
 
   

1.yıl 
 
 
 
STV 111Sinematografinin Temelleri                                                                         (3+0+0) 3 AKTS 4 
(Basics of Cinematography) 
Sinema dilini oluşturan öğelerin incelendiği derste amaç, sinematografinin temel kavramlarına, ilk 
fikirden kurguya kadar tüm bileşenlere üst bakış açısı kazandırma çabasıdır. 
 
STV 112 Toplum ve Kültür                                                                                        (3+0+0) 3 AKTS 5   
(Society and Culture) 
Kitle iletişim araçlarıyla üretilecek ve üretilen içeriklerin toplumun yapısı ve algılarına dönük 
yansımalarının ne olduğu içerik üreticiler için son derece önemlidir.  Sosyoloji bilimi temel kavramları 
olan toplum ve kültür olgusunun uygar ve eşitlikçi bir toplum oluşumunda iletişim araçlarıyla nasıl 
destekleneceğine ilişkin araştırma sonuçları ve değerlendirmeler.  
 
STV 122 Sinema ve Televizyona Giriş                                                                      (3+0+0) 3 AKTS 5   
(Introduction to Film and Television) 
Sinema ve televizyon alanına başlangıç niteliğindeki bu ders, yapısal, sanatsal, teknik bilgilerin ve 
temel kavramların tarihsel süreç içindeki gelişimi ve değişimi konuları yanı sıra mesleki terminolojinin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 
STV 142 Sayısal Kurgu                                                                                              (3+0+0) 3 AKTS 6 
(Digital Editing) 
Sayısal kurgu, kurgu teknolojilerine giriş dersidir. Atölye dersidir ve öğrencilerin piyasada bulunan 
kurgu yazılımlarına tanışması, sayısal teknolojinin kavramlarına alışması için başlangıç dersidir. 
 
STV 162 Öykü ve Öyküleme                                                                                      (3+0+0) 3 AKTS 4 
(Story and Narration) 
Senaryo, bir filmin temeli olarak kabul edilirken öykü de senaryonun temeli kabul edilir. Dolayısıyla 
öykünün yani hikayenin kökeni, oluşumu, insanlık tarihi ile birlikte yolculuğu, günümüzde farklı 
biçimlerde aktarılan görsel ve yazınsal anlatım biçimlerinin de temelini oluşturur. Öykü ve öyküleme 
dersinde bir fikrin hikayeye dönüşme serüveni, dönüştükten sonra karşılaştığı durumlar, evrimi, 
biçimlendirilmesi ve nihayet kimliğe bürünerek bir anlatım halini alması aşamaları ayrıntılı biçimde 
incelenecek ve literatürde konuyla ilgili çalışma yapmış bazı düşünür, sinemacı ve yazarın çalışmaları 
analiz edilcektir. 
 
TUR 101 Türkçe I                                                                                                       (2+0+0) 2 AKTS 2 
(Turkish I)  
İletişimin tanımı; dilin tanımı, düşünce, kültür, toplum ve yazın ile ilişkisi, sözlü ve yazılı iletişim, 
örneklerle Türkçe’nin karekteristik özellikleri, anlatım türleri ve anlatım bozuklukları.  
 
TUR 102 Türkçe II                                                                                                      (2+0+0) 2 AKTS 2 
(Turkish II) 
Anlatımın özellikleri ve türleri; yazı ve konuşma türleri; dünya ve Türk Edebiyatı ustalarından seçilmiş 
metinlerle anlatılması. 
 
ING 101 Genel İngilizce  I                                                                                          (3+1+0) 3 AKTS 5 
(General English I) 
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini başlangıç düzeyinde  
kazandırma. Dili mekanik olarak öğrenme ve temel kelime dağarcığını geliştirme. Kuramsal  dilbilgisi 
ile gramer kurallarını yazma ve konuşma alıştırmalarında basit cümleler ile uygulama.  
 
ING 102 Genel İngilizce  II                                                                                          (3+1+0) 3 AKTS 5  
(General English II ) 
Dört temel dil becerisini orta öncesi İngilizce seviyesinde kazandırma. Dil becerilerini farklı strateji 
eğitimleri ile geliştirme. Kelime ve yapıların anlam ve işlevlerini bir takım ipuçları kullanarak tahmin 
edebilme yetisini kazandırma.  



Önkoşul: ING 101 
 
GSE 151 Temel Fotografi                                                                                           (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Basic Photography) 
Fotografi olgusunun kuram, yöntem ve araçlarının tüm tasarlama ve uyarlama projeleri için temel 
oluşturacak kuramsal bilgi aktarımı. Fotografi olgusu ve kavramın tanımı. Tarihsel süreç: Camera 
Obscura. Fotograf makinası (analog / dijital) ve çalışma ilkeleri. Göz/makine ilişkisi. Uygulamalı 
çalışmalar. 
 
 
GSE 152 Bilgisayara Giriş                                                                                        (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Introduction to Computers) 
MacOs (ve Windows) iletişim sistemi temel kullanımı; bilgisayar donanımı temel özellikleri. Temel 
bilgisayar kavramları (Byte, Kb, Mb, Gb; pixel, çözünürlük, RPM, SSD, HDD, input/output, 
external/internal, vb). Sistem hızlandırmaları için gerekli donanımsal özellikler (ekran Kartı, HDD, 
RAM, İşlemci hızları, vb). Sinema ve TV Bölümü mesleki gereklilikleri çerçevesinde yazılım ve 
donanım bağlamında bilgisayar konusunun anlaşılması.  
 
 
GSE 160 Uygarlık Tarihi                                                                                             (3+0+0) 3 AKTS 5 
(History of Civilization) 
İnsanların  bir  nesilden  diğerine  aktardığı  başlangıçtan  bugüne  uygarlık  sürecini  oluşturan  temel  
olay ve olgular. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları ve kültürü,  
Roma  uygarlığı,  Ortaçağ,  Rönesans   ve  reformlar,  Aydınlanma  çağı,   Amerikan   ve   Fransız  
devrimleri,  Sanayi  devrimi,  XIX.  yüzyılda  ortaya  çıkan  akımlar  ve  XX.  yüzyılın  en  önemli  
olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler.   
 
 

2.yıl 
 

 
 
STV 211 Televizyon Yayıncılığı                                                                                 (3+0+0) 3 AKTS 7 
(Television Broadcasting) 
Televizyon yayıncılığı organizasyon yapısı, yayıncılığın türleri, yapım türlerinin özellikleri. 
Uygulamalarla desteklenecek eğitim sürecinde stüdyo yapımlarına dönük olarak kontrol odası 
kullanımı ve görevlerin tanıtımı.  
 
STV 212 Kamera – Işık                                                                                        (2+2+0) 3 AKTS 7 
(Camera – Light) 
Öğrencilerin görüntüyü profesyonel bakışla irdelemeleri, öykü anlatımına ışık ve çerçevenin katkısı ve 
önemi uygulamalar ışığında ele alınır. Görsel anlatı diline ait kuramsal çözümlemeler de dersin 
kapsamı içinde yer almaktadır. 
 
  
STV 221 Eleştirel Düşünme                                                                                       (3+0+0) 3 AKTS 6 
(Critical Thinking) 
Bu derste günümüzde toplumsal çalışmaların, kültürel çalışmaların ve sanat çalışmalarının önemli bir 
kuramsal kaynağını ve yazınını oluşturan eleştirel düşünce ekolünü çalışırken bir yandan da bir 
düşünme ve üretme pratiği olarak eleştiri ve etrafında dinamik olarak biçimlenen pratikleri harekete 
geçirmeye çalışacağız. Bu ders aynı zamanda son iki yüzyıldan uzun bir süreyi kaplayan toplumsal 
dönüşümlerin izleğinde toplumsal dinamikleri sinema ile sanat, kültür ve edebiyat ürünleri ve 
çalışmaları içinden değerlendirmeyi ve sorgulamayı denerken eleştirel ve analitik bakış açısı kazanma 
çabasını amaçlamaktadır. 
 
STV 232 Dünya Sineması                                                                                         (3+0+0) 3 AKTS 5   
(World Cinema) 
Sinematografik anlatının gelişim ve değişim sürecinde etkisi olan bilimsel, tecimsel ve estetik 
bileşenlerin rehberliğinde Sinemanın tarihsel öyküsü. Sessiz sinema dönemi, Hollywood Sineması, 



Sovyet Sineması, Avrupa Sineması, Sesli filmler ve günümüze dek uzanan süreçte televizyonun 
etkisiyle sinemanın eğlence sektöründeki konumu ve etkisi dersin kapsamını oluşturmaktadır. 
 
STV 252 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri                                                   (3+0+0) 3 AKTS 4  
(Research Methods) 
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel 
araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma 
modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama 
teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. 
 
STV 281 Senaryo Yazım Teknikleri                                                                           (3+0+0) 3 AKTS 4 
(Script Writing Techniques) 
Dramanın ve görsel-işitsel sinematoğrafik dilin temel öğeleri öncelikle  teorik olarak ele alınır. Dramatik 
bir film senaryosu,  temel öğeleri içeren yazım örnekleri incelenerek  pratik yapılır.     
 
STV 282 İletişim Kuramlarına Giriş                                                                           (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Introduction to Communication Theories) 
Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışları ve paralelinde gözlenen toplumsal etkiler ve sonuçlar dersin 
ana konusunu oluşturmaktadır. Ana akım ve alternatif iletişim kuramlarından başlayarak günümüzün 
yeni medya kuramlarına kadar getirilecektir. Farklı kuramsal yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-
sosyolojik bir arka plana yaslanarak,eleştirel bir bakışla ele alınır. 
 
GSE 241 Karşılaştırmalı Sanat Tarihi                                                                      (3+0+0) 3  AKTS 5  
(Comparative History Of Art)  
Sanatın tanımı, sanatın zaman içindeki uygarlıklara, dönemlere, akımlara bağlı olarak değişimi ve 
farklılaşması, bunları belirleyen teknik, teknolojik, sosyolojik tüm faktörler.  
Batı Sanatı: Tarih öncesi, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, 
Endüstri Devrimi, Romantisizim, Realizim, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Art Nouveau, Dadaizm, 
Kübizm, Fütürizm, De Stijl, Sürrealizm, Soyut Ekspresyonizm, Pop Art, Op Art, PostModernizm. 
 
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I                                                                      (2+0+0) 2 AKTS 2  
(History of Turkish Republic I) 
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden Cumhuriyet Türkiye'sinin 1930'lar sonuna kadar ülkenin 
geçirdiği siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler ve dönüşümler. Modernleşme sürecinde 
Türkiye'nin kuruluş yıllarında devrimler ve toplumsal dönüşüm. 
  
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II                                                                     (2+0+0) 2 AKTS 2 
(History of Turkish Republic II) 
İkinci Dünya Savaşı yıllarından günümüze Türkiye'nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi. 
Çok partili hayata geçiş ve DP, 1960'lar ve 1970'lerde toplumsal dönüşümler, demografik değişim, 
sanayileşme ve yeni sosyal hareketler, 12 Eylül darbesi ve sonrası, 2000'lerde siyasal ve toplumsal 
kutuplaşma. 
 
 
 

3.yıl 
 

STV 312 Sinema ve Televizyonda Yapımcılık                                                          (3+0+0) 3 AKTS 7 
(Film & Television Production) 
Yapımcı olmayı hedefleyenler için, yapım sürecini, proje geliştirme aşamasından yapım sonrası ve 
dağıtım aşamasına kadar kavraması ve yönetebilmesi konusunda deneyim kazanması 
amaçlanmaktadır. Yapımın unsurlarının, güncel sektör uygulamalarına dair uzmanların da bilgileriyle 
desteklendiği uygulama sürecini de kapsayan sistematik çalışmalar bütünü. 

STV 321 Sinema Kuramları                                                                                        (3+0+0) 3 AKTS 7 
(The Theory of Film) 
Sinema sanatının başlangıcından günümüze kadar ortaya konmuş olan çeşitli kuramlar… Lumiere 
kardeşlerin belgeselci ve Melies’in “kurmaca”ya dayalı yaklaşımları… DW. Griffith’in uygulamalarıyla 
ortaya çıkan “konvesiyonel” kuram ve buna karsi gelisen alternative yaklasimlar…Eisenstein’ın kurgu 



kuramı… Vertov’un kuramı… Meyerhold’un konstrüktivist sahne ve biomekanik oyunculuk kuramları 
Max Reinhardt’ın kuramsız yaklaşımının ve E. Piscator’un politik tiyatrosunun sinemaya getirdikleri. 
  
 
STV 322 Sinema Estetiği                                                                                            (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Film Aesthetic) 
Sinema estetiğinin temel sorunu olan “gerçek”, “gerçeklik izlenimi” ve “sinema-gerçek” ilişkisi ile ilgili 
hem sinemada hem de farklı disiplin ve sanatlarda geliştirilmiş tez ve düşüncelerin ele alındığı bir 
programatik. Reform, Aydınlanma ve Rönesans sonrası ortaya çıkan en büyük düşünce ve sanat 
akımı Ekspresyonizmin “sinema-gerçek” ilişkisine dair getirdiği yenilik ve bunun uzantısı olarak 
“görünen-gerçek” sorunsalı… Brecht’in anti-aristotelesçi estetiğinin söz konusu sorunsalın çözümüne 
katkısı… 
 
STV 331 Film Yapım Yönetim I                                                                                  (2+2+0) 3 AKTS 8 
(Film Producing& Directing I) 
Her öğrenci tasarımdan post prodüksiyona film yapım sürecinin tüm aşamalarına ait işleyişi dikkate 
alarak  bir proje hazırlamak ve sonlandırmak zorundadır. 

STV 332 Film Yapım Yönetim II                                                                                 (2+2+0) 3 AKTS 8 
(Film Producing& Directing II) 
Televizyon stüdyosunda çalışan yapım, yönetim ve teknik ekibin rol ve sorumluluklarının stüdyoda 
yapılan uygulamalarla öğretilmesi ve öğrencilerin meslek seçimlerine yönelik deneyim kazanmaları 
sağlanmaktadır. Edinilen tecrübelerin öğrencilerin geliştirdikleri TV program formatlarını stüdyo ve reji 
ekibinde görev alarak gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ön koşul: STV351 
 

 
4. yıl 

 
 
STV 411 Sektörel Seminerler                                                                                    (3+0+0) 3 AKTS 6 
(Sector-Specific Seminars) 
Sinema ve televizyon sektöründe görev almış yetkin isimlerin, görüntü yönetmeni, yapımcı, senarist, 
yönetmen, oyuncu profesyonellerin ufuk açıcı söyleşileri olduğu kadar; firmaların ürünlerini tanıttıkları 
(Adobe, Sony, vb) birer profesyonel lansman da olabilecektir. 
 
STV 422 Film Eleştirisi                                                                                              (3+0+0) 3 AKTS 6 
(Film Critique) 
Film eleştirisinde temel yaklaşımlar incelenirken filme eleştirel bakabilme, analiz edebilme yaklaşımı 
kazandırmak amaçlamaktadır. Medyada yer alan örnekler çerçevesinde film eleştirisinin durumu ve 
sorunları; Güncel filmler üzerine, sözlü ve yazılı eleştiri gibi başlıklar altında işlenmektedir. 
 
STV 490 Bitirme Projesi                                                                                           (2+4+0) 3 AKTS 9 
(Graduation Project) 
Öğrencilerin, mezuniyet filmlerini (belgesel, kısafilm veya tv programı) yapım ön hazırlık sürecinin tüm 
aşamalarının danışman ve kurul onayından geçerek tamamlanması ardından projenin çekim ve post 
prodüksiyon süreci danışman öğretim elemanı gözetiminde ilerlediği etkileşimle sürdürülür.  
 
STV 489 Proje Geliştirme ve Uygulama                                                                  (2+4+0) 3 AKTS 9 
(Project Development and Execution) 
Öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve becerileri proje bazında gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. 
Öğrenciler, mezuniyet filmlerini (belgesel, kısa film veya tv programı) yapım sürecinin ön hazırlık 
aşamalarının (araştırma, proje öneri dosyası, sinopsis/treatment, senaryo, çekim senaryosu, 
fotoboard)   danışman onayı ile ilerlediği öğrenim süresince edinilen bilgi ve becerilerin uygulanması. 
 
 
 

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER 
 

STV 242 Sayısal Fotoğraf Uygulamaları      (3+0+0) 3 AKTS 5 



(Digital Photography Practices) 
Dijital sinemanın geldiği nokta, DSLR fotoğraf makinesi ile video çekmek ve yardımcı ekipmanların 
kullanımı, teknoloji ile sinemanın birlikte değişimi. Film çekim uygulaması. 
 
 
STV 251 Kısa Film Senaryosu                                                                                   (3+0+0) 3 AKTS 5  
(Short Film Script) 
Dramatik kısa film formatının teorik ve pratik bilgisi örnek okuma/seyir ile aktarılır. Her öğrenci, tüm 
yazım aşamalarıyla birlikte, bir kısa film senaryosu yazım sürecinden sorumludur.  
 
STV 252 Haber Toplama ve Yazma                                                                          (3+0+0) 3 AKTS 5 
(News Gathering and Writing) 
Hangi olayın haber değeri olup hangisinin olmadığının öğrenciye açıklanmasının ardından, haber 
niteliği olan olaylara dair bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, etik kurallara uygun hale getirilmesi ve 
iletileceği araca uygun hale getirilerek hazırlanması çalışmaları, dersin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 
temel habercilik teorileri, yeni medya uygulamaları bağlamında haberciliğin dönüşümü de ders 
içerisinde tartışılacaktır. 
 
STV 261 Diksiyon ve Etkili Konuşma                                                                       (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Diction and Effective Speech) 
İş yaşamında Türkçeyi doğru, güzel ve bilinçli konuşmanın, cümle ve sözcük vurgularını doğru 
yapmanın, sesleri doğru yerlerden çıkarmanın, yaygın kullanılan sözcüklerin anlamlarını ve   topluluk 
önünde konuşmanın esaslarını öğrenmek. 
 
 
STV 351 Türkiye Sinema Tarihi                                                                                 (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Turkey Cinema History) 
Türkiye’deki ilk film gösterimleri ve çekilen filmlerden başlayarak günümüze dek uzanan süreçte Türk 
sinemasının gelişim çizgisi incelenecektir. Türkiye’de sinema üzerine yapılmış kuramsal tartışmalar 
ışığında Türkiye’deki sinemanın nasıl bir kimliği olduğu üzerinde durulacak, Türkiye’deki toplumsal ve 
kültürel değişmenin sinemadaki yansımaları incelenecek.  
 
 
STV 361 Grafik Animasyon Tekniği                                                                          (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Graphic Animation Technique) 
Öğrenciler durağan imajları hareketlendirerek iki boyutlu animasyonları tasarlamalarını ve bunların 
uygulamalarını gerçekleştirir. Bunun için öğrenciler birbiriyle uyumlu çalışan grafik (Photoshop) ve 
kurgu (Premiere), animasyon programı (After Affects) öğrenecektir; Öğrencilerin teknik yetilerin 
geliştirilmesi yanı sıra, görsel iletişim sürecinin temel ilkelerini, hazırlayacakları projelerde 
uygulayabilmeleri sağlanacaktır. 
 
 
STV 352 Sinema ve Televizyonda Ses                                                                     (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Sound for Film and Television) 
Video ve film üretim sürecinde sesin anlatıya olan katkısı ve etkisi, temel ses tasarımı, ses kurgusu, 
kayıt ve miksaj stratejileri incelenir. Diyalog, müzik ve efekt ayırımı ve son miksin hazılanması dersin 
konularındandır. 
 
STV 362 Görüntü Yönetmenliği                                                                                (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Directing of Cinematography) 
Sinema ve televizyon dizi sektöründe görüntü yönetmeni olmayı hedefleyen öğrenciler için sayısal 
kameranın teknik operasyonel özelliklerinin derinlemesine incelendiği ve sahne diline uygun ışık 
kurulumu ve kamera kullanımına dayalı uygulamalarla  uzmanlaşmaya yönelik deneyim kazandırılır.  
 
STV 451 Belgesel Film Yapım- Yönetim                                                                   (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Documentary Film Production &Directing) 
Belgesel yapımı, yapımcının ve yönetmenin işlevi; belgesel yapımında kendine özgü üretim süreci, 
görsellik, ses ve uygulama, sosyal gerçeklik, propaganda, sanat ve belgesel ilişkisi incelenerek, 
Türkiye'de ve dünyada belgesel filmin gelişimi tartışılır. Katılımcıların kendi belgesel projelerini 
üretmeleri hedeflenmektedir. 



 
STV 452 Kamera Önü Oyunculuğu                                                                          (3+0+0) 3 AKTS 5 
Bu dersin amacı öğrenciye profesyönel set tecrübesini tanıştırmak ve kameranın önünde 
oynayabilecek teknik bilgiyi ona kazandırmaktır. Profesyönel bir sinema yönetmeniyle çalışılan bu ders 
öğrencinin okuldan sonra dizi ve film sektörlerinde çalışabilmesi için gerekli becerileri kazanmasını 
sağlar. 
 
 
STV 461 Oyuncu Yönetmenliği                                                                                 (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Actor Directing) 
Dramatik anlatı unsuru olarak kamera –oyuncu ilişkisinin yönetmen tarafından nasıl kurulacağına 
ilişkin  temel prensipler, okumalar, film  izleme ve pratik yapılarak aktarılır.  
 
 
STV 462  Çoklu Medya Anlatıları                                                                              (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Multi Media Narratives) 
Sayısal olarak tasarlanan ve kullanıcı-izleyicinin hizmetine sunulan yeni medya ortamlarının yapısal 
nitelikleri, hedef kitlesiyle kurduğu yeni iletişim biçimleri, tasarım ve kullanılabilirlik özellikleri gibi 
konular Web TV, IPTV, Sayısal Yayın Platformları gibi örnekler çerçevesinde açıklanır. Bu çerçevede 
öğrenciler, Sayısal Platformlara yönelik interaktif yayıncılık stratejisi ve projeleri geliştirmeleri de  
amaçlanmaktadır. 
 
 

TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER 
 

 
 
STV 311 İleri Grafik Animasyon Tekniği       (3+0+0) 3 AKTS  
(Advanced Graphics and Animation Techniques) 
Birbiriyle uyumlu çalışan grafik (Photoshop), çizim (Illustrator) ve 3D (Cinema 4D)  programlarının 
kullanımı. Bu programlarla ileri düzey animasyon ve görsel efekt uygulamaları.  
 
STV 371 TV Stüdyo Uygulamaları                                                                            (3+0+0) 3 AKTS 5 
(TV Studio Application) 
Ders, öğrencilerin tv stüdyosu ortamında canlı yayın, haber, tartışma, yarışma programları gibi 
yapımların sürdürülmesi süreçlerini ders içerisinde deneyimleyecekleri ve sorumlu olacabilecekleri bir 
yapıya sahiptir. Stüdyo dahilinde bulunan çeşitli ekipman ve cihazların kullanımı, operatörlerin ve 
ekibin koordinasyonu gibi temel ilke ve uygulamalar üzerinde çalışılacaktır. 
 
STV 372 İleri Senaryo Yazarlığı                                                                                 (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Feature Film Script Writing) 
Uzun metraj dramatik bir film formatının teorik ve pratik bilgisi örnek okuma/seyir ile aktarılır. Her 
öğrenci, tüm yazım aşamalarıyla birlikte, uzun metraj bir uzun film senaryosu dosyası hazırlar.  
 
STV 376  Sinema ve Televizyonda Makyaj     (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Make-up in Cinema and Television) 
Dramatik yapı kurulumunun temel unsurlarından biri olan karakter yaratımı sürecinde makyajın yeri ve 
önemi.  Makyajın bileşenleri ve türlerinin uygulamalı örneklerle tanıtılması. 
 
 
STV 471 Mekan Algısı ve Sinema                                                                       (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Perception&Cinema) 
Çevre algısının tanımı ve kuramları; Gestalt Teorisi, Wöbse Metodu, Hirschfeld Metodu. Görsel peyzaj 
tercih kuramları ve insanın evrimsel değişimine göre incelenmesi; Bilgi Edinme Teorisi, Psiko – Evrim 
Teorisi, Sığınma Teorisi, Habitat Seçim Teorisi. Türkiye coğrafyasındaki peyzaj tipolojileri, karakteristik 
(tipik flora ve fauna) özelliklerinin değerlendirilmesi.  Peyzaj tipolojilerinin sinema ve televizyondaki 
örnekleri ile uygulamalı çalışmaların irdelenmesi. Katılımcıların istenilen peyzaj tipolojilerini 
canlandıracak düzeyde bilgiye sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır.  
 
 



STV 472 Medya Planlaması                                                                                       (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Media Planning) 
Bu ders kapsamında reklamcılık alanında teknik unsurları da barındıran medya planlaması konusu, 
medya araçlarının özelliklerine ve müşterinin beklentilerine uygun olarak pazar analizi, planlama ve 
satın alma aşamalarını kapsayan süreç ele alınmaktadır. 
 
STV 473 Medya Okuryazarlığı                                                                                  (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Media Literacy)  
Öğrencilere, medyanın olayları ve olguları, nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığını anlatma. 
Medyaya eleştirel bakabilen, bilinçli kişiler yetiştirmek. 
 
STV 474 Televizyon Sunuculuğu                                                                              (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Television  Presenter ) 
Televizyon programlarında, programın sunumu sürecinde ekran yüzü olmanın temel vasıflarını 
kazandırmayı hedefleyen eğitimler: Diksiyon-  Dinleme - Düşünme – İçerik araştırması ve hazırlık - 
Konuşma bağlamında dilin kullanımı - Sözlü anlatıda uslup- Beden dili.  
 
 
 
 

HSS - SOSYAL VE BEŞERİ BİLİM SEÇMELİ DERSLER 
 
 

 
 
STV 343 Video Uygulama Atölyesi      (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Video Production Studio) 
Video anlatı öğelerinin bileşenleri olan kamera, ışık ve sesin kullanımı. Kurgu sürecine ilişkin temel 
bilgilerin uygulamalarla aktarılması.  Video yapım sürecinde söz konusu olan fikir ve tema oluşturma, 
özet (synopsis) yazımı ve görsel senaryo taslağı (storyboard) hazırlama gibi aşamalar. Grup 
çalışmasıyla video içerik oluşturulması. 
 
STV 344 Popüler Sinema ve Eleştirisi         (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Popular Cinema and Criticism) 
I.Dünya Savaşı öncesi Amerikan Sineması'ndan başlayarak dünya sinemalarından popüler film 
örnekleri. Bir filmi popüler kılan öğelerin değişik coğrafyalarda oluşma süreçleri.. Ana akım Amerikan 
sinemasının temel özellikleri ve melodram türü ile ilişkileri. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da 
özellikle Fransa ve Almanya'da görülen Yeni Dalga akımları ile Amerikan sinemasının ilişkisi. Üçüncü 
dünya sinemalarından popüler film örnekleri. Yeşilçam filmleri. Bu filmlerin popüler ulusaşırı sinema 
örnekleri ile ilişkileri. 
 
 
STV 392 Çağdaş Sinema           (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Contemporary Cinema) 
Sinema’da farklılıklarıyla öne çıkan ve izleyiciyi yakalayabilen İran, İspanya, Macaristan, Polonya, 
Balkanlar, Uzak Doğu gibi bazı ülke ve bölgelerin sosyal ve tarihsel süreçlerine göre gelişen sinema 
anlayışları. Örnek filmler üzerinden anlatı dillerine yansıyan farklılıkların saptanması. 
 
STV 401 Sinemada Sanat Yönetimi                                                                          (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Art Direction in Film) 
Sinemada sanat yönetmeninin yapıma sunduğu yaratıcı katkının yol haritasından hareketle zaman, 
mekan koşullarının oluşturulmasında  sanat grubunu olarak tanımlanan kadroda bulunanların 
görevleri, iş tanımları ve yapıma katkı süreci. Öğrenciler senaryodan yola çıkarak karakterlerin yaşam 
ortamlarını araştırmakta, biçimsel çevreyi oluşturmak üzere taslaklar hazırlamakta, her film seti için 
görsel planlama yaparak kostüm, aksesuar ve tüm ayrıntıları saptamaktadırlar 

STV 402 Belgesel Sinema Kültürü                                                                           (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Documentary Film Culture) 



Sinema tarihinin ilk örneklerinden başlayarak belgesel sinemanın toplumsal yaşama katkılarını, 
toplumsal muhalefetin ve kültürel gelişimin bir parçası olarak belgesel sinemanın konumu sınıf içi 
okuma, izleme, tartışmalar ışığında aktarılır. 
 
STV 404 Sinema ve Öteki Sanatlar                                                                           (3+0+0) 3 AKTS 5 
(Film and Other Forms of Art) 
Yedinci, “son” ve “sentez” sanatı olarak da adlandırılan sinemanın kendisinden binlerce ve yüzlerce yıl 
önce doğmuş olan altı sanat ile ilişkilerinin ve alışverişinin ele alınıp incelendiği bir programatik. 
 

 
SERBEST SEÇMELİ DERSLER 

 
ING 201 ORTA DÜZEY İNGILIZCE I                                                                          ( 3+1+0) 3 AKTS 5 
(Intermediate English I)  
Orta seviyede daha zor ve uzun metinlerin etkin bir şekilde okunması: Günlük hayattan basit bir  
konu üzerine yapılan bir konuşmanın takip edilebilme becerisinin kazandırılması. Okunup  dinlenen 
düşünceler üzerine kendi fikirlerini ortaya koyan yazı ve kısa konuşmalar üretebilme çalışmaları. 
Önkoşul: ING 102  
 
ING 202 ORTA DÜZEY İNGILIZCE II                                                                          (3+1+0) 3 AKTS 5 
(Intermediate English II)  
İleri seviyede daha karmaşık ve uzun İngilizce metinleri analiz çalışmaları. Ayrıntılı okuma ve basit 
eleştirel düşünce geliştirme alıştırmaları. 
Önkoşul: ING 201 
 
ING 301 ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE I                                                                          (3+1+0) 3 AKTS 5 
(English for Special Purpose I)  
Sanat öğelerinin ve tasarım ilkelerinin İngilizce terminolojisi. Bir sanat eserini veya tasarım  nesnesini 
İngilizce terimler ile analiz edebilmek için alıştırmalar. Sanat tarihinin terminolojisini kullanarak 
konuşma ve yazabilme yetilerini pekiştirmek.  
 
ING 302 ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE II                                                                        ( 3+1+0) 3 AKTS 5 
(English for Special Purpose II)  
Akademik ve mesleki çalışmalar. İngilizce özgeçmiş ve işe başvuru mektubunu hazırlama teknikleri. 
Tasarım işleriyle ilgili İngilizce sunumlar hazırlama, sözel ve yazılı olarak sunmak. 
 


