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SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU 

 

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 
Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik sanatçısına gerekli olan deneyim ve 

disiplinleri kazanarak, dünyayı geniş bir perspektiften algılamak ve anlamak. Temel sanat kavramlarının görsel uygulamaya 

hazırlık. Görsel tasarım ilkelerini kavratmak. Zıtlık, egemenlik ( odak noktası ) görsel denge, görsel ritm, sekil – zemin 

anlatımlarını vermek, Plastik Sanatlar, Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler ve Işık: Doğal obje üzerinde ışık 

gölge, Yapay objeler üzerinde ışık gölge, Karakalem ile etüdler, Füzen ile model; Nokta: Noktanın tanımı, Olanakları, 

Karakterleri, Düzenlenmesi, Düzenli ritm, Düzensiz ritm; Çizgi: Çizginin tanımı, Olanakları, Doğal çizgi çeşitleri, Yapay 

çizgi çeşitleri, Kalemle, Mürekkep ile boya ile çizgi araştırmaları; Doku: Dokunun tanımı, Doku araştırmaları, Yapay 

dokular, Doğal dokular, Aktüel dokular, Yüzeyde doku, Üç boyutta doku. 

BYT103 Baskı Teknikleri I 3+2 7,0 
Baskı tekniğine uygun desen, çizgi-form, Renk ve Doku araştırmaları, kolaj çalışmalarıyla yapılan tasarımlar, Tek renkli 

baskı filmlerinin elde hazırlanması, Çok renkli baskı filmlerinin elde hazırlanması, renk ayrım yöntemleri, Fotoğraf filmi ve 

diyapozitiften yararlanılarak yapılan serbest çalışmalar,Serigrafi malzemelerinin tanıtımı, elek germe yöntemleri, Serigrafi 

ipekleri, serigrafi kalıp çekim yöntemleri ve baskıya hazırlığı, serigrafi baskı altı materyalleri ve bu materyallere göre 

mürekkep seçimi, ragle çeşitleri ve baskıdaki önemi, serigrafi emülsiyonları, serigrafi mürekkepleri ve katkı maddeleri, Renk 

karışım çalışmaları, Tek renk baskı üretimi, Araç ve gereçlerin işlevi, Elek dokuma çeşitleri, Şablon hazırlanması, 

Fotomekanik kalıp alma yöntemleri, Baskı sonrası işlemlerin tanıtılması, Serigrafi baskı yüzeylerinin korunması 

BYT113 Temel Grafik Bilgisi I 2+1 4,0 
Genel tanıtım: grafik tasarım tanımı, -Grafik resim teknikleri; çizgi teknikleri; boya teknikleri, püskürtme teknikleri, baskı 

teknikleri, -Grafik tasarımında öğesel grafik resim teknikleri: nokta ile şekillendirme, çizgi ile şekillendirme, yüzeylerle 

grafik şekillendirme, geometrik öğelerle denemeler, kare ve bantlar-dikdörtgenler-üçgenler ve dairesel şekiller, yüzeylerle 

kurgu, yüzeylerin mekan meydana getirmesi, yüzeyler ve renkler.  

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. 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER 

BYT111 Çözümsel Desen I 2+1 4,0 
Oran Orantı: Temel geometrik formlar ile oluşturulmuş düzenlemeler ve krokiler, Canlı ve cansız model ile kroki çalışmaları, 

Çizgi ile resimsel kurgu; İki Boyutta Hacim ve Derinlik Oluşturma: Çizgi perspektifi, Hava perspektifi; Leke: Canlı ve cansız 

model üzerinde ışık gölge, Kurşunkalem, Lavi, Sulu boya, Füzen; Anatomi: canlı model ile desen, El-ayak eskizleri, 

Detaydaki gözlem gücünün artırılması; Farklı Çizim Malzemeleriyle Deneysel Davranış Araştırmaları: Kurşunkalem, 

Suluboya, Çini mürekkebi, Füzen, Kolaj; Peyzaj: Doğadan suluboya, Kurşunkalem, Füzen, Seramik malzemeleri ile desen. 

BYT115 Fotoğrafçılık I 2+1 4,0 
Fotoğrafın tarihçesi, -Fotoğraf makineleri: optik vizörlü makineler, refleks makineler, minyatür makineler, -Fotoğraf 

makineleri tanıtımı: deklanşör, diyagram, obtüratör, film ve kaseti, refleks ayna, objektif. -Objektif Çeşitleri, -Filimler: 

negatif filimler, pozitif filimler, özel filimler, -Film Boyutları, -Mesafe ayarı, -Net görüntü derinliği, -Diyafram ayarı, -Zaman 

ayarı, -Fotoğraf çekilmesi, 

BYT117 Röprodüksion ve Renk Bilgisi 2+1 4,0 
Matbaacılıkta Kullanılan Film  Banyo çeşitleri ve işlevi ve film banyo makineleri, Matbaacılıkta Kullanılan Film Çeşitleri, 

Film Pozlandırma makine çeşitleri ve işlevleri, Işık ve renk , Frekans ve dalga boyu, tepe noktası, Renk Kavramı, rengin 

oluşumu, tayf, İnsan gözünün rengi algılayışı , Rengin psikolojik etkisi, Maddesel Renkler (CMYK) ve pigment renkleri  ve 

özellikleri, Pantone renk kataloğu, Matbaa ve renk ilişkisi, Işıksal Renkler (RGB) ve özellikleri ve renk 

BYT119 Tipografi Teknikleri ve Uygulamaları I 2+1 4,0 
Tipografinin Tanımı ve Grafik Tasarım Açısından Önemi: Tipografinin tarihsel gelisimi, Yazının doğusu ve ilk alfabeler, 

Latin alfabesinin baskının bulunusuna kadar olan gelisimi, Baskının ve baskı yazıların gelisimi, 19. yüzyıl sonu ve 20. 

yüzyılda tipografi; Tipografiyle İlgili Temel Terimler: Harfin anatomisiyle ilgili terimler, Yazı karakteri, Yazı karakteri 

ailesi, Yazı karakteri ağırlık ve stilleri, Font, Yazının ölçülendirilmesi, Espas, Espasta uyulması gereken kurallar, Harf espası, 

Kelime espası, Satır espası, Negatif espas, Göz ortası, Espasta özel durumlar. Bu derste iletişim tasarımın ana öğesi olan yazı 

irdelenir.  

BYT121 Maket yapım Teknikleri 2+1 4,0 
Maket ve model yapım teknikleri ve malzemeleri konusunda gerekli temel bilgileri vermeyi hedefler. Maketler ve modeller 

ile çalışmanın tasarım sürecinde ne denli vazgeçilmez olduğunun fakında olmalarına yardımcı olur. Anadolu'da bulunan 

Kültür Varlıklarını tanıyıp gerekli malzemeler yardımıyla belli oranlarda küçültülerek maketinin oluşum aşamalarını öğrenir. 
Maket yapımının proje yapım aşamasındaki yararları ve gerekliliğinin anlatılması, maket yapımı için gerekli malzemelerin 

tanıtılması.Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması. Öğrencilerin Hacim, üç boyut, 

oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar. Devam eden ve bitmiş maket üzerinde 

uygulanabilecek boyama ve kaplama tekniklerinin anlatılması ve uygulanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

BYT110 Temel Sanat Eğitimi  3+2 7,0 
Perspektif temel terimlerini, resimdeki önemini, perspektif ilkelerini kavratmak. Dokusal çalısmaların görsel anlatımdaki yeri 

ve önemini kavratmak. Resimsel anlatımda insan unsurunun biçimsel yapısını, önemini vurgulamak Bir, iki, üç ve çok 

boyutlu görsel sekillendirme ve görsel anlatım ögelerinin sekillendirme ve anlatım olanaklarını deneyerek, arastırarak 

tanımasını sağlamak. Doğal ve yapay dünyanın nesnel varlıklarını gözlemesine, gözlediklerini görsel anlatım ögeleri ve 

teknikleriyle yeniden sekillendirmesine ve anlatmasına olanak sağlamak.Renk Bilgisi, Rengin Tanımı, Işık Ve Renk İlişkisi, 

Ana Ve Ara Renler, Renk Skalası Oluşturma, Sıcak-Soğuk Renkler, Renklerin Mekan ve Nesnelerde Uygulaması, Rengin 

Psikolojik Etkileri, Renk Armonileri, Kontrast Renkler, Simultane Kontrast, Miktar Kontrastı, Strüktür Nedir, Yüzeysel 

strüktür, Üç boyutlu strüktür, Çağrısımlı form, Form üretme; Tasarım İlkeleri: Kompozisyon, Benzerlik, Denge, Yönler, Sık 

seyrek, Açık koyu, Büyük küçük, Dolu bos, Zıtlık organik, İnorganik, Tekrar. Mobil Elementler, Form Tekrarları, Optik Göz 

Yanılmaları, Doku Araştırmaları, Kolaj Tekniğiyle Boya ve Kolaj Çalışmaları, Deformasyon, Transformasyon.   

BYT104 Tasarım Uygulama ve Serigrafi II 3+2 7,0 
Öğretim elemanı ve öğrencilerin serigrafi ile ilgili herhangi bir konuda ortaklaşa belirledikleri ve öğrencinin mesleki bilgi ve 

becerilerini gösterebileceği bir araştırma veya uygulama projesinin bir yarıyıl süresi içerisinde danışman öğretim elemanının 

gözetiminde filmlerinin hazırlanması, renk ayrımı, Serigrafi de tram ve kullanım alanları, Serigrafide tekstil, cam, deri, metal, 

plastik vb. baskı çeşitleri, Baskı tekniğine uygun grafik tasarım çalışmaları. bir araştırma veya uygulama projesinin 

uygulanması, Serigrafi Boyalarının tanımı, İncelticiler, yardımcı malzemeler, Ekranın hazırlanması, Serigrafi boyalarının 

değişik malzemeler üzerine uygulanışı. 

BYT100 Staj 0+0 2,0 
Staj eğitimi boyunca öğrenci, mesleki bilgi ve becerisinin yanı sıra iletişim kabiliyeti, algılama gücü, sorumluluk duygusu, 

çalışma hızı, zaman yönetimi, grup çalışması gibi konularda öğrendiği bilgileri pratiğe dökecektir. 

 

BYT116 Temel Grafik Bilgisi II 2+1 4,0 
İşlevsel grafik tasarım çalışmaları: simgesel ve kavramsal grafik, amblem ve armalar, piktogramlar (simge resimler), 

resimleme (illüstrasyon) çalışmaları, tanıtma amaçlı grafik tasarımları, afiş-ilan-dergi-ürün grafiği tasarımları. —

Uygulamalar: sanayide ve sanatta geçerli teknik bilgiler 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.  

 



 

MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER 

BYT114 Çözümsel Desen II 2+1 4,0 
İnsan Anatomisi, Çizgi Değerleri, Oranlar, Denge, Hareket, Kompozisyon, Canlı Modelden Ve Doğadan Desen Çalışmaları. 

Örnek Sanatçıların Desenlerinin İncelenerek Farklı Malzeme Ve Teknikleri Tanıtmak, İç Form,Dış Form, Rakursi, Espas, 

Kurşunkalem, Suluboya, Çini Mürekkebi, Füzen, Kolaj; Peyzaj: Doğadan Suluboya, Kurşunkalem, Füzen, Seramik 

Malzemeleri İle Desen,Figür ve Obje Çizimlerine Yönelik Çalışmalar. 

BYT118 Fotoğrafçılık II 2+1 4,0 
Dersin içeriği öğrencilerin öncelikle doğru bir biçimde fotoğraf çekmelerini ve elde etmelerini , kullanılması gereken 

materyalleri(fotoğraf makinası,objektifler,ışık vs gibi) temel olarak tanımalarını;fotoğrafın genel kullanım içindeki 

çeşitlerinin farkına varmalarını ,fotoğraf çekerken gerekli olan estetik değerleri(komposizyonu) doğru ve yaratıcı bir biçimde 

kullanmayı ,tarihsel gelişimi ile Dünyada ve Türkiye?deki tarihi ile bir genel kültür bilgisi olarak fotoğrafın ve onun sanatının 

geçirdiği evrelerin derslerde işlenerek öğrencinin görsel eğitimine katkıda bulunmayı hedefler. 

BYT122 Seramik 2+1 4,0 
Temel şekillendirme yöntemleri ile kullanıma yönelik iki ve üç boyutlu biçim oluşturma, malzemeyi doğru kullanabilme 

becerisini geliştirme. Seramik sanatına giriş yaparak, seramik şekillendirme yöntemlerini kullanarak, serbest anlamda 

seramik üretim sürecini tanımaktır. Tasarım ve biçimlendirme konularının anlatılması Seramik biçimlendirme yöntemlerinin 

anlatılaması - tasarım konusunda genel görüşler tasarım yöntemleri - Tasarım yöntemleri sanatta tasarımın yeri ve önemi -İki 

ve üç boyutlu tasarım ilkeleri -Konuyla ilgili uygulamalar 

BYT120 Tipografi Teknikleri ve Uygulamaları II 2+1 4,0 
Bu derste çağrışım yoluyla anlam yaratma, sözcüğe anlam yükleme, başlık, alt başlık, metin gibi yazıya ait tasarım 

elemanları incelenerek, yaratıcı çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Yazı karakterlerinin seçimi, yazı karakterinin rengi, 

ölçüsü, tasarımdaki ağırlığı gibi temel konular üzerine gidilerek çalışmanın grafik değerinin arttırılması amaçlanmaktadır. 

Öğrenciler, harf üsluplarını, karakteristik özelliklerini, yazı sitillerini, araçları ve teknikleri öğrenirler.Ayrıca tipografinin 

temellerini ve ilkelerini öğrenmeye odaklanırlar. Bütün bu temel ilkeler, uygulamalı projelerle desteklenir. Projeler, farklı 

tasarım ve tekniklerin konu ile bağlantılarını görmeye yardım eder 

BYT124 Yüzeysel Tasarım 2+1 4,0 
Tasarım kuralları çerçevesinde iç ve dış mekânlarda kullanılacak modüler ve sanatsal amaçlı yüzey kaplama seramik 

uygulamalarının yapılması İşlevselliğe ve ergonomiye uygun olarak tasarlanmış günlük kullanım eşyalarının çamur 

tornasında uygulanmasının yanı sıra, tornada biçimlendirme tekniklerinin öğretilmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

BYT209 Grafik Tasarım I 2+0 4,0 
Grafik tasarım nedir tasarım dalları nelerdir? Tasarım süreci, ilkeleri nelerdir? Görsel kimlik tasarımı nedir? Grafik Tasarımın 

uygulama alanları nelerdir? Konu baslıklarının detaylı anlatımı.Öğrencilerin, grafik tasarımı dersi içinde verilen her proje için 

“anlam” , “içerik” ve “mesaj” konusunda araştırma yapması gerektirmektedir. Ayrıca bu dersin kapsamında, görsel kimlik 

tasarımı, kavram tasarımı gibi grafik tasarım içerisinde yer alan diğer alanlara da girilmektedir.Derste gerçekleştirilecek olan 

uygulama projeleri, logonun doğru tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla başlayarak öğrencilerin verilen konulardan birini 

seçerek tasarıma başlamalarıyla devam eder. Dönem boyunca yaptırılan kurumsal kimlik çalışmalarıyla ders tamamlanır. 

Grafik tasarımın üretim süresince gereken teknik bilgilendirme ve uygulamanın gerektirdiği uzmanlığı kazanmaları amacıyla, 

öğrencilerden proje üretimi sonucunda sunum yapmaları beklenir.Görsel tasarımın, yaratıcı fikri destekler nitelikte olması 

gerektiği üzerinde durularak hedeflenen ortama basılı medyaya yönelik kampanya projeleri yaptırılır. İyi bir tasarımın, iyi bir 

içerikle gerçekleşebilmesi gerçeğinden dolayı öğrencilerden tüm tasarımlarında söyleyecekleri sözleri araştırıp bulmaları ve 

çalışmalarında kullanmaları beklenir. Reklam-tanıtım çabalarının daha somut örneklerle, ajans-piyasa ilişkileri bilgisayar 

tasarım yetkinliği, proje aşamasına ön hazırlık niteliğinde tasarımlar. 

BYT203 Tasarım Uygulama ve Serigrafi III 3+2 7,0 
Simgesel ve kavramsal grafik baskı filmlerinin hazırlanması (amblem, afiş, tshirt, dergi, kitap, kapakları), -Sanayi baskıları 

ve uygulama yöntemleri, - Sanatsal baskı örnekleri ve uygulama yöntemleri, -Çok renkli baskı örnekleri, Serigrafide sanatsal 

baskılar, serigrafide modüler çalışmalar, Öğretim elemanı ve öğrencilerin serigrafi ile ilgili herhangi bir konuda ortaklaşa 

belirledikleri ve öğrencinin mesleki bilgi ve becerilerini gösterebileceği bir araştırma veya uygulama projesinin bir yarıyıl 

süresi içerisinde danışman öğretim elemanının gözetiminde hazırlanması.  

BYT211 Sanat Kavramları I 2+0 2,0 
Sanat ve Sanatla İlgili Kavramlar: Sanat, Sanatçı, Alıcı, Sanat eseri; Sanat: Sanatın tanımlanması, Sınıflandırılması, Sanata 

tarihsel süreçten bakılması, Sanatla ilgili kuram ve kavramların incelenmesi; 

BYT225 Baskı Resim I 2+1 3,0 
Özgün baskı tekniklerinin tarihçesi, Tek baskı örneği veren teknikler (monotipi, malzeme baskı), Sanatçı ve tasarımcılardan 

seçilen örneklerle tarihsel süreç içinde çukur ve yüksek baskının gelişiminin incelenmesi, baskı resim terimlerinin, Yüksek 

baskı ( Linolyum )  ve çukur baskının  ( metal gravür ) teknik özelliklerinin açıklanması, Kullanılacak malzeme- araçların ve 

baskı yöntemlerinin tanıtımı sonrasında; verilecek ya da serbest konular doğrultusunda yapılacak uygulamalı çalışmalar. 
Çoğaltılan baskı teknikleri (Yüksek baskı) : şablon baskı, linolyum baskı; soğuk kazıma-aside yedirme, Ahşap baskı (Yüksek 

baskı) : Yüksek Baskı Tekniklerini Uygulayan Sanatçılardan Örneklerin Gösterilmesi .Türk yazmacılık sanatı, Çin ve Japon 

baskı teknikleri. 

BYT227 Dijital Baskı Teknikleri ve Tasarımı I 2+1 3,0 
Dijital baskı sistemi tanımı, Dijital baskı sisteminin avantaj ve dezavantajları, Dijital baskı sisteminin kullanıldığı alanlar, 

Dijital baskı sistemi yöntemleri, İç mekan baskı alanları,  
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MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER 

BYT217 Sanat Tarihi I 3+0 3,0 
Sanatın tanımı, bir bilim dalı olarak Sanat Tarihi ve diğer bilimlerle ilişkisi, prehistorik dönem Anadolu Kültürleri ve sanatsal 

verileri, ilk çağ Anadolu uygarlıkları sanatı, Mezopotamya ve antik Mısır sanatı, Grek Sanatı ve mitolojisi, roma sanatı 

,Bizans mimari resim ve heykel özellikleri, Orta çağ Avrupa sanatı romanesk ve gotik, Rönesans ve barok sanat özellikleri, 

Avrupa sanat akımları genel özellikler ve örnekler 

BYT219 Bilgisayar Destekli Tasarım I 2+1 3,0 
Dijital Ortamda Özgün Baskı ve Grafik Üretimi, Dijital Görüntülerin Basılması; Adobe Photoshop Programına Giriş; 

Photoshop üzerinden tarama, Renk ve Format seçenekleri; Yazıcı ayarları. 

BYT221 Boya Kimyası I 2+0 3,0 
Boya maddelerinin kimyasal özellikleri, bu özelliklerin tasarımcı bakımından önemi, ne tür malların hangi kimyasal 

özelliklere sahip olması gerektiği, bilhassa konfor hissi ve boya, baskı, terbiye bakımından kimyasal özellikler ve 

malzemenin davranışları öğrenciye verilir. Teorik ve laboratuvar olarak yapılan ders öğrencinin tekstil boyar maddelerini 

öğrenmesini ve kumaş, elyaf ve iplik boyama tekniklerini uygulamalı olarak görmesini sağlar. 

BYT213 İleri Tipografi  2+1 3,0 
Bu derste vurgu, pozitif/negatif alan, hiyerarşi, simetri/asimetri, ritim, hizalamalar, renk uygunluğu gibi genel tipografik 

ilkeler üzerine temellendirilir. Üretilen fontların sayısal ortama aktarılması ve kullanım alanları için düzgün çalışan bir fonta 

dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda konu, öğrencilere uygun bilgisayar  programıyla uygulmalı şekilde 

gösterilir. Tasarım projeleriyle, imge ile yazı arasındaki ilişki görsel olarak kurulur. 

BYT229 Ambalaj Tasarımı I 2+1 3,0 
Ambalajın tarihsel gelişimi, Ambalajda taşıyıcı ve koruyucu işlevsellik, Ürünle ilgili bilgilenmek için gereken hiyerarşik 

yapının oluşması, Markanın tanımı ve markalama. Ambalajın ürüne ve türüne göre sınıflandırılması, Ambalajın üretim dili ve 

teknolojileri oluşturur. 

BYT231 Estetik I 2+0 3,0 
Estetiğe Giriş, Estetiğin Temel Konu ve Kavramları, “Güzel” Kavramının Sorgulanması, Güzel-Hakikat İlişkisi , Güzel-

Fayda İlişkisi  Güzel-Yüce İlişkisi  Tabiatta ve Sanatta Güzel. Sanat Alanı Sanatçı Sanat Eseri  Sanat Alıcı 

BYT Fotoğraf Bilgisi I 1+1 3,0 
Fotoğraf Makineleri, Film/Algılayıcı Boyutları, Objektifler, Işık kaynaklarının türleri ve özellikleri, Fotoğraf çekiminde 

otomatik program modlarının kullanımı, Makineyi tutma ve taşıma biçimleri, Yarı otomatik pozlandırma modları, 

Pozlandırma kontrolünü sağlamak, ASA/ISO değerinin fotoğrafa etkileri, Fotoğraf makinelerinde kullanılan netleme 

sistemleri, am değerlerinin fotoğraf etkisi, Enstantane değerlerinin fotoğraf etkisi 

BYT233 Basım ve Yayımcılık 1+1 3,0 
Basım tarihi, basımcılığın gelişim aşamaları. Baskı öncesi kavramlar, baskı teknikleri kavramları, baskı sonrası uygulanan 

teknikler. Yayıncılık terimleri tanımları. Kağıt cinsleri, ebatları, üretim teknikeri. Baskı mürekkepleri kullanım alanları, 

çeşitleri ve özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 

ZORUNLU DERSLER 

BYT210 Grafik Tasarım II 2+0 4,0 
Çağdaş tasarım yaklaşımları, grafik tasarım teorileri ve uygulamalarının yoğun bir şekilde takip edildiği ders, afiş tasarımı 

üzerine odaklanmaktadır. Grafik tasarımın en güçlü ve konsantre alanında yüksek düzeyli ürünler verilmesi 

hedeflenmektedir. Dersin Öğretim elamanı, öğrencileri, verilen konular üzerinde ortak yaratıcı fikir üretme ve  proje 

geliştirme konusunda yönlendirilir. Ulusal ve uluslar arası yarışmalar takip edilerek, afişin kendi iç disiplinine yönelik, 

zamanlamaya bağlı çalışmalarla üretilir.3 boyutlu Grafik tasarım dersi adındanda anlaşılacağı gibi hacim ile buluşan tüm üç 

boyutlu ürünlerin, tasarım sürecinin eğitimini kapsar. Ambalaj tasarımı stand tasarımı, üç boyutlu davetiyeler, özel katılmalı 

broşürler, satış noktası satış malzemeleri... vb. Bu derste öğrenciye, grafik tasarım  arayüzü ile arayüzün uygulanacağı 

biçimin ilişkisi üzerine kuramsal bilgi, sonrasında da reel sektöre yönelik  pratik uygulama bilgisi verilir. Ders, ambalaj 

tasarımına girişi kapsar.  

BYT203 Tasarım Uygulama ve Serigrafi IV 3+2 7,0 
Öğretim elemanı ve öğrencilerin serigrafi ile ilgili herhangi bir konuda ortaklaşa belirledikleri ve öğrencinin mesleki bilgi ve 

becerilerini gösterebileceği bir araştırma veya uygulama projesinin uygulanması. 

BYT212 Sanat Kavramları II 2+0 2,0 
Sanatçı: Sanatçının toplumdaki yeri, Toplumla ilişkisi, Yaratma eylemi ve yaratma süreci; Alıcı: Sanat eseriyle ilişkisi, Bu 

ilişkiyi etkileyen toplumsal ve psikolojik faktörler; Sanat Eseri: Bir ürünün sanat eseri olabilmesi için gerekli nitelikler, Sanat 

eserini oluşturan öğeler. 

BYT226 Baskı Resim II 2+1 3,0 
Metal gravür (çukur baskı) : metal gravür sanatının tarihsel gelişimi , Türk sanatında gravür; soğuk kazıma-aside yedirme-

renkli gravür-alçı baskı, -Taş Baskı (litografi) :  litografinin tarihsel gelişimi, Türk sanatında litografi, Litografi yöntem ve 

teknikleri; kazıma tekniği, lavi tekniği, kreyon ve tebeşir yöntemi, ovma yöntemi, püskürtme yöntemi, tampon yöntemi, lito 

gravür, renkli gravür, foto gravür, aktarma tekniği, tramlama tekniği, -Özgün baskıda baskı işlemleri, -Baskıların 

değerlendirilmesi, -Beton baskı, -Deneysel metodlar. 

BYT228 Dijital Baskı Teknikleri ve Tasarımı II 2+1 3,0 
İç ve dış  mekan baskı alanları, İç ve dış  mekan dijital baskıda dikkat edilecek noktalar, İç ve dış    mekan baskılarında 

kullanılan hammadde, mürekkep ve özellikleri, İç ve dış  mekan baskılarında baskı sonrası yapılan işlemler, Baskı sonrası 

kalite kontrol, Dijital baskıların ilan tahtası üzerine yerleştirilirken dikkat edilecek noktalar, Dijital baskıların bina üzerine 

aktarılırken dikkat edilecek noktalar 
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BYT218 Sanat Tarihi II 3+0 3,0 
İslamiyet öncesi Orta Asya Türk Sanatı, Hunlar Göktürkler Uygurlar Sanat Öğeleri, erken İslam sanatı, İslamiyet sonrası 

Türk sanatının başlangıç öğeleri, Selçuklu sanatı ve süsleme öğeleri, Türk süsleme motifleri, Erken Osmanlı sanatı ve 

süslemeleri, Klasik Osmanlı sanatı ve Mimar Sinan, Geç Dönem Osmanlı Sanatı, Osmanlı kitap sanatları, Çini ve seramik 

minyatür ve tezhip sanatı örnekleri, Çağdaş Türk resmi ve ressamları 

BYT220 Bilgisayar Destekli Tasarım II 2+1 3,0 
Photoshop Nedir: Görüntünün esasları, Çözünürlük, Renk modları; Tasarımların Bilgisayar Görüntülerine Çevirimi: Tarama 

programları, Renk seçenekleri; Görüntüleri Basmak: Normal baskılar, Renk ayırımı, Boyama ve İşleme: Boyama ve işleme 

araçları, Seçme ve Maskeleme, Metin efektleri; Renk Bilgisi: Farklı renk modlarında çalışma. Freehand Programına Giriş, 

Freehand Kullanarak Grafik Yeteneklerini Geliştirmek Ve Sayısal Ortamda Çalışabilmek. Öğrenciler, Bu Derste Grafik 

Tasarım Yeteneklerini Ve İlgilerini Gelistirecek Ve Freehand Yazılımını Kullanarak Her Türden Grafik Eserler 

Hazırlayacaklardır. 

BYT222 Boya Kimyası II 2+0 3,0 
Boya maddelerinin kimyasal özellikleri, bu özelliklerin tasarımcı bakımından önemi, ne tür malların hangi kimyasal 

özelliklere sahip olması gerektiği, bilhassa konfor hissi ve boya, baskı, terbiye bakımından kimyasal özellikler ve 

malzemenin davranışları öğrenciye verilir. Teorik ve laboratuvar olarak yapılan ders öğrencinin tekstil boyar maddelerini 

öğrenmesini ve kumaş, elyaf ve iplik boyama tekniklerini uygulamalı olarak görmesini sağlar. 

BYT236 Portfolyo Tasarım  1+1 3,0 
Kişisel sunum nedir? Kişisel sunum teknikleri. Monogram ve kartvizit tasarımı. Özgeçmiş ve niyet mektubu hazırlama. 
Portfolyo. Portfolyo türleri. Dijital portfolyo. Dijital portfolyo ortamları. Dijital portfolyo yazılımları. Microsoft Powerpoint, 

Keynote, Adobe Acrobat gibi yazılımlarla sunum hazırlama, Dijital portfolyo tasarım süreçleri. Dijital portfolyo ortamının 

seçimi. Dijital portfolyo akış çizelgesinin oluşturulması. Sunulacak çalışmaların gruplandırırlması. Dijital portfolyoda renk 

ve görüntü öğelerinin kullanımı. 

BYT232 Ambalaj Tasarımı II 2+1 3,0 
Bu dersi alan öğrenci ambalaj tasarımı yapar. Bıçak kesim izini çizer 

BYT23 Estetik II 2+0 3,0 
Sanat kuramları Yansıtma Kuramı Taklit Olarak Sanat  Anlatımcı Kuram Yaratma Olarak Sanat  Duygusal Etki Kuramı  

Estetik Yaşantı Olarak Sanat, sanat insan ve değerleri, Bir Değer Olarak İnsan ve Başarıları Kişi ve Değerleri  Bir İnsan 

Başarısı Olarak sanat Sanat Eseri ve Değerler İlişkisi  Sanatta Değerlendirme Problemi Sanat Eserlerini Değerlendirme 

BYT224 Fotoğraf Bilgisi II 1+1 3,0 
Görsel tasarıma destek amaçlı çalışmaları yapar, grafik tasarımla bağlantılı olduğunu tanımlar ve bunun önemini açıklar. 

BYT234 Baskı Teknikleri 2+1 3,0 
tifdruk baskı, flekso baskı, tipo baskı, dijital baskı, serigraf baskı, tampon baskı gofre baskı, varak baskı, litografı baskı, 

ksilografi baskı ve bu baskı tekniklerinin uygulama yöntemlerinden konularından oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.-3.-4. YARIYILLLAR İÇİN MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERSLER 

 

MOS101 Genel ve Teknik İletişim 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Girişimcilik  2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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. 

MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar  2+0 2,0 
Ders İçeriği:  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 Araştırma Teknikleri ve Seminer 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Bilişim Hukuku  2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Eğitimi ve Spor 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Müziği 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 
Ders İçeriği: 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 İçin Spor 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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. 

MOS116 Sanat Tarih ve Kültür 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Sağlığı ve Güvenliği 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 
Ders İçeriği: 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 
Ders İçeriği: 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 İlişkiler  2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Bilimsel ve Mesleki Etik 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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. 

MOS209 İşletme Yönetimi 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Gönüllülük 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Kariyer Planlama ve Geliştirme  2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Yönetimi 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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 Davranış Bilimleri 2+0 2,0 
Ders İçeriği: Sosyoloji, psikoloji, antropoloji, örgütsel davranış ve benzeri davranış bilimlerine genel bakış; kişilik, 

kavrayış, anlayış, davranışsal eğilimler ve motivasyon. 

MOS218 Stres Yönetimi  2+1 3,0 
Ders İçeriği: Stresin Tanımı, İnsanların Kişilik Özelliklerine Göre Stresin Etkileri ve Bağı, Stres ve Başarı Kavramları, 

Stres Kaynakları ve Strese Neden Olan Olaylar, İş Stresi ve Stres Kaynakları, Kurumsal Ortamla İlgili Stres Kaynakları 

Stresin Yapısı ve Belirtileri, Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Kurumsal Stratejiler, Stresin Bireye ve Kuruma Olan Etkileri, 

Stres ve Kişilik, Çalışma Hayatında Stresi Yenmeyi Etkileyen Faktörler, Örgütsel Stres Yönetimi konularını içermektedir. 

MOS219 İnovasyon 2+0 2,0 
Ders İçeriği: 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. 



MOS220 E-Ticaret 2+0 2,0 
Ders İçeriği: E-ticarette tüketici hak ve sorumlulukları, E-Ticaret kavramı ve önemi, E-Ticaret araçları, E-Ticaret 

uygulamaları, Veri analiz teknikleri, E-Ticaret uygulamaları konularını içerir.  

MOS103 Ekip Liderliği 2+0 2,0 
Ders İçeriği: Liderliğin insan kaynakları yönetimi üzerindeki önemli etkisinin anlaşılması ve insan kaynaklarının etkin 

kullanılması yönünde gereken tekniklerin öğrencilere aktarılmasıdır.  

 


