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İletişim Fakültesi

Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler 
Fakültemizin, bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik sürekli iyileştirme programları mevcuttur. 2013-
2014 faaliyet döneminde de bu kapsamda, öğretim 
elemanlarımızın bilimsel etkinliklere katılımlarının, projelerde 
rol üstlenmelerinin ve araştırma imkânlarının geliştirilmesi 
konularında programlar yürütülmüş, bilimsel etkinliklere 
katılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine önem 
verilmiştir. Bu kapsamda bir öğretim elemanımızın ABD-
Harvard Üniversitesi’nde ‘Leadership for 21st Century: Chaos, 
Conflict and Courage’ programına katılımı sağlanmıştır. Ayrıca 
bir öğretim elemanımızın da İtalya-Sapienza Üniversitesi’ndeki 
‘19. Yüzyıl İtalyan Basınında Osmanlı Sanatı’ konulu ortak 
çalışma programına katılımı sağlanmıştır. Bunların yanında 
bir öğretim elemanımız da ‘Dijital Oyun Çalışmaları Gelişim 
Öyküsü: Mevcut Durum ve Gelecek Yönelimler’ konusunda 
araştırma projesini yürütmek üzere ‘IT University of 
Copenhagen Center for Computer Games Research’te 
görevlendirilmiştir. 2013-2014 faaliyet döneminde bilimsel 
araştırma yayınlarının artırılması yönünde yapılan çalışmalar 
sonunda bir önceki faaliyet dönemine göre %50 oranında bir 
artış elde edilmiştir. Bu dönemde, yayın sayısıyla birlikte 
konu çeşitliliğinde de artış sağlanarak bilimsel üretimin hem 
derinliği hem de genişliği artırılmıştır. Fakültemiz bünyesinde 
yürütülen çalışmalarla ulusal ve uluslararası projelerde yer 
alan bilim insanı sayısını artırmak için gösterilen çabaların 
sonucunda, proje sayısında % 250 oranında bir artış söz 
konusudur. Bu dönemde, yapılan proje sayısının artırılması 
yanında konu çeşitliliği de hedeflenmiştir. Bu kapsamda 
2013-2014 faaliyet döneminde yürütülen bilimsel projelerde 
konu bakımından da büyük oranda çeşitlilik sağlanmıştır. 
Fakültemizin bilimsel çalışmaları destekleme politikasının 
bir diğer alanı olan bilimsel kitap yazımı, 2013-2014 faaliyet 
döneminde dört yeni kitap ile hayata geçirilmiştir. Böylece 

bilim insanlarımızın, çalışmalarını yayma çabalarına destek 
olunmuştur. Fakültemizde 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 desteklenmektedir. Bu 
doğrultuda 2013-2014 faaliyet döneminde 24 bilim insanımız 
ulusal ve uluslararası toplantılara katılmış ve üniversitemizi 
başarıyla temsil etmiştir.

Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik  
Faaliyetler 
İletişim Fakültesi öğrencilerine güncel ve dinamik ders 
programı sunabilmek için düzenli olarak ders kataloğu 
güncellenmektedir. Bu çerçevede 2013-2014 eğitim-
öğretim yılı için katalogda üç yeni derse yer verilmesi 
uygun görülmüştür. Bu dersler, iletişim alanındaki güncel 
ihtiyaçları karşılamak, öğrencilere kendilerini geliştirebilecek 
yeni seçimler sunabilmek ve öğrencilerin ilgi alanlarını 
besleyebilmek amacıyla programa konulmuştur. İletişim 
Fakültesinin eğitim politikasının önemli bir yönünü oluşturan 
‘dinamik ve esnek katalog’ anlayışı ile öğrencileri kendi ilgi 
ve becerileri doğrultusunda akademik yönden donatmak için 
‘Tematik Yayıncılık’, ‘Popüler Kültür ve Türk Sineması’, ‘İnsan 
Kaynakları’ dersleri öğrencilerin seçimine sunulmuştur. Ders 
kataloğunun güncel ve dinamik tutulması için gerekli olan 
çalışmalara aralıksız olarak devam edilmiştir. Bunun yanında 
ders içeriklerinin de öğrencilerin gelecekteki ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek şekilde bütünsel etkileşimli bir yapıya 
kavuşturulması için çalışmalar yürütülmüştür. Bu çabanın bir 
sonucu olarak gelenekselleşen ‘Reklam Oburları’ etkinlikleri 
bu dönem de iki kez düzenlenmiştir. Etkinliklere fakültemiz 
öğrencileri, sektör temsilcileri, reklamcılar ve ilgili misafirler 
katılmıştır. Böylece öğrencilerin, gelecekte profesyonel olarak 

paylaşacakları ortam ve aktörler ile derslerde izledikleri 
programlar arasında bir köprü oluşturmalarına çalışılmıştır.  
İletişim Fakültesi öğrencilerinin etkileşimli öğrenme anlayışı 
içinde yürüttükleri faaliyetlerinden bir diğeri de İletişim Tasarımı 
Bölümü öğrencilerinin yaptıkları ‘İletişim Tasarımı Sergisi’dir. 
Serginin amacı, fakültemiz mezun öğrencilerinin öğrenimleri 
boyunca elde ettikleri yeterlilikleri sergilemek ve ürünlerini 
özellikle fakültemize yeni katılan öğrencilerle paylaştırmaktır. 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında da ‘En büyükler’ ile ‘En 
küçükler’ kaynaşması olarak tasarlanan öğrenci buluşması ile 
fakültemize yeni katılan öğrencilerin kendilerine daha kolay 
bir yol çizebilmeleri, seçimlik derslerde daha bilinçli tercihler 
yapmaları ve hedef geliştirmede öncülerinden yardım almaları 
mümkün olmuştur. Böylece öğrencilerimizin mezuniyete 
uzanan yollarını daha aydınlık görmelerine imkân sunulmuştur.

Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler  
Fakültemiz ders kataloğunda yer alan Sosyal Sorumluluk 
Projeleri dersine katılan öğrenciler ile fakültemizin diğer 
bölümlerinde okuyan gönüllü öğrenciler, Türkiye genelinde 
ihtiyaç sahibi köy anaokullarından seçilen bir okula 
destek kapsamında tefrişat, donanım ve giysi yardımında 
bulunmuşlardır. Bu proje, katılımcı öğrencilerin kendi 
yaptıkları gıda ve takı ürünlerinin satışından elde edilen 
gelirle gerçekleştirilmiştir. Bu projeye fakültemizden kırk 
iki öğrenci katılmıştır. Fakültemiz öğrencilerinden başka 
bir grup tarafından Ankara’da bulunan sahipsiz hayvanların 
yaşam hakkına destek olmak amacıyla hayvan barınaklarına 
yardım kampanyası başlatılmıştır. Kampanya kapsamında 
öğrencilerimizin öncülüğünde, üniversite genelinde tanıtım 
etkinlikleri düzenlenmiş, bu etkinlikler kapsamında yardım 
malzemeleri toplanmıştır. Toplanan malzemeler hayvan 
barınaklarına ulaştırılmıştır. Kampanya kapsamında yardım 
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ulaştırılan barınaklardaki hayvanların bakım ve sağlık 
sorunlarının aşılmasına katkı sağlanmıştır. Bu yıl Fakültemizde, 
Kültür Bakanlığı ile ortak düzenlenen ‘Toplumsal Sorunları 
Sinemadan Okumak’ etkinlikleri yapılmıştır. Etkinlik aracılığıyla 
sinemada toplumsal sorunların yansımalarını takip ve analiz 
etmek amaçlanmıştır. Etkinlikler, tarihi Ulus’ta Cumhuriyet 
mimarisinin önemli yapılarından olan eski adliye binasının 

sinema salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üç etkinlik 
yapılmıştır. Fakültemiz öğretim elemanları etkinlik temalarına 
uygun olarak toplumsal sorunların sinemadaki yansımaları ile 
ilgili konferanslar vermiştir. Gösterimlerde ‘İki Dil Bir Bavul’, 
‘Kara Köpekler Havlarken’ ve ‘Mutluluk’ filmleri üzerinden, 
toplumsal sorunları sinemadan okumanın yöntem ve pratiği 
ortaya konulmuştur.  Uluslararası bağımsız filmler festivali 

kapsamında yapılan etkinliklerde toplumsal katkı amacıyla 
Fakültemiz de yer almaktadır. Bağımsız filmler festivalinin 
amacı çeşitli ülkelerden farklı bakış açılarını sinemaseverlerle 
buluşturmaktır. 2014 yılında da Fakültemizden ve diğer 
bölümlerden gösterimlere ilgi yoğun olmuştur. Bu kapsamda 
fakültemizin ev sahipliğini yaptığı bölümde gösterim, atölye 
çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer almıştır. 
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Öğretim üyesi başına düşen değerlendirme yılı içerisinde basılmış tam metin yayın (SCI-expanded, SSCI ve AHCI) sayısı 0,2 0,2 0,25

Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel  faaliyetlerin (makale, kongre, Konferans bildirileri, sergi, konser, performans vb) sayısı 2,4 1,2 0,75

Öğretim üyesi başına düşen TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 0,2 0,2 0,25

Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı 0 0,5 1

Kadrolu ders veren öğretim  üyesi başına düşen öğrenci sayısı 28,67 38 35,4

Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 17,2 22,8 22,13

İl dışından gelen öğrencilerin oranı 9,3 3,51 3,95

Yan dala izin veren lisans programlarının oranı 100 100 100

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

Yan dal lisans öğrenci oranı 0 0 1,69

Çift ana dal lisans öğrenci oranı 1,16 0,88 0,56

Normal sürede içinde mezun olan lisans öğrenci oranı 29,17 20 45

Mezun olan lisans öğrencilerin oranı 12,79 8,77 14,12

Lisans mezunlarının mezuniyet not ortalaması  2,38 2,36 2,45

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

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders oranı 48,15 31,48 46,3

Lisans programlarında yeni açılan ders oranı 6,67 0 4,65

BÜ’nde kadrolu ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 15 18,9 12

BÜ’nde kadrolu ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 15 19,2 11,81

BÜ’nde kadrolu ve yarı zamanlı ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı hariç) 7,68 12,75 9,14

BÜ’nde kadrolu ve yarı zamanlı ders veren öğretim elemanlarının verdiği ortalama haftalık ders saati (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil) 7,77 12,94 9

Lisans programlarında öğrenci kullanımına açık bilgisayar oranı 0,05 0,34 0,02

Programa kabul edilenler için LYS puanları ortalaması 260,95 276,37 291,84

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 1 0 0

* Göstergeler, stratejik plandan alınmıştır ve tanımları stratejik plandadır. 
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