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MEDYA ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI 

 

1. PROGRAMIN ADI 

Medya Çalışmaları Doktora Programı 

2. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİN 

GEREKÇESİ 

İlgili alandaki bilimsel gelişmeler, programın amacı ve öğrencilerin durumları ile 

paralel olarak program güncellemesi yapmak 

3. MEDYA ÇALIŞMALARI PROGRAMINA KABUL KOŞULLARI 

Medya Çalışmaları alanı ile ilişkili bir lisans programından mezun olmak 

Doktora programları için ALES'den herhangi bir puan türünden minimum 55 ve 

üstünde puana sahip olmak. (Geçerlik süresi beş yıldır. Başvuru tarihinde ALES 

belgesi olmayan adaylar '' Şartlı öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.) 

İngilizce dil yeterliliği için son beş yıl içinde girilen YÖKDİL, YDS' den 55,  veya 

TOEFL' dan 66, puana sahip olmak. (Başvuru tarihinde dil yeterlik belgesi olmayan 

adaylar ''Şartlı Öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.) 

Adaylar aynı zamanda Fakülte üyeleri tarafından yapılan yazılı ve sözlü sınavda 

başarılı sayılmalıdır. 

 

4. MEZUNİYET KOŞULLARI 

Programda öngörülen 7 ders ve bir seminer dersini geçme notu olan en az 75 puan 

alarak tamamlamak. Yeterlik sınavında “başarılı” bulunduktan sonra doktora tez 

aşamasını en fazla 8 dönem içinde tamamlamak. 

4.1. MEZUNİYET İÇİN DERS VE KREDİ KOŞULLARI 

Toplam 21 Yeditepe kredi, 260 AKTS 

 

 

 

 

 



5. PROGRAM MÜFREDATI 

MEDYA ÇALIŞMALARI DOKTORA PROGRAMI 

4 Zorunlu + 3 Seçimlik + Doktora Yeterlik + Tez 

     

1.DÖNEM T U L Y A 

KOD DERSİN ADI      

MES 601 Medya ve Kültür Kuramları 3 0 0 3 10 

MES 661 İleri İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik 3 0 0 3 10 

MES 6XX Anabilim Dalı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 10 

 TOPLAM 9 0 0 12 30 

 

2. DÖNEM T U L Y A 

KOD DERSİN ADI      

MES 600 Medya Çalışmalarında Temel Metinler 3 0 0 3 10 

MES 642 Medyanın Ekonomi Politiği 3 0 0 3 10 

MES 6XX Anabilim Dalı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 10 

 TOPLAM 9 0 0 12 30 

 

3. DÖNEM T U L Y A 

KOD DERSİN ADI      

MES 680 Seminer 0 0 0 0 10 

MES 6XX Anabilim Dalı Seçmeli Dersi 3 0 0 3 10 

 Doktora Yeterlik Sınavı 3 0 0 0 40 

 TOPLAM 6 0 0 3 60 

 

4. DÖNEM T U L Y A 

KOD DERSİN ADI      

MES 699 Tez 3 0 0 3 40 

 TOPLAM 3 0 0 3 40 

 

5. DÖNEM T U L Y A 

KOD DERSİN ADI      

MES 699 Tez 3 0 0 3 40 

 TOPLAM 3 0 0 3 40 

 

6. DÖNEM T U L Y A 

KOD DERSİN ADI      

MES 699 Tez 3 0 0 3 40 

 TOPLAM 3 0 0 3 40 

 

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ 

KOD DERSİN ADI T U L Y A 

MES 603 Medya ve Kamusal Alan 3 0 0 3 10 

MES 604 Radikal Alternatif Medya 3 0 0 3 10 

MES 605 Medya ve Kadın Çalışmaları 3 0 0 3 10 

MES 606 Medyada Siyasal Temsil ve İktidar 3 0 0 3 10 

MES 631 Türkiye’de Medyanın Yapısı 3 0 0 3 10 

MES 632 Medya, Kültür, Siyaset 3 0 0 3 10 



MES 641 Medya Etiği ve Eleştirileri 3 0 0 3 10 

MES 643 Medya ve Tüketim Toplumu 3 0 0 3 10 

MES 672 Ağ Teknolojileri ve Ağ Toplumu 3 0 0 3 10 

MES 682 Medya Çalışmalarında Seçme Konular 3 0 0 3 10 

 

 

6. DERS AÇIKLAMALARI 

ZORUNLU DERSLER 

MES 600 Medya Çalışmalarında Temel Metinler 

Bu dersin amacı günümüz dünyasında çağdaş medya ve kültürün çeşitli toplumsal, 

tarihsel ve kültürel veçhelerinin tanıtılması ve incelenmesidir. Medya 

çalışmalarındaki temel metinler ve çağdaş medya ve kültür teorileri üzerinde 

durulacak. Ders, paradigma değişikliği süreçlerindeki öncü akademik çalışmalara 

odaklanacaktır. 

MES 601 Medya ve Kültür Kuramları 

Bu  dersin amacı, tarihsel ve toplumsal bir izlek çerçevesinde medya ve kültür 

kuramlarının ortaya çıkışını ve evrilişini ele almaktır. Bu doğrultuda olgular, medya 

ve kültürü birer bağımsız değişken olarak konumlandıran bakış yerine, bir bütün 

olarak ekonomik, siyasal ve toplumsal sistemle ilişkiselliği çerçevesinde ele 

alınacaktır. Medya ve kültür alanındaki temel kuram ve kuramcılar, baskın 

paradigma ve eleştirel paradigma kategorileştirmeleriyle incelenecek, bu inceleme 

tarihsellik bağlamından kopmadan güncel olgu, olay ve örneklere başvurularak 

genişletilecektir. 

MES 642 Medyanın Ekonomi Politiği 

Bu derste ekonomi politiğe temel oluşturan idealist ve materyalist felsefe diyalektik 

ve metafizik yöntem ile incelenir. Ayrıca eleştirel ve liberal ekonomi politik 

arasındaki farklar, medya, mülkiyet, iktidar, ideoloji ve söylem ilişkisi üzerinden 

analiz edilir. 

MES 661 İleri İletişim Araştırmaları ve Bilimsel Etik 

Akademik çalışmalarda izlenilen araştırma yöntemlerinin ele alınacağı bu derste, 

medyanın yapısal özellikleri ve toplum üzerindeki etkisi dikkate alınarak ileri 

araştırma yöntemleriyle bu alana özel çalışmalar yürütülecektir. Farklı disiplinleri 

bünyesinde barındıran ve farklı veri ve yaklaşımları gerektiren Medya 



Araştırmalarının etkin ve etik bir şekilde sürdürülebilmesi ve bilgi üretilebilmesi 

üzerine yoğunlaşılacaktır. 

SEÇMELİ DERSLER 

MES 603 Medya ve Kamusal Alan 

Toplumsal kuramlar açısından medya ve kamusal alan arasındaki sorunlu ve iç içe 

geçmiş ilişkiyi disiplinler üstü bir yaklaşımla ele almak gerekmektedir. Bu ders 

kapsamında medyanın, elektronik alanın dönüştürülmesiyle değişen ve çeşitlenen 

yüzleri içinde kamusal alanın yokluğunun demokrasi ve siyasete ilişkin algı ve 

pratikleri nasıl etkilediği ele alınacaktır. Ekonomik ve siyasi küreselleşme, 

vatandaşlığın tarihsel biçimleri, temel bir insan hakkı olarak kamuya ve bilgiye 

ulaşma hakkı ve kamusal alanın tartışılabilirliği konuları, kendi aralarındaki örgün 

ilişkilerle birlikte tartışılacaktır. 

MES 604 Radikal Alternatif Medya 

Bu ders, radikal alternatif medyayı, sürekli değişen tanımları ve örgütlenme yapıları 

çerçevesinde, tarihsel-toplumsal bağlamları içinde, kavramsallaştırmayı amaçlar. 

Radikal alternatif medya, anaakım medya, yasama, yürütme ve yargı arasındaki 

sınırların silikleştiği bir dünyada beşinci kuvvet olarak çalışır. Yeni medya 

teknolojileri muhalif/sessizleştirilmiş grupların fikirlerini üretmelerini ve dolaşıma 

sokmalarını, ve seslerini yükseltmelerini olduğu kadar “sıradan insanlar”ın medya 

üretimine katılmalarını da mümkün kılar. Bu ders radikal alternatif medyanın teorik 

arka planını özetleyecek ve Latin Amerika, Avrupa, Birleşik Devletler ve Ortadoğu 

gibi dünyanın farklı bölgelerinden örnekleri analiz edecektir. 

MES 605 Medya ve Kadın Çalışmaları 

Medya ve Kadın Çalışmaları dersi, toplumsal cinsiyet, medya ve kültür arasındaki 

ilişki ve etkileşimlere eleştirel bir giriş sunmayı amaçlamaktadır. Birinci dalga 

feminizmden, sonrasından gelen ikinci ve üçüncü dalgalara uzanan farklı 

yaklaşımlar kronolojik sıralarıyla ele alınacak ve bunların iletişim çalışmaları ve 

kültürel çalışmalarla olan ilişkileri incelenecektir. Bu bağlamda, medyanın 

günümüz toplumlarındaki toplumsal cinsiyet inşasında üstlendiği çeşitli roller 

incelenecek ve dersin kapsamında feminist eleştiriler ve temalar, medyadaki üretim 

ve toplumsal cinsiyetin kodlanması ve medya metinleri ve toplumsal cinsiyet gibi 

önemli alt başlıklar ele alınacaktır. 

MES 606 Medyada Siyasal Temsil ve İktidar 



Kitle iletişim araçlarının içerisinde yapılandığı siyasal sistemler, bu yapıları 

etkileyen küreselleşme gibi gelişmeler ile ana akım ve alternatif medya 

örgütlenmeleri hakkında temel bilgiler. 

MES 631 Türkiye’de Medyanın Yapısı 

Türkiye’de medyanın yapısı. Medyada sahiplik ve söylem ilişkisinin incelenmesi. 

Medya üzerindeki hükümet düzenlemeleri ve deregülasyonlar. Kitle iletişimi ve 

Türkiye’deki mevcut politik sistem. Ana akım ve alternatif medya. 

MES 632 Medya, Kültür, Siyaset 

Bu ders kapsamında toplumsal ve siyasal hareketliliğin katalizörü medyanın, kültür 

ve siyaseti etkileme gücü ile bu değişkenlerce biçimlendirilmesi ele alınacaktır. Bu 

çerçevede, ideoloji ve kültür, ideoloji ve kitle iletişim araçları, medya ve küresel 

kültür konuları ele alınacak; medya, kültür ve siyaset ilişkisinin bugünkü biçimi ile 

bu yeni biçimin getirdiği sorular, bu sorulara verilen farklı yanıtlar üzerinde 

durulacaktır. Siyasal ve kültürel dönüşümlerin toplumsal alandaki yansımaları 

iletişim bilimlerinin eleştirel bakış açısıyla, ekonomik ve sosyolojik ilişki göz ardı 

edilmeksizin tartışılacaktır. Okuyucunun/izleyicinin müşteriye, yurttaşın seçmene 

dönüştürülmesi, tarihsellik bağlamında ulusal/uluslararası tartışmalar ve örnekler 

bağlamında analiz edilecektir. 

MES 641 Medya Etiği ve Eleştirileri 

Medya Etiği ve Eleştirileri dersinde etik ve medya etiği kavramları ile etik ve 

siyaset, medya ve hukuk, ifade özgürlüğü, modern toplumda mahremiyet ve 

aleniyet, medyada sınırlandırmalar, nesnellik, yanlılık, doğruluk ve medya 

profesyonellerine yönelik etik kodlar incelenecektir. Etik tartışmalar çerçevesinde 

farklı kuramsal etik yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara yöneltilen eleştiriler 

değerlendirilecektir. 

MES 643 Medya ve Tüketim Toplumu 

Bu ders kapsamında medya ve tüketim ilişkisi sorgulanacaktır. Bu kapsamda global 

şirketler, reklam ve tüketim ilişkisi, medyanın tüketim alışkanlıkları yaratma ve 

değiştirme gücü ile reklam verenlerin medya içerikleri üzerindeki etkileri üzerinde 

çalışılacaktır. 

MES 672 Ağ Teknolojileri ve Ağ Toplumu 

Özellikle 1980 sonrasında teknolojik gelişmelerle tetiklenen küreselleşme sürecinde 

yeni iletişim araçları kitle iletişim süreçlerini de değiştirmiş ve bu değişiklikten 



toplum da etkilenmiştir. Bu temel değişikliğin ekonomi politik gerekçeleri ile 

birlikte kavranarak açıklanması, iletişim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkinin de 

daha iyi bir şekilde kavranmasını sağlayacaktır. Bu nedenle dersin temel amacı 

teknoloji, ideoloji, iletişim ve toplum arasındaki ilişkinin tartışmaya açılmasıdır. 

MES 682 Medya Çalışmalarında Seçme Konular 

Medyada Seçme Konular dersinde her yarıyıl bir konu seçilerek üzerinde 

durulacaktır. Konunun seçimi öğretim üyesinin uzmanlığı, araştırma alanı ve 

çalışmalarıyla, öğrencilerin ilgi alanı ve medyadaki güncel akımlara bağlı olarak 

değişmektedir. 

 


