
 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 

           08.12.2017 

 

İletişim Fakültesi 1. Danışma Kurulu 08.12.2017 tarihinde saat 14.00’ te ekte belirtilen üyelerin 
katılımıyla toplantı ve aşağıda belirtilen konuları görüştü.  

• Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Ümit ATABEK, İletişim Fakültesi hakkında genel 
bilgiler içeren bir açılış konuşması yaptıktan sonra, kurul üyelerini tanıttı. Prof. Atabek 
Danışma Kurulunun amaçlarını kısaca açıkladıktan sonra, önceki yıllarda Fakültemiz 
ile üyelerin bağlı oldukları kuruluşlarla çeşitli işbirliklerini zaten yapmakta olduklarını, 
bu işbirliklerini Danışma Kurulu eliyle kurumsal bir hale getirmek istediklerini belirtti.  
 

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Misket DİKMEN, kariyeri ile ilgili genel 
bilgiler verdikten sonra, Türkiye’deki İletişim Fakültelerinin genel durumundan ve 
iletişim fakültesi mezunlarının iş sahalarındaki dağılımının yetersizliğinden bahsetti. 
Dikmen, İGC olarak Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ile çok sayıda işbirlikleri 
gerçekleştirdiklerini, bundan sonra da bu yönde hareket edeceklerini vurguladı. Yeni 
Medya ve Gazetecilik bölümünün açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten 
Dikmen, Fakülte ile İGC arasında araştırma ve eğitim projelerine hazır olduklarını 
açıkladı. 
 

• Dekan Atabek, Fakültelerin esas işlevinin ilgili sektörlere eleman yetiştirmek olduğunu, 
Danışma Kurulundan beklentimizin bu açıdan mezuniyet sonrasına dair bilgilerin 
bizlerle paylaşılması ve iş olanakları hakkında görüşlerin bildirilmesinin yararına 
değindi. 
 

• Yaşar Holding Kurumsal İletişim Sorumlusu Sayın Mehmet AYKIRI söz alarak iletişim 
fakültesi mezunlarının iş bulma ile ilgili sorunlarından bahsetti. Aykırı, iletişim 
fakültesi bölümlerinde var olan staj uygulamasının 1 ayla sınırlandırılmasının yarattığı 
sorunlar ve bu durumun sebep olduğu yetersizlikleri dile getirdi ve bu sürenin daha uzun 
olması gerektiğini savundu. Aykırı, lise stajyerlerinin stajlarının tüm bir eğitim-öğretim 
yılına yayıldığını ve haftanın birkaç gününde kurumlarda staj yaptıklarını, bu durumun 
üniversite stajları için de kullanılabileceğini, böylece stajın gerçek işlevini yerine 
getirebileceği üzerinde durdu. 
 

• Dekan Atabek, iletişim fakülteleri yaz stajları konusunda genel anlamda bir 
düzenlemeye gidilmesi gerektiği, konunun yaz stajı olarak sınırlandırılmaması 
gerekliliği üzerinde durdu. 
 
 

• TRT Belgesel Yayın Planlama Müdürü Sayın Nurhan ÖZSOY, çalıştığı kuruma stajyer 
alırken göz önünde bulundurdukları ölçütlerden bahsetti. Özsoy, TRT kurumuna stajyer 



alırken özellikle öğrenim gördüğü süre boyunca kısa film çekmiş ve bu alanda başarı 
göstermiş, kurgudan, kamera ve çeşitli teknik işlerden anlıyorsa kurum için bu 
öğrencinin bir adım önde olduğundan bahsetti. TRT gibi pek çok kurumunda stajyer 
alırken öğrencilerin özellikle spesifik alanlarda başarı göstermelerinin önemine değinen 
Özsoy, bu bağlamda kişinin mesleki anlamda kendini geliştirmesinin önemi üzerinde 
durdu. Özsoy, işe alırken kişinin Vimeo sitesindeki çalışmalarını incelediğinden söz 
ederek, bu açıdan kendini mesleki anlamda geliştirmiş, spesifik alanlarda eğitilmiş 
olmakla birlikte konunun geneline de hakim olabilen, iletişim fakültesinde öğrendiği 
her şeyi, mesleğine aktarabilmiş öğrencilerin başarılı olabileceklerini savundu. 
 

•  Üniversitemiz Medya İlişkileri Müdürü Sayın Mesut YILMAZ söz alarak kendi 
bünyelerinde tüm yıl boyunca ve yaz aylarında çalıştıracakları bursiyer öğrencileri 
genellikle iletişim fakültelerinden seçtiklerini ancak kendilerinin de birim olarak 1 aylık 
yaz stajını yetersiz gördüklerini belirtti. Ayrıca ulusal ve yerel gazetelerden sürekli 
olarak stajyer öğrenci talebi aldıklarını, bu açıdan gazetelere bursiyer olarak 
gönderecekleri öğrencilerin hem üniversitemizi temsil etmeleri açısından, hem de 
eğitim hayatı boyunca edindikleri bilgi, birikim ve tecrübelerini hayata geçirmeleri 
açısından öneminden bahsetti. Gün başında tüm haber bültenlerinin İzmir Basın 
Grubuna atıldığını belirten Mesut Yılmaz, bu açıdan metin yazımı konusunda 
fakültedeki eğitim sırasında bu konuda daha fazla durulmasının öneminden bahsetti. 
Dilerlerse öğrencilerim Medya İlişkileri Koordinatörlüğüne gelebileceklerini ve 
kendilerinin talep eden öğrencilere eğitim verebileceklerini söyleyip, mezun takibinin 
önemine değindi. 
 

• Prof. ATABEK, genel olarak Fakültenin akreditasyon girişimlerinden bahsederek 
EUPRERA’ya üye olunduğunu,  CILECT’e aday üyeliği yaptığımızı, tam üyelik için 
ilgili kurumdan gelen bilgiye göre mezun takibi yapmamız gerektiği konusunda 
uyarıldığımızdan bahsetti. 
 

• İletişim Fakültesi eski mezunlarından ve Reklamcı Berk PİŞİRİCİ söz alarak, Görsel 
İletişim Tasarımı ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinin son sınıflarında 
üniversite içerisinde oluşturulacak bir ajans ortamıyla öğrencilerin mezuniyet sonrası iş 
dünyasına daha ciddi ve donanımlı hazırlanabileceklerinin önemine değindi. Pişirici, 
gerekirse bir ajans simülasyonu hazırlanarak mevcut teknolojilerden de 
yararlanılabileceği belirtildi.  
 

• Fakültemiz eski mezunlarından ve Reklamcı Canberk Uyar da uygulamalı eğitimin 
öneminden bahsederek ajans deneyiminin 4 yıllık fakültede bir simülasyon ile 
sağlanabileceğini söyledi. Fakültede öğrendikleri bilgisayar yazılımlarının meslekte 
kendilerine çok yararlı olduğunu belirten Uyar, öğrencilerin bu yönde kendilerini de 
yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.Dekan Atabek, bir uygulama ajansı kurma yönünde 
çalışacaklarını söyleyerek Dekan Yardımcısı Ebru Gökalilerin konuyu takip edeceğini 
belirtti. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Gökaliler ise, çeşitli fakültelerde örnek 
uygulamaları inceleyerek konuyu çalışacaklarını belirtti. 
 



• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Işık ÖZKAN söz alarak, 
Yaratıcı Fikirler Atölyesi (YAFA) uygulamalarının bu yönde bir girişim olduğunu 
açıkladı. Bölümün son sınıfında okuyan öğrencilerin mezuniyet projeleri derslerinde 
bitirme projeleri hazırlarken müşterilerle yüz yüze görüşmeler yaptıkların, bunun da 
ilerisi için öğrencileri sektöre hazırlamak açısından son derece önemli olduğunu söyledi. 
 

• Üniversitemiz Medya Merkezi Müdürü Cenk SÖNMEZ, günümüzde yayıncılık 
anlayışının değiştiğini, artık bilgi akışlarının sosyal medyaya yüklenen anlık videolarla 
döndüğünü bu sebeple iletişim fakültelerinde sosyal medya derslerinin de eklenmesi 
gerektiğini belirtti. Eklenecek olan Youtube ve benzeri sosyal medya ağırlıklı derslerin 
uygulama ağırlıklı olarak işlenmesinin ve bu açıdan atölyeler oluşturarak eğitime 
entegre edilmesi gerektiğinin öneminden bahsetti. Örnek vermek gerekirse; iletişim 
fakültesi öğrencilerinin renk düzenleme, efekt yapma gibi spesifik alanlarda eğitim 
alarak kendilerini geliştirmeleri sektörde tercih edilen insan olmaları önemlidir. 
 

• İzmir Reklamcılar Derneği Başkan Yardımcısı, Fikir Fikir Reklam Ajansı Kurucusu ve 
aynı zamanda İletişim Fakültesi yarı zamanlı öğretim elemanı Can ZİBİL, Reklamcılık 
mesleği ile ilgili İstanbul’ da eğitim aldığını, ilk deneyimini yine İstanbul’ da edindiğini 
belirterek, İzmir’ in bu konuda çok dar bir perspektifte kaldığını belirtti. Zibil, 
İzmir’deki üniversitelerden mezun olan öğrencileri İstanbul’ a kaçırmadan, İzmir’ de 
işlerini devam ettirebilmelerini sağlamanın öneminden bahsetti. İletişim Fakültesinde 
okuyan bir öğrencinin akademik bilginin yanında deneyime de önem vermesi 
gerektiğini, bu bağlamda fakültenin 3. Veya 4. Sınıfında okurken başlayan sektör 
deneyimi edindirmeye yönelik staj vb. mezuniyet sonrası aşama için geç kalan bir 
deneyim olduğunu, müşterilerle birebir görüşmelerin henüz eğitimin başında başlaması 
gerektiğinin önemini belirtti. 
 

• Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof.Dr. Hakan ERTEP, genel olarak tasarım 
eğitiminin 5 yıla çıkarılması gerektiğini belirterek, sektörel bazlı deneyimin önemine 
değindi. 
 

• İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket DİKMEN, kurumsal işbirliği ile tüm 
sorunların aşılabileceğini belirterek, Reklamcılar Derneğinin de bu işbirliğine katkıda 
bulunabileceğinden bahsetti. Reklamcılık sektörünün farklı merkezlerinin ortaya çıktığı 
( Konya, Gaziantep vb.) ve bu durumunda o kentlerin sanayilerinin gelişme düzeyleri 
ile alakalı olduğu görüşü belirtildi. 
 

• Radyo Televizyon Sinema Bölümü Başkanı Prof.Dr. Nazlı Bayram, bölümde 
uygulamalı ve kuramsaal eğitim bakımından bir denge tutturmaya çalıştıklarını, bunun 
meyvelerini de kaliteli öğrenci yapımlarında görüldüğünü belirtti. Yeni Medya ve 
Gazetecilik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Ozan ise bölümlerinin iletişim 
meslekleri arasına yeni giren veri analizi, veri gazeteciliği gibi alanlarda uygulama ve 
araştırma yaptığını ve yeni nesil gazeteciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 
Üniversitemiz BTTO temsilcisi olarak toplantıya katılan Necip Atılgan ise, bu tür 
kurulların Üniversite-Sanayi işbirliği açısından önemine değindi. 
 



• Katılımcılar, ortak görüş olarak, Danışma Kurulu ilk toplantısının çok verimli geçtiği,, 
devamının mutlaka yapılmasının gerekliliği, hatta toplantıların çalıştay formatında 
birkaç güne yayılarak tekrarlanması gerektiğini belirtiler.  

 


