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İletişim Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
2015-2016 faaliyet döneminde pek çok öğretim elemanımız ulu-
sal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panelde sunumlar yap-
mış, çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik yayına imza atmış, 
ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel 
toplantılarda katılımcı ya da oturum başkanı olarak yer almıştır. Bu 
faaliyet döneminde, Fakültemiz öğretim elemanlarına ait toplamda 
24 makale, 46 ulusal ve uluslararası bildiri ve 16 kitap bölümü bu-
lunmaktadır. Öğretim elemanlarımız Türkiye Barolar Birliği, Avrupa 
Konseyi ve Adalet Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi ulusal ve uluslararası ku-

rum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da NAC-GCUE (Global 
Community Uniting for Equity) gibi uluslararası kuruluşların düzen-
lediği bilimsel toplantılarda yer almış; Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Hindistan, İtalya, İngiltere, 
Japonya, Macaristan, Sırbistan gibi pek çok farklı ülkede sunumlar 
gerçekleştirmiştir. Böylece Fakültemiz öğretim elemanları Üniver-
sitemizi yalnızca ulusal arenada temsil etmek ile kalmamış, aynı za-
manda Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarındaki akademik faaliyetlerde 
de Başkent Üniversitesini başarılı bir şekilde temsil etmişlerdir. Ayrıca 
2015-2016 faaliyet döneminde bir öğretim elemanımızın derlediği ve 

Fakültemiz bünyesinde çalışan birçok öğretim elemanımızın maka-
lelerini de kapsayan ‘Grotesk’ adlı kolektif bir kitap basılmıştır. Tüm 
bunların sonucunda Fakültemizin yayın sayısında geçtiğimiz seneye 
oranla yaklaşık %7,8’lik, diğer akademik faaliyetlerde ise %81,5 ora-
nında bir artış görülmüştür. Bir öğretim elemanımız, İspanya Mala-
ga Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından 2016 Uluslararası Basın 
Özgürlüğü Ödülü’ne aday gösterilmiş; bir diğer öğretim elemanımız 
ise 27. Ankara Uluslarası Film Festivali Yürütme Kurulu’nda veDünya 
Kitle İletişim Vakfı Yönetim Kurulu’nda yer almıştır. Bunların yanı sıra, 
Fakülte-içi bilgi paylaşımını artırmak adına bir kolokyum programı 

hazırlanmış ve sene boyunca öğretim elemanlarımız bu kapsam-
da dokuz adet sunum gerçekleştirmiştir. Ayrıca yaratıcılığı ve yeni 
projelerin ortaya çıkmasını desteklemek amacıyla ‘Yaratıcı Kültür 
Endüstrileri Araştırma Merkezi’ kurulmuştur. Bunlara ek olarak, 
Fakültemiz 2015-2016 faaliyet döneminde TÜBİTAK Destek Prog-
ramlarına Yönelik Proje Hazırlama Atölyesi düzenlenmiş ve bu 
atölyenin ardından bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2015-2016 faaliyet döneminde Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli 

ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları öğrenci alımına başlamış ve 
toplamda yirmi üç adet yeni ders açılmıştır. Ayrıca, yüzde otuz İn-
gilizce eğitim diline geçişle birlikte lisans programlarının ders ka-
taloğu güncellenmiştir. Bunların yanı sıra, Fakültemizde ders dışı 
faaliyetlere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda fakülte-
miz öğrencilerinin iletişim sektörünün duayenleri ile iletişime geç-
meleri ve çeşitli konularda sektörün öncülerinden bilgi edinmeleri 
amacıyla ‘Medya Buluşmaları’ üst başlığı altında dokuz adet panel 
düzenlenmiştir. Tüm bunlara ek olarak, akademik çalışma yöntem-
lerini geliştirmeye yönelik ‘Zihin Haritalama ile Akademik Çalışma 

Atölyesi’ düzenlenmiş, atölyeye hem Fakültemiz öğretim eleman-
ları hem de öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır. Masal anlatıcısı Ju-
dith Liebaerman’ın katılımıyla Masal ile Terapi’ etkinliği gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca ‘İF Kısa Film Festivali’ filmlerinden derlenen bir kısa 
film seçkisi gösterimi de bölüm hocalarımız tarafından düzenlen-
miş; yine aynı şekilde, yönetmenlerin de katılarak öğrencilerimiz 
ile iletişime geçebildiği iki film gösterimi yapılmıştır. Fakültemiz, 
öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökmelerine yönelik 
çalışmalara da büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, ‘Film Yapı-
mı’ dersi kapsamında öğrencilerimiz kendi kısa filmlerini çekmişler, 
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dönem sonunda ise öğrencilerin çektiği filmler ‘İletişim Fakültesi 
Stüdyosu’nda gösterilmiştir. Böylelikle bölümümüz yalnızca ders-
ler bazında değil, öğrencilerimizin edindiği bilgileri pekiştirmek, 
onları daha da geliştirmek adına etkin faaliyet yürütmüştür. Fa-
kültemiz aynı zamanda öğrencilerin yürütmekte olduğu topluluk 
faaliyetlerine de büyük önem vermekte ve destek sunmaktadır. 
Geçtiğimiz sene bu kapsamda kurulan RESET (Radyo, Televizyon 
ve Sinema Mesleki Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla toplamda 15 film 
gösterimi gerçekleştirilmiş ve film gösterimlerinin ardından sinema 
alanında uzman hocalarımız eşliğinde film çözümlemesi yapılmış, 

öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri ders dışındaki topluluk 
faaliyetlerinde de pekiştirmeleri sağlanmıştır. Yine topluluk faali-
yetleri kapsamında alanında uzman hocaların katılım gösterdiği 
‘Sinema ve Edebiyat’ konulu panel gerçekleştirilmiştir. Fakültemiz 
bünyesinde aktif olan bir başka öğrenci topluluğu, Başkent Üniver-
sitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Topluluğu, mesleki bilgi edinmeye 
yönelik ‘Gelecek PRdır’ başlıklı bir söyleşi düzenlemiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler 
Fakültemiz ders kataloğunda yer alan ‘Sosyal Sorumluluk Kam-

panyaları’ dersine katılan öğrenciler ile çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleri tasarlanmakta ve öğrencilerin bu projeleri hayata ge-
çirmesi fakültemiz tarafından teşvik edilmektedir. Bu ders kap-
samında her yıl bir yardıma ihtiyacı olan ilkokul bulunarak, ana-
sınıfı ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu çerçevede Mayıs 2016’da, 
kampüste açılan stantlarda, öğrenciler hazırladıkları yiyecek ve el 
işlerini satarak elde ettikleri gelirlerle bir okulun ihtiyaçlarını satın 
almaktadırlar. Haziran ayında, satın alınan malzemeler dersin öğ-
rencileri ve öğretim görevlisi tarafından ihtiyacı olan okula elden 
teslim edilmektedir. Bu ders kapsamında, 2015-2016 akademik 
yılında, Keçiören Halide Ömer Uncuoğlu İlkokuluna yardım kam-
panyası düzenlenmiş olup, 9 Mayıs 2016 tarihinde 1 gün boyunca 5 
stant açılıp, 10.000 TL toplanmıştır. Elde edilen gelir ile de okulun 
kütüphanesinin (dolaplar, boya, masa, sandalyeler ve kitaplar) ve 
anasınıfının (masa, sandalyeler, dolaplar, oyuncaklar, halılar, per-
deler, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri) eldeki tüm olanaklar 
kullanılarak mükemmel hale getirilmesi amaçlanmıştır. Alınan 
malzemeler okula teslim edilmiş, tüm montaj ve yerleştirmeleri 
dersi alan öğrenciler tarafından yapılmıştır. Fakültemiz öğrenci-
leri tarafından yapılan bu proje, ulusal basının ilgisini çekmiş TRT 
Çocuk programında projemize yer verilmiş, Hürriyet, Habertürk 
ve Milliyet gazetelerinin Ankara eklerinde projemiz haber olarak 
yer almıştır. Bunun yanı sıra, öğretim elemanlarımız çeşitli kamu 
kurumlarında arabulucuk eğitimleri düzenlenmiş ve BEDAM ara-
cılığıyla farklı kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında 
çok sayıda eğitim faaliyetinde bulunmuşlardır. Ayrıca Fakültemiz, 
Başkent Üniversitesi süreli yayınlarından olan Bülten’in ve Mezun-
lar Dergisi’nin hazırlanmasına büyük katkı sunmuştur. Tüm bun-
lara ek olarak, KANAL B’de yayınlanmış olan, üniversite öğrenci 
adaylarına tercih dönemlerinde rehberlik etmek adına hazırlanan 
Doğru Seçim adlı program ile üniversiteden mezun olup yüksek 
lisans ve doktora eğitimine devam etmek isteyen ancak kariyer 
planlama sürecinde kararsız olan yeni mezun öğrencilere rehber-
lik etmeyi amaçlayan Başkentte Kariyer programlarının yapım ve 
organizasyon sürecinde Fakültemiz bünyesinde yer alan dört öğ-
retim elemanımız aktif rol oynamışlardır. 
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İletişim 
Fakültesi

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü

İletişim 
Tasarımı 
Bölümü

Radyo 
Televizyon ve 

Sinema 
Bölümü

Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) sayısı 0,22 0,3 0 0,2

Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel  faaliyetlerin (makale, kongre, Konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı 11,7 16 3 10

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 3,52 7,1 0 1

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 0,65 0,7 0 0,8

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 0,65 0,7 0 0,8

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 10 3 3 4

Öğretim üyesi başına düşen uluslararası destekli proje sayısı  0,04 0 0 0,1

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 0,11 0 0 0,5

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 29,47 12,67 72 46

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 19,22 11,4 48 18,4

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 2,71 2,63 1,39 3,8

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program oranı 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının oranı 100 100 100 100

Yan dal lisans öğrenci oranı 0,23 0 0 0,54

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 1,58 1,75 0,69 2,17

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 55 40 56 60

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 14,71 11,4 15,97 15,76

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2,59 2,51 2,64 2,63

Lisans programlarına giden öğrenci oranı 0,23 0 0,69 0

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 2,53 2,38 2,22 2,97

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 56,41 76,67 18,18 81,4

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 48,15 48,15 50 46,3

Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 11,65 7,5 32 9,7

Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 11,54 7,5 32 9,45

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 8,27 5,28 17,25 7,81

Ders veren kadrolu ve ek zamanlı öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 8,23 5,34 17,25 7,62

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0,03 0,04 0,03 0,02

Programa kabul edilenler için LYS puanları 314,07 303,62 307,8 330,8

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 26 1 2 23
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