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Ders Kodu ve Adı
FİLM124 TEMEL TASARIM II

Dersin Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Ece Akay Şumnu

Ara Sınav ve Final Bilgisi
I.Proje Teslim Moodle üzerinden %20
II.Proje Teslim Moodle üzerinden %20
Final Proje Teslim Moodle üzerinden %50
(Öğrencilerin ders içi katılımı, zamanında
teslimi vb. gibi davranışları için %10 kanaat
notu kullanılacaktır.)

FİLM112 TEMEL FİLM TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi Önder M. Özdem

Bu ders kapsamında herbir öğrencinin 3
dakikayı geçmeyen bir film üretmesi
gerekmektedir. Üretilecek filmlere ilişkin
tartışmalara, her öğrencinin 'Film Proje
Tartışmaları' başlıklı forumda katılması
önemlidir.
Filminizi cep telefonu ile çekebilirsiniz.
Filminizin için yapacağınız çekimler evinizin içi
ile sınırlı olacaktır. Dışarı zaruri olmadığı
müddetçe çıkmamalısınız.
Dersin ara sınavı olarak hazırlayacağınız Film
Proje Dosyanız 40 puan üzerinden
değerlendirilecek olup; projesini hazırladığınız
filminizin kurgulanmış son hali ise 60 puan
üzerinden final sınavı olarak kabul edilecektir.

FİLM114 UYGULAMALI FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi Önder M. Özdem

Dersin ara sınavı teorik olup 40 puan üzerinden
değerlendirilir. Öğrencilerin verilen teorik
soruları el yazıları ile (okunaklı bir biçimde)
belirlenen zaman dilimi içerisinde yazarak

cevaplamaları ve sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
60 puan üzerinden değerlendirilecek olan final
için ise her öğrencinin 10 fotoğraftan oluşan bir
dosya hazırlaması gerekmektedir.
Her bir fotoğraf; Teknik yeterlilik (2 puan) /
Estetik yeterlilik (2 puan) ve Anlamsal zenginlik
(2 puan) kriterleri üzerinden, toplamda 6 puan
üzerinden değerlendirilecektir.
Öğrencilerin çektikleri fotoğrafları, 'Fotoğraf
Tartışmaları' başlıklı forum'a yüklemeleri ve
yorumları takip etmeleri ve tartışmalara
katılmaları beklenmektedir.

FİLM116 SANAT SOSYOLOJİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akgülgil Mutlu

Dönem içinde açılan forum sayfalarında
öğrencilere verilen ödevler doğrultusunda
tartışmalar ya da projeler gerçekleştirilecektir.
Toplamda 6 adet olan bu proje ve tartışma
forumlarının her biri 5 puan değerindedir.
Öğrenciler bu ödevlerden toplamda 30 puan
alabilirler.
Dersin vizesi öğrencilere forum sayfası
üzerinden verilen herhangi bir sanat eserini
yeniden üretme projesidir. Vizenin not ağırlığı
%30'dur.
Dersin finali için öğrencilerden maximum 3
dakikalık bir video art projesi istenecektir.
Verilecek tema ve konu üzerinden öğrencilerin
bir video oluşturup bunu yüklemesi
beklenmektedir. Fiinalin not ağırlığı %40'tır.

FİLM118 MİTOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Çağlıyan

Ara Sınav: Moodle üzerinden
ödev(takehome)

%40
Final: Moodle üzerinden ödev(takehome)
%60
FİLM214 SİNEMADA YÖNETMENLİK

Erinç Ulusoy (DSÜ)

1) Sinemada Yönetmenlik dersinde,
öğrencilerin bir dönemde 5 (beş) adet
karşılaştırmalı kariyer ödevi olur. Bu ödevler
yazı olarak .pdf formatında Moodle sistemi
üzerinden ders haftası ödev sekmesine eklenir.
Toplamda alınabilecek maksimum
puan 30 (otuz) 'dur. Her bir ödev, içeriğine göre
1-6 puan arasında değerlendirilir.
2) Bunun yanı sıra 3 (üç) adet öğrencinin saha
pratiğini geliştirecek uygulamalı teslimleri olur.
Bunlar, ders yürütücüsü tarafından istenen
formatlarda (.pdf, .mp4) Moodle üzerinden
online teslim olarak temin edilir. Bu teslimlerin
her biri 1-15 puan arasında notlanır ve
toplamda maksimum 45 (kırk beş) puanlık bir
kazanımı olur.
3) Derslere katılım, tutum ve ciddiyet ise tüm
dönem için ders sorumlusu tarafından 25 (yirmi
beş) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Tüm bu notlar toplanır ve öğrencinin sene sonu
notu 100 üzerinden değerlendirilir.

FİLM216 (FİLM208) SENARYO YAZIMI II

Prof. Dr. Hale Künüçen

Ara Sınav: Moodle üzerinden ödev
(Synopsis-treatman-sekans aşaması)
%50
Final: Moodle üzerinden ödev (Senaryo –
çekim senaryosu – storyboard)
%50

FİLM218 (FİLM302) İLERİ SİNEMATOGRAFİ

Dr. Öğr. Üyesi Önder M. Özdem

İleri Sinematografi dersi kapsamında, her
öğrenci 3 dakikayı geçmeyen bir film
üretecektir.
Üretilecek filmlere ilişkin tartışmalara, her
öğrencinin 'Film Proje Tartışmaları' başlıklı
forumda katılması gerekmektedir.
Filminizi cep telefonu ile çekebilirsiniz.
Filminizin için yapacağınız çekimler evinizin içi
ile sınırlı olacaktır. Dışarı zaruri olmadığı
müddetçe çıkmamalısınız.
Dersin ara sınavı olarak hazırlayacağınız Film
Proje Dosyanız 40 puan üzerinden
değerlendirilecek olup; projesini hazırladığınız
filminizin kurgulanmış son hali ise 60 puan
üzerinden final sınavı olarak kabul edilecektir.

FİLM220 (FİLM306) İLERİ KURGU

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akgülgil Mutlu

İleri Kurgu dersinde öğrenciler çeşitli projeler
üretmekte ve bu projeler üzerinden
notlandırılmaktadır. Uygulamalı olarak ürettikleri
projelerin linklerini ilgili forum sayfalarında
paylaşacaklardır.

Tipografi Projesi %20
Track Matte Çalışması %5
Maskeleme Çalışması %5
İleri Maskeleme Projesi (Vize) %30
Color Correction (Final) %40

FİLM222 (FİLM106) DÜNYA SİNEMASI

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Akgülgil Mutlu

Dünya Sineması dersinde öğrenciler her hafta
konuyla ilgili film yorumlarını forum sayfaları
altında tartışmaktadır. Dönem boyunca toplam

12 film tartışması için öğrenciler toplamda 48
puan alabilirler. (Her bir filmin yorumu için 4
puan almaktadırlar.)
Dersin finali öğrencilerin seçeceği bir coğrafya
özelindeki yönetmen ya da film üzerinden
hazırlanacak olan proje dosyası ve sunumdur.
Öğrenciler detaylı film araştırmasını proje
dosyası olarak hazırlayacak ve teslim
edeceklerdir. Aynı zamanda canlı yayınlar
üzerinden yapılacak sunumlarla final ödevlerini
tamamlamış olacaklardır.
Sunum %20
Proje dosyası %30
(Öğrencilerin moodle içindeki aktif
kullanımlarından %2'lik kanaat puanı
verilecektir)

FİLM303 SİNEMADA OYUNCULUK

Prof. Dr. Hale Künüçen

FİLM402 MEZUNİYET PROJESİ II

Doç. Dr. Nihan Gider Işıkman

İLFF328 MEDYA İŞLETMECİLİĞİ

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç

Arasınav1
Moodle üzerinden ödev
%30
Arasınav2
Uygulamalı ödev
%20
Moodle üzerinden ödev
%50
Ara Sınav: Moodle üzerinden ödev %40
Final: Moodle üzerinden ödev
%60
Ara Sınav: E-mail ile ödev toplanacaktır.
%50

Final: E-mail ile ödev toplanacaktır.
%50

