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İletişim Fakültesi

1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Fakültemizin bilimsel üretim kapasitesinin geliştirilmesine 
yönelik sürekli iyileştirme programları mevcuttur. 2020-2021 
faaliyet döneminde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın 
bilimsel etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve 
araştırma imkânlarının geliştirilmesi konularında programlar 
yürütülmüş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik yö-
nünden geliştirilmesine önem verilmiştir. Fakültemizde görev 
yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını gerçekleştire-
bilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışverişinde bulunmaları 
ve alanlarındaki güncel çalışmaları takip edebilmeleri amacıy-

la ulusal ve uluslararası toplantılara katılımları desteklenmiştir. 
Bu kapsamda öğretim elemanlarımız, ulusal ve uluslararası 
kongre, sempozyum ve panellerde sunumlar yapmış, çok sayı-
da ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bi-
limsel toplantılarda katılımcı ya da oturum başkanı olarak yer 
almışlardır. Aynı şekilde öğretim üyelerimiz makalelere, ulusal 
ve uluslararası bildirilere ve kitap bölümlerine imza atmıştır. 
Öğretim üyelerimizin makaleleri uluslararası indeksli dergiler-
de yayınlanmıştır. Bunların yanı sıra, İletişim Fakültesi içindeki 
bilgi paylaşımını arttırmak adına geçtiğimiz yıllarda gerçek-
leştirilen kolokyumlara devam edilmiş ve yıl boyunca öğre-

tim elemanlarımız V. Geleneksel İletişim Fakültesi Kolokyumu 
kapsamında sunumlar gerçekleştirmişlerdir, Kovid-19 salgını 
sebebiyle yüz yüze gerçekleştirilen sunumlara ara verilmiştir. 
Fakültemiz öğretim üyeleri aynı zamanda Üniversitemiz bün-
yesinde faaliyet gösteren Başkent Üniversitesi Kurumsal İle-
tişim Koordinatörlüğü (BÜKİK) ve Yaratıcı Kültür Endüstrileri 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) gibi farklı koordina-
törlüklerde aktif olarak görev almışlardır. Fakültemiz öğretim 
elemanları aynı zamanda sanatsal faaliyetler de gerçekleştir-
mektedirler. 

2. Öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik faaliyetler
2020-2021 akademik yılında profesör, doçent ve öğretim gö-
revlisi kadrolarımızda artış gerçekleşmiştir, fakültemize yeni 
araştırma görevlisi alımları yapılmıştır. Fakültemizde öğren-
meyi mükemmelleştirmeye yönelik ders dışı faaliyetlere de 
büyük önem verilmiştir, Kovid-19 salgını dolayısıyla etkinlikler 
dijital ortamda aksamadan yürütülmüştür. Bu kapsamda fa-
kültemiz öğrencilerinin çeşitli konularda sektörün önde ge-
lenlerinden bilgi edinmeleri amacıyla düzenlenen geleneksel 
“Medya Buluşmaları” kapsamında çeşitli paneller düzenlen-
miştir. Öğrencilerle söyleşi yapmak üzere medya sektörünün 
önemli isimleri ağırlanmıştır. Medya buluşmaları ile öğrencile-
rimize kamu ve özel sektör beklentilerini en üst düzeyde kar-
şılayacak donanımı kazandırmak amaçlanmıştır.

Bunların yanı sıra, İletişim Fakültesi tarafından bu sene dör-
düncüsü düzenlenen, IIII. İletişim Tasarımı Çalıştayı “Yakınlık” 
başlığı altında devam etmiştir. Çalıştay kapsamında çok sayı-
da seminerler ve atölyeler gerçekleştirilmiş, öğrencilerimizin 
derslerin yanı sıra iletişim alanında bilimsel ve entelektüel bilgi 
birikimlerinin artması sağlanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerimi-
ze gelecekteki üst düzey hedeflerine ulaşma olanağı verecek 
akademik ve uygulamaya dönük donanımı kazandırmak he-
deflenmiştir.

2020-2021 akademik yılı dönem sonunda gerçekleştirilmiş 
olan İletişim Fakültesi Karma Sergisi'nde fakültede eğitim 
gören bütün öğrencilerimizin çalışmaları yer almıştır. Sergi 
sayesinde öğrencileri yaratıcılık ve yenilikçiliğe özendirmek 
amaçlanmıştır. Fakültemiz, öğrencilerinin yürütmekte olduğu 
topluluk faaliyetlerine de büyük önem vermekte ve bu etkin-
likleri teşvik etmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında kurulmuş 
olan RESET (Radyo, Televizyon ve Sinema Mesleki Öğrenci 
Topluluğu) aracılığıyla 2020-2021 faaliyet döneminde çev-
rimiçi film gösterimleri ve film çözümlemeleri gerçekleştiril-
miştir. Ayrıca yine bu kapsamda 2015 yılında kurulmuş olan 
BÜHİT (Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki 
Öğrenci Topluluğu) halkla ilişkiler alanında sektörün duayen-
lerini ağırlayarak öğrencilerin sektörün önemli isimleriyle ile-
tişimlerini ve sosyal medyanın toplumsal etkileri konusunda 
yetkinliklerini güçlendirmeyi amaçlayan paneller gerçekleştir-
miştir.

3.Toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetler
Fakültemiz toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye yönelik 
faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu faaliyet dönemin-
de BÜKİK ve Fakültemiz işbirliğiyle öğretim elemanlarımız 
toplumsal cinsiyet eşitliği adına farkındalık yaratan etkinlikler, 
paneller düzenlemeye devam etmişlerdir. Bu faaliyetler kap-
samında toplumumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan 
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık çalışmaları 
yapılmıştır. Bu kapsamda BÜKİK ve TOCAM işbirliğiyle “Baş-
kent’te Kadınlar Haftası V” kapsamında düzenlenen “Kadınlar 
Haftası Sohbetlerinde” Sayın Şermin Savaşçı ile bir söyleşi 
gerçekleştirilmiştir. Fakültemizin öğretim üyeleri etkinlikte 
aktif rol almışlardır.

“Sosyal Sorumluluk Kampanyaları” dersi kapsamında Ge-
leneksel Sosyal Sorumluluk Projesi Kampanyalarının, 2020 
yılında 10. sunun düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 
Baldudak Ortaokulu Fen Laboratuvarının düzenlenmesine iliş-

kin olarak; okul ile görüşmeler, stant faaliyetleri konusunda 
hazırlık çalışmaları da yapılmıştır. Ancak pandemi koşulları 
nedeniyle söz konusu proje faaliyeti gerçekleştirilememiştir. 
2021 yılında 10. Geleneksel Sosyal Sorumluluk Kampanyasının, 
dijital kampanya biçiminde tasarlanarak; pandemi koşullarına 
uygun olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmekte-
dir. 

Tüm bunlara ek olarak, fakültemizin kimi öğretim üyeleri 
Kanal B'de yayınlanan üniversite öğrenci adaylarının tercih 
dönemlerine rehberlik etmek için hazırlanan “Doğru Seçim” 
programının ve üniversite mezunlarının lisansüstü çalışmaları 
ile ilgili bilgilenmesini amaçlayan “Başkentte Kariyer” progra-
mının yapım, organizasyon, koordinasyon sürecinde rol oy-
nayarak toplumun doğru bilgiye ulaşıp rehberlik alması için 
destek vermişlerdir. Bununla birlikte Başkent Üniversitesi Ka-
nal B’de yayımlanan “Eğitime Destek Programları" aracılığıyla 
öğrencilerin bilgi edinmeleri sağlanmıştır, fakültemiz öğretim 
elemanları programlara aktif katılım göstermiştir.
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HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
2020-2021 faaliyet döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü bünyesinde olan öğretim üyelerinin bilimsel etkin-
liklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve araştırma 
imkânlarının geliştirilmesi konularında programlar yürütül-
müş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik yönün-
den geliştirilmesine önem verilmiştir. Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım Bölümü'nde görev yapan bilim insanlarının, akademik 
çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile 
fikir alışverişinde bulunmaları ve alanlarındaki güncel ça-

lışmaları takip edebilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası 
toplantılara katılımları desteklenmiştir. Bu kapsamda öğre-
tim elemanlarımız, ulusal ve uluslararası kongre, sempoz-
yum ve panellerde sunumlar yapmış, çok sayıda ulusal ve 
uluslararası akademik yayına imza atmış, ulusal veya ulus-
lararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplan-
tılarda katılımcı ya da oturum başkanı olarak yer almıştır. 
Aynı şekilde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim ele-
manları çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bildiri ve 
kitap bölümüne imza atmıştır. Öğretim üyelerimizin yazdığı 
makaleler hem uluslararası indeksli dergilerde yayınlanmış 

hem de makalelerine atıflar yapılmıştır. Bunların yanı sıra, 
İletişim Fakültesi içindeki bilgi paylaşımını artırmak adı-
na hazırlanan kolokyum programına bölümümüz öğretim 
üyelerinden de tam katılım sağlanmıştır. Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölümü öğretim elemanlarımız tarafından koordi-
ne edilen Başkent Üniversitesi bünyesinde etkinlik gösteren 
YAKEM (Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi) bilimsel üretime oldukça fazla katkı sağlamıştır.

2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
2020-2021 Akademik döneminde Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü olarak öğrencilerimizin derslerde öğrendiği teorik 
bilgilerin yanı sıra pratik alanlarda da kendilerini geliştire-
cek faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında Başkent 
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mesleki Öğrenci Top-
luluğu'nun (BÜ-HİT) etkinlikleri de yer almaktadır. BÜHİT 
bünyesinde öğrenciler, bölümümüzden öğretim elemanla-
rın yönetimi eşliğinde her türlü organizasyon, koordinas-
yon ve tasarımının kendileri tarafından yapıldığı etkinlikler 
düzenlemişlerdir. Bu etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimizin 

halkla İlişkiler, tanıtım ve reklamcılık sektörünün ileri ge-
lenleri ile iletişime geçip onların deneyimlerinden yararlan-
maları ve etkinlik yönetimi konusunda tecrübe kazanmaları 
sağlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerimizin sektörle ilgili ders dışı 
bilgiler edinmeleri amacıyla “Sosyal Medya ve Toplumsal 
Etkileri”, “Yeni İletişim Teknolojileri ve Davranış” isimli et-
kinlikler gerçekleştirilmiş, öğrenci ve sektör profesyonelleri 
arasında bilgi-tecrübe paylaşımı sağlanmıştır. Bununla bir-
likte öğrencilerin lisansüstü eğitim konusunda bilgi edinme-
lerinin sağlanması ve kariyer planlamalarının desteklenmesi 
amacıyla “Yüksek Lisansa Adım Adım” faaliyeti gerçekleş-

tirilmiştir. Son olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğ-
rencilerinin Z Kuşağı olarak dijital dönüşümü “sanat, oyun, 
moda, pazarlama, spor ve iş düzeni” üzerinden tartışmaya 
açtıkları etkileşimli bir bilgi paylaşımı ortamı sağlayan “Z 
Kuşağı Dönüşümü Anlatıyor” etkinliği Zoom üzerinden, 259 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

3. Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
Bölümümüz, toplumun gereksinimlerine yanıt vermeye 
yönelik faaliyetlere oldukça önem vermektedir. Bu amaç-
la gerçekleştirilen faaliyetler arasında sosyal sorumluluk 
kampanyaları, bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı paneller 
bulunmaktadır. Bölümümüz öğrencileriyle birlikte, HİT430 
Sosyal Sorumluluk Kampanyaları dersi kapsamında bu yıl 
onuncusu gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak pandemi koşulları 
nedeniyle söz konusu proje faaliyeti gerçekleştirilememiş-
tir. 2021 yılında 10. Geleneksel Sosyal Sorumluluk Kampan-
yasının, dijital kampanya biçiminde tasarlanarak; pandemi 
koşullarına uygun olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması 
hedeflenmektedir. Pandemi sürecinde online eğitim süre-
cine ilişkin iyileştirme uygulaması olarak Kanal B işbirliği 
ile yürütülen “Eğitime Destek Programları” bölüm öğre-
tim elemanlarımızın aktif katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda Hayat boyu öğrenmenin bir parçası ve toplum-
sal katkı biçiminde değerlendirilebilecek bir uygulama ola-
rak; Başkent Üniversitesi Kanal B’de yayımlanan “Eğitime 
Destek Programları" yoluyla Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü’nün de bu çerçevede 9-14 Kasım haftasında “Halkla 
İlişkilere Giriş”, “İletişim İkna Kuramları”, “İletişim ve Etik”, 
“Stratejik İletişim”, “Kurumsal İletişim ve Pazarlama” ve 
“Sosyal Sorumluluk Kampanyaları” gibi farklı konularında, 
hem geleneksel hem de sosyal medya kanalları yoluyla bilgi 
edinmeleri sağlanmaktadır.
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İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ
1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
İletişim ve Tasarımı Bölümü'nün bilimsel ve sanatsal üre-
tim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sürekli iyileştirme 
programları mevcuttur. 2020-2021 faaliyet döneminde de 
bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın bilimsel ve sanatsal 
etkinliklere katılımları, projelerde rol üstlenmeleri ve araş-
tırma imkânlarının geliştirilmesi konularında programlar 
yürütülmüş, bilimsel etkinliklere katılımın nitelik ve nicelik 
yönünden geliştirilmesine önem verilmiştir. Bölümümüz-
de görev yapan bilim insanlarının, akademik çalışmalarını 

gerçekleştirebilmeleri, diğer bilim insanları ile fikir alışve-
rişinde bulunmaları ve alanlarındaki güncel çalışmaları ta-
kip edebilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası toplantılara 
katılımları desteklenmiştir. Bu kapsamda öğretim eleman-
larımız, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve pa-
nellerde sunumlar yapmış, çok sayıda ulusal ve uluslararası 
akademik yayına imza atmış, ulusal veya uluslararası kong-
re, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda katılımcı 
ya da oturum başkanı olarak yer almıştır. Aynı şekilde öğre-
tim üyelerimiz çok sayıda makale, ulusal ve uluslararası bil-
diriye imza atmıştır. İletişim Tasarımı Bölümü'nün sanat ve 

yaratıcılıkla bütünleşmiş doğası gereği, akademisyenlerimiz 
aynı zamanda sanatsal üretimler gerçekleştirmişler, eserleri 
ile çeşitli karma sergilerde yer almışlardır.

2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüz öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik ders 
dışı faaliyetlere büyük önem vermektedir. Bu bağlamda 
öğrencilerimize gelecekteki üst düzey hedeflerine ulaşma 
olanağı verecek akademik ve uygulamaya dönük donanımı 
kazandırmak amacıyla bölümümüz öğretim elemanları ta-
rafından düzenlenen Yakınlık başlıklı “ IIII. İletişim Tasarımı 

Çalıştayı'” düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında 2020-2021 
akademik faaliyet dönemi boyunca 15 Mart- 07 Mayıs 2019 
tarihleri arasında bir dizi atölye ve seminer gerçekleştirmiş-
tir. Gerçekleştirilen etkinliklerin başlıkları sırasıyla şöyledir 
“Yakınlık” (Açılış Etkinliği), Belirtisel ve Görüntüsel Gös-
tergeler Üzerine Dijital Kolaj Uygulamaları, John Fiske’nin 
Gözüyle Yeni Kültür Söylemlerine “Yakınlık”, İnsan Odaklı 
Tasarım, 2B Animasyon için Kağıttan Kukla Yapımı, Yakın-
lık: Johari Penceresinden, Tipografide Yakınlık ve Deneysel 
Kompozisyonlar, Sahipsiz Olana Yakınlık: Buluntu İmajlar 
ve Analog Fotomanipülasyon, Piksel ile Tasarım, Film Je-

neriği Tasarımlarının Filmsel Metne Yakınlıkları ve Yaptığı 
Açılımlar, Dijital Yakınsama ve Haptic Kullanıcı. Bölüm öğ-
rencilerimizin kariyer planlamalarına destek olmak ve sektör 
profesyonelleriyle bilgi alış verişini sağlamak adına bir dizi 
faaliyet gerçekleştirilmiştir. İletişim Tasarımı Güz Seminerleri 
3 kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sırasıyla; Türkiye’de 
Reklamcılığın Gelişimi / Ender Merter, Reklamcılıkta Kariyer/
Ömür Kula, Emre Senan’a Soruyoruz/Emre Senan etkinlikle-
ridir. Bir başka geleneksel etkinlik olan Medya Buluşmaları 
kapsamında Başkent’ten Yurtdışı Muhabirliğine adlı etkinlik 
gerçekleştirilmiş ve Anadolu Ajansı Roma Muhabiri, İletişim 

Fakültesi, İletişim Tasarımı 2008 mezunlarından Barış Seçkin, 
haber ve muhabirlik sektör deneyimleri hakkında öğrencile-
rimize bilgi aktarımı sağlamıştır. Ayrıca Ankara Reklamcılar 
Derneği ile Kariyer Adımları Portfolyo Semineri gerçekleşti-
rilmiştir. Bu çalışmalara ek olarak 2020-2021 akademik yılı 
sonunda İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin dönem 
sonu ve mezuniyet projelerinin de yer aldığı 'İletişim Fakül-
tesi Karma Sergisi' gerçekleştirilmiştir. Bu serginin düzen-
lenme, organizasyon ve yönetim aşamasında bölüm öğren-
cilerimiz etkin katılım göstererek sergi hazırlama süreci ile 
ilgili deneyim kazanmışlardır. 

3. Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
İletişim Tasarımı Bölümü, toplumun gereksinimlerine yönelik 
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 ‘Bağımsız Kam-
püs Fikir Kampı’nda kolaylaştırıcı görevi üstlenmişlerdir.
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RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
1. Bilimsel/Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün bilimsel ve sa-
natsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sürek-
li iyileştirme programları mevcuttur. 2020-2021 faaliyet 
döneminde de bu kapsamda, öğretim elemanlarımızın 
bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımları, projelerde rol 
üstlenmeleri ve araştırma imkânlarının geliştirilmesi ko-
nularında programlar yürütülmüş, bilimsel etkinliklere ka-
tılımın nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesine önem 
verilmiştir. Bölümümüzde görev yapan bilim insanlarının, 
akademik çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri, diğer bilim 

insanları ile fikir alışverişinde bulunmaları ve alanlarında-
ki güncel 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 ola-
rak yer almıştır. Aynı şekilde öğretim üyelerimiz çok sa-
yıda makale, ulusal ve uluslararası bildiriye imza atmıştır. 
Bazı öğretim elemanlarımızın yazdıkları makaleler ulusla-
rarası indeksli dergilerde yayınlanmıştır. Bunların yanı sıra, 

öğretim elemanlarımız İletişim Fakültesi içindeki akademik 
bilgi paylaşımını artırmak adına hazırlanan geleneksel hale 
gelmiş olan 'İletişim Fakültesi Kolokyumuna etkin katılım 
göstermişlerdir.

2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler
Bölümümüzde öğrenmeyi mükemmelleştirmeye yönelik 
ders dışı faaliyetlere büyük önem verilmiştir. Bu kapsam-
da öğrencilerimizin iletişim sektörünün ileri gelenleri ile 
iletişime geçmeleri ve çeşitli konularda sektörün duayen-
lerinden bilgi edinmeleri amacıyla düzenlenen geleneksel 
“Medya Buluşmaları” kapsamında çeşitli paneller düzen-

lenmiş, öğrencilerle söyleşi yapmak üzere medya sektörünün 
önemli isimleri ağırlanmıştır. Bu kapsamda Hakan Bilgin ile 
Oyunculuk Üzerine Söyleşi ve TRT Eğitim Araştırma Dairesi 
araştırmacısı Nurten Erdem ile Geleceğin İletişimcileri yarışma-
sı üzerine etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra “Medya 
Buluşmaları” kapsamında mezun öğrencilerimiz etkinlikler ger-
çekleştirmiş ve öğrencilerimizin kariyer planlamalarında destek 
almaları sağlanmıştır. Ayrıca bölümümüz tarafından yapılan 
Akademi-Sektör Buluşmaları kapsamında film yapımcısı Nur-
dan Tekeoğlu ile Yapımcılık Üzerine Söyleşi gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası iletişim fakültesi öğren-

cileriyle etkileşim içerisinde olmaları sağlanmış ve yer aldık-
ları bir bilimsel ve sanatsal projenin çeşitli film festivallerinde 
gösterimi gerçekleştirilmiştir. 2020-2021 Akademik Yılı Dö-
nem Sonunda gerçekleştirilmiş olan İletişim Fakültesi Karma 
Sergisi'nde öğrencilerimizin çalışmaları yer almıştır. Bölümü-
müz öğrencilerinin yürütmekte olduğu topluluk faaliyetlerine 
de büyük önem vermekte ve bu etkinlikleri teşvik etmektedir. 
Bu kapsamda 2015 yılında kurulmuş olan RESET (Radyo, Te-
levizyon ve Sinema Mesleki Öğrenci Topluluğu) aracılığıyla 
2020-2021 faaliyet döneminde çok sayıda film gösterimi ve 
film çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Pandemi koşulları çer-
çevesinde film gösterimleri çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte, Senaryo Uygulamaları dersi kapsamında 
Senarist Merve Ateşoğlu, öğrencilerimizin sorularını cevap-
layarak, sektör deneyimlerini paylaşmıştır. Bölüm öğretim 
elemanlarımız 13. Rofife Uluslararası Kısa Film Festivali kap-
samında “Sinemada Oyunculuk Çözümlemesi” başlıklı Atölye 
gerçekleştirmiştir. 

3. Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik 
Faaliyetler
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü topluma katkı sağla-
yacak sosyal sorumluluk ve farkındalık kampanyalarına bü-
yük önem vermektedir. Bu kapsamda bölümümüz öğretim 
elemanları KANAL B “Eğitime Destek Programları” kapsa-
mında gerçekleştirilen bir dizi programda yer almıştır. Bölüm 
dersleri kapsamında gerçekleştirilen programlar yoluyla top-
lumun gereksinimlerine yanıt vermek hedeflenmiştir. Ayrıca 
fakültemiz adına oluşturulan YouTube Kanalı aktif bir biçim-
de kullanılarak, Kovid-19 pandemi sürecinde öğrencilerimize 
farklı kanallardan ulaşmak hedeflenmiş, ders içerikleri bölüm 
öğretim üyelerimizin katkılarıyla dijital ortamda sunulmuştur. 

Bunların yanı sıra, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğ-
retim üyeleri Kanal B'de yayınlanan üniversite öğrenci aday-
larının tercih dönemlerine rehberlik etmek için hazırlanan 
“Doğru Seçim” programının ve üniversite mezunlarının lisan-
süstü çalışmaları ile ilgili bilgilenmesini amaçlayan “Başkentte 
Kariyer” programının yapım, organizasyon, koordinasyon ve 
sunuş sürecinde aktif rol oynayarak toplumun doğru bilgiye 
ulaşıp rehberlik alması için destek vermişlerdir.
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