
İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2017-2018 PUKÖ RAPORU 

 

ÇÖZÜM ODAKLI İÇ PAYDAŞ İŞBİRLİKLERİ VE TOPLANTILAR 

 

REKTÖRLE BULUŞMALAR TOPLANTILARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından 2016-2017 yılı içerisinde öğrencilerle yapılan 

Rektörle Buluşmalar toplantılarında öğrencilerden gelen sorunlar ve çözümleri aşağıdaki gibidir. 

Sorun: Merkez Yerleşke A ve B Bloktaki Aziz Sancar, Yunus Emre, Mevlana ve Fuat Sezgin dersliklerinin 

havasız ve rutubetli olması. 

Çözüm: İletişim Fakültesinin Güney Yerleşke C/D Bloklarına taşınmasıyla öğrenciler havadar, aydınlık 

ve en az 80 öğrenci kapasiteli konforlu dersliklerine kavuşarak sorun çözülmüştür. 

Sorun: Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından uygulamalı dersler için kamera, 

kurgu, ışık seti vb. malzemelerin yetersizliği sorunu dile getirilmiş. 

Çözüm: Eğitim amaçlı yeni bir televizyon stüdyosu kurulmuş ve stüdyoda öğrencilerin hizmetine 

sunulmak üzere aşağıdaki cihaz ve donanım sağlanmıştır. 

Stüdyo içi çekim için alınan ekipmanlar: 

Reji Yayın Sistemi (TriCaster 410MS resim seçici ile birlikte) 

4 adet Sony Z-190 kamera, zoom ve focus control 

3 adet dolly tripod 

NDI özellikli KJ sistemi 

NDI özellikli Playout sistemi 

Ses Masası Behringer x32 Producer Digital Mixer 

Ingest Sistemi 

Prompter Seti 

Kurgu Seti (DaVinci) 

Stüdyo içi interkom 

Stüdyo içi monitör 

Stüdyo içi hoparlör sistemi 

Dış çekim amaçlı alınan ekipmanlar: 

3 adet Sony FS5 kamera seti. 

4 adet Sony A7SII kamera seti. 

3 adet Sony NX5R kamera seti. 

5 adet 15” Lilliput Yönetmen Monitörü 



4 adet Shure Yaka Mikrofonu 

3 adet Shure El Tipi Mikrofon 

Sorun: Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından ÜÜTV Stüdyosu’nun alan olarak 

yetersizliğini dile getirilmiş. 

Çözüm: 2018 yılından itibaren Üniversitenin Güney Yerleşkesi D Blok’ta yaklaşık 80 metrekare 

büyüklüğünde, son versiyon teknik donanımlı bir eğitim stüdyosu kurularak sorun çözüme 

ulaştırılmıştır. 

Sorun: Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından Macintosh bilgisayar laboratuvarının 

yetersizliği dile getirilmiş. 

Çözüm: 2018 yılında Güney Yerleşke C/D Blok (İletişim Fakültesi binası) 40’ar bilgisayarlık, son versiyon 

Mac bilgisayarlardan oluşan iki bilgisayar laboratuvarı hizmete hazır hale getirilmiştir. 

Sonuç olarak İletişim Fakültesi’nin eğitim öğretim koşullarındaki iyileşme, Rektörle Buluşmalar 

toplantılarına yansıyan sorunların çözüme kavuşturulmasıyla da desteklenerek şu noktalarda 

özetlenebilir. 

-Kütüphane olanaklarının genişletilmesi, 

-Eğitim amaçlı televizyon stüdyosu olanaklarının iyileştirilmesi, 

-Bilgisayar laboratuvar olanaklarının iyileştirilmesi,  

-Dersliklerin kapasite ve konfor açısından iyileştirilmesi. 

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ BAZLI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İletişim Fakültesi’nin tüm öğrencilerine uygulanan memnuniyet 

anketleri esas alınarak ortaya konulan sorunlar ve çözüm oluşumları aşağıdaki gibidir. 

Sorun: Reklam Tasarım ve İletişimi Bölümü öğrencilerden önemli bir çoğunluğu tasarım ağırlıklı 

uygulama derslerinin programda istedikleri yeterlikte olmadığını belirtmiş. 

Çözüm: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında programdaki tasarım uygulamalı derslerin sayısı 

arttırılmıştır. Reklamda İleri Tasarım, Reklamcılıkta Photoshop Uygulamaları, Reklam Fotoğrafçılığı gibi 

derslerle ve yeni bilgisayar laboratuvarlarıyla birlikte öğrencinin bu yöndeki şikayeti çözüm üretilerek 

olumlu yanıt bulmuştur. 

Sorun: Görsel İletişim Tasarım Bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim için fakültedeki öğretim elemanı 

sayısının yetersizliğinden memnuniyetsizler.  

Çözüm: Yeni eğitim-öğretim yılında bölümün eğitim öğretim kadrosu uygulama alanında yetkin ve 

sektör deneyimi olan öğretim elemanlarıyla desteklenerek güçlendirildi. 

Sorun: Ders saatleri dışındaki zamanlarda binada ders çalışma alan ve ortamlarının yetersizliği. 

Çözüm: İletişim Fakültesinin Güney Yerleşke C/D Blok binasında konforlu kütüphane alanı, eğitim 

stüdyosu, bilgisayar laboratuvarları, geniş ve konforlu lobi alanı, konforlu açık hava bahçe alanıyla bu 

sorun çözüme kavuşmuştur. 

Sorun: Dersliklerin kalabalık ve havasız oluşu. 



Çözüm: İletişim Fakültesi Güney Yerleşke C/D Blok’ta konforlu ve yüksek öğrenci kapasiteli derslikler 

oluşturularak çözüm oluşmuştur. 

Sorun: Sektörle buluşma ve işbirliğindeki yetersizlik. 

Çözüm: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında basın, radyo televizyon, reklam vb. alanlarda işlerlik 

gösteren dernek ve şirketlerle işbirlikleri artırılmış, paydaşlık protokolleri imzalanmış, sıklaşan 

toplantılarla bu yöndeki sorunlar çözüme kavuşmuştur. Örneğin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş, Radyo Televizyon Meslek Örgütleri Birliği, Veri Okuryazarlığı 

Derneği, Şapka Ajansı, Ellidokuzoğlu Prodüksiyon, Faruk Atasoy Pazarlama Çözümleri Şirketi vb. 

başlatılan işbirlikleri. 

Sorun: Bahçe ve sosyalleşme alanlarındaki yetersizlik. 

Çözüm: İletişim Fakültesinin yeni binasının yer aldığı Güney Yerleşke’deki ağaçlıklı ve yeşil alana sahip 

geniş bahçe, bahçeye açılan kafe ve kantin alanı, bina girişindeki geniş ve konforlu lobi alanıyla sorun 

çözüme kavuşmuştur. 

Sorun: Staj konusundaki olanakların yetersizliği. 

Çözüm: Sektörle geliştirilen ve güçlendirilen işbirliği çalışmalarıyla birlikte staj olanakları arttırılmış, 

fakültenin hemen bütün öğrencilerine staj olanağı sağlayacak destek sektör kapasitesine ulaşılmıştır. 

Örneğin, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında 64 öğrenci zorunlu staj sürecini tamamlamıştır. 

Sorun: Uygulama derslerindeki yetersizlik. 

Çözüm: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında müfredata yeni uygulamalı dersler konularak (Spikerlik ve 

Diksiyon, Polis Adliye Muhabirliği, Spor Medyası, Haber Atölyesi vb.) öğrencilerin bu yöndeki 

memnuniyetsizlikleri giderilmiştir.  

Sorun: Haber Atölyesi’nin teknik donanım eksikliği. 

 Çözüm: Yeni dönemde Haber Atölyesi’ndeki bilgisayar sayısı artırılmış, toplantı masası konulmuş ve 

öğrencilerin orada haber toplantıları yapmaları, haber seminerleri gerçekleştirmeleri ve Haber Üsküdar 

Uygulama Gazetesi’nin yayını gerçekleştirecek konforlu ortama kavuşmaları sağlanmıştır.  

Sorun: Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü’ndeki öğrencilerden bir kısmının yeni medya derslerine 

ağırlık verilmesini istemeleri. 

Çözüm: Yeni dönemde yeni medya konusundaki derslerle gazetecilik dersleri dengelenerek sorun 

çözüme kavuşturulmuştur. Örneğin, Veri Gazeteciliği, Yeni Medya Programlama, Yeni Medya 

Araştırmaları, Yeni Medya ve Demokrasi, Yeni Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya Teknolojileri vb. 

derslerle öğrencilerin memnuniyeti sağlanmıştır. 

2017-2018 ÇÖZÜM MERKEZİ VERİLERİ 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde İletişim Fakültesi’nden yansıyan toplam 20 sorun şu şeklide 

çözüme kavuşturulmuştur. 

-Sorun: Üç sorun bildirimi ders seçimi konusunda olmuştur. Öğrenciler fakültede yeterli sayıda seçimlik 

ders olmadığı sorununu dile getirilmiş. 

Çözüm: Müfredattaki seçimlik ders sayıları arttırılarak sorun çözüme kavuşturulmuştur. 

-Sorun: Dört öğrenci derslerin haftalık dağılımlarının yoğunluğundan şikayet etmiş. 



Çözüm: İletişim Fakültesi’nin daha yüksek sayıda dersliklerden oluşan yeni binaya taşınmasıyla birlikte 

bu sorun çözüme kavuşturulmuştur.  

-Sorun: Öğrencilerden üçü bazı öğretim üyelerinin ders işleyişlerinden, derslikte hocaların seslerinin 

yeterince duyulmamasından şikayet etmiş. 

Çözüm: Bunun üzerine ilgili dersliklerde hoparlör sistemi hazır bulundurularak sorun çözülmüştür. 

-Sorun: Altı öğrenci, MediaCat tarafından düzenlenen BrandWeek etkinliğine ücretsiz katılım talebinde 

bulunulmuş. 

Çözüm: Söz konusu şirketle gerekli görüşmeler yapılmış, ücretsiz katılımın mümkün olmadığı, ancak 

öğrenci indirimi yapılabileceği sözü alınarak öğrencilerin memnuniyeti sağlanmıştır. 

 

 

 


