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İletişim Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemizin bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik sürekli iyileştirme programları mevcuttur. 2017-2018 
faaliyet döneminde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımı-
zın bilimsel etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri 
ve araştırma imkânlarının geliştirilmesi konularında program-
lar yürütülmüş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nice-
lik yönünden geliştirilmesine önem verilmiştir. Fakültemizde 
görev yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını ger-
çekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde 
bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebil-

meleri 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 kongre, sempoz-
yum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda katılımcı ya da otu-
rum başkanı olarak yer almışlardır. Aynı şekilde öğretim üye-
lerimiz makalelere, ulusal ve uluslararası bildirilere ve kitap 
bölümlerine imza atmıştır. Öğretim üyelerimizin makaleleri 
uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmıştır. Bunların yanı 
sıra, İletişim Fakültesi içindeki bilgi paylaşımını arttırmak adı-
na geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen kolokyumlara devam 

edilmiş ve yıl boyunca öğretim elemanlarımız ‘III. Geleneksel 
İletişim Fakültesi Kolokyumu’ kapsamında sunumlar gerçek-
leştirmişlerdir. 2017-2018 akademik yılı içerisinde öğretim 
elemanlarımız yaptıkları bilimsel üretime ilişkin faaliyetler 
nedeniyle çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Bir öğretim üye-
miz yazdığı makale ile ‘Strategic Researches Academy’ tara-
fından ‘Best Researcher Award of 2017’ ödülünü kazanmaya 
hak kazanmıştır. Fakültemiz öğretim üyeleri aynı zamanda 
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Başkent Üniver-
sitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü (BÜKİK) ve Yaratıcı 
Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) 

gibi farklı koordinatörlüklerde aktif olarak görev almışlardır. 
YAKEM kapsamında öğretim elemanlarımız yaratıcı endüst-
riler alanındaki önemli kaynaklardan olan ‘Key Concepts in 
Creative Industries’ adlı eseri ‘Yaratıcı Endüstrilerde Temel 
Kavramlar’ adıyla Türkçeye çevirerek Başkent Üniversitesi 
tarafından yayınlanmasını sağlamışlardır. Fakültemiz öğre-
tim elemanları aynı zamanda sanatsal faaliyetler de gerçek-
leştirmektedirler. Öğretim elemanlarımızın güzel sanatlar ve 
plastik sanatlar alanlarındaki eserleri 2017-2018 akademik yılı 
sonunda gerçekleştirilmiş olan ‘İletişim Fakültesi Karma Ser-
gisi’nde sergilenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler 
2017-2018 akademik yılında profesör, doçent ve öğretim gö-
revlisi kadrolarımızda artış gerçekleşmiştir, fakültemize yeni 
araştırma görevlisi alımları yapılmıştır. Bunun yanı sıra İngiliz-
ce ve Türkçe olmak üzere yeni seçimlik dersler açılmıştır. Fa-
kültemizde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik ders dışı 
faaliyetlere de büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda fakülte-
miz öğrencilerinin iletişim sektörünün ileri gelenleri ile iletişime 
geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün duayenlerinden bilgi 
edinmeleri amacıyla düzenlenen geleneksel 'Medya Buluşma-
ları' kapsamında çeşitli paneller düzenlenmiş, öğrencilerle söy-

leşi yapmak üzere medya sektörünün önemli isimleri Başkent 
Üniversitesi'nde ağırlanmıştır. Ayrıca Başkent Üniversitesi ve 
Malaga Üniversitesi işbirliğinde, UNESCO ve Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Akdeniz'in İki Ucundan Mersine 
Bakmak' temalı Foto-Safari Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje 
kapsamında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası iletişim fa-
kültesi öğrencileriyle etkileşim içerisinde olmaları ve anılarında 
iz bırakacak bir bilimsel ve sanatsal projede yer almaları sağ-
lanmıştır. 2017-2018 akademik faaliyet döneminde İletişim Fa-
kültesi film festivallerine ev sahipliği yapmıştır. Dünyaca ünlü 
yönetmenlerin katılımları eşliğinde 'Uluslararası Rofife Kısa Film 
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İletişim Fakültesi

Festivali' İletişim Fakültesi katkılarıyla Üniversitemizde gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin RTS333 Kısa Film Yapımı 
dersi kapsamında çektiği kısa filmler dönem sonunda gösteri-
me sunulmuştur. Bunların yanı sıra, İletişim Fakültesi tarafından 
hazırlanan 'İletişim Tasarımı Çalıştayı' kapsamında çeşitli çalış-
taylar ve atölyeler gerçekleştirilmiş, öğrencilerimizin derslerin 
yanı sıra iletişim alanında bilimsel ve entelektüel bilgi birikimle-
rinin artması sağlanmaya çalışılmıştır. 2017-2018 akademik yılı 
dönem sonunda gerçekleştirilmiş olan 'İletişim Fakültesi Karma 
Sergisi'nde hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencileri-
mizin çalışmaları yer almıştır. Fakültemiz, öğrencilerinin yürüt-
mekte olduğu topluluk faaliyetlerine de büyük önem vermekte 
ve bu etkinlikleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 
kurulmuş olan RESET (Radyo, Televizyon ve Sinema Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla 2017-2018 faaliyet döneminde 
toplamda 12 film gösterimi ve film çözümlemesi gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca yine bu kapsamda 2015 yılında kurulmuş olan 
BÜHİT (Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) halkla ilişkiler alanında sektörün duayenle-
rini ağırlayarak öğrencilerin sektörün önemli isimleriyle iletişim-
lerini ve organizasyon yönetebilme yetkinliklerini güçlendirmeyi 
amaçlayan paneller gerçekleştirmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Fakültemiz toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu faaliyet döneminde 
BÜKİK ve Fakültemiz işbirliğiyle öğretim elemanlarımız toplum-
sal cinsiyet eşitliği adına farkındalık yaratan etkinlikler, paneller 
düzenlemeye devam etmişlerdir. Bunlar arasında, 'Hikâyeleri-
mizi Yazmak' paneli, 'Medya Buluşmaları: Kadın ve Sanat Pane-
li', 'Spor ve Kadın Paneli', 'Ezgisi Olan Hikayeler, Hikayesi Olan 
Kadınlar' müzikal belgesel gösterisi, 'Psikolojiye Yön Veren Ka-
dınlar Sergisi' ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde 
kadınların katılımıyla ‘Zumba Master Class' başlıklı kolektif dans 
ve spor aktivitesi gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler kapsamında 
toplumumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan toplumsal cin-

siyet eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Tüm 
bunların yanı sıra Başkent Üniversitesi'nin öne çıkan değerlerin-
den bir diğeri olan 'Engelsiz Yaşam'a dikkat çekmek, toplum-
sal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nü de içine alacak şekilde ‘Başkent'te Engelsiz 
Yaşam Günleri' temalı etkinlikler düzenlemiştir. BÜKİK tarafın-
dan gerçekleştirilen etkinliklerin yapım ve organizasyonunda 
öğretim elemanlarımız aktif rol oynamışlardır. Bu kapsamda 
'Eğitim ve İstihdam Perspektifinden Toplumsal Hayat ve Engel-
liler Paneli', 'Engelliler İçin Erişilebilirliğin ve Eğitimin Önemi Se-
mineri' ve 'Engelsiz İletişim Çalıştayı' gerçekleştirilmiştir. Bun-
lara ek olarak, `Engelsiz Şampiyonluk' başlıklı panel de Avrupa 
Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı öğrencilerimizle 
buluşmuştur. '8. Geleneksel Sosyal Sorumluluk Projesi Kampan-
yası', HİT430 Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi bünyesin-
de öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
öğrencilerimizin kampüsümüzde gerçekleştirdikleri kermesin 
geliri ile Yakacı İsmet Kurtuluş İlköğretim Okulu'na ana sınıfı 
yapılmıştır. Ayrıca, fakültemiz öğretim elemanlarımız sigara ba-
ğımlılığına karşı farkındalık yaratmak amacını taşıyan Başkent 
Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi ve Sigara Bırakma Poli-
kinliği işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan 'Bağım-sız Kampüs Fikir 
Kampı' farkındalık çalışmasına katkı sağlamışlardır. Tüm bunlara 
ek olarak, fakültemizin kimi öğretim üyeleri Kanal B'de yayınla-
nan üniversite öğrenci adaylarının tercih dönemlerine rehberlik 
etmek için hazırlanan ‘Doğru Seçim’ programının ve üniversite 
mezunlarının lisansüstü çalışmaları ile ilgili bilgilenmesini amaç-
layan ‘Başkentte Kariyer’ programının yapım, organizasyon, ko-
ordinasyon ve sunuş sürecinde rol oynayarak toplumun doğru 
bilgiye ulaşıp rehberlik alması için destek vermişlerdir. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2017-2018 faaliyet döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü bünyesinde olan öğretim üyelerinin bilimsel etkinliklere 
katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve araştırma imkânları-

nın geliştirilmesi konularında programlar yürütülmüş, bilimsel 
etkinlere katılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine 
önem verilmiştir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde görev 
yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını gerçekleştire-
bilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde bulunmaları 
ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebilmeleri amacıyla 
ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları desteklenmiştir. Bu 
kapsamda öğretim elemanlarımız, ulusal ve uluslararası kong-
re, sempozyum ve panellerde sunumlar yapmış, çok sayıda 
ulusal ve uluslararası akademik yayına imza atmış, ulusal veya 
uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplan-
tılarda katılımcı ya da oturum başkanı olarak yer almıştır. Aynı 
şekilde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim elemanları 
çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bildiri ve kitap bö-
lümüne imza atmıştır. İki öğretim üyemizin yazdığı makaleler 
hem uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış hem de maka-
lelerine atıflar yapılmıştır. Bunların yanı sıra, İletişim Fakültesi 
içindeki bilgi paylaşımını artırmak adına hazırlanan kolokyum 
programına bölümümüz öğretim üyelerinden de tam katılım 
sağlanmıştır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim ele-
manlarımız tarafından koordine edilen Başkent Üniversitesi 
bünyesinde etkinlik gösteren YAKEM (Yaratıcı Kültür Endüst-
rileri Araştırma ve Uygulama Merkezi) bilimsel üretime olduk-
ça fazla katkı sağlamıştır. Bölümümüz öğretim elemanları ve 
YAKEM işbirliğinde gerçekleşen etkinlikler arasında İngiltere ve 
Slovenya'dan da akademisyenlerin katılım gösterdiği 'Uluslara-
rası Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Yükseköğretim Semineri' yer 
almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüz öğretim üyelerimiz, 
3. Ankara Marka Festivali’nde sunuşlar gerçekleştirmişlerdir. 
Bölümümüz ve YAKEM işbirliği ile 'Yaratıcı Endüstrilere Giriş' 
başlıklı panel gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğretim üyelerimizin 
editörlüğünü yaptığı YAKEM işbirliği ile yaratıcı endüstriler ala-
nındaki önemli kaynaklardan olan, John Hartley, Jason Potts, 
Stuart Cunningham, Terry Flew, Michael Keane ve John Banks 
tarafından yazılan, ‘Key Concepts in Creative Industries’ kitabı 
'Yaratıcı Endüstrilerde Temel Kavramlar' adıyla Türkçeye çevri-
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lerek Başkent Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 Akademik döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü olarak öğrencilerimizin derslerde öğrendiği teorik bilgi-
lerin yanı sıra pratik alanlarda da kendilerini geliştirecek faali-
yetler gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Başkent Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki Öğrenci Topluluğu'nun (BÜ-
HİT) etkinlikleri de yer almaktadır. BÜHİT bünyesinde öğren-
ciler, bölümümüzden öğretim elemanların yönetimi eşliğinde 
her türlü organizasyon, koordinasyon ve tasarımının kendileri 
tarafından yapıldığı etkinlikler düzenlemişlerdir. Bu etkinlikler 
aracılığıyla öğrencilerimizin halkla İlişkiler, tanıtım ve reklam-
cılık sektörünün ileri gelenleri ile iletişime geçip onların de-
neyimlerinden yararlanmaları ve etkinlik yönetimi konusunda 
tecrübe kazanmaları sağlanmıştır. Bu faaliyetler arasında, 'İş'te 
PR', 'İş'te PR, İş'te Reklamcılar', 'Yüksek Lisansa Adım Adım' 
gibi paneller yer almaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin sektörle 
ilgili ders dışı bilgileri edinmeleri amacıyla Medya Buluşmala-
rı kapsamında 'Dijital Yayıncılık ve Reklam Ekosistemi' paneli 
gerçekleştirilen bir diğer faaliyet olmuştur. Bunlara ek olarak 
bölümümüz akademisyenlerinin ve YAKEM'in önderliğinde, 
Amerika'dan San Diego State University, İngiltere'den Aber-
tay University, Meksika'dan Universitat Jaume ortaklığında 
gerçekleştirilen 'Global Board Game' çalıştayı kapsamında 
Amerika, İngiltere, Meksika ve Türkiye'den Başkent Üniversi-
tesi'nden oluşturulan öğrenci çalışma grupları yeni birer masa 
oyunu geliştirmiş, tasarlamış ve satış planlamasını gerçekleş-
tirmişlerdir. 

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüz, toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yö-
nelik faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu amaçla 
gerçekleştirilen faaliyetler arasında sosyal sorumluluk kam-
panyaları, bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı paneller bulun-
maktadır. Bölümümüz öğrencileri HİT430 Sosyal Sorumluluk 

Kampanyaları dersi kapsamında bu yıl sekizincisi gerçekleşti-
rilen bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmişlerdir. 'Ço-
cukların Hayallerini Sen de Renklendir' temalı 8. Geleneksel 
Sosyal Sorumluluk Projesi Kampanyası kapsamında öğren-
cilerimiz 14-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Başkent Üniver-
sitesi Bağlıca Kampüsü Çardak Alanı’nda kermes gerçekleş-
tirmişlerdir. Kermeste satılan çeşitli yiyecek ve içeceklerden 
elde edilen gelir ile Yenimahalle Yakacık İsmet Kurtuluş İl-
köğretim Okulu’na ana sınıfı yapılması için gerekli malzeme-
ler temin edilmiş ve miniklerin 'renkli' ana sınıfı hayali gerçek 
olmuştur. Bunların yanı sıra, öğretim elemanlarımız Başkent 
Üniversitesi BÜKİK işbirliğinde gerçekleştirilmiş olan 'Kadın-
lar Haftası' ve 'Engel'siz Yaşam Günleri'nin etkinlik yöneti-
mine aktif katılım sağlamışlardır. Ayrıca Başkent Üniversitesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki Öğrenci Topluluğu (BÜHİT) 
bünyesinde gerçekleştirilen 'Yüksek Lisansa Adım Adım' pa-
nelinde yükseköğrenimlerine devam etmek isteyen lisans öğ-
rencilerine deneyim aktarımı ve bilgilendirmeler. 

İletişim Tasarımı Bölümü 
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
İletişim Tasarımı Bölümü'nün bilimsel ve sanatsal üretim kapa-
sitesinin geliştirilmesine yönelik sürekli iyileştirme programları 
mevcuttur. 2017-2018 faaliyet döneminde de bu kapsamda, öğ-
retim elemanlarımızın bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımla-
rı, projelerde rol üstlenmeleri ve araştırma imkânlarının gelişti-
rilmesi konularında programlar yürütülmüş, bilimsel etkinliklere 
katılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine önem veril-
miştir. Bölümümüzde görev yapan bilim insanlarının, akademik 
çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir 
alışverişinde bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları 
takip edebilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara 
katılımları desteklenmiştir. Bu kapsamda öğretim elemanları-
mız, 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 başka-
nı olarak yer almıştır. Aynı şekilde öğretim üyelerimiz çok sayı-
da makale, ulusal ve uluslararası bildiriye imza atmıştır. İletişim 
Tasarımı Bölümü'nün sanat ve yaratıcılıkla bütünleşmiş doğası 
gereği, akademisyenlerimiz aynı zamanda sanatsal üretimler de 
gerçekleştirmişlerdir. 2017-2018 akademik yılı sonunda gerçek-
leştirilen İletişim Fakültesi Karma Sergisi'nde bölümümüz öğre-
tim elemanlarımızın güzel sanatlar ve plastik sanatlar alanların-
daki eserleri sergilenmiştir. 

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2017-2018 akademik yılında İletişim Tasarımı Bölümü, kadrosunu 
genişleterek alanlarında gelecek vadeden üç araştırma görevlisi 
alımı yapmıştır. Bölümümüz öğrenmeyi mükemmelleştirmeye 
yönelik ders dışı faaliyetlere büyük önem vermektedir. Bu bağ-
lamda öğrencilerimizin iletişim sektörünün duayenleri ile iletişi-
me geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün öncülerinden bilgi 
edinmeleri amacıyla bölümümüz öğretim elemanları tarafından 
düzenlenen 'İletişim Tasarımı Çalıştayı' kapsamında 2017-2018 
akademik faaliyet dönemi boyunca bir dizi çalıştay gerçekleş-
tirmiştir. Bu çalıştayların başlıkları sırasıyla şöyledir: ‘Bir CV Ya-
ratmak: Yaratıcı CV’, ‘Linol Baskı Tekniğiyle Ex Libris Tasarımı’, 
‘Geçmişi Renklendir', ‘Gestalt ve Algı: Şekil ve Zemin', ‘Türkiye'de 
Siyaset Algısı ve Yapılış Biçimi', ‘Web Tasarımında UI ve UX Kav-
ramları ve Başkent Üniversitesi Kurumsal Web Sitesi Örnekle-
mesi', ‘Cyanotype Baskı Tekniğiyle Fotogram Tasarımında Şekil 
ve Zemin' ve ‘Kamusal Alanın 3S'si: Sokak, Sanat ve Stencil’. Bu 
çalışmalara ek olarak 2017-2018 akademik yılı sonunda İletişim 
Tasarımı Bölümü öğrencilerinin dönem sonu ve mezuniyet pro-
jelerinin de yer aldığı 'İletişim Fakültesi Karma Sergisi' gerçek-
leştirilmiştir. Bu serginin düzenlenme, organizasyon ve yönetim 
aşamasında bölüm öğrencilerimiz etkin katılım göstererek sergi 
hazırlama süreci ile ilgili deneyim kazanmışlardır.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
İletişim Tasarımı Bölümü, toplumun gereksinimlerine yönelik 
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faaliyetlere Üniversitemiz adına destek vermeye her dönem 
olduğu gibi bu akademik dönemde de devam etmiştir. İletişim 
Tasarımı Bölümü, Başkent Üniversitesi bünyesinde gerçekleş-
tirilen çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarına, farkındalık 
ve bilinç yaratma projelerine destek vermiştir. Bu kapsamda 
İletişim Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Başkent Üniversitesi 
bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk amaçlı etkinlik-
lerin her türlü tasarım süreçlerinde aktif destek vermişlerdir. 
Bu etkinlikler arasında 8. Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü 
de içeren toplumsal cinsiyet eşitliği amaçlı 'Kadınlar Haftası' 
kapsamında gerçekleştirilen bir dizi faaliyetin afiş, bildiri ta-
sarım süreçleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 3 Aralık Dün-
ya Engelliler Günü'nü de içeren `Engelsiz Yaşam' temalı bir 
dizi etkinliğin afiş tasarım sürecinde de bölümümüz öğretim 
üyelerimiz aktif destek vermiştir. Ayrıca İletişim Tasarım Bölü-
mü'nden kimi öğretim elemanlarımız Başkent Üniversitesi Ekin 
Ön Kuluçka Merkezi ve Sigara Bırakma Polikliniği iş birliği ile 
gerçekleşmiş olan kampüs içerisinde sigara tüketimini azalt-
mayı amaçlayan projelerin gerçekleştirildiği ‘Bağım-sız Kam-
püs Fikir Kampı’nda kolaylaştırıcı görevi üstlenmişlerdir. 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün bilimsel ve sa-
natsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sürekli 
iyileştirme programları mevcuttur. 2017-2018 faaliyet döne-
minde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın bilimsel ve 
sanatsal etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve 
araştırma imkânlarının geliştirilmesi konularında programlar 
yürütülmüş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik 
yönünden geliştirilmesine önem verilmiştir. Bölümümüzde 
görev yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını ger-
çekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde 
bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebil-
meleri 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 öğretim üyeleri-
miz çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bildiriye imza 
atmıştır. Bazı öğretim elemanlarımızın yazdıkları makaleler 
uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmıştır. Bir öğretim 
üyemiz ‘Strategic Research Academy’ (Stratejik Araştırmalar 
Akademisi) tarafından 'Best Researcher Award of 2017' ödü-
lüne (2017'nin En İyi Araştırmacı Ödülü) layık görülmüştür. 
Bunların yanı sıra, öğretim elemanlarımız İletişim Fakültesi 
içindeki akademik bilgi paylaşımını artırmak adına hazırlanan 
geleneksel hale gelmiş olan 'İletişim Fakültesi Kolokyumu’na 
etkin katılım göstermişlerdir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüzde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik ders 
dışı faaliyetlere büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda öğ-
rencilerimizin iletişim sektörünün ileri gelenleri ile iletişime 
geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün duayenlerinden bilgi 
edinmeleri amacıyla düzenlenen geleneksel 'Medya Buluş-
maları' kapsamında çeşitli paneller düzenlenmiş, öğrencilerle 
söyleşi yapmak üzere medya sektörünün önemli isimleri Baş-
kent Üniversitesi'nde ağırlanmıştır. Ayrıca Başkent Üniver-
sitesi ve Malaga Üniversitesi işbirliğinde, UNESCO ve Mersin 
Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 'Akdeniz'in İki Ucundan 
Mersine Bakmak' temalı Foto-Safari Projesi gerçekleştirilmiş-
tir. Bu proje kapsamında öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası 
iletişim fakültesi öğrencileriyle etkileşim içerisinde olmaları ve 
anılarında iz bırakacak bir bilimsel ve sanatsal projede yer al-
maları sağlanmıştır. 2017-2018 akademik faaliyet döneminde 
bölümümüz öğretim elemanlarının etkin katılımları aracılığıy-
la film gösterimleri yapılmıştır. Dünyaca ünlü yönetmenlerin 
katılımları eşliğinde 'Uluslararsı Rofife Kısa Film Festivali' Üni-
versitemizde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin Film 

Yapımı dersi kapsamında çektiği kısa filmler dönem sonunda 
gösterime sunulmuştur. 2017-2018 Akademik Yılı Dönem So-
nunda gerçekleştirilmiş olan 'İletişim Fakültesi Karma Sergi-
si'nde hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin 
çalışmaları yer almıştır. Bölümümüz öğrencilerinin yürütmekte 
olduğu topluluk faaliyetlerine de büyük önem vermekte ve 
bu etkinlikleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 
kurulmuş olan RESET (Radyo, Televizyon ve Sinema Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla 2017-2018 faaliyet döneminde 
toplamda 12 film gösterimi ve film çözümlemesi gerçekleşti-
rilmiştir.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü topluma katkı sağlaya-
cak sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyalarına büyük 
önem vermektedir. Bu kapsamda bölümümüz öğretim ele-
manları ve Başkent Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordina-
törlüğü (BÜKİK) işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı 
sağlamak amacıyla 'Başkent'te Kadınlar Haftası'nın ve 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen 'Başkent'te 
Engelsiz Yaşam Günleri' etkinliklerinin düzenlenmesinde gö-
rev almışlardır. Bu etkinlikler arasında 'Spor ve Kadın', 'Sanat 
ve Kadın', 'Hikâyelerimizi Yazmak' gibi paneller ve 'Engelsiz 
İletişim Çalıştayı', 'Engelliler İçin Erişilebilirliğin ve Eğitimin 
Önemi', 'Engelsiz Şampiyonluk', 'Engelsiz Sesler', 'Empati Bu-
luşmaları', ve 'Eğitim ve İstihdam Perspektifinden Toplumsal 
Hayat ve Engelliler' gibi etkinlikler yer almaktadır. Bunların 
yanı sıra, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üye-
leri Kanal B'de yayınlanan üniversite öğrenci adaylarının ter-
cih dönemlerine rehberlik etmek için hazırlanan ‘Doğru Seçim’ 
programının ve üniversite mezunlarının lisansüstü çalışmaları 
ile ilgili bilgilenmesini amaçlayan ‘Başkentte Kariyer’ progra-
mının yapım, organizasyon, koordinasyon ve sunuş sürecinde 
aktif rol oynayarak toplumun doğru bilgiye ulaşıp rehberlik 
alması için destek vermişlerdir.
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İletişim Fakültesi

Gösterge İletişim 
Fakültesi

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü

İletişim 
Tasarımı 
Bölümü

Radyo 
Televizyon ve 

Sinema 
Bölümü

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri hariç) 1.47 1.67 1 1.25

Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı oranı (yayın teşvik ödülleri dahil) 1.47 1.67 1 1.25

Alınan patent sayısı (faydalı model endüstriyel tasarım tescili dahil) 2 0 2 0

Düzenlenen TÜM  bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 34 11 11 12

Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0.2 0.11 0.5 0.25

Öğretim üyesi başına düşen kurum içi, destekli proje sayısı 0.6 0.33 1.5 0.75

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 3 1 0 0

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 39.73 16.22 108 58.5

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 39.73 16.22 108 58.5

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 4.19 5.48 4.63 2.99

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 200 200 200 200

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 0.17 0 0.46 0

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 0.5 1.37 0 0.43

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 54.43 63.16 60.71 43.75

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 16.61 17.81 15.28 17.09

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2.59 2.56 2.68 2.52

Lisans sınıflarının (şubelerinin) ortalama sayısı 2.01 1.72 2.06 2.21

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin oranı 97.08 88.6 107.02 95.61

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 41.98 48.15 31.48 46.3

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 0.88 0.88 0.88 0.88

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0.24 0.33 0.22 0.21

Programa kabul edilenler için LYS puanları 309.63 300.93 305.41 322.54

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 39 12 14 13
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