
Hacettepe Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin yeni yüksek lisans 
programı 2021-2022 eğitim 
öğretim yılı Güz yarıyılında ilk 
öğrencilerini almaya 
hazırlanıyor. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon 
ve Sinema Anabilim Dalı bünyesinde eğitim 
ve araştırma faaliyetlerini yürütecek olan 
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek 
Lisans programı, medya çalışmaları 
alanındaki mevcut yüksek lisans 
programlarına yeni bir alternatif olmayı 
amaçlıyor. Geleneksel ve yeni medyanın 
değişen ve dönüşen dinamiklerini gözeten 
yeni yüksek lisans programı, kuramsal 
açıdan olduğu kadar uygulamaya dönük 
dersleri de içerecek şekilde tasarlandı. 

Program, Türkiye’deki yükseköğretim 
ekosistemi içerisinde enformasyon toplumu 
bağlamında dönüşen radyo, televizyon ve 
sinema uzamını, birbirinden ayrı 
düşünülemeyen üretim, tüketim ve içerik 
boyutlarıyla, yakınsak iletişim teknolojileri, 
melez izleyici, küresel akış ve senkretik 
kültür gibi farklı perspektiflerle ele alan çok 
sayıda ders içeriyor. 

Yeni medya, dijital yayıncılık, yaratıcı 
endüstriler, kültürel diplomasi, yayıncılık 
etiği, yöntembilim, sosyal teori, etnografi, 
siyasal iletişim, kültür tarihi, toplumsal 
cinsiyet, ekonomi politik ve medya 
antropolojisi gibi geniş bir yelpazeye 
yayılan konu ve alanlarda çalışmalar 
yürüten akademisyenlerce yürütülecek 
olan yüksek lisans programı, kendini 
radyo, televizyon ve sinema alanındaki 
nitelikli istihdam ve nitelikli araştırmacı 
ihtiyacına cevap verecek şekilde 
yapılandırdı. Radyo, Televizyon ve Sinema 
Tezli Yüksek Lisans Programı, sektörün ve 
akademinin birikim ve niteliklere haiz, 
eleştirel perspektife sahip, kültürel 
politikaları ve kültürel ekonomi alanında 
söz sahibi olacak mezunlar vermeyi 
amaçlıyor.

Bu doğrultuda, öğrenciler, yeni medya 
teknolojileri, sosyal medya platformları, 
kültür politikaları, yaratıcı endüstriler, 
kültürel ekonomi, film kuramları, belgesel 
sinema, ekran ve şöhret kültürleri, 
fotoğrafçılık ve video-grafik uygulamaları 
gibi, radyo, televizyon ve sinema alanının 
içerdiği ve temas ettiği pek çok inceleme 
ve uygulama alanında çalışmalar 
yapabileceklerdir.

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, 
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı altında 
yürütülen İletişim Bilimleri ve Kültürel 
Çalışmalar ve Medya programlarından da 
seçmeli ders alabilirler.

RADYO, 
TELEVİZYON

VE SİNEMA
ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS 
PROGRAMI



1. Yarıyıl

ZORUNLU DERSLER 

Medya endüstrilerinde araştırma 
yöntemleri ve yayın etiği 

Radyo, televizyon ve sinemada kültür 
politikaları

SEÇMELİ DERSLER

Belgesel sinema

İmgelerle yaratıcılık

Görme biçimleri

Radyo tarihi ve araştırmaları

Film kuramları ve incelemeleri

Medya endüstrisinde yaratıcı emek

Televizyon ve popüler kültür

Bilgi toplumu ve televizyon yayıncılığında 
dönüşüm

Tür sineması

2. Yarıyıl

ZORUNLU DERSLER

Kültürel ekonomi tartışmaları

Radyo, televizyon ve sinemada kültür 
araştırmaları semineri

SEÇMELİ DERSLER

Fotografik imgenin güncel halleri

Söz müzik sahne

Yaratıcı düşünce ve yazı

Animasyon tarihi

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik

Video aktivizmi

Ekran kültürleri ve dijital medya

Hollywood sinemasında erkeklik

Algoritmik kültür

Video grafik uygulamaları
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