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*Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has 
Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan 
birden fazlasına hak kazanan öğrenciler 
burslardan en yüksek olanını alırlar.

Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf üniversitesi 
kimliği ile her geçen yıl artan oranlarda çeşit-
li burslar ile öğrencileri desteklemektedir. Bu 
burslar:

• ÖSYM Bursu
• Kadir Has Bursu
• 
• 
• 

IB - Abitur - Matura Bursu 

• 

Spor Bursu

 

Khas Onur Bursu

 

Barınma/Yurt Bursu

Burslar

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 40 ülkede 
200 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor. 
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları 
aracılığıyla dünyaya açılıyor.

Yurtdışı İmkanları
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Bölümde internet, mobil iletişim, sosyal medya 
ve dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte  sürekli 
gelişen ve değişen yeni iletişim ortamlarını an-
layabilen ve yeni medyanın farklı mecraları için 
iletişim stratejileri geliştirip içerik üretebilen 
yeni nesil iletişimciler yetiştirilmektedir. 

Alanında kurulan ilk bölüm olarak, öğrencilere, 
dijital iletişimin kendine has farklı mecralarını 
anlama, bunlar için veriye dayalı iletişim strate-
jileri geliştirme ve içerik üretme becerisi kazan-
dırmayı amaçlamaktadır. 

Dersler ağırlıklı olarak öğrenci odaklı ve proje 
bazlı ilerlemekte ve de sektörden gelen hoca-
larla birlikte sürekli olarak yenilenmektedir. 

Bölümün müfredatında: 
• Büyük Veri 
• Dijital İçerik Yönetimi 
• Kripto Para 
• Dijital Uygulamalar ve Internet Gazeteciliği 

gibi yeni medya alanında kilit haline gelmiş olan 
konular da yer almaktadır.

Yeni Medya Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.

Yeni Medya

Burkay Aydın
2015 Mezunu
Digital Marketing Manager - Hayal Akademisi 
Bilişim ve İletişim Hizmetleri  

Arif Serin 
2015 Mezunu
Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik 
Araştırmalar Enstitüsü İstihbarat Çalışmaları 
Yüksek Lisans Programı

Garbis Can Gabatoğlu 
2017 Mezunu
Ajans Kurucu Başkanı - Clubby Media Dijital Ajansı

Şeyda Tuğgen Gümüşay 
2018 Mezunu
Dijital Pazarlama Sorumlusu - Roy& Teddy Dijital 
Pazarlama Ajansı

Mezunlardan

Yeni Medya alanında çalışan uzmanlar, öğretim 
elemanları ve yeni nesil iletişimciler olmayı he-
defleyen öğrencileri bir araya getirmek üzere 
tasarlanan Yeni Medya Lab, dijital ortamdaki 
yenilikleri takip eden ve farklı formatlarda içe-
rik geliştirebilmeye olanak sağlayan teknolojik 
altyapı ile donatılmıştır. 

Öğrenciler burada, seçtikleri uzmanlık alanına 
göre, yeni nesil teknoloji araçlarını kullanarak  
çoklu ortam haberciliği yapabilir, Cibali Postası 
ve Panorama Dergisi gibi üniversitenin yayın-
larına basılı ve dijital içerik üretebilir, internet 
ortamında mevcut bütün platformlar, sosyal 
medya vb. için ürettikleri içerikleri paylaşabi-
lir, mobil uygulama ve tasarımlar geliştirebi-
lirler. Böylelikle, ürettikleri projelerden oluşan 
bir portfolyo geliştirme fırsatına sahip olurken, 
yeni iş modellerine hazır, kendi iş modellerini 
hayata geçirebilecek girişimcilik özgüvenine sa-
hip mezunlar olarak, iş hayatına atılabilirler.

Yeni Medya Lab


