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Dersin İçeriği 

 

 

 (Course Description) 

Ders iletişim alanında geliştirilen kuramları genel sosyal teori içerisinde ele 

almaktadır. 

The course covers the theories developed in the field of communication in general 

social theory. 

 

Dersin Amacı 

 

 

 

 (Course Objectives) 

İletişim Kuramları dersi, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, 

kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır. Bu doğrultuda 

derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz 

konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın 

belirginleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu sayede ders, iletişim ve medya çalışmaları 

alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modellerin sunduğu açılım ve kısıtlamalar 

hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır. 

Communication Theories discuss the approaches, theories and models developed in the 

field of communication and media studies in relation to the general social theory. In this 

context, while the main concepts and arguments of the theories evaluated are examined, 

the historical, cultural and intellectual context in which these theories are produced is 

tried to be clarified. In this way, the course provides information to students about the 

approaches and theories offered by the approaches, theories and models developed in 

the field of communication and media studies. 

 



 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

(Course Learning 

Outcomes) 

1. “iletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim 

çalışmaları” ve “medya çalışmaları” kavramlarını tanımlar. 

2. Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımının medya kavrayışını açıklar. 

3. Güçlü etki yaklaşımını ve şırınga/hipodermik iğne modelini açıklar. 

4. Psikoloji ve sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmalarını, uyutucu etki ve eşik 

bekçisi kavramını açıklar. 

5. Güçlü etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramını 

açıklar. 

6. Kullanımlar ve doyumlar kuramının temel savlarını ve temsilcilerini açıklar. 

7. Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmalarını değerlendirir. 

8. Matematiksel iletişim kuramının temel savlarını ve temsilcilerini ayırt eder. 

9. Ekme/yetiştirme tezi ve kültürel göstergeler projesinin temel savlarını ve 

temsilcilerini ayırt eder. 

10. Gündem koyma/belirleme kuramının temel savlarını ve temsilcilerini ayırt eder 

11. Suskunluk sarmalı kuramını açıklar 

12. Araç merkezli iletişim yaklaşımlarını, "global köy" ve "araç mesajdır" kavram ve 

tezlerini tanımlar. 

13. Yeniliklerin yayılımı kuramını açıklar 

14. Modernleşme kuramı açısından medyayı değerlendirir. 

15. Modernleşme kuramına yönelik eleştirileri, “kültürel emperyalizm” ve “medya 

emperyalizmi” tezlerini açıklar 

 

 

1. “Defines the concepts of communication, media, communication theories, 

communication studies and media studies. 

2. Explains the media understanding of mass society and mass culture. 

3. Explains the strong impact approach and syringe / hypodermic needle model. 

4. Explains communication research based on psychology and social psychology, 

sleepy effect and threshold guardian. 

5. Explains the strong impact approach, the two-stage flow of communication theory 

and the concept of opinion leader. 

6. Explains the basic arguments and representatives of the theory of uses and 

satisfaction. 

7. Evaluates the Chicago School's communication and media research. 

8. Distinguish the main arguments and representatives of mathematical communication 

theory. 

9. Distinguishes the main arguments and representatives of the project of cultivation / 

cultivation and cultural indicators. 

10. Distinguishes the main arguments and representatives of the agenda-setting theory 

11. Explains silence theory 

12. Defines the concepts and theses of tool-centered communication approaches, global 

village and “vehicle is message”. 

13. Explains the theory of propagation of innovations 

14. Evaluates the media in terms of modernization theory. 

15. Explains criticism of modernization theory, cultural imperialism and media 

imperialism theses. 

  

 

 Ders Kitabı 
(Textbook) 

Medya ve İletişim Sosyolojisi, Eric Maigret 

Kadife Karanlık, Nurdoğan Rigel 1-2 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

Kitle İletişim Kuramları – Levent Yaylagül 

Ödevler ve Projeler 

(Homework & Projects 
 

 
Laboratuar Uygulamaları 

(Laboratory Work) 
 

 



Bilgisayar Kullanımı 

 

(Computer Use) 

 

 

Diğer Uygulamalar 

 

(Other Activities) 

Son hafta film gösterimi. 

 

Başarı Değerlendirme 

Sistemi 

 

(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 
(Activities
) 

Sayısı 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, 
% (Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm 

Exams) 

1 %40 

Kısa 

Sınavlar 

(Quizzes) 

-  

Ödevler 
(Homework) 

-  

Projeler 

(Projects) 
-  

Dönem  
Ödevi/Projesi (Term  
Paper/Project) 

-  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
-  

Diğer 

Uygulamalar 

(Other Activities) 

-  

Final Sınavı 

(Final 

Exam) 

1 %60 

 
 

 Ders Planı 
 

 

Hafta 

 

Konular 

Dersin 

Çıktıları 

1 “iletişim”, “medya”, “kitle iletişim araçları”, “iletişim kuramları”, “iletişim çalışmaları” 

ve “medya çalışmaları” kavramlarının değerlendirilmesi ve İletişim kuramlarına ilişkin 

yapılan dönemleştirme ve sınıflandırmalar 
1 

2 Kitle toplumu ve kitle kültürü yaklaşımından medyaya/kitle iletişim araçlarına bakış 
2 

3 Güçlü etki yaklaşımı ve şırınga/hipodermik iğne modeli (Harold Lasswell); psikoloji ve 

sosyal psikolojiye dayalı iletişim araştırmaları, uyutucu etki ve eşik bekçisi kavramları 

(Carl Iver Hovland ve Kurt Lewin) 
3 

4 Sınırlı etki yaklaşımı, iletişimin iki aşamalı akışı kuramı ve kanaat önderi kavramı (Paul 

Lazarsfeld); seçici/pekiştirici etki kuramı (Joseph Klapper); kullanımlar ve doyumlar 

kuramı (Jay Blumler, Herta Herzog, Elihu Katz, Denis McQuail) 
4-5 

5 İmparatorluk ve iletişim araçları”, “araç mesajdır” ve “küresel köy” tezleri (Harold Innis 

ve Marshall McLuhan)  5-6 

6 Matematiksel iletişim kuramı (Claude Elwood Shannon ve Warren Weaver) 6-7 

7 Ekme/yetiştirme tezi ve kültürel göstergeler projesi (George Gerbner, Michael J. Morgan 

ve Nancy Signorielli) 
7 

8 ARA SINAV - 

9 Gündem koyma/belirleme kuramı (Maxwell McCombs ve Donald Shaw); suskunluk 

sarmalı kuramı (Elisabeth Noelle-Neumann) 
8-9 

10 Chicago Okulu’nun iletişim ve medya araştırmaları (John Dewey, George Herbert Mead 

ve Robert Ezra Park) 
9-10-11 

11 Frankfurt Okulu  10-11-12 

12 Frankfurt Okulu Temsilcileri 11-12 

13 Tekelleşme 12-14 

14 Modernleşme kuramına yönelik eleştiriler, “kültürel emperyalizm”, “medya 

emperyalizmi” tezleri ve uluslararası iletişimin ekonomi politiği (Herbert Schiller ve 

Armand Mattelart); propaganda modeli (Noam Chomsky ve Edward Herman) 
13-14-15 



 

 

Course Plan 

 

 

Weeks 

 

Topics 

Course 

Outcomes 

1 Evaluation of the concepts of media, communication, communication theories, 

communication studies “and” media studies “. 

1 

2 Mass media and mass culture approach to the media / mass media 2 

3 Strong effect approach and syringe / hypodermic needle model (Harold Lasswell); 

psychology and social psychology-based communication research, sleeper effect and 

threshold guardian concepts (Carl Iver Hovland and Kurt Lewin) 

3 

4 Limited impact approach, two-stage flow of communication theory and concept of 

opinion leader (Paul Lazarsfeld); selective / reinforcing effect theory (Joseph Klapper); 

Uses and Satisfaction Theory (Jay Blums, Herta Herzog, Elihu Katz, Denis McQuail) 

4-5 

5 Empire and communication tools, vehicle message“ and ”global village mesage theses 

(Harold Innis and Marshall McLuhan) 

5-6 

6 Mathematical communication theory (Claude Elwood Shannon and Warren Weaver) 6-7 

7 Cultivation thesis and cultural indicators project (George Gerbner, Michael J. Morgan 

and Nancy Signorielli) 

7 

8 MIDTERM EXAM - 

9 Agenda setting theory (Maxwell McCombs and Donald Shaw); silence theory (Elisabeth 

Noelle-Neumann) 

8-9 

10 Chicago School's communication and media research (John Dewey, George Herbert 

Mead and Robert Ezra Park) 

Frankfurt School 

9-10-11 

11 Frankfurt School 10-11-12 

12 Frankfurt School Representatives 11-12 

13 Monopolization 12-14 

14 Critics of modernization theory, cultural imperialism, media imperialism theses and the 

political economy of international communication (Herbert Schiller and Armand 

Mattelart) ; propaganda model (Noam Chomsky and Edward Herman) 

13-14-15 

 

                       Dersin Programla İlişkisi 
 

 Öğrenci / Program Çıktıları 

  Program mezunları aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanırlar: 

Katkı 
Seviyesi 

1 2 3 4 5 

a Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi      

b Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi      

c Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak 

şekilde tasarlama becerisi 
    

 

d Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi     * 

e Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi      

f Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi,     * 

g Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi     * 

h Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama 

becerisi 

    
 

i Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma     * 



j Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi     * 

k Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik 

araçlarını kullanabilme becerisi 

    
 

 

 

Relationship between the Course and Program 

 

 Student / Program Outcomes 

  The graduates of the program will have: 

Level of 

Contribution 

1 2 3 4 5 

a An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering      

b An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data      

c An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic 
constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, 
manufacturability, and sustainability 

     

d An ability to function on multi-disciplinary teams     * 

e An ability to identify, formulate, and solve engineering problems      

f An understanding of professional and ethical responsibility     * 

g An ability to communicate effectively     * 

h The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a 

global, economic, environmental, and societal context 

    
 

i A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning     * 

j A knowledge of contemporary issues     * 

k An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools 

necessary for engineering practice. 

    
 

 

 

 

 

 Dersi Veren Öğretim Üyesi (Lecturer) 

Öğr. Gör. Gamze GEZGİNCİ 

Tarih (Date) 

07.08.2017 

 

 

 

 

 

 


