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İletişim Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemizin, bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesine yöne-
lik sürekli iyileştirme programları mevcuttur. 2016-2017 faaliyet 
döneminde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın bilimsel 
etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve araştırma 
imkanlarının geliştirilmesi konularında programlar yürütülmüş, 
bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştiril-
mesine önem verilmiştir. Fakültemizde görev yapan bilim insan-
larının, akademik çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri, diğer bilim 
insanları ile fikir alışverişinde bulunmaları ve alanlarındaki gün-
cel çalışmaları takip edebilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası 

toplantılara katılımları desteklenmiştir. Bu kapsamda öğretim 
elemanlarımız, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve 
panellerde sunumlar yapmış, 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. Aynı şekilde Fakültemiz öğ-
retim elemanları çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bildiri 
ve kitap bölümüne imza atmıştır. Bunların yanı sıra, Fakültemiz 
içindeki bilgi paylaşımını artırmak adına bir kolokyum programı 
hazırlanmış ve yıl boyunca öğretim elemanlarımız bu kapsamda 
sunumlar gerçekleştirmiştir. 2016-2017 akademik yılı içerisinde 

öğretim elemanlarımız yaptıkları bilimsel ve sanatsal üretime 
ilişkin faaliyetler nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülmüş ya da 
çalışmaları ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda sergilen-
miştir. Bir öğretim üyemiz çektiği animasyon filmiyle İngiltere’de 
gerçekleştirilen iki farklı film festivalinden ödülle dönmüş, bir 
başka öğretim üyemiz ise İspanya Basın Dernekleri Federasyo-
nu’nun yabancı muhabirlere verdiği ödüllerde finalist olarak yer 
almış; bir araştırma görevlimizin çalışmaları ise biri uluslararası 
olmak üzere dört farklı sergide sergilenmeye hak kazanmıştır. 

Fakültemiz öğretim üyeleri aynı zamanda Üniversitemiz bünye-

sinde etkinlik gösteren BUKİK ya da YAKEM gibi farklı koordi-
natörlüklerde aktif olarak görev almışlardır. Bu yıl içerisinde 3 
öğretim üyemiz YAKEM bünyesinde gerçekleştirilen Başkent 
Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi adlı projede yer almıştır.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2016-2017 akademik yılında Fakültemize 2 yeni öğretim ele-
manı ve 2 araştırma görevlisi alımı gerçekleştirilmiş; 18’i İngi-
lizce olmak üzere toplamda 25 yeni ders açılmıştır. Bununla 
birlikte Fakültemizde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yöne-
lik ders dışı faaliyetlere de büyük önem verilmiştir. Bu kapsam-

da fakültemiz öğrencilerinin iletişim sektörünün duayenleri ile 
iletişime geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün öncülerinden 
bilgi edinmeleri amacıyla düzenlenen ‘Medya Buluşmaları’ 
kapsamında çeşitli paneller düzenlenmiş, öğrencilerle söyleşi 
yapmak üzere medya sektörünün önemli isimleri Üniversite-
mizde ağırlanmıştır. Ayrıca ‘İF Kısa Film Festivali’ filmlerinden 
derlenen bir kısa film gösterimi düzenlenmiştir. Ayrıca ğren-
cilerimizin Film Yapımı dersi kapsamında çektiği kısa filmler, 
dönem sonunda İletişim Fakültesi Stüdyosu’nda gösterime 
sunulmuştur. Fakültemiz, öğrencilerinin yürütmekte olduğu 
topluluk faaliyetlerine de büyük önem vermekte ve bu etkin-

likleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda kurulan RESET (Radyo, 
Televizyon ve Sinema Mesleki Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla 
toplamda 13 film gösterimi gerçekleştirilmiş  ve film gösterim-
lerinin ardından sinema alanında uzman hocalarımız eşliğinde 
öğrencilerle birlikte film çözümlemeleri yapılmıştır. Yine top-
luluk faaliyetleri kapsamında alanında uzman hocaların katılım 
gösterdiği ‘Sinema ve Felsefe Çalıştayı’ düzenlenmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler 
Fakültemiz toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu faaliyet döneminde 
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İletişim Fakültesi

Üniversitemizin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Fakül-
temiz eş zamanlı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği adına far-
kındalık ve hassasiyet yaratmak amacıyla bir takım toplantılar, 
atölyeler ve sergiler düzenlemiştir. Bunlar, ‘Toplumsal Cinsiyet 
Farkındalık Atölyesi’, ‘Toplumsal Cinsiyet ve Karikatür Sergisi’, 
‘Yayıncılık ve Cinsiyetçi Söylem Paneli’ ve ‘Sosyal Politikalar 
ve Kadın Hakları Paneli’dir. Tüm bunların yanı sıra HIT430 
Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi bünyesinde ‘Mamak Ali 
Şir Nevai Ortaokulu Yardım Kampanyası’ gerçekleştirilmiştir. 
Kampanya kapsamında, Mayısın ilk haftası kampüsümüzün 
çardak alanında iki gün boyunca kermes düzenlenmiş ve kam-

panyadan elde edilen gelir ile ‘Engelli Sınıfı’ yapımı için gerekli 
donanımlar satın alınıp, Haziranın ilk haftası elden teslim edil-
miştir. Tüm bunlara ek olarak, KANAL B’de yayınlanmış olan, 
üniversite öğrenci adaylarına tercih dönemlerinde rehberlik 
etmek adına hazırlanan ‘Doğru Seçim’ adlı programın içeri-
ğinin düzenlenmesi, yapım ve organizasyon sürecinde Fakül-
temiz bünyesinde yer alan dört öğretim elemanımız aktif rol 
oynamışlardır. Bununla birlikte yine KANAL B’de yayınlanan 
‘Başkentte Kariyer’ adlı programda da üniversiteden mezun 
olup yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek isteyen 
ancak kariyer planlama sürecinde kararsız olan yeni mezun 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla Fakültemiz bünyesinde 

çalışan dört öğretim elemanımız aktif rol oynamışlardır.
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Gösterge İletişim 
Fakültesi

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü

İletişim 
Tasarımı 
Bölümü

Radyo 
Televizyon ve 

Sinema 
Bölümü

Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel  faaliyetlerin (makale, kongre, Konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı 8,57 9,3 11,25 6,56

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı 1,48 3 0,25 0,33

Öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 0,65 0,8 1,25 0,22

Öğretim üyesi başına düşen bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 0,65 0,8 1,25 0,22

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 30 10 10 10

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 41,85 18,25 87 74,67

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 23,65 14,6 43,5 24,89

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 4,04 4,79 3,45 4,02

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 200 200 200 200

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 100 100 100 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal program oranı 100 100 100 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 100 100 100 100

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 0,18 0 0,57 0

Lisans programlarında yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 0,92 0,68 0,57 1,34

Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Rapor, askerlik, v.b. yasal izin süreleri ile yaz okulu ve hazırlık süreleri hesaplamaya katılmayacaktır.) 51,67 45,45 53,57 52,38

Mezuniyet oranı 13,24 10,96 12,64 15,18

Mezunların mezuniyet not ortalaması 2,55 2,55 2,63 2,46

Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 1,84 1,72 1,66 2,11

Seçmeli derslerin oranı 97,08 88,6 107,02 95,61

Seçmeli derslerin oranı 41,98 48,15 31,48 46,3

Yeni açılan ders oranı 21,93 21,93 21,93 21,93

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 1,3 1 2,5 1,11

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen haftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 1,57 1,2 3 1,33

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşenhaftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 0,95 0,81 1,3 0,87

Ders veren Öğretim Elemanı başına düşen  haftalık ortalama ders saati (Önlisans, Lisans, Lisansüstü programların tamamında) 1,1 0,94 1,5 1

Öğrenci başına düşen öğrenci kullanımına açık bilgisayar sayısı 0,26 0,33 0,28 0,21

Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin niteliği 333,45 324,54 324,56 351,24

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 12 4 1 7
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