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İLETİŞİM FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI 

(14.12.2018) 

 

GÜNDEM:  

 

1. İLEDAK Akreditasyonu ve müfredat güncellemeleri hakkında bilgilendirme 
 

2. Kurul Üyelerinin güncel müfredat hakkındaki görüşleri (Güncel müfredata 
https://fcom.yasar.edu.tr/ bağlantısından erişilebilir.) 

 

3. Kurul Üyelerinin istihdam olanakları ve Sektör-İletişim Fakültesi işbirlikleri 
hakkındaki önerileri 

 

İletişim Fakültesi Danışma Kurulu Dekan Vekili Prof.Dr. Ümit ATABEK ve Üyelerin katılımı 
ile yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde; 

 

1- Dekan Vekili Prof.Dr. Ümit ATABEK Danışma Kuruluna bu sene katılan iki yeni üyeyi 
tanıttı: Turusan ÇİNER- İzmir Reklamcılar Derneği Başkanı ve Gözde YİĞİT- Yaşar 
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu, İletişim Anabilim Dalı 
Lisansüstü öğrencisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi 
Başkanlığı’nda görevli. Prof. Dr. Ümit Atabek tüm üyelere, vakit ayırarak katıldıkları 
için teşekkür etti. 
 

2- Prof. Dr. Ümit Atabek, Fakültemizin içerisinde bulunduğu İletişim Eğitimi 
Değerlendirme Akreditasyon Kurumu (İLEDAK) akreditasyon süreçleri hakkında bilgi 
verdi. Prof. Dr. Atabek, Fakültemizin Yeni Medya ve İletişim Bölümü hariç üç bölümü 
için (Radyo, televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı ile Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü) akreditasyon sürecinin başladığını, ilk aşamanın (öz 
değerlendirme) başarıyla tamamlanarak geçildiğini ve 2-5 Şubat 2019 tarihleri arasında 
Fakülte olarak İLEDAK tarafından kurumda ekip ziyaretleri ile denetim sürecinin 
devam edeceğini belirtti. 
 

3- İlk konuşmacı olarak, kurulumuza üye olarak yeni katılan Gözde YİĞİT’e söz verildi. 
Üniversitemizde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde lisans eğitimini 
tamamladığını ve “Yeni Medyada Sanal Cemaatler” başlıklı tezi ile lisansüstü eğitimine 
de yine burada devam ettiğini belirten Yiğit, Üniversitemizin içerisinde bulunduğu 
müfredat yalınlaştırma çalışmalar kapsamında yenilenen ve güncellenen Fakültemiz 
Bölümlerine ait müfredatları incelediğini disiplinlerarası derslerin artması gerektiğini 
belirtti. Bu sayı arttırılırsa bunun lisansüstü eğitime başlandığında yapılacak ders 
seçimlerine de büyük katkı sağlayacağı yönünde görüş bildiren Yiğit, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü özelinde, benzer içerikteki derslerin azaltılması gerektiğini, hali 
hazırda benzer içeriğe sahip dersler olduğunu ve bunların belki tek başlık altında 
toplanabileceğini belirtti. 
 

https://fcom.yasar.edu.tr/
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4- İzmir Reklamcılar Derneği Başkanı Turusan ÇİNER’e söz verildi. İletişim ve medya 
sektöründe kalifiye personel bulma sorunları yaşandığını, İzmir ili genelinde fazlaca 
iletişim fakültesi mezunu olduğunu, buna rağmen bu kadar çok kalifiye personel 
sıkıntısı yaşanmaması gerektiğini dile getiren Çiner, benzer bir durumun tasarım 
alanında da yaşandığını; bu durumun üniversitelerde teorinin yanında pratik derslere de 
ağırlık verilerek çözülebileceğini belirtti. Hali hazırda ya da mezun durumda olan 
öğrencilerde Türkçe dil problemi yaşandığını ve bu durumun bu kişilerin tüm meslek 
hayatlarını etkileyebileceğinden bahseden Çiner, Üniversitemiz bünyesinde bir ajans 
simülasyonu yapılabileceğini ve bunun da Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde 
okuyan öğrencileri sektöre hazırlamak için çok faydalı olduğunu belirtti. Çiner, sektör 
içerisinde kreatif kısımda iletişim yönünün de eksik olduğu çünkü iletişim dalında 
yetişmiş personel sayısının yetersiz olduğunu; bunun da hedef kitleye iletilmek istenen 
mesajların yeterince geçirilememesi gibi sorunlar yarattığı üzerinde durdu. 
 

5- TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü’nden Nurhan ÖZSOY söz aldı. Klasik televizyon 
yayıncılığının günümüzde öneminin giderek azaldığını, onun yerine dijital platformların 
sektöre hakim olmaya başladığını belirten Özsoy, kendilerinin de TRT olarak bu yeni 
eğilime dikkat ettiklerini ve bir yenilenme sürecine girdiklerini; yeni ve güncel içerikler 
ürettiklerini belirtti. Turusan ÇİNER’in görüşlerine katıldığını belirten Özsoy, iletişim 
ve medya sektöründe kalifiye personel bulma sorunları yaşandığını hatta bu sorunun 
belgesel alanında daha da çok yaşandığını ve özellikle yetişmiş belgeselci bulmanın 
sıkıntılarını dile getirdi. 
 

6- İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket DİKMEN söz alarak, yeni yetişen genç 
nesildeki tüketim ve acelecilik kültüründen bahsetti. Dikmen, Türkçe dil sorununun 
iletişim fakültelerinin genel sorunu olduğunu ve aşılamaması halinde sektöre nitelikle 
eleman yetiştirme sorununun katlanarak devam edeceğini dile getirdi. Eğitimin 
akademik boyutunun deneyimle zenginleştirilmesi gerektiğini ve bu bağlamda son 
sınıflarda yapılan stajların son derece yetersiz kaldığını belirten Dikmen, öğrencilerin 
fakültelerde okurken, deneyimli meslek önderleriyle çeşitli workshoplar yapılması 
gerektiğini dile getirdi. Televizyon izleme oranlarının giderek düşmesine paralel olarak 
resmi ilan paylarını da düşürdüğü ve bu durumun yerel basınını da, Basın İlan 
Kurumunu da zora soktuğu belirtildi. Akademinin medya sektörünü beslemesi 
gerektiği, medyanın da akademik bilgiden azami surette istifade etmesi gerekliliği 
gündeme getiren Dikmen, bunların gerçekleşmesi için yeni yollar ve yöntemler üzerine 
düşünülmesi gerektiği belirtildi. Dikmen, günümüzde çıkan basılı gazetelerin dijitale 
ayak uydurmaları gerektiğini, haber bültenlerine ilgi duymayan yeni neslin de ilgisinin 
çekilmesi yönünde görüş bildirerek bu bağlamda mesleki örgütlenme ve işbirliğinin 
önemine değindi. 
 

7- Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet AYKIRI söz aldı ve ülke genelinde 
iletişim fakültesi mezunlarının sayısının azaltılması, eğitimin ve dolayısıyla öğrencinin 
niteliğinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye’ de özel kanalların açılmasıyla 
birlikte iletişim fakülteleri mezunları buralara yönlendirilmeye başlandı. Günümüzde 
de durum devam ettirilmeli ve yeni mezunlar özel sektöre yönlendirilmeli, medya 
sektörünün de iletişim fakültesi mezunlarını çalıştırmaları için teşvik edilmesi 
gerektiğini belirtti. Gelinen durumda sosyal medyanın gücünün yadsınamayacağını ve 
medya ve iletişim sektörünün dijital çağa ve sosyal medya alanına doğru evrildiği dile 
getirildi. 
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8- Reklamcı Canberk UYAR söz aldı ve ilerleyen zamanlarda kağıda ihtiyaç 
kalmayacağını çünkü medyanın dijitalleşme yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Uyar, 
Fakültenin eski bir mezunu olarak, öğrencileri ulusal yarışmalara daha çok teşvik 
etmemiz gerektiğini zira bu tür yarışmaların öğrencilerin içerik üretmesine katkı 
sağladığını söyledi. Reklam dalında İzmir’ de bir yarışma düzenlenmemesinin sektör 
için büyük açık oluşturduğunu vurgulayan Uyar bu durumun İzmir reklamcılık sektörü 
için bir eksiklik olduğunu belirtti. Reklamcılık ile ilgili yarışmalara katılmak öğrencileri 
kariyerleri konusunda hedef koyma anlamında büyük yardım sağlayacağını belirten 
Uyar ayrıca fakültemiz müfredatına dijitalleşme konulu derslerin daha çok eklenmesi 
gerektiğini dile getirdi. 
 

9- İzmir Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Can ZİBİL söz alarak personel ve 
nitelikli içerik üretme sıkıntısının en çok iletişim sektöründe yaşandığını dile getirdi. 
Üniversitelerde ajans simülasyonu gibi oluşumların hayata geçirilerek, öğrencilerin 
kendileri ve yaptıkları işleri önemli ve özel hissetmelerinin sağlanması gerektiğini 
belirten Zibil,  iletişim sektöründeki mesleklerin itibar sorunu olduğundan bu durumun 
da meslek bilinci olmadığı için oluştuğunu; müfredatımızdaki derslere meslek bilincini 
öğreten içerikler eklenmesinin uygun olacağını; öte yandan 4. Sınıftaki tüm 
derslerimizin uygulama dersleri olarak düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 
 

10- Medya Merkezi Müdürü Cenk SÖNMEZ söz alarak sektörde daha küçük çaplı işlerin 
daha fazla kitleye ulaşabilme potansiyelinin olduğunu, öğrencilerin farklı içeriklere 
göre eğitim almaları gerektiğini, bu bağlamda içeriğe yönelik eğitim verilmesinin daha 
doğru olacağını belirtti. Sönmez, İletişim Fakültesinde eğitim gören öğrencilere 
portfolyo hazırlama zorunluluğu getirilmesini, çünkü öğrencilerin mezun olduklarında 
portfolyo hazırlamakta zorlandıkları belirtilerek, bu konuya eğilinmesinin gerekliliğini 
vurguladı.  
 

11- Medya İlişkileri Koordinatörlüğü Müdürü Mesut YILMAZ söz alarak, öğrencilerin 
Medya İlişkileri Koordinatörlüğü’ne daha çok yönlendirilmeleri gerektiği, buralardan 
elde edecekleri deneyimlerle daha nitelikli ve kaliteli içerik üretebilecekleri belirtildi. 
Yılmaz, özellikle basın bülteni yazımının, Gözde Yiğit’in de belirttiği gibi öğrencilere 
önemli bir deneyim kazandıracağını belirtti. 
 

12- BTTO Üniversite Sanayi İşbirlikleri sorumlusu Necip ATILGAN söz alarak 
Üniversitemizde girişimcilik alanında öğrenci yetkinliğinin arttırmaya yönelik 
çalışmaların yürütüldüğünü ve bu durumun da öğrencilerde özgüven artışına 
yarayacağını dile getirdi. Sektörün kalkınması için genç beyinlerin değerlendirilmesi ve 
fikirlerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten Atılgan, Üniversitemiz bünyesinde yer 
aşan MİNERVA Kuluçka Merkezinin her ne kadar mühendislik fakültesi öğrencileri 
için yapılandırılmış gibi göründüğü belirtilse de bu birimin aslında Üniversitenin tüm 
öğrencilerine açık olduğunu, İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu merkeze 
yönlendirmenin fayda sağlayacağı belirtti. 
 

13- Söz alan Bölüm Başkanlarımız yapılan müfredat değişikliklerinden bahsederek 
“yalınlaştırma” çalışmalarını özetlediler ve öğrencileri sektöre hazırlamak 
doğrultusunda yeni dersler ile zenginleştirildiğini anlattılar. Doç. Dr. Özlem Ozan 
Özarslan, Yeni Medya ve Gazetecilik olan bölüm adının “Yeni Medya ve İletişim” 
olarak değiştirildiğini ve bölümün ders müfredatındaki temel gazetecilik derslerine 
verilen derslerin azaltılarak iletişim derslerine öncelik verileceğini vurguladı. Doç. Dr. 
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Özarslan Yeni Medya ve İletişim Bölümü için temel amacın mezun olan öğrencilerin 
teknik terminolojiye hakim olmaları gereğini vurguladı. 

14- Prof. Dr. Işık Özkan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından her sene 
gerçekleştirilen AW! Reklam Çalıştayı hakkında bilgi vererek Çalıştayın bu sene 6.sının 
yapılacağını belirtti. Prof. Dr. Nazlı Bayram Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün 
Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi ile ortak hazırladığı ve bu sene 5. kez 
düzenlenen CONTACT Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali hakkında bilgi vererek 
festivale artan bir ilginin devam ettiğinden bahsetti. Prof. Dr. Bayram ayrıca Radyo, 
Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin işlerini sergilemek için bir VİMEO 
hesabı-sayfası açıldığını, sayfada CONTACT filmlerinin önce şifreli eklendiği, festival 
bitip, ödüller belirlendikten sonra da filmlerin herkesin izlemesine açıldığını belirtti ve 
öğrencilerinin filmlerinin ulusal ve uluslararası festivallere katıldığını ve 
ödüller/gösterimler aldığı belirtildi. Fakültemiz Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Hakan Ertep ise bölüm olarak tasarım kısmına daha fazla ağırlık 
verdiklerini, müfredatta kodlama ağırlıklı iki dersin eklendiğini, bunun sebebinin ise 
interaktif işlerde kodlama ve programlama bilgisinin son derece gerekli ve önemli 
olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ertep ayrıca bölüm müfredatına perspektifle ilgili yeni bir 
ders eklendiğini, tasarımda perspektifin önemli olduğunu belirtti. 

 


