General Elective Courses

Dersin Kodu Ders Adi - İngilizce

ART201

ART202

Introduction to Photography

Cartoon

ART221

Dersin adı - Türkçe

Dersin İçeriği - İngilizce

Fotoğrafçılığa Giriş

Definition of photography and the photographer,
the uses of photography in life, camera and its
parts (aperture, iso, shutter, lens), light and its
use in photography, composition rules in
photography, the works of photographers from
the world and Turkey.

Karikatür

Açıklamalı Müzik Tarihi
Annotated History of Music

ART222

ART223

Caz Tarihi
History of Jazz
Performing Jazz

Caz Performansı

ART224

History of Argentine Tango

Arjantin Tango Tarihi

ART225

Introduction to Classical Guitar
Poliphonic Chorus

Klasik Gitara Giriş

Çok Sesli Koro

ART251

Watercolour Painting

Sulu Boya Resim

ART252

Free Ceramic Forming

Serbest Seramik Şekillendirme

ART235

ART271

Creative Drama
Yaratıcı Drama

Basic information on cartoon; drawing
techniques using simple rules; humor; careeroriented cartoon work.
The evolution of music in history of humanity;
music in the process of becoming an art, the
authencities of music; the historical analysis of
music, information exchange as well as the main
distinctions between art and other cultural
domains.

The history of music before 1900's; Blues and
Ragtime music genres; the impacts of musical,
social and cultural structures of jazz music in
New Orleans before its emergence in the region;
main jazz movements starting from the very first
Dixieland music to Fusion jazz movement today.

Dersin İçeriği - Türkçe

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel
unsurlara, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi
türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso,
diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk
ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları;
dünya fotoğraf tarihinde önemli eserler veren fotoğrafçılar;
fotoğrafın Osmanlı ve Türkiye’deki gelişimi.

Teorik
Saat

Lab.
Saat

3

4

3

0

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı
karikatür çalışmaları.

3

4

3

0

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait
özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz,
bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer
kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

3

4

3

0

1900'lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime
müzikleri; caz müziğinin, New Orleans'ta ortaya çıkışından önce
bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu
yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland
müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz
akımları.
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İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın
Human voice in terms of its anatomy, physiology
önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma
and its techniques.
teknikleri.
Where does the tango come from; tango-culture
relationship; the origin and the evolution of
Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin
Argentine tango; spreading of the dance to
tangonun kökenleri, Avrupa ve Türkiye'ye yayılması; tangonun
Europe and the world; the effects of tango on
ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.
economic crisis and political changes in the
world.
Fundamentals of music; notes, rhythm and
Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar
fundamental music vocabulary; notes on the
çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.
guitar, diagrams.
Data not provided
Basic knowledge of watercolour painting art and
Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği,
its history; watercolour techniques, tools and
malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniği uygulamaları;
materials; demonstration of some real
suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri;
watercolour painting samples; basic principles
uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.
and practice of painting techniques.
Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form
The ceramic clay; using clay for freehand
tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle
forming; creating unique ceramic forms without şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik
restricting the individual creativity; creating two- formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest
or three-dimensional free-form designs using the şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları
ceramic clay.
oluşturma.
Games and exercises designed by Viola Spolin to
stimulate action, relation, spontaneity and
creativity of individuals in a group setting;
techniques such as warming up games,
improvisations, roleplay, writing, story telling etc.

Kredi AKTS

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık
kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için
geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar,
rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

3

5

ART291

ART292

Body Language and the Art of Persuasion

Sign Language

Beden Dili ve İkna Sanatı

İşaret Dili

ART293

Architectural Photography

Mimari Fotoğrafçılık

ART294

Stage Makeup

Sahne Makyajı

CHIN201

Chinese I

Çince I

CHIN202

Chinese II

Çince II

CHIN301

Chinese III

Çince III

CHIN302

Chinese IV

Çince IV

FRE201

French I

Fransızca I

FRE202

French II

Fransızca II

FRE301

French III

Fransızca III

FRE302

French IV

Fransızca IV

FRE401

French V

Fransızca V

Posture, mimic, gesture, a correct and accurate
way of using the intonation of speech; leadership
skills and abilities to convince or persuade
someone to accept a desired way of thinking in
the business and social environment; convincing
others to adopt new ideas using body language.
Developing the ability to communicate daily with
hearing disabilities.
Architectural dynamics in art of photography;
photography techniques that are compatible with
structures; equipment knowladge and usage
techniques.
Plastic makeup; form working on model;
Coloration of silicon mold and placing on human
face.

Vocabulary, structure and communicative skills at
beginners level; various topics such as countries,
nationalities, jobs, family, feelings, food and
drink, colors and clothes and daily routines.

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru
kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna
edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak
düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.
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4

3

0

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi
kazandırma.

3

4

3

0

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf
teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

3

4

3

0

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan
silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.
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4

3

0

3

4

3

0

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler,
hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve
kabul etme gibi fonksiyonlar.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.
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4

3
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3

4

3

0

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler,
hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve
kabul etme gibi fonksiyonlar.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.
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4

3

0

3

4

3
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Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler,
aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük
rutinler.

Vocabulary, structure and communicative skills at
Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
beginners level; various themes such as
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler,
transport, travel, dates, holidays, money, and
tatiller, para ve alışveris konuları.
shopping.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
occupations, hobbies, countries, and functions
such as asking for and giving information,
offering and responding.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.

Vocabulary, structure and communicative skills at
beginners level; various topics such as countries,
nationalities, jobs, family, feelings, food and
drink, colors and clothes and daily routines.

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler,
aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük
rutinler.

Vocabulary, structure and communicative skills at
Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
beginners level; various themes such as
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler,
transport, travel, dates, holidays, money,
tatiller, para ve alışveris konuları.
shopping, plans, and life changes.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
occupations, hobbies, countries, and functions
such as asking for and giving information,
offering and responding.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE402

French VI

Fransızca VI

GER201

German I

Almanca I

GER202

German II

Almanca II

GER301

German III

Almanca III

GER302

German IV

Almanca IV

GER401

German V

Almanca V

GER402

German VI

Almanca VI

HUM201

Social Responsibility Project

Sosyal Sorumluluk Proje

HUM211

Vocabulary, structure and communicative skills at
beginners level; various topics such as countries,
nationalities, jobs, family, feelings, food and
drink, colors and clothes and daily routines.

JAP201

Japanese I

Japonca I

JAP202

Japanese II

Japonca II

JAP301

Japanese III

Japonca III

Japanese IV

Japonca IV
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4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler,
hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve
kabul etme gibi fonksiyonlar.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.

3

4

3

0

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla
kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane
süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

3

4

3

0

3

4

3

0

3

4

3
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3
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Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler,
hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve
kabul etme gibi fonksiyonlar.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.

3

4

3

0

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler,
aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük
rutinler.

Vocabulary, structure and communicative skills at
Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
beginners level; various themes such as
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler,
transport, travel, dates, holidays, money, and
tatiller, para ve alışveris konuları.
shopping.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
occupations, hobbies, countries, and functions
such as asking for and giving information,
offering and responding.

More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.
More vocabulary, structure and communicative
skills at pre-intermediate level; various themes
such as celebrations, hospital procedures, visiting
museums, banks, libraries, and cultural
elements.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları
Gender Studies and Women Rights

JAP302

More vocabulary, structure and communicative
skills at pre-intermediate level; various themes
Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla
such as celebrations, hospital procedures, visiting kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane
museums, banks, libraries, and cultural
süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.
elements.

Vocabulary, structure and communicative skills at
beginners level; various topics such as countries,
nationalities, jobs, family, feelings, food and
drink, colors and clothes and daily routines.

7 hafta (21 saat) süren gönüllü çalışma, rehabilitasyon

Biyolojik cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımı, kadına karşı şiddetle
mücadele, Türk modernleşmesi ve kadın hakları; cinsel yönelim,
cinsel kimlik ve LGBTİ hakları, çalışma yaşamı, kadın ve istihdam,
medyada kadın bedeninin temsili, kadın ve sağlık, kadın ve siyaset,
kadın ve çevre, kadın ve edebiyat, kadın ve girişimcilik.

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler,
aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük
rutinler.

Vocabulary, structure and communicative skills at
Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
beginners level; various themes such as
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler,
transport, travel, dates, holidays, money,
tatiller, para ve alışveris konuları.
shopping, plans, and life changes.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
occupations, hobbies, countries, and functions
such as asking for and giving information,
offering and responding.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.

RUS201

Russian I

Rusça I

RUS202

Russian II

Rusça II

RUS301

Russian III

Rusça III

RUS302

Russian IV

Rusça IV

SPAN201

Spanish I

İspanyolca I

SPAN202

Spanish II

İspanyolca II

SPAN301

Spanish III

İspanyolca III

SPAN302

Spanish IV

İspanyolca IV

PR491
PR492

Journalism I
Journalism II

Gazetecilik I
Gazetecilik I

History of Aviation

Havacılık Tarihi

AVM490

Vocabulary, structure and communicative skills at
beginners level; various topics such as countries,
nationalities, jobs, family, feelings, food and
drink, colors and clothes and daily routines.

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler,
aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük
rutinler.
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3

4

3
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Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler,
hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve
kabul etme gibi fonksiyonlar.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.
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4

3

0

3

4

3

0

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler,
hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve
kabul etme gibi fonksiyonlar.

3

4

3

0

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha
fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat,
mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon
konuşmaları ve kültürel olgular.

3

4

3

0
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3
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5

3
3

0
0

Vocabulary, structure and communicative skills at
Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
beginners level; various themes such as
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler,
transport, travel, dates, holidays, money, and
tatiller, para ve alışveris konuları.
shopping.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
occupations, hobbies, countries, and functions
such as asking for and giving information,
offering and responding.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.

Vocabulary, structure and communicative skills at
beginners level; various topics such as countries,
nationalities, jobs, family, feelings, food and
drink, colors and clothes and daily routines.

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler,
aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük
rutinler.

Vocabulary, structure and communicative skills at
Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime
beginners level; various themes such as
bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler,
transport, travel, dates, holidays, money,
tatiller, para ve alışveris konuları.
shopping, plans, and life changes.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
occupations, hobbies, countries, and functions
such as asking for and giving information,
offering and responding.
More vocabulary, structure and communicative
skills at elementary level; various themes such as
travel, places, appearance, plans, health,
weather, phone conversations, and cultural
elements.

The birth of aviation; Development of lighter
than air vehicles; Development of powered
Havacılığın doğuşu; Havadan hafif hava araçları (balonlar ve hava
heavier than air vehicles; Aviation as a sporting
gemileri); Havadan ağır hava araçları (uçaklar); Sportif havacılık;
event; Use of aircraft in armed conflicts and its
Uluslararası çatışmalarda havacılığın yeri (askeri havacılık); Ticari
impact on military thinking; Commercial aviation
havacılık ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkisi; Havacılığın
and its impact on international relations; Effect of
iktisadi olaylar, siyasi olaylar ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri;
aviation on economic, political and social life;
Havacılıkta insan faktörü; Havacılık sektöründe iş imkânları
Humane aspects of aviation; Prospects for career
in aviation

