkla 

ilişkilerin ahlaki yönü. 
 

GEK110             Genel Ekonomi                                         4+0                                           4,0       

Ekonomi yönetimi ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. -Ekonomi 

kavramı, fırsat maliyetleri ve ekonomik faaliyetleri analiz etmek, - Ekonomik hedef, talep, arz ve 

piyasa dengesini izlemek - Milli gelir, para, enflasyon, istihdam ve işsizliği analiz etmek- Dış ticareti 

incelemek- Örnek kurumda ekonomi uygulamaları yapmak. 

HİT104                  İletişim Hukuku                             3+0                        5,0 

Öğrencilere iletişim hukukunun temel kavramlarını tanıtmak, temel hak ve özgürlükler ile 

iletişim alanı arasındaki bağı kavratmak  ve fikri haklarla ilgili bilgi kazandırmaktır. İletişim alanını 

temel hak ve özgürlükler rejimi çerçevesinde değerlendirir. İletişimin öznelerini ayırt eder. İletişimin 

öznelerinin anayasal hak ve özgürlüklerini tanımlar. İletişim alanı üzerinde denetim ve gözetim 

yetkisinin kimler tarafından ve nasıl kullanılabileceğini açıklar. Devletin denetim ve gözetim yetkisine 

ilişkin temel ilkeleri açıklar. Denetim ve gözetim yetkisine sahip devlet kuruluşlarını tanır. Devlet dışı 

örgütlerin denetim yetkilerini açıklar. Türkiye’de haberleşme özgürlüğünün gelişimi aşamalarını ayırt 

eder. Haberleşme özgürlüğü kavramını analiz eder. Haberleşme özgürlüğü ile bilgi edinme, yayma ve 

eleştirme hak ve özgürlükleri arasında ilişki kurar. Haberleşme özgürlüğünün sınırlarını gösterir. 

Haberleşme özgürlüğünün sınırlandırılma gerekçelerini ayırt eder. Basın rejiminin unsurlarını ve 

ilkelerini açıklar. Radyo televizyon rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar. Teknolojik gelişmelere 

yanıt olarak iletişim hukuku içinde geliştirilen çözümleri değerlendirir. Fikri hakların korunması 

rejiminin unsurlarını ve ilkelerini açıklar. Fikri haklarla ilgili temel kavramları tanır. Eser türlerini 

ayırt eder. Korunan hakların kapsamını değerlendirir. İdari ve yargısal korunma mekanizmalarını 

karşılaştırır. 

HİT102             Habercilik Teknikleri                                         4+0              5,0 

Bu ders kapsamında haber toplama ve yazma teknikleri, haber kaynakları ve kullanımı, 

haberin toplumsal işlevi ve sosyolojik önemi ele alınacaktır. Haber kavramını açıklayabilmek, Haber 

toplama yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek, Haber yazma yöntem ve tekniklerini 

uygulayabilmek, Haber, toplum, siyaset ve kültür arasındaki ilişkiyi tartışabilmek, Haberin tanımı, 

haber kavramının tarifi, önemi, özellikleri. Haber Sosyolojisi – Medya, Toplum ve Kültür. Haber 

Sosyolojisi – Medya, Toplum ve Kültür. Haber Toplama Teknikleri – I -Haber Kaynakları -Birincil ve 

ikincil kaynaklar. İletişim Modelleri ve Habercilik. Haber Yazma Teknikleri – I -Başlık, giriş, gövde. 

Haber yazmada temel ilkeler -5N1K kuralı. Haber Yazma Teknikleri – II -Haberin tümünü yazma -



 

 

Haberi tekrar yazma. Haber Fotoğrafçılığı -Foto Muhabirliği -Haberde fotoğraf unsuru -Fotoğraf altı 

haber yazma tekniği. 

İST110            İstatistik                                                       2+1                    4,0 

 İstatistiğin tanımı, uygulama alanları, temel kavramları, verilerin düzenlenmesi, histogram-
poligon, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, medyan, mod vb.), dağılım ölçüleri (standart sapma, 
varyans vb.), olasılık, permütasyon, kombinasyon, dağılım çeşitleri, regrasyon, korelasyon, Ki Kare 
bağımlılık testi, deneme tekniklerinin ana prensipleri, varyans analizi, tek yönlü gruplandırma, iki 
yönlü gruplandırma, faktoriyel denemeler, bölünmüş parseller denemeleri ve analizleri, tesadüf 
parselleri, tesadüf blokları, latin kare deneme desenleri, belirlenmiş parseller ve uygulamalar. 

 

TRK102         Türk Dili II                                                                 2+0                  2,0 

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma; Öykü, Roman, Öğretici Yazma; Makale, 

Araştırma, Özgeçmiş, Dilekçe, Rapor, Hazırlıklı Konuşma; Noktalama ve Yazım Kuralları: Noktalamanın 

Yazılı Anlatımdaki Önemi; Yazım Kurallarının Kullanımı; Özel veya Resmi Teşebbüslerde Dilin 

Kurallarına Uygun Kullanımı; Anlatım Bozuklukları; Doğru Anlatımın Kişisel ve Toplumsal İletişimdeki 

Önemi; Sözcüklerle İlgili Anlatım Yanlışları; Dilimizin Başka Dillerden Etkilenmesinde Ortaya Çıkan 

Anlatım Bozuklukları; Günümüz Dil Problemleri; Sözlü ve Yazılı Anlatımda Başarı. 

 

ATA102            Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                     2+0                    2,0         

Cumhuriyetin kurulması için yapılan hazırlıklar; Saltanatın kaldırılması; Cumhuriyetin ilânı. 

Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş denemeleri, Cumhuriyete Yönelik Tehditler. Milliyetçilik: Atatürk´ ün 

tarih ve dil anlayışı; Atatürk e göre Türk milli eğitimin esasları; Atatürk ün millet ve kültür anlayışı. 

Laiklik: Halifelik ve halifeliğin kaldırılması; Tekke ve zaviyelerin kaldırılması; Atatürk ve din; Laiklik. 

Halkçılık: Sosyal alandaki inkılâplar; Halkçılık. Devletçilik: İktisadi alandaki inkılâplar (İzmir İktisat 

Kongresi ve kararları). İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık. 

İnkılâpçılık: Hukuki alanda yapılan inkılâplar; Anayasa hareketleri; İnkılâpçılık. Dış politika: Mustafa 

Kemal Atatürk´ ün dış politika esasları.. Milletlerarası birlikler: Milletler cemiyetinin kuruluşu; Balkan 

antantı; Sadabat paktı, Hatay’ın Anavatana Katılması. II. Dünya savaşı öncesinde Türkiye Avrupa 

münasebetleri. II. Dünya savaşı sonrası Türkiye. Kıbrıs meselesi ve Türk Yunan ilişkileri. Türkiye´ ye 

yönelik tehditler: Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik tehditler; üniter devlet yapısına yönelik 

tehditler. 

ENG102               İngilizce II                                                                                        2+0                     2,0 

Zamanlar: Şimdiki zaman, Geniş zaman, Geçmiş zaman, Gelecek zaman yapıları; Kipler: Might, 

Could, Can, Must, May; Zarflar: Yer, Yön, Amaç, Hal zarfları; Sıfatlar: Sıfatların sırası, Karşılaştırma, 

Üstünlük belirten yapılar; Edilgen Yapı: Şimdiki, Geniş, Geçmiş, Gelecek zamanda edilgen yapı; Şart 

Cümlecikleri; Sıfat Tümceleri; Aktarım Cümleleri; Fiil Yapıları: To, -Ing; İsim Cümlecikleri; Zarf 

Cümlecikleri; Karşılaştırmalı Yapılar. 

 



 

 

III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

HİT201      Reklamcılık                                                                           3+1             5,0 
Reklam kavramı ve türleri; reklam iletişimi; reklam ve pazarlama arasındaki ilişki; 

reklam tarihi ve küreselleşme; reklam süreci; reklam sürecinde yer alan kişi ve 
organizayonlar; reklamveren, medya ve reklam ajanslarının reklamcılıktaki yetki ve 
sorumlulukları; tüketici davranışları ve reklam; reklam araştırmaları; reklam bütçeleri 
oluşturmanın temelleri; reklam ve halkla ilişkiler arasındaki etkileşim; reklamda kampanya 
süreci.  
 
 
HİT203   Grafik Tasarımı                                                                    3+1                 5,0 
 

Derste ele alına konular: Logo Tasarımı, Kurum Kimliği, Paket Tasarımı, Dış mekan 
reklamcılık, proje ve Tasarımda Zaman Yönetimi ile ilgili çalışmalar. 
 
 
HİT205      Halkla İlişkiler Ve Uygulamaları                                        3+1                 6,0 

 
Halkla ilişkiler uygulamalarını etkileyen siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 

unsurlar; Osmanlı Devleti’nde halkla ilişkiler uygulaması niteliğindeki yöntemler; Cumhuriyet 
dönemi halkla ilişkiler uygulamaları; 1940-1960 yıllarında Türkiye’de halkla ilişkiler; 
Türkiye’de halkla ilişkilerin bir uzmanlık alanı olarak geliştirilmesine yönelik ilk çalışmalar; 
1980 sonrası Türkiye’de halkla ilişkiler uygulamalarında yaşanan değişimler; Türkiye’de halkla 
ilişkilerin sektörel çeşitlenmesi; Türkiye’de yeni iletişim teknolojilerinin halkla ilişkilere 
yansımaları.   
 

IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

Medya Pazarlama                                                                4+0                                 6,0 

Bu derste öncelikle dijital pazarlama iletişimine ilişkin terimler aktarılmakta ve dijital 
düşünce yapısı kazandırılmaktadır. Bir dijital stratejinin başarıya ulaşması için öncelikle 
reklamcılıktaki en son teknolojileri, mecraları ve oyuncuları iyi tanımak gerekir. Bu dersin 
amacı dijital stratejiye ulaşmak için pazarlama iletişimi oyuncularını , kanallarını ve 
teknolojilerini yakından tanımaktır.\nDerste özellikle Google’ın reklam teknoloji ürünlerinden 
ve Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından 
yararlanılacaktır. Ayrıca, örnek olay analizleriyle markaların dijital iletişim stratejilerini nasıl 
oluşturduğu ve performans değerlendirdiği öğrencilerle paylaşılacaktır. 
 
Siyasal İletişim ve Lobicilik                                               4+0                        5,0 
 

Siyaset ve iletişim kavramları arasındaki bağlantıları açıklar. Siyasal iletişimin temel 
aktörlerini ayırt eder. Farklı siyasal iletişim kavrayışlarını açıklar. Bilgi ve belge kaynakları 



 

 

olarak kütüphanelerden yararlanma yollarını tanır. Çeşitli ortamlarda not tutabilir. Siyasal 
iletişime yönelik ana akım ve eleştirel yaklaşımların temel iddialarını ayırt eder. İletişim 
özgürlüğü ve basın özgürlüğü arasındaki farkları açıklar. Liberal demokrasilerde siyasal 
iletişimin tarihsel gelişimini ve kurumlaşma sürecini açıklar.1950 sonrasında siyasal iletişimin 
akademik bir alan olarak gelişiminin evrelerini tanır. Yeni liberal ekonomi politikalarla siyasal 
iletişimdeki yeni eğilimler arasındaki ilişkiyi açıklar. Siyasal iletişimde uzmanların ve 
profesyonellerin rolünü değerlendirir. Siyasal karar alma süreçlerinin uzmanlaşmasının 
sonuçlarını yorumlar. Seçim kampanyalarının profesyonelleşmesinin getirdiği sonuçları 
değerlendirir. Siyasal iletişim, yeni toplumsal hareketler ve iletişim özgürlüğü arasındaki 
ilişkiyi değerlendirir. Bilgi ve iktidar dağılımı süreçlerinin uluslararası boyutlarını açıklar. 
 
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları                                   4+0                           5,0 
 

Derste öğrencilerin protokol ve sosyal davranış kurallarına yönelik bilgilerin 
arttırılması sağlanmakta ve protokol bilgisini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği 
Protokol kavramı hakkında öğrenciler bilgi sahibi olmakta ve kurum-kuruluşlarda protokol 
kurallarını uygulamak hakkında gerekli donanım edinilmektedir. Dersin Kitabı Protokol ve 
Sosyal Davranış Kuralları ilgili Ders kitabı, Ders Materyali ders notları, görsel ve işitsel ders 
gereçleri, iş talimatları, iş tanımları ve mevzuat Yardımcı Kaynaklar yardımcı kitaplar, Öğretim 
Yöntemleri sözlü anlatım. 
 
Staj                                                                                          0+0                                     2,0 
 
Öğrencinin bir iş yerinde staj yapması. 
 
III VE IV YARIYIL MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER (MS) 
 
 
  BÜR223        Toplam Kalite Yönetimi                                         3+0                4,0                                                  

 
Yönetim kavramı ve tarihsel gelişimi, yönetim fonksiyonları (planlama, örgütleme, yürütme, 

eşgüdüm, denetim), Üretim; üretim faktörleri, üretim şekilleri, toplam kalite yönetiminde tarihsel 
gelişim, kalite kavramı ve temel ilkeleri, kalite güvence sistemleri, ISO 9000 serisi, toplam kalite 
yönetiminin esasları, zaman yönetimi, kalite başarı halkaları, organizasyonel öğrenme, kalite güvenliği 
ve HACCP. Gıda sektöründe kalite güvenliği ve gıdalardaki riskler. 
 
 
HİT221               Müşteri İlişkileri Yönetimi                                          3+0                   4,0 
 

Karlılığı maksimize etme; müşteri seçim matrisi; müşteri karlılığını yönetme; müşteri 
karlılığını maksimize etme; sadakat ve karlılığı aynı anda yönetme; pazarlama ve iletişim 
stratejileri arasında kaynakları optimum tahsis etme; doğru müşteriye doğru ürünü doğru 
zamanda seçme; müşterilerin yıpranmasını önleme; çok kanalla satın alma yapan müşterileri 
yönetme; markalara yatırımları müşteri karlılığı ile ilişkilendirme; karlı müşterileri kazanma; 
müşterinin referans alma davranışını yönetme; kurumsal ve uygulama zorlukları; müşteri 
ilişkileri yönetiminin geleceği. 
 
 



 

 

HİT223        Tanıtım ve Promosyon Stratejileri                                  3+0                         4.0 
 

Kıyasıya rekabetin yaşandığı piyasalarda, işletmelerin birbirlerinden farklı olan 
yönlerinin ortaya çıkarma çabalarının yanında, imaj yaratma, marka yaratma, daha fazla 
piyasa payı, satış oranlarını yükseltme gibi kaygılarını, bir nebze azaltmalarının yolu 
pazarlama iletişiminden geçmektedir. Bu derste, ilk önce pazarlama iletişiminin tüm unsurları 
incelenmekte ardından ise işletme yapısına, faaliyet alanına, büyüklüğüne, vb. diğer 
unsurlara göre işletmenin kullanması gereken bütünleşik pazarlama karması 
oluşturulmaktadır. 
 
HİT225 Marka ve Marka stratejileri                                               3+0                  4.0 
 

Markanın tanımı; markalaşmanın önemi; marka kimliği ve bileşenleri; marka ve 
kurumsal çağrışımlar; marka kişiliği; marka kimliği uygulamaları; marka stratejisi ve tutarlılık; 
marka iletişiminin yönetimi; markaların revizyonu ve yeniden yaratılması; marka yaratma 
sürecinin yönetimi; markalar için yeni medya yönetimi.  
 
HİT227 Medya Okuryazarlığı                                                        3+0                4,0 
 

Medyanın tanımı ve türleri; medyada söylem ve içerik; medya okuryazarlığı kavramı 

ve kavramın gelişimi; medya okuryazarlığı eğitimi ve ülkelerin medya okuryazarlığı 

konusundaki yaklaşımları; globalleşme sürecinde yeni kitle iletişim araçları ve medya 

kavramının gelişim süreci; medya ve demokrasi ilişkisi; medyada ayrımcılık ve çoğulculuk; 

medya sahipliği ve tekelleşme; bilişim endüstrisinin içinde medya okuryazarlığı.  

  

HİT229  Görsel İletişim                                                              3+0             4,0 

 
Dersin amacı, öğrencilerin iki boyutlu basılı tasarım konusundaki bilgilerini pekiştirmek ve 

farklı metotları bir araya getirerek yaratıcı projeler üretmelerini sağlamaktır. Bu derste öğrencilere, 
Tipografi, sayfa düzeni, kurumsal kimlik tasarımına giriş, dijital illüstrasyon, baskı teknikleri vb. 
Konuları ile alakalı endüstriyel standartlarda basılı medya tasarımları yaptırılır. 
 
HİT231   Stratejik Yönetim                                                         3+0                  4,0 
 

Stratejik Yönetim ile ilgili teorik bilgi sunmak stratejik yönetim kavramı ve özellikleri 

/ stratejik yönetim sürecinin evreleri / stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi / stratejik 

planlama ve amaçlar sistemi / işletmenin temel ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları / 

çevresel imkan ve sınırlamalar (işletme analizi) / strateji seçiminde portföy analizleri / strateji 

seçiminde portföy analizleri / strateji seçiminde portföy analizleri (devam) / işletme 

stratejilerine genel bir bakış / işletme tepe yönetimi düzeyinde geliştirilen stratejiler / işletme 

düzeyinde geliştirilen stratejiler / fonksiyonel bölümlerde geliştirilen stratejiler / stratejinin 

yürütülmesi / strateji ve örgüt yapısı / örgüt kültürü, liderlik ve strateji / stratejinin 

değerlendirilmesi ve kontrolü / örnek olay incelemesi. 

 

 

HİT233 İnsan Kaynakları                                               3+0                           4,0 

 

İKY’nin tanımı verilmekte ve İKY’nin küreselleşen dünyamızda neden önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. İKY’nin tarihsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. İKY nin önemini arttıran 



 

 

sorunlara değinilmektedir. Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi arasındaki 
farklılıklara değinilmektedir. İnsan Kaynaklarının özellikleri vurgulanmaktadır. İnsan 
Kaynakları Yönetiminin işlevleri ve İKY’nin uygulama alanları üzerinde durulmaktadır. İKY’nin 
amaçları vurgulanmaktadır. İçsel ve dışsal çevre faktörleri incelenmektedir. İş analizi, iş 
tanımı ve iş tasarımı açıklanmaktadır. İş zenginleştirmenin yararları üzerinde durulmaktadır. 
Performans değerlendirme ve performans yönetimi incelenmektedir. İnsan kaynakları 
planlaması üzerinde durulmaktadır. İnsan kaynaklarının sağlanması incelenmektedir. İnsan 
kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme üzerinde durulmaktadır. Ücret yönetimi sistemi 
değerlendirilmektedir. Kariyer yönetimi ve kariyer planlama açıklanmaktadır. Motivasyon 
konusu incelenmektedir. İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için alınması 
gereken önlemler incelenmektedir. Derste soru-cevap, beyin fırtınası, örnek olay, grup 
çalışması gibi yöntemler kullanılmaktadır. 
 
HİT235      Örgütsel Psikoloji                                         3+0                    4,0          
 

Örgüt psikolojisine giriş, çekicilik ve sosyalleşme, iş memnuniyeti ve bağlılık, 
kurumlarda üretici ve üretim karşıtı davranış, motivasyon teorileri, grup davranışına giriş ve 
grup etkililiği. 
 
 
HİT237     Yönetim Organizasyon                                       3+0               4,0 

Yönetim kavramının, tanımını ve özelliklerini açıklar; yönetim biliminin diğer bilim dallarıyla 

olan ilişkilerini gösterir. Yönetimin ve yöneticinin görevlerini ve şahıslar arası rollerini açıklar. Yönetim 

düzeylerini gösterir; yönetim düzeyleri arasındaki ilişkiyi açıklar. Organizasyon kavramını tanımlar, 

organizasyona duyulan ihtiyacın temel nedenlerini açıklar. Yönetim bilimi uzmanlarının geliştirdiği 

yönetim kuramlarının neler olduğunu açıklar. Yönetim kuramlarını genel ilişkisini sayar bunlara 

yöneltilen eleştirileri açıklar. Yönetimin geleneksel ve çağdaş kuramlarının ortak ve farklı yanlarını 

sıralar, çağdaş yaklaşımlarını ortaya çıkış nedenlerini açıklar. Yönetim fonksiyonlarını sayar, yönetim 

fonksiyonlarının geleneksel ve çağdaş işlevlerindeki farklılığı açıklar. Çağdaş yönetim yaklaşımlarını ( 

Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği, Reorganizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel 

Yalınlaşma, Örgütsel Yataylaşma, Öğrenen Organizasyon vd ) açıklar. Çağdaş yönetim yaklaşımlarını, 

bir yönetim teorisi mi yoksa bir yönetim tekniği mi olduğunu açıklar. Çağdaş yönetim yaklaşımlarının, 

örgütsel faaliyetlerdeki yerini ve önemini açıklar. Örgüt kuramlarına etki eden ve örgütsel değişime 

neden olan faktörleri açıklar. Örgüt ve örgütsel iletişim kavramlarını tanımlar, örgütsel verimlilik ve 

etkinlikte iletişimin yeri ve önemini açıklar. Örgütsel iletişimin fonksiyonlarının neler olduğunu açıklar. 

Örgütsel iletişimin amacının neler olduğunu açıklar ve bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğini gösterir. 

Örgütsel iletişimi etkileyen faktörlerin neler olduğunu sayar; örgütlerde iletişim yönlerini açıklar. 

HİT239   Kurumsal İletişim                                                3+0                     4,0 

Bir işin düzenli ve verimli olabilmesi tüm çalışanların, müşterilerin ve paydaşların iletişim 

olgusunun çok iyi olması, kavramaları ve içselleştirmeleri çok iyi uygulayabilmeleri gerekmektedir. 

Kurumsal iletişimde önemli ve aktif olan, haberleşmenin bazı ahlaki değerlere ve uyum içerisinde ortak 

mesajlaşışını algılamalarını ve bunu sürekli kılmalarını gerekli hale getirmektedir. Kurumsal İletişim 

Ders, haberleşmenin iyi bir plan çevresinde etkinlik ve uygulamalarını şeffaflık içinde tüm paydaşlarla 

ortak paylaşımın nasıl yapılması gerektiğini göstermek ve katılımcıları bu hususlarda bilinçlendirmektir. 



 

 

Kurumsal İletişim Ders; iş arkadaşlarınızın ve ortaklarınızın sizi anlayarak ve isteyerek dinlemesini 

kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. 

HİT241  Marka ve yönetimi                                                      3+0                  4,0 

Halkla ilişkiler ve pazarlama alanında önemli bir kavram olan “marka”nın ne anlama 

geldiği ve neden günümüzde bu kadar önemli olduğunun anlaşılmasını amaçlamaktadır. Aynı 

zamanda öğrencilerin markanın bileşenlerini bilmeleri ve bu doğrultuda bir markanın nasıl 

yönetildiğini anlamaları ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.  

HİT243  Fikri Mülkiyet Hukuku                                   2+1               4.0 

Fikri mülkiyet kavramı, fikri hakların tanımı ve türleri, fikri mülkiyetin amaç, koruma 

ve sınırlar bakımından incelenmesi, fikri mülkiyet hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri, 

ulusal ve uluslararası kuruluşlar. 

HİT245   Borçlar Hukuku                                                3+0                4.0 

Borçlar Hukukunun Konusu, Bazı Temel Kavramlar, Borç İlişkisinin Nitelikleri, Borçlar 

Hukukuna Hakim Prensipler, Sözleşme Kavramı ve Sözleşmelerin Türleri, Sözleşmenin 

Kurulması, Sözleşmenin Geçerliliği ve Hüküm İfade Etmesi İçin Aranan Şartlar, Sözleşmenin 

Hükümsüzlüğü, Sözleşme Yapma Zorunluluğu, Sözleşmenin Yorumlanması, Tamamlanması 

ve Sözleşmede Değişiklik Yapılması, Tek Taraflı İrade İle Borç İlişkisi Kurulması, Sebebi 

Gösterilmeden Borç İkrarı, Temsil, Borçların İfası, İfada Borçlunun ve Alacaklının Rolü, İfanın 

Konusu, İfa Zamanı ve İfa Yeri, İfanın İspatını Sağlayacak Tedbirler, İki Tarafa Borç Yükleyen 

Akitte İfa, Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi: Özellikle Alacak Temerrüdü, Borcun İfa 

Edilmemesi Kavramına Giren Durumlar, Borçlu Temerrüdünün Sonuçları Borçların Sona 

Ermesi: İbra, Yenileme konuları işlenir. 

HİT247  Marka ve Patent Hukuku                                          2+1              4,0 

Markalar hukuku (marka hakkının kazanılması, kapsamı, sona ermesi; marka 

kullanılması zorunluluğu, markanın ve marka başvurusunun hukuki işlemlere konu olması, 

markanın hükümsüzlüğü, marka hakkının ihlali ve koruma mekanizmaları), patent hukuku 

(buluş kavramı ve patent verilebilirlik koşulları, buluş sahibi ve hakkı, patent başvurusu, 

patent hakkından doğan haklar ve bunların sınırları, patentin ve başvurunun hukuki işlemlere 

konu olması, patentin hükümsüzlüğü ve patent hakkının sona ermesi, patent hakkının ihlali 

ve korunma mekanizmaları) dersin içeriğini oluşturur. 

HİT249 GENEL MUHASEBE                                           3+O                                       4,0 

Muhasebenin tarihi gelişimini ve bir işletmenin ticari hayatındaki önemini açıklar. 
Hesaplarla ilgili kavramlardan; hesap açma, hesabın kalan vermesi ve hesabın kapanmasını 
açıklar. Muhasebe kayıt usullerinden tek taraflı ve çift taraflı kayıt usulünü açıklar ve uygular. 
Muhasebede kullanılan defter ve belgelerden belli başlılarının fonksiyonlarını söyler ve 
düzenler. Bilanço temel denklemine göre bir bilanço düzenler. Tekdüzen muhasebe 
sistemine göre bilanço düzenleme ilkelerini açıklar.  Bilançoda yer alan;  



 

 

 Dönen varlıklarla ilgili hesapların, 

 Duran varlıklarla ilgili hesapların, 

 Kısa vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, 

 Uzun vadeli yabancı kaynaklarla ilgili hesapların, 

 Öz kaynaklarla ilgili hesapların, Özelliklerini açıklar ve muhasebe kayıtlarını yapabilir. 

Tek düzen muhasebe sistemine uygun özet ve ayrıntılı bilanço düzenleyebilir. Gelir ve gider 
hesapları ile maliyet hesaplarının işleyişini açıklar. Gelir tablosu hesapları ile bilanço hesapları 
arasındaki farkı açıklar. Brüt satış karı veya zararının, faaliyet karı veya zararının, olağan kar 
veya zararın, dönem karı veya zararının ve dönem net karı veya zararının nasıl oluştuğunu 
açıklar. Gelir tablosunun brüt satışı karı veya zararı ile ilgili bölümünü düzenler. 

HİT251 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları                          3+0                               4,0 

Gelir Vergisi temel kavramları, unsurları, Ticari kazanç, Zirai kazanç, Serbest Meslek 

Kazancı, Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve 

İratlar, Gelirin beyanı, Gelir Vergisinin tarhı ve ödenmesi, Kurumlar vergisi konusu, vergiyi 

doğuran olay, mükellefleri ve mükellefiyet, matrahı, beyanı, verginin tarhı, ödenmesi, 

kesintiler, Tasfiye-birleşme, devir, tür değiştirme, bölünme ve hisse değişimi hallerinde 

matrah tespiti. KDV konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olay, matrah, oran ve indirim, KDV’de 

vergi sorumluluğu ve tevkifat, KDV’de muafiyet ve istisnalar, BSMV, Özel İletişim Vergisi, Şans 

Oyunları Vergisi, Damga V., Gümrük V., Belediye Gelirleri Kanununca Alınan Vergiler, MTV, 

Emlak Vergisi 

HİT253 SOSYOLOJİ                                                                      3+0                                       4,0  

 Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi, 

Sosyolojinin tanımı ve kökenleri, Sosyolojik araştırmalarda kullanılan veri toplama ve analiz etme 

yöntemleri, Sosyolojik düşüncenin gelişimi: kuramlar ve perspektifler, Kültür ve toplum, Sosyalleşme, 

Toplumsal yapı ve toplumsal etkileşim, Toplumsal gruplar, Kolektif eylemler ve toplumsal akımlar, 

Toplumsal tabakalaşma, Sapma ve toplumsal kontrol, Toplumsal değişim ve toplum türleri, Bürokrasi 

ve resmi organizasyonlar konuları işlenir.  

HİT255 Reklam ve Tanıtım Kampanyaları                     2+1                                          4,0 

Teori ile uygulamayı birleştirerek reklam kampanyalarından örneklerle reklam 

analizleri 

 

HİT257 Medya Planlama                                               2+1                                          4,0 

 Bu derste günümüz reklamcılığında çok önemli bir yeri olan medya planlamanın temel 

kavramları ve aşamaları ele alınacaktır. Halkla ilişkiler alanında görevli her düzeydeki 

yönetici, danışman ve uygulamacı için gerekli olan stratejik halkla ilişkiler sürecinin nasıl 

yönetileceği bu dersin konusunu teşkil etmektedir. Etkin yaratıcılık sadece ilham ve 

yetenekten değil, dikkatli, öngörü sahibi ölçümlenebilir şekilde hazırlanmış planlardan 



 

 

beslenmektedir. Stratejik planlama ve yönetim teknikleri geleceğin halkla ilişkiler 

profesyonellerinin yaratıcı düşünürken daha fazla organize olmalarına, metodolojik 

düşünürken çalışmalarına daha fazla yaratıcı enerji katmalarına yardımcı olacaktır. Halkla 

ilişkiler çalışmalarının başarısı belirlediği medya stratejileri ve planları ile doğrudan ilintilidir. 

Bu derste vaka çalışmaları analiz edilerek konu etkileşimli bir şekilde aktarılacaktır.  

HİT259    Siyasal İletişim                                               3+0                                       4,0 

 Siyasal iletişimle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemek. 2. Siyasal 

iletişimi hem geleneksel hem de eleştirel bir perspektif içerisinde çözümlemek. 3. Siyasal 

iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü ortaya koymak. 4. Politik konuşma ve politik 

söylem üzerinde medya etkilerini çözümlemek. 5. Siyasal iletişimdeki uzmanlaşmanın siyasal 

kampanyalar, siyasal pazarlama, siyasal reklamlar üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığını 

ortaya koymak. 6. Seçmenin oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek unsurları 

belirlemek. 7. Bireyin siyasetin bir öznesi olabilmesinde sivil toplumun, sivil itaatsizlik 

eylemlerinin, yeni toplumsal hareketlerin rolünü ortaya koymak. 

HİT261 Halkla İlişkiler Ve Reklamda Fotoğrafçılık                   2+1                       4,0 

Fotoğraf stüdyosunun nasıl olması gerektiği ve içerisinde bulunan malzemelerin 

özellikleri ve bu malzemelerin hangi konularda nasıl kullanılacağı anlatılır. Stillife çekimlerde 

fotoğrafik tasarlama unsurlarının ne olduğu ve aynı zamanda portre fotoğrafının incelikleri 

anlatılacaktır. Ayrıca reklam fotoğrafının tarihi örneklerle anlatılacak ve uygulamalar 

yapılacaktır. 

HİT263 Uygarlık Tarihi                                                                  3+0                          4,0 

 Kültürün doğuşunu açıklar. Uygarlık kavramını tanımlar. Dünya tarihindeki farklı 

uygarlıkların kökenlerini karşılaştırır. Dünya tarihindeki farklı uygarlık örneklerini 

değerlendirir. 

Aydınlanmanın uygarlık tarihinde ortaya koyduğu dönüşümleri analiz eder. Yeni 

keşifler ve sömürgeciliğin uygarlık tarihindeki yerini analiz eder. Yirminci yüzyılda, bilim, 

sanat ve felsefe alanındaki arayışları yorumlar. Küreselleşme, yeni sömürgecilik ve 

emperyalizmin uygarlık tarihindeki rolünü analiz eder. 

 

HİT265 Kurumsal Sosyal Sorumluluk                                   2+1                              4,0 

 Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, 

işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal 

bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir derstir. 

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, 

Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Ders 

kapsamında Valilik ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 



 

 

HİT267 Kriz İletişi ve Yönetimi                                                      2+1                                   4,0 

 Bu ders ticari işletmeler ve diğer örgütlerin uyguladığı kriz yönetimi programlarının 

planlaması, gelişimi ve uygulamasının yanı sıra kriz sırasında paydaşlarla kurulacak iletişim için 

gereken halkla ilişkiler tekniklerine odaklanır. 

HİT269  Psikoloji                                                                                3+0                                     4,0  

 Dersin temel amacı psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları 

hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri 

konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır. Bu amaçlarla, psikolojinin tarihsel gelişimi, 

araştırma yöntemleri, duyum ve algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları 

psikopatoloji konularına yer verilecektir. 

 

MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER HAVUZU (MOS)  

MOS101 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM ( 2+0 2,0 )  

 İletişimin tanımı, türleri, öğeleri, işlevleri. Sözlü ve yazılı iletişim teknikleri ve türleri, 

Meslek yaşamında iletişim. Grup ve Kitle iletişimi. İletişim araçları ve kanalları. Grafik 

İletişim ve kullanım alanları. Etik ve mesleki etik.  

MOS102 GİRİŞİMCİLİK (2+0 2,0) 

  Girişimcilik nedir? Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimci özellikleri, 

girişimci ve yöneticinin karşılaştırılması, Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ)ve yapısı, 

Küçük işletmelerin hukuki yapısı, kuruluş yeri seçimi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

ekonomik ve sosyal faydaları, küçük işletmelerin geleceği konularını içerir.  

MOS103 EKİP LİDERLİĞİ (2+0 2,0)  

 Liderliğin insan kaynakları yönetimi üzerindeki önemli etkisinin anlaşılması ve insan 

kaynaklarının etkin kullanılması yönünde gereken tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır.  

MOS105 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR (2+0 2,0) 

  Kalite Kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe 

önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, 

süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve 

örnekleme, Toplam Kalite Kontrol konularını içerir.  

MOS106 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE SEMİNER (2+0 2,0) 

  Bilim tarihi, sosyal ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri, Bilimsel 

araştırmanın basamakları, araştırma konusu ve probleminin tanımlanması, literatür taraması, 

veri ve veri toplama teknikleri, verilerin analizi konularını içerir.  

 



 

 

MOS108 BİLİŞİM HUKUKU (2+0 2,0)  

Başlıca hukuki sorunlar, özellikle internet ve fikri haklar, haksız rekabet, internet ve 

ceza hukuku ve bu alanlarda servis sağlayıcılarının sorumluluğu bu dersin konularını 

oluşturacaktır. Elektronik sözleşmeler ve mesafeli sözleşmelerin akdi, alan adlarının 

korunması, internette fikri haklar ve haksız rekabet halleri, internet erişim engellemeleri, 5651 

sayılı kanun, internet üzerinden telefon (VoIP) ve internet servis sağlayıcılarının sorumluluğu 

gibi konular işlenmektedir.  

MOS110 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (2+0 2,0)  

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman 

planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet 

antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve 

koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri konularını içermektedir. 

MOS111 TÜRK MÜZİĞİ (2+0 2,0)  

Müziğin tanımı, toplumsal yaşantıdaki önemi, müziğin oluşumu ve tarihçesi, Türk 

müziğinin tarihçesi, müzik türlerimiz ve kullanılan çalgılar, Türk müziği bestecileri ve 

örnekleri konularını içerir.  

MOS112 GÜZEL SANATLAR (2+0 2,0) 

 İletişimde güzel sanatların önemi nedir? Reklamcılık ve Halkla İlişkilerde görsel 

imajın gücü, güzel sanatlardan görsel imajları hazırlarken nasıl yararlanılacağı, görsel imaj 

analizleri, grafik imajda estetik, renk, çizgi, ton, biçim, izleyiciyi ikna etmede kullanılan logo 

oluşturma, görsel imaj, dünden bugüne güzel sanatların gelişimi, ilk ve orta çağ sanatı, Mısır, 

Helen ve diğer toplumlarda güzel sanatlar konularını içerir.  

MOS113 HERKES İÇİN SPOR (2+0 2,0)  

Herkes için spor kavramı ve genel ilkeleri; fiziksel antrenman; kişiye özel antrenman 

planlaması; esnetme; kuvvet, genel kuvvet, özel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet 

antrenmanlarının genel prensipleri; kuvvette devamlılık; sürat, dayanıklılık, esneklik ve 

koordinasyon antrenmanlarının genel ilkeleri konularını içermektedir. 

 MOS115 HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ ( 2+0 2,0) 

 Hibe Projesi Hazırlama Teknikleri dersi ile amaç, öğrencilerin hayatlarının hemen 

her aşamasında karşılaştıkları sorunlara çözümler üretirken proje geliştirme mantığının 

benimsenmesini sağlayarak, tespit ettikleri sorunları planlı bir şekilde çözebilecekleri bir 

projeye dönüştürmelerinin sağlanması ve uygulama yoluyla başta kendileri olmak üzere tüm 

topluma maddi ve manevi faydaların sağlanması için gerekli kaynaklara en kolay nasıl 

ulaşabileceklerinin öğretilmesi ve bunlara ek olarak proje hazırlama ve uygulama konularında 

becerilerinin geliştirilmesini hedeflenmektedir.  

 



 

 

MOS116 SANAT TARİH VE KÜLTÜR (2+0 2,0)  

Kültürün tanımı, kültürü oluşturan öğeler, kültür farklılıkları, Anadolu kültür tarihi, 

Kültürün Sanat üzerindeki etkisi, çağlara göre değişen kültürel farklılıkların sanatsal olarak 

incelenmesi, Kültür ve sanatın Anadolu’da tarihsel gelişimi, Prehistorik dönem kült inançları, 

İlkçağ Anadolu kültürleri, Antik dönem kültür ve sanatı, Anadolu da Türk kültürünün izleri, 

Çağdaş Anadolu sanatı ve kültürel değerleri.  

MOS201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0 2,0)  

Bu derste işçilerin sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili tanımlar, iş kazaları, meslek 

hastalıkları, güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler ve sorumlular, konunun kanundaki 

yeri ve önemi ile sağlıklı işçi beslenmesi konuları ele alınır.  

MOS202 İŞ HUKUKU (2+0 2,0)  

Bireysel iş hukuku, iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin feshi ve sonuçları, 

işsizlik sigortası, toplu iş sözleşmesi, gibi konular işlenmektedir.  

MOS203 PAZARLAMA (2+0 2,0)  

Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar; Pazarlama Fonksiyonları; Pazarlamada Karar 

Verme; Pazarlama Planlaması; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlamanın Çevre Koşulları; 

Satın Alma Davranışları; Hedef Pazar Kararları; Pazarlama karması Elemanlarına ilişkin 

Kararlar; Pazarlama planı; Pazarlama Faaliyetlerinin Denetimi konularını içerir.  

MOS204 HALKLA İLİŞKİLER (2+0 2,0)  

Halkla ilişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer 

kavramlar, halkla ilişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler, halkla İlişkiler 

biliminin temeli, doğuşu ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler bölümlerinin yapılanması, meslek 

elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel 

araçlar bu dersin konusudur.  

MOS205 BİLİMSEL VE MESLEKİ ETİK (2+0 2,0)  

Etik ve ahlak kavramlarını, etik sistemlerini, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri, 

meslek etiğini, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını, 

sosyal sorumluluk kavramını incelemek.  

MOS207 İLK YARDIM (2+0 2,0) 

 İlk yardımın temel uygulamaları, bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde temel 

yaşam desteği, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, kırık, çıkık ve 

burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, 

sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma 

teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma konularını içerir. 

 



 

 

 MOS209 İŞLETME YÖNETİMİ (2+0 2,0)  

Temel kavramlar ve yönetim prensipleri; liderlik, motivasyon, iletişim ve temsil etme 

gibi yönetim etkinliklerine ilişkin planlama, örgütleme, kadrolama, yönlendirme ve kontrol 

işlevleri, modern bir çevrede teşebbüslerin yönetimi.  

MOS210 SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLÜLÜK (2+0 2,0)  

Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve 

farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek 

amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı kamu/özel kurum ve 

kuruluşlarla işbirliğine dayalı bir derstir. Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük dersi ile hizmet 

götürülmesi hedeflenen kişiler; Muhtaç ve Yoksullar, Engelliler, Yaşlılar, Çocuklar, Gençler, 

Kadınlar, Mahkûmlar, Mülteciler ve Göçmenlerdir. Ders kapsamında Valilik ile işbirliği 

yapılarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü gibi 

tüm birimlerin istek ve beklentileri doğrultusunda ve koordineli bir şekilde sosyal dayanışma, 

çevre ve kültürel miraslar gibi konuları içeren projeler hazırlanarak bir yandan toplumsal 

sorunların çözümüne katkı sağlanırken diğer yandan öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik 

duyarlılıkları arttırılmaktadır.  

MOS215 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME ( 2+0 2,0) 

 Kariyer geliştirmenin temel kavramları; kariyer seçimi kuramları; örgütsel kariyer 

geliştirme kuramları ve sistemi; yönetim ve organizasyondaki gelişmelerin kariyere etkileri; 

yeni kariyer yaklaşımları; kariyer geliştirmenin bireysel ve örgütsel yönü; temel kariyer alanı 

olarak teknik/profesyonel kariyer, yönetsel kariyer ve girişimcilik kariyeri süreçleri; kariyer 

geliştirmenin Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesi konuları ele alınmaktadır. Derste 

örnek uygulamalar ve bireysel kariyer planlama alıştırmaları yapılmaktadır.  

MOS216 PERFORMANS YÖNETİMİ (2+0 2,0)  

Yüksek performanslı organizasyonun tasarımı, yüksek performanslı takım ve birey 

kavramları, performans yönetim sisteminin amaçları ve yararları, kurumsal performans 

göstergeleri, çalışanların motivasyonu, hedef belirleme ve uyum, Bireysel Performansın 

Yönetimi, performans modelleri ve performansın ölçütleri, işin ve bireyin performansının 

analizi, performans değerlendirme, performans değerlendirmede kullanılan temel veriler ve 

yetkinlikler, performans değerlemede sık yapılan hatalar, başarılı uygulamalar için ilke ve 

öneriler konularını içerir.  

MOS217 DAVRANIŞ BİLİMLERİ (2+0 2,0) 

 Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, örgütsel davranış ve benzeri davranış bilimlerine 

genel bakış; kişilik, kavrayış, anlayış, davranışsal eğilimler ve motivasyon. 

 MOS219 İNOVASYON (2+0 2,0)  

Bilgi ekonomisi ve inovasyonun rolü, stratejik inovasyon: kavramlar ve modeller, 

İnovasyon sürecinin yönetimi, stratejik inovasyon çerçevesinin geliştirilmesi, Ar-Ge yönetimi 



 

 

ve kitlesel işbirliği, Entelektüel sermaye yönetimi, İnovasyon ölçümü, İnovasyon finansmanı, 

Yeni ürün geliştirme süreci konularını içermektedir. 

 MOS212 TRAFİK GÜVENLİĞİ (2+0 2,0) 

Trafik kazaları yüzünden, hayatını kaybeden, sakatlanan ve çeşitli şekilde maddi ve 

manevi olarak zarara uğrayan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır. Trafik güvenliği 

konusunda vatandaşların daha bilinçli bir şekilde hareket etmesi için çeşitli sosyal sorumluluk 

projeleri bulunmakta ve sponsorlar tarafından desteklenmektedir. “Trafik Güvenliği” ders 

içeriği sponsorlar tarafından desteklenerek oluşturulmuş ve Türkiye’de ilk defa Elektronik 

Seçmeli Ders olarak, Kocaeli Üniversitesinde açılarak öğrencilere sunulmuştur. Bu bildiride, 

ders içeriğinin e-öğrenme paketleri haline getirilmesinde kullanılan yöntem, yaşanan 

problemler, çözüm önerileri ve e-öğrenme paketleri hakkında öğrencilerden alınan 

geribildirimler sunulmaktadır. 

 MOS120 İŞARET DİLİ (2+0 2,0) 

İşaret Dili ile İlgili Genel Bilgiler, El ve Parmak Hareketleri, Sayılarla İlgili İfadeler, 

Kendini Tanıtma, Soru Sorma, Olumlu-Olumsuz Cümleleri İfade Etme, Karşı Tarafı Anlama. 


