
DERS BİLGİLERİ 

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 

Medyanın Ekonomi Politiği MES 642 1 3 + 0 3 10 

 

Ön Koşul Dersleri - 

 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Seviyesi Doktora 

Dersin Türü Zorunlu 

Dersin 

Koordinatörü  

Dersi Verenler Doç.Dr. Defne Özonur 

Dersin 

Yardımcıları  

Dersin Amacı 

Bu dersin temel amacı, medyayı eleştirel ekonomi politik 

perspektifle incelemektir. Derste temel olarak eleştirel 

düşünceden eleştirel kurama ve oradan da eleştirel ekonomi 

politiğe uzanan süreç ile başlanarak, eleştirel ekonomi politiğin 

araştırma alanı olarak medya, iktidar, ideoloji, medya sahipliği 

ve söylem arasındaki ilişki incelenmektedir. 

Dersin İçeriği 
Eleştirel düşünce, eleştirel ekonomi politik, medya mülkiyeti, 

iktidar, ideoloji ve söylem ilişkisi.  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları 
Program 

Yeterlilikleri 

Öğretim 

Yöntemleri 

Ölçme 

Yöntemleri 

1. Ana akım ve eleştirel kitle iletişim 

kuramların çıkışını ekonomi politik 

gerekçelerle analiz ederek, medyanın 

yapısını ve ürünlerini eleştirel ekonomi 

politik yaklaşımla açıklamanın önemini 

fark eder.  

 

 

 

1, 2, 5, 12 
1,2,3,4 A,B,C 

2. Medyanın söylemini, kurumun temel 

olarak siyasal sistemler, ideoloji ve iktidar 

ile arasındaki ilişkisi bağlamında eleştirel 

bir perspektifle analiz eder.  

 

 
1, 4, 5, 12 

1,2,3,4 A, B,C 

3. Eleştirel ekonomi politik yaklaşım 

açısından medyanın tarafsızlığı, medya 

politikaları ve hukuki düzenlemeler gibi 

başlıkları gözden geçirir.  

 

 

11, 12, 13, 14 1,2,3,4 A, B,C 

4. Kültürel çalışmalar ile ekonomi politik 

yaklaşımın amaçları ve çalışma alanlarını 

 

1, 2, 5 
1,2,3,4 A,B,C 



karşılaştırarak tartışır.  

5. Ana akım kitle iletişim kuramlarının 

argümanlarını eleştirel ekonomi politik 

perspektif ile tartışır.  

 

1, 2, 5 1,2,3,4 A,B,C 

6. Medyayı ve ürünlerini propaganda modeli, 

medya emperyalizmi gibi yaklaşımlarla 

analiz ederek kültürel yapılar üzerindeki 

olası sonuçlarını gözden geçirir.  

 

 

3, 8, 12, 13 1,2,3,4 A,B,C 

7. Medya ürünlerini, bu ürünlerdeki mesajı 

kodlayan kurumun sahiplik yapısından 

(iktidar ve ideoloji olan ilişkileri), mesajın 

alıcı üzerindeki etkilerine kadar geniş bir 

yelpazede analiz edebilir.  

 

 

1, 2, 4, 5, 6, 12 1,2,3,4 A,B,C 

8. Medya alanında bağımsız, derin ve 

eleştirel bakış açısıyla bilimsel çalışmalar 

yapıp, bu çalışmaları ulusal ve/veya 

uluslararası dergilerde bilimsel 

toplantılarda sunarak alanındaki bilginin 

sınırlarını genişletmek. 

 

 

 

5, 6, 7, 9 
1,2,3,4 B 

 

Öğretim 

Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Sunum 3: Soru-Cevap, 4: Tartışma 

Ölçme 

Yöntemleri: 
A: Sınav B: Ödev C: Haftalık sunum 

 

DERS AKIŞI 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 Ekonomi politik bilimi 

Klasik ve 

eleştirel 

ekonomi politik 

2 Ana akım ve eleştirel kuramlar. İdeolojik bakış.  

Ana akım ve 

eleştirel 

kuramların 

doğuşu 

3 Gramsci ve hegemonya 

Gramsci’nin 

hegemonya 

kuramı 

4 Kültürel çalışmalar ve ekonomi politik yaklaşım. 

Kültürel 

çalışmalar ve 

ekonomi politik 

yaklaşımların 

farkı 

5 Medyaya ekonomi politik yaklaşım. 

Medyaya 

ekonomi politik 

yaklaşımın 

önemi 



6 Amerika’da ekonomi politik yaklaşım 

Amerika’da 

ekonomi politik 

gelenek 

7 Herbert Schiller. 5 temel mit. 

Schiller ve 

bilinç 

yönlendirme 

mitleri 

8 Dallas Smythe. İzleyici emtiası 

Smythe’ın 

izleyici emtiası 

kuramı ve 

reklamlar 

9 Herman ve Chomsky. Propaganda model.  

Herman ve 

Chomsky’nin 

propaganda 

modeli. 

10 Avrupa’da ekonomi politik yaklaşım 

Avrupa’da 

ekonomi politik 

gelenek 

11 Golding ve Murdock. 

Golding ve 

Murdock’un 

ekonomi politik 

yaklaşımı 

12 Nicolas Garnham. 

Garnham’ın 

ekonomi politik 

yaklaşımı 

13 Mattelart. İdeolojik emperyalizm. 

Mattelart’ın 

ideolojik 

emperyalizm 

tezi 

14 Yeni medya, post emperyalizm. 

Yeni medya 

çağında 

sahiplik 

ilişkileri 

15 Genel değerlendirme 
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MATERYAL PAYLAŞIMI  

Dökümanlar 
 

Ödevler 
Yazılı basında farklı sahiplik yapıları altında işleyen kurumların 

haberlerinin, iktidar-ideoloji-söylem bağlamında karşılaştırılması. 

Sınavlar Açık kaynak. 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ 

Ara Sınav 1 70 

Sunum 1 30 

Toplam   100 

Finalin Başarıya Oranı   40 

Yıl içinin Başarıya Oranı   60 

Toplam   100 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Öğrenme Çıktıları 

Katkı 

Düzeyi 

1 2 3 4 5 
 

1 

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak medya çalışmaları alanındaki 
güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile 
uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek 
özgün katkılara ulaşmak. 

    
x 

 



 

2 

Medya Çalışmaları alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi 
kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede 
uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak,     

x 
 

3 

Medya Çalışmaları alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen 
karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik 
yaklaşımlar geliştirmek, sorumluluk alarak çözüm üretmek ve gerektiğinde 
liderlik yapmak,  

    
x 

 

4 

Medya Çalışmaları alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri 
kazanarak bilime yenilik getirmek, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek ya da 
bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, 
kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak,  

    
x 

 

5 

Medya Çalışmaları disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları 
geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere 
ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği 
kazanmak, 

    
x 

 

6 

Medya Çalışmaları alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal 
ve/veya uluslar arası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel 
toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek,     

x 
 

7 

Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade etmek 
ve savunmak için etkili bir iletişim kurmak.     

x 
 

8 

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, toplumsal veya kültürel 
ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda 
bulunmak ve yeni medya teknolojileri, küreselleşme ve medyada yöndeşme 
ile güncel olaylar ve medyanın gündem oluşturma dinamiklerini yorumlamak 
ve değerlendirmek,  

 
x 

    

9 

Medya Çalışmaları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım 
ve uygulama geliştirebilmek ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve 
uygulamayı farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, 
kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, 

    
x 

 

10 

Medya Çalışmaları alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik 
karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek,     

x 
 

11 

Medya Çalışmaları alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin 
gelişimini destekleyebilmek. 

 

    
x 

 

12 

Medyanın tekelleşme sürecini ve bu sürecin siyasal, ekonomik ve toplumsal 
bileşenlerini betimlemek, sorgulamak ve sınıflandırmak.     

x 
 

13 Medyayı yerel, ulusal ve küresel ağlar ve bu ağların sektörel etkileri, sivil 
    

x 
 



toplum ve siyaset ile ilişkileri üzerinden tartışmak.  

14 

Medyayı yasal düzenlemeler ve etik ilkeler temelinde değerlendirmek ve 
gözden geçirmek.     

x 
  

15 

Bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim 
kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, 
Level C1)     

x 
 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU 

Etkinlik SAYISI 
Süresi 

(Saat) 

Toplam 

İş Yükü 

(Saat) 

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112 

Haftalık sunum 1 3 3 

Vize (makale) 1 50 50 

Final 1 30 30 

Toplam İş Yükü     243 

Toplam İş Yükü / 25 (s)     10 

Dersin AKTS Kredisi     10 

 


