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KURUM HAKKINDA BİLGİLER 

 

1. İletişim Bilgileri 

 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin 

 

Adres: Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Telefon: (0366) 280 25 01 e-posta: 

muharremcetin@kastamonu.edu.tr 

 

2. Tarihsel Gelişimi 

 

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010 yılında kurulmuş, 2012 yılından itibaren öğrenci 

kabulüne başlamıştır. Bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve 

Sinema olmak üzere üç farklı bölümü barındıran fakültemizde; 2018-2019 eğitim-öğretim yılından 

itibaren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Gazetecilik Anabilim Dallarında yüksek lisans düzeyinde 

eğitim vermeye başlanmıştır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle Radyo Televizyon ve Sinema 

Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, fakültemiz bünyesinde 

kurulan Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisinin ilk sayısı 2018 Aralık ayında yayınlanmıştır. 

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi her geçen gün kendisini yenileyerek, fiziki ve entelektüel 

kapasitesini geliştirerek yoluna devam etmektedir. 

 

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

 

Misyonumuz 

 

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi yenilikçi, girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, yüksek 

ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, düşünen, sorgulayan, küresel çapta bilgi üreten 

özgürlükçü, ilkeli, değişimin öncüsü, liderlik özellikleri ile donatılmış, bireyleri bilim dünyasına 

kazandırmak, öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını ve paydaş kurum ve 

bireyleri toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve ideallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçirme 

misyonuna sahiptir. 

 

Vizyonumuz 

 



Üretimi ve rekabet gücünü artırmaya yönelik ülke ihtiyaçlarını ön planda tutma, ülkemizin yurt 

dışındaki saygınlığına katkıda bulunacak nitelikte özgün bilimsel araştırmalar yapma. İnovasyon 

kültürünü geliştirerek, ezberleten değil düşündüren, sorgulayan, araştıran ve özümseten ileri düzeyde 

bir eğitim düzeyine ulaşma. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile aktif katılım 

ve kalıcı işbirliğine dayalı öncü projeler geliştiren, onlarla birlikte yeni çözümler üreten, dünyadaki 

bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, üniversite- toplum bütünlüğünü sağlayacak bir yapıyı 

geliştirme. 

 

 

Değerler 

 

İnsan odaklı, çevreye saygılı, yenilikçi, adaletli, paylaşımcı, demokratik, bilgiyi araştırmada, 

üretmede etkin, faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan, 

toplumsal sorunlara duyarlı, kamu yararını ön planda tutan, etik değerlerden taviz vermeyen bir 

fakültedir. 

 

Hedefler 

 

Bilgiyi üreten, yayan ve çevresiyle paylaşan bir fakülte olmak, eğitimin niteliğini artırarak nitelikli 

öğrencileri fakülteye çekebilmek ve nitelikli mezunlar vermek, alanında uzmanlaşmış, toplum ve 

ülke yararını ön planda tutan, etik değerleri dikkatte alan, çevresine duyarlı mezunlar verebilmek. 

 

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ 

 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

 

Olgunluk düzeyi: 

 

1. Kurumda stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon ve stratejik amaçlar 

bulunmaktadır1. 

 

2. Kurumun stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri 

bulunmaktadır. Bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar bulunmaktadır ancak 

mevcut uygulamalar tüm alanları ve/veya birimleri kapsamamaktadır. 

 

 

                                                 
1 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/fakultemiz  

https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/fakultemiz
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/fakultemiz


A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim 

sistemi politikaları 

 

İletişim Fakültesi 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren İLEDAK’la akreditasyon 

sürecine başlamıştır. Bu doğrultuda eğitim öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar iletişim disiplininin güncel gelişmeleri 

doğrultusunda öncelikle eğitim ve öğretim müfredatı değiştirilmiştir.2 2020-2021 eğitim öğretim 

yılının başlangıcından itibaren radyo, televizyon, reklamcılık ve gazete birimlerinden oluşan Medya 

Merkezi faaliyetlerini uygulamalı olarak yürütmektedir.3 

 

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi 

Olgunluk düzeyi: 

 

1. Kurumda performans yönetimi uygulaması ve stratejik planla uyumlu olarak tanımlanmış 

performans göstergeleri bulunmaktadır. 

Kanıt:  

 Ek-7 Kalite Hedef ve Riskler 

A.2. İç Kalite Güvencesi 

 

A.2.1. Kalite Komisyonu 

 

1. Kurumda kalite güvencesi süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir kalite komisyonu 

bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde bulunan üç farklı bölüm kalite hedefleri doğrultusunda hedef 

ve risk analizini gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler ilerleyen dönemlerde daha fazla izlenebilir 

hale getirilecektir.  

                                                 
2https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/RTS_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf 

https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Gazetecilik_Blm_Yeni_MfredatiGUNC

EL.pdf 

https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Halkla_likiler_ve_Reklamclk_Blm_Yeni

_MfredatiGUNCEL.pdf 

 

 
3 http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 

https://www.youtube.com/channel/UCC2SmOaZbZxo0NQzxaeOGBQ 

http://gazete.kastamonu.edu.tr/ 

https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/RTS_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Gazetecilik_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Gazetecilik_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Halkla_likiler_ve_Reklamclk_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Halkla_likiler_ve_Reklamclk_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf
http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
https://www.youtube.com/channel/UCC2SmOaZbZxo0NQzxaeOGBQ


 

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı) 

 

Olgunluk düzeyi:  

 

1. Kurumun iç kalite güvencesi sistemi ve mekanizmaları bulunmaktadır. 

 

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü 

 

1. Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımı 

bulunmaktadır. 

 

A.3. Paydaş Katılımı 

 

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, 

yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı 

 

1. Kurumda yürütülen tüm süreçlere (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, 

toplumsal katkı, yönetim sistemi, uluslararasılaşma) paydaş katılımını sağlayacak mekanizma ve 

uygulamalar bulunmaktadır. 

Dış paydaşlarla ilk olarak Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü olarak akreditasyon süreci 

kapsamında iyi niyet protokolü (Eğitim Plan ve Programlarının güncellenmesi, öğrencilerinin mesleki 

yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik aktif paydaş katılımının güçlendirilmesi ve kurumlar arasında 

karşılıklı ilişki geliştirilmesi) imzalanmış ve bu doğrultuda belirli kurum ve kuruluşlarla 

görüşülmüştür (Doğrusöz Gazetesi, BRTV, Açıksöz Gazetesi, Kastamonu Gazetesi, Gazeteciler 

Cemiyeti Kastamonu Şubesi, Kastamonu Gündem Medya Gazetecilik, TV366 İnternet Gazeteciliği 

ve Televizyonculuğu, İHA Cumhurbaşkanlığı Foto Muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirler Derneği, 

Kas Proje İnşaat ve Yatırım Anonim Şirketi).  

 

Kanıtlar:  

 EK-1 Dış Paydaş Formu 

 

İç paydaşlarla ilgili olarak Kalite Yönetim Sistemi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Öğrencilere 

yönelik öncelikle oryantasyon çalışması yapılmıştır. Öğrenci değişim programlarına yönelik 

(Mevlana, Erasmus, Farabi) bilgilendirme yapılmıştır. Ek olarak Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne 

yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

 

Kanıtlar:  



 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

 

A.4. Uluslararasılaşma 

 

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası 

İletişim Fakültesinin izlemiş olduğu uluslararasılaşma politikaları çok yönlüdür. Bunlar arasında 

Erasmus ve Mevlâna programlarının yanı sıra ikili anlaşmalarla uluslararası öğrenci ve öğretim 

elemanı değişimleri süreklilik arz etmektedir. İletişim Fakültesi’nin uluslarasılaşma olgunluk 

düzeyiyle ilgili çalışmalara yönelik kanıtlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 

 Erasmus, Mevlana ve ikili değişim programları için hem öğrenci hem de eğitim elamanı 

değişiminde aktif rol. 

 

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

İletişim Fakültesi bünyesinde Erasmus, Mevlâna, Farabi ve uluslararası öğrenci koordinatörlükleri 

bulunmaktadır.4 

 

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları 

Kurum bünyesinde Erasmus, Mevlana, Farabi ve uluslararası öğrenci koordinatörlükleri önderliğinde 

öğrenci ve öğretim elemanı katılımları desteklenmekte ve buna uygun fonlama yapılmaktadır. 

 

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

 İletişim Fakültesi uluslararasılaşma performansının izlenmesinde, öğretim elemanları 

tarafından uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çalışmalar ve bu çalışmalara yapılan 

atıflar ile uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler önemli bir yere sahiptir. 

 Erasmus ve Mevlana programlarının yanı sıra yurt dışındaki çeşitli üniversitelerle imzalanan 

ikili protokoller çerçevesinde gerçekleşen öğrenci değişimleri de uluslararasılaşma 

performansının takip edilmesinde bir diğer göstergeyi oluşturmaktadır. 

 İletişim Fakültesi bünyesinde uluslararasılaşma hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek 

üzere henüz bir birim ve dizge oluşturulmamıştır. 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

                                                 
4 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ic-kontrol/koordinatorlukler 



Bu bölümde İletişim Fakültesi’nin eğitim ve öğretim sürecinin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Eğitim ve öğretim sürecinin önemli bir kısmı tüm üniversiteyi içeren bileşenleri (Eğitim Öğretim 

Sınav Yönetmeliği, Merkezi Kütüphane, Spor ve Sosyal İmkânlar vb.) içermektedir. İletişim 

Fakültesi’nde eğitim ve öğretim sürekli iyileştirme ilkeleri çerçevesinde çıktılar izlenerek 

değerlendirilmekte ve yenilenmektedir. Kurumun sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde hedeflerine 

ulaşması için ilgili paydaşlar (Akademik, İdari ve destek personelleri, yönetim, öğrenciler) eylem 

birliği yapmaktadırlar. 

 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

İletişim Fakülte ’sinde tüm programların tasarımı ve onayı, ilgili tanımlı süreçler doğrultusunda 

gerçekleştirilmiş ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların 

sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 

Kanıtlar: 

 İletişim Fakültesi’nde eğitim ve öğretim programlarının tasarımı Türkiye Yükseköğretim 

Yeterlilikler Çerçevesi ve Bologna Süreci göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Her üç 

bölüm müfredatları yılsonu akademik değerlendirme toplantılarının yanı sıra haftalık olağan 

yönetim toplantılarında sürekli irdelenmekte ve güncelleştirme çabaları etkin ve yaygın olarak 

ortaya konmaktadır. Bölüm sekiz sömestrlık öğretim planları ve ders içerikleri 

iletisim.kastamonu.edu.tr web adresinde kolaylıkla bulunabilecek bir biçimde erişime 

açılmaktadır.5 , 6, 7. 

 Kastamonu Üniversitesi program tasarımında, mevcut ve olası öğrenci profillerini de göz 

önünde bulundurarak, her akademik birim eğitim-öğretim yılı içerisinde programın amaç ve 

beklentisine bağlı olarak program güncellemelerini yapmakta ve bu programlar Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı’na sunulmaktadır. Her eğitim ve öğretim döneminin sonunda (Ocak ve 

Haziran aylarında) konu Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından gündeme alınmakta ve 

Senato’da görüşülmektedir. Sonuçta Senato’da alınan kararlar doğrultusunda revize edilen 

program içerik ve tasarımları Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBS) işlenmekte ve yeni ders yılına 

yetiştirilmektedir. Ek olarak İLEDAK bünyesinde güncellenmiş ders kataloğu Fakülte’nin 

internet sitesinde bulunmaktadır. 8, 9, 10. 

                                                 
5 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/bolumler/gazeticilik/GAZDERSPROGRAMI.pdf 
6 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/bolumler/halkla-iliskiler-ve-reklamcilik/HIRDERSPROGRAMI.pdf 
7 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/bolumler/radyo-tv/RTSDERSPROGRAMI.pdf 
8https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/RTS_Blm_Yeni_MfredatiGUNCEL.pdf 
9https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Gazetecilik_Blm_Yeni_MfredatiGUNC

EL.pdf 
10https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2021/derskataloguvedersicerikleri/Halkla_likiler_ve_Reklamclk_Blm_Ye

ni_MfredatiGUNCEL.pdf 



 Programların içerikleri ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmekte ve 

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne ait web sayfasında iç ve dış tüm paydaşlarla 

paylaşılmaktadır. 11, 12, 13. 

B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu 

Kurumdaki programların amaçları, çıktıları ve TYYÇ uyumları tanımlanmıştır. Bölümler 240 AKTS 

temelinde planlanarak Bologna Süreci tanımlarına uygun hazırlanmıştır. 14, 15,16. Fakülte bünyesinde 

her yılın sonunda gerçekleştirilen akademik kurul toplantılarında sunulan eğitim ve öğretimin 

amaçları ve kazanımları derinlemesine tartışılmakta ve program yeterlilikleri değerlendirilmektedir. 

 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktıları ile eşleştirilmesi 

 

Kurumdaki programlarda, ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirilmiştir. 

 

B.1.4. Programın yapısı ve ders dağılım dengesi (Zorunlu-seçmeli ders dağılım dengesi; alan ve 

meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, kültürel derinlik kazanma, farklı disiplinleri 

tanıma imkanları) 

 

Kurumdaki programlarda, programın yapısı ve ders dağılım dengesi dikkate alınmıştır. İletişim 

Fakültesi’nde tüm programlarda program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi (alan 

ve meslek bilgisi ile genel kültür dersleri dengesi, uygulama yetisi, farklı disiplinleri tanıma imkânları 

vb.) gözetilerek hazırlanmıştır. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 Genellikle programların birinci sınıfları alan dışı temel sosyal bilim dersleri ve YÖK 

tarafından belirlenen zorunlu ders yükünden oluşmaktadır. İlerleyen yıllarda ise alan dersleri 

zorunlu ders yükünü oluşturmakta, 3 ve 4. Sınıftan itibaren disiplinlerarası seçmeli ders 

havuzundan ders seçmektedir. 

 

 Seçmeli ders havuzu her bölümün programı için ilgili Bölüm Başkanlığı’nca öğretim 

elemanlarının görüşleri dikkate alınarak bölüm tarafından oluşturulmaktadır. Her bölüm 

programında seçmeli ders havuzunun geniş tutulmasına özen gösterilerek öğrencilerin farklı 

                                                 
11 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/halkla-iliskiler-ve-reklamcilik/genel-bilgiler 
12 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/gazetecilik/genel-bilgiler 
13 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/radyo-televizyon-ve-sinema/genel-bilgiler 
14 https://ubys.kastamonu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6199&culture=tr-TRps 
15 https://ubys.kastamonu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6040&culture=tr-TRps 
16 https://ubys.kastamonu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=6042&culture=tr-TRps 



dersleri seçmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Ders seçimlerinde öğrenciler kendi kariyer 

planlarına ve ilgi alanlarına uygun ders seçimi yapmak üzere danışmanları tarafından 

yönlendirilmekte ve teşvik edilmektedir. Ayrıca her bölüm programında yer alan seçmeli 

derslerin yaklaşık olarak %25’inin diğer bölüm programlarında yer alan dersler arasından 

belirlenmektedir. Fakültemiz bölümlerinden mezun olan öğrencilerden iş dünyasının çok 

yönlülük esasına dayanan beklentileri kapsamında farklı bölümlerin derslerine bölüm 

programlarında yer verilerek bölümler arasındaki koordinasyonun bölüm programlarına 

yansıması sağlanmakta ve programda yer alan dersler çok yönlü bilgi ve beceri kazanımlarını 

destekleyerek öğrencilere bu yönde farkındalık kazandırmaktadır (Bkz: Ders Katalogları) 

 

 Fakülte bünyesindeki bölümlerin program yeterlilikleri Bologna Süreci kapsamında Türkiye 

Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle (TYYÇ) uyumlu olarak belirlenmiş olup 

üniversitemiz internet sitesinde de erişime sunulmuştur. Her bölümün TYYÇ ile ilişkili olarak 

belirlenen program yeterlilikleri kapsamında bölümlere ilişkin ders programlarında yer alan 

tüm dersler doğrudan alana yönelik dersler olmayıp, öğrencilerin genel (alana özgü olmayan) 

program öğrenme çıktılarını kazanmalarını sağlamak üzere de dersler yer almaktadır. Tüm 

bölümlerde her ders için Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

çerçevesinde öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesinde ve değerlendirmesi süreci etkin 

olarak yürütülmekte ve öğrencilerin önceden belirlenmiş olan öğrenme çıktılarına ulaşma 

düzeyi değerlendirilmektedir. Üniversitemizde öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanmaları da 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yer aldıkları 

bölümün program yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile sağlanmaktadır. Genel (alana özgü 

olmayan) program öğrenme çıktılarını kazanamayan öğrenciler yer aldıkları bölümün 

program yükümlülüklerini yerine getiremedikleri takdirde diploma alma hakkı 

kazanamayacaktır. Sonuç olarak öğrencilerin yer aldıkları ilgili bölümün tüm program 

öğrenme çıktılarını kazanmaları gerekmektedir. 17 

 

 

B.1.5. Öğrenci iş yüküne dayalı tasarım 

İletişim Fakültesi’ndeki öğrenci iş yükü uygulaması, kurumsal amaçlar ışığında sürdürülebilirlik 

ilkesiyle tüm iç paydaşlar tarafından benimsenmiştir. Bununla birlikte bu kabul programlarda öğrenci 

iş yüklerine dayalı tasarım planlamasını öncelerken uygulamalarda net ve ölçülebilir bir biçimde 

kullanılmamaktadır. 

 

Kanıtlar: 

                                                 
17https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/egitim_ogretim_yonetmeligi_080120

14.pdf 



 Kastamonu Üniversitesi’nde Bologna süreci kapsamında tüm derslerin öğrenci iş yüküne 

dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredi değerleri belirlenmiştir. Bunlar kredi 

değerleri, ulusal ve uluslararası normlardan destek alınarak ve programlarda yer alan derslerin 

kredi değerleri (AKTS), hedeflenen öğrenme çıktılarının kazanılabilmesi için öğrencinin 

harcayacağı iş yükü düşünülerek, her bir yarıyıl için 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde 

belirlenmektedir. 

 

 Öğrencilerin yurt içi ve/veya yurt dışındaki işyeri ortamlarında gerçekleştirebilecekleri 

uygulama ve stajların iş yükleri belirlenmekte (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne 

dâhil edilmektedir. Uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrencilerin sundukları 

belgeler incelenerek öğrencinin yer aldığı ilgili bölüm programının toplam iş yüküne dâhil 

edilip işlenmesinde öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminden yararlanılmaktadır. 

Uluslararası hareketlilik ile ilgili bilgiler öğrencilerin diploma ekinde ve transkriptlerinde de 

yer almaktadır. 18 

B.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

Kurumdaki her programda yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme yaklaşımı bulunmaktadır. 

 

 İletişim Fakültesi’nde merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci alım kriteri; lise veya dengi okul 

mezunu olmak ve YKS’de yeterli puanı almaktır. 

 

 Merkezi yerleştirmeyle gelen öğrenci grupları dışında kalan yatay geçiş, YÖS, ÇAP, yan dal 

öğrenci kabullerinde uygulanan kıstaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitemiz 

yönetmeliklerinde ve yönergelerinde açıkça belirlenmiş olup, sınav yapılması durumunda 

sınavlardan 15 gün önce internet ortamından bildirim yapılmakta ve başvuru takvimi de 

internet sayfamızda yayınlanmaktadır. Kazanan ya da adaylar yine birim ve/veya 

Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilmekte ve itirazlar titizlikle değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, yıl içerisinde bu konuda öğrencilere bilgilendirme yapılmaktadır.   

  

 Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin daha önce resmi eğitim kurumlarından 

aldığı dersler fakültemizde bünyesinde kurulan denklik komisyonu aracılığıyla incelenerek 

gerekli derslerin sayılması sağlanmaktadır. Bu süreçler Yüksek Öğretim Kurumu’nun, 

Kastamonu Üniversitesi’nin ilke ve yönergelerine göre yapılmaktadır. 

B.2. Öğrenci Kabulü ve Gelişimi 

 

B.2.1. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi (Örgün eğitim, yaygın 

eğitim ve serbest öğrenme yoluyla edinilen bilgi ve beceriler) 

 

                                                 
18 https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 



1. Kurumda öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin kriterler 

ve süreçler tanımlanmıştır.19 

 

B.2.2. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması 

 

1. Kurumda diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması kriterleri ve 

süreçleri tanımlanmıştır.20 

 

2. Kurumda diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin, 

yayımlanarak kamuoyu erişimine açılmış tanımlı kriterler ve süreçler vardır.21 

 

3. Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılmasına ilişkin açık, anlaşılır, 

kapsamlı ve tutarlı şekilde tanımlanmış kriterler ve süreçler tüm programlarda uygulanmaktadır. 

Ancak bu uygulamaların sonuçlarının izlenmesi yapılmamaktadır. 22 

 

İlgili Mevzuat: 

 

 Çift Ana dal Programı Yönergesi23 

 Yan dal Programı Yönergesi24 

 Yurtdışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi25 

 Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi26 

 Özel Öğrenci Yönergesi27 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme 

 

Birimimiz öğrencilerin öğrenim süresince programların amaç ve öğrenme çıktılarını ulaşmasını 

sağlamak için aktif öğrenme strateji ve yöntemlerini içeren uygulamalar yürütmektedir. 

 

                                                 
19 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat  
20 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat  
21 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat  
22 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat  
23https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/OnemliBilgiveBelgeler/%C3%87%C

4%B0FT_ANADAL_PROGRAMI_Y%C3%96NERGES%C4%B02018.pdf 
24 https://oidb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/mevzuat 
25https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/yabanci_uyruklu_ogrenci_lisansustu

_kabul_yonergesiocak_2015.pdf 
26https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/ogrenciisleri/kurum_ici_yatay_gecis_yonergesi20

15.pdf 
27 https://oidb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/mevzuat 
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B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri (Aktif, disiplinlerarası çalışma, etkileşimli, 

araştırma/öğrenme odaklı) 

 

Öğretim programlarımız da yürütülen derslerin yapısına göre (teorik-uygulama) aktif öğretim yöntem 

ve teknikleri kullanılmaktadır. Teorik derslerde anlatım, tartışma, örnek olay inceleme gibi yöntemler 

ağırlıklı olarak kullanılırken, bireysel ya da grup teknikleri uygulanmaktadır. Beyin fırtınası, gösteri, 

tartışma, soru cevap ve sunum şeklinde dersler içeriklerine ve hedeflerine göre uygulanmaktadır. 

Uygulamalı dersler kapsamında Medya Merkezi’nde beceri kazanımı sağlanmaktadır. Ayrıca sınıf 

dışı etkinlikler kapsamında ödevler ile öğrenimler pekiştirilmektedir. Ders bilgi paketlerinde her 

derse yönelik öğretim yöntem ve teknikleri yer almaktadır. Alanında uzman kişiler davet edilerek, 

konunun uzmanları tarafından konferanslar verilmektedir. Öğrencilerin toplum önünde konuşma 

becerilerini sağlamaları için grup şeklinde sunumlar yapmalarına olanaklar sağlanmaktadır. Ders 

yürütücü olacak öğretim elemanlarının (okul içi ya da okul dışı) alanında yetkin kişiler olmasına 

öncelik verilmektedir. Programların öğretim planları içerisinde üniversite seçmeli dersler sayesinde 

öğrencilerin farklı öğretim elemanlarından ders alması sağlanmaktadır. 

 

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen Erasmus Değişim Programı, 

Farabi Değişim Programı, Avrupa Gençlik Programları, Ulusal ve Uluslararası Projeler ve işbirlikleri 

altında öğrencilerimiz araştırma yetkinliği kazanma fırsatına sahiptir. 

 

Kanıtlar: 

 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

 Kastamonu Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi (Bologna)28 

 

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 

 

İletişim Fakültesi’nde öğrencilerin öğrenim başarılarının ölçülmesi Kastamonu Üniversitesi Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ‘ne (Resmi Gazete Tarihi: 20/11/2011 Resmi Gazete Sayısı: 28118) 

göre yapılmaktadır. Yönetmelik kapsamında belirtilen ara sınav, kısa sınav, mazeret sınavı, yarıyıl 

sonu sınavı, ek sınav, tek ders sınavı, muafiyet sınavı olmak üzere yedi çeşit değerlendirme 

                                                 
28 https://ubys.kastamonu.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?culture=tr-TRps 



yapılmaktadır. Ölçme değerlendirmede kullanılan bu yöntemlerin değerlendirme kıstas yüzdeleri 

öğrenci bilgi sisteminde ders sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenmekte ve öğrenciler bu 

kriterleri sistem üzerinden görebilmektedir. Ölçme yöntem ve teknikleri kapsamında yazılı sınavların 

yanı sıra, ödev, uygulamalı dersler kapsamında beceri değerlendirmesi yapılmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği29 

 İletişim Fakültesi 2020-2021 Güz Dönemi Sınav Programı30 

 

 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri 

 

Fakültemizde geri bildirimler Açık Kapı yaklaşımıyla öğrencilerimiz her türlü talep ve şikâyetlerini 

yönetime iletebilmektedir. Gerekli durumlarda Düzeltici Önleyici Faaliyet süreci başlatılmaktadır. 

Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenciler ile ders notu paylaşımı, duyurular, serbest 

iletişim sağlanmaktadır. 2021-2022 Güz döneminde ÜBYS sistemine geçilmiş ve eski sistemde var 

olan bilgiler aktarılmıştır. Tüm öğrencilere oryantasyon seminerleri verilmektedir. Bu seminerlerde 

öğrenci görüş ve önerilerine başvurulmakta ve gereği olanaklar ölçüsünde yerine getirilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 İletişim Fakültesi öğrencilere yönelik formlar31 

 

B.3.4. Akademik danışmanlık 

 

İletişim Fakültesine kaydolan her bir öğrenci için ilgili bölümün öğretim elemanları arasından bir 

akademik danışman atanmaktadır. Akademik danışmanlar, danışmanlık hizmetlerini rektörlükçe 

belirlenen esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir. Bu yönergeye göre danışman 

eğitim-öğretim hayatı boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izlemekte, öğretim 

                                                 
29 https://oidb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/mevzuat 
30https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/ilanlar-tr/3202-2020-2021-akademik-yili-guz-yariyil-

iletisim-fakultesi-final-programlari 
31 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/formlar/ogrenci 



programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak 

öğrenciye önerilerde bulunmakta, öğrenciyi yönlendirmekte, mezuniyet için gerekli olan zorunlu ve 

seçmeli dersleri eksiksiz olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde almasını sağlamakta, bölümler 

tarafından müfredatlar da yapılan değişiklikler nedeni ile uygulanan intibaklarda öğrencileri 

yönlendirmekte, daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencilerin karşılaştığı 

problemlerin çözümünü sağlamakta ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesine yardımcı olmaktadır. 

Her danışman öğrenciye yönelik bir form tutmaktadır. 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi32 

 EK-3 Danışman Görüşme Formu 

B.4. Öğretim Elemanları 

 

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri 

 

Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim elemanlarının atanması ve akademik yükseltme sürecinde 

Senato tarafından kabul edilen “Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Ölçütleri Yönergesi” kullanılmaktadır.33 Belirlenen ölçütler arasında öğretim elemanlarının yayın ve 

proje gibi araştırma faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır ve ölçütler arasında atama ve yükseltmeye 

ilişkin asgari kriterler de bulunmaktadır. 

Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasının güvencesi, 

ölçülmesi ve değerlendirilmesini Yükseköğretim Kanunu ve Kastamonu Üniversitesi Yükseltilme ve 

Atanma Yönergesi kapsamında sağlamaktadır. Bu kapsamda akademik personel Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince 

fakültemize atanmaktadır. Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için, belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yurtiçi ve yurt dışı bilimsel 

toplantılara katılım imkânı sağlanmakta ve ERASMUS dâhilinde değişim programlarına katılım 

teşvik edilmektedir. Kurumumuz, araştırma kadrosuna ait yetkinlikleri üniversitemizin yeniden 

atanma kriterlerini karşılama durumuna göre izlemektedir. Bu kapsamda araştırmacıların yetkinlikleri 

                                                 
32 https://oidb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/mevzuat 
33 https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/Kastamonu_kriter.pdf 



ve başarma düzeyleri ABİS otomasyon sistemiyle anlık olarak takip edilmektedir. Ayrıca faaliyet 

raporlarıyla yıllık başarma düzeyleri ölçülmektedir. 

 

Fakülte, işe alım ilkeleri ve süreçleriyle, en iyi öğretim üyelerini çekmeyi ve işe almayı 

hedeflemektedir. Adil ve fırsat eşitliği sağlayan bir işe alım sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, fırsat 

eşitliği ve objektif değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Tam zamanlı akademik kadrolarımıza 

yapılacak atamalarda tüm adayların 2547 sayılı Kanun’da öngörülen atama şartlarını sağlamaları 

gerekmektedir. Başvurularda Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Kriterleri Yönergesi uygulanmaktadır. 

 

Fakültelerde işe alınacak akademik personelin yeterliliği konusunda bölüm başkanlarından fikir 

alınmaktadır. Bölüm başkanlıkları ihtiyaç duydukları akademik personel ihtiyacını Dekanlığa 

bildirmekte, dekanlık ta bu ihtiyacı Rektörlüğe bildirmektedir. Daha sonra ihtiyaç duyulan akademik 

personel için gazete ilanı (ayrıca üniversite internet sitesinde de ilan) yayınlanmaktadır. İşe Alım 

İlanında belirtilmek koşulu ile ek şartlar aranabilir. İlana başvuran adayların yayınlarını içeren 

dosyalar alanlarında uzman akademisyenlere (Dr. Öğretim üyesi ilanları için en az Doç. Dr. 

unvanında bir akademisyene ve Doç. Dr. ve Prof. Dr. ilanları için Prof. Dr. unvanında bir 

akademisyene) gönderilerek fikir alınmaktadır. Uzman akademisyenler Kastamonu Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesini de dikkate alarak raporlarını 

sunmakta ve bu raporlara göre akademik personel göreve başlamaktadır. Araştırma Görevlisi 

kadroları için de gazete ilanına başvuran adayların 10 katı kadarı yazılı sınava çağrılmakta ve yazılı 

sınavda alınan notlar, ALES ve lisans not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı not ortalamasına göre 

birinci sırada bulunan aday asil olarak araştırma görevlisi kadrosuna atanmaktadır. 

 

İdari kadrolara alımlar ise ihtiyaca göre belirlenen açık kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı 

(KPSS) temel alınarak atama yapılmaktadır. Maliye Bakanlığından alınan vize sayısı kadar 

sözleşmeli eleman alımı da TC kanun ve yönetmeliklerine uygun olacak biçimde yapılmaktadır. 

Fakülte ihtiyaçları konusunda Personel işleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak fakülteye personel 

alımı gerçekleştirilmektedir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği için Personel işleri daire 

başkanlığı tarafından senenin belli zamanlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları 

açılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanlar görevde yükselmekte, terfi almaktadır (Yükseköğretim 



Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 13. Maddesi uyarınca 

sınavda en az 70 almak gereklidir). 

 

Öğretim Üyelerine, kariyer gelişimlerini desteklemek için pek çok olanak sunulur. Bu olanakların 

çoğu, kişinin performanslarından bağımsız olarak tüm öğretim üyelerine açıktır. Akademik 

personelin konferans ve seminerlerine katılımı bütçe imkânları dâhilinde desteklenmektedir. 

Üniversite genelinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü bilimsel araştırmaları 

desteklemektedir. 

 

Öğretim elamanlarının performansı şeffaf, adil ve katılımcı bir performans sistemi ile dönemsel 

olarak değerlendirilir. Doçentliğe atanma ve Profesörlüğe yükseltilerek atanmada gereken koşullar, 

uygulanacak ilke ve yöntemler için bir iç yönerge mevcuttur. Bu ilke ve yöntemler çerçevesinde 

akademik personelin yükseltme işlemleri de ilgili prosedürler ile belgelenmiştir. Bu yönerge ve 

prosedürlerde, Doçentliğe yükseltilme için Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Yönetmeliği 

özetlenmekte ve 2547 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde Üniversite'mizce belirlenmiş olan 

doçentliğe atanma ve profesörlüğe yükseltilerek atanma koşulları ve süreçleri anlatılmaktadır. Ayrıca 

akademik teşvik uygulaması da akademik personelin araştırma performansının ölçülmesine katkıda 

bulunmaktadır. Kastamonu Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) ile akademik personelin 

performansı güncel olarak takip edilebilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi öğretim elemanlarının atanma kriterleri34 

 

B.4.2. Öğretim yetkinliği (Aktif öğrenme, ölçme değerlendirme, yenilikçi yaklaşımlar, materyal  

geliştirme, yetkinlik kazandırma ve kalite güvence sistemi) 

 

Kastamonu Üniversitesi öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek ve öğretim 

elemanlarının kalitesini artırmak amacıyla öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri için eğitim 

programlarına (çalıştay, kongre vb) katılmaları desteklenmektedir. İletişim Fakültesi bünyesindeki 

bölümler aralarında bölüm toplantılarında eğitim kalitesinin artırılması için fikir alışverişinde 

                                                 
34 https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/Kastamonu_kriter.pdf 



bulunmaktadırlar. Öğretim üyelerinin yurtdışı üniversiteleri ziyaret ederek yenilikleri öğrenmeleri 

ERASMUS öğretim elemanı hareketliliği çerçevesinde teşvik edilmektedir. Ayrıca Kastamonu 

Üniversitesi çeşitli kongre, sempozyum gibi akademik bilimsel toplantılar düzenlemek suretiyle 

kadronun sürekli kendisini geliştirmesini desteklemektedir. 

 

Öğretim elemanlarının öğrenci merkezli eğitim modelini aktif bir şekilde yerine getirebilmeleri 

amacıyla ders faaliyetleri ve akademik sorumlulukları dışında Yüksek Lisans öğrencilerine haftanın 

belirli gün ve saatlerinde vakit ayırmaları istenmektedir. Bu danışmanlık saatleri OBS/ÜBYS 

üzerinden paylaşılmaktadır. Ayrıca her akademik personelin oda kapısında danışmanlık saatleri ve 

ders programlarını belirten bir çizelge bulunmaktadır. 

 

Kastamonu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi gerek akademik ve idari personele gerekse 

Kastamonu halkına yönelik eğitimler gerçekleştirmektedir. Bu eğitimler akademik personelin 

yabancı dil başta olmak üzere yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Kurum bünyesinde 

düzenlenen eğitimler, konferanslar, Bologna süreci kapsamında bilgilendirme toplantıları öğretim 

elemanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla sürekli olarak planlanmaktadır. Ayrıca ilgili 

eğitim programı takvimi öğretim elemanları ile paylaşılmakta ve güncellemeler EBYS aracılığı ile 

duyurulmaktadır. 

 

Öğrenci gelişimine ve sağlıklı biçimde öğrenmelerine kaynak olmak amacına yönelik sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetlerin geliştirilebilmesi maksadıyla üniversitemiz bünyesinde, 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri uyarınca Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

bulunmaktadır. Bahsi geçen başkanlık, üniversitemizde, öğrencilerin sosyal, kültürel, beslenme ile 

spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi 

amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. Başkanlık 

tarafından her yıl bahar şenlikleri kapsamında çeşitli sportif müsabakalar tertip edilerek öğrencilerin 

sosyal anlamda ilişki geliştirebilmeleri teşvik edilmekte ve çeşitli bireysel veya kolektif spor 

dallarında başarılı olan öğrencilerimiz ödüllendirilmektedir. 

 

Öğrencilerimizin sağlıklı biçimde öğrenmelerini sağlamak amacıyla Kastamonu Üniversitesi Sağlık, 

Kültür ve Spor Saire Başkanlığı bünyesinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi 



hizmet vermektedir. Bu birim üniversitemiz öğrencilerinin biyo-psiko-sosyal yapısını göz önünde 

bulundurarak görüşme ve terapi yöntemleriyle öğrencilerimizin ruh sağlığını korumayı ve kendilerini 

gerçekleştirme noktasında benlik tasarımlarında ortaya çıkabilecek defektleri çözümlemelerine ve 

sağlıklı biçimde öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. PDR birimine öğrenciler bireysel 

olarak başvurabilir. Birime başvuru ve sonrası yaşayacağınız her şey “kesinlikle gizli” dir. Bireysel 

Görüşmeler 50 dk. lık seanslar halinde haftada en az bir kez gerçekleştirilir. Öğrenciler telefonla 

randevu alabilir ya da Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na gelerek görüşmelere 

başlayabilmektedir. 

 

Kurumda özel yaklaşım gerektiren engelli öğrencilerin öğrenim yetkinliğinin geliştirilmesi ihtiyacını 

karşılamak üzere üniversite bünyesinde Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Koordinatörlük öğrenci ve personelin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri 

almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon 

Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince; Üniversitemiz bünyesinde “Engelsiz Üniversite 

Koordinatörlüğü" 23.03.2009 tarihinde Rektör oluru ile oluşturulmuştur. 

 

Kanıtlar: 

 Uluslararası değişim programları koordinatörlükleri35 

 Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme yönergesi36 

 Engelsiz Üniversite37 

 

B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme 

 

İletişim Fakültesi eğitim faaliyetini gerçekleştiren öğretim üyelerine kanunen tanınan ek ders 

ücretlerini ödemesini zamanında gerçekleştirmekte, öğrencilerden alınan geri dönüşlerle eğitim 

faaliyetlerinin sürekli iyileştirme ilkesi çerçevesinde yenilenmesini sağlamaktadır. 

                                                 
35 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/koordinatorlukler 
36https://www.kastamonu.edu.tr/images/dokumanlar/idaribirimler/personel/Mevzuat/Akademik_Gorevlendirme_Yo

nerge_6.08.2018.pdf 
37 https://engelsiz.kastamonu.edu.tr/ 



 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği öğrencilerin derslere devam 

zorunluluğu, başarı ölçme ve değerlendirme kriterleri ve mezuniyet koşulları ile öğrencilerin yer 

aldıkları bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde aktif olarak rol almaya teşvik etmektedir. 

Öğrencilerimiz fakültemizde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına ve danışmanlarına 

fakültemizde desteklenen açık kapı politikası gereğince istedikleri zaman ulaşabilmekte ve sorularına 

cevap bulabilmektedir. Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenciler ile ders notu 

paylaşımı, duyurular, serbest iletişim sağlanmaktadır. Fakültemizin açılışından günümüze 

düzenlenen oryantasyon programlarında öğrenci görüş ve önerilerine başvurulmakta olup, öğrenciler 

ile yürüttükleri görüşmeler sonucu danışmanlardan alınan bilgiler de dikkate alınmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi Kütüphane imkânları hakkında bilgiler yer almaktadır. Üniversite 

merkezi kütüphanesi çok sayıda veri tabanına üye olmuş ve araştırma yapmayı özendirecek 

sayıda kaynağa sahip olduğu söylenebilir.38 

 Öğrencilerin ERASMUS, Mevlâna ve Farabi programları ile diğer üniversitelerde öğrenim 

görme imkânları da verilmektedir.39 

B.5. Öğrenme Kaynakları 

 

İletişim Fakültesi öğrenme kaynakları açısından oldukça zengin bir donanıma sahiptir. 

Kanıtlar: 

 Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte öğrenme 

kaynağı bulunmaktadır. 

 Bilgisayar laboratuvarı 

 Medya Merkezi bünyesinde Radyo ve Televizyon stüdyosu, Reklamcılık Atölyesi ve Gazete 

ofisi bulunmaktadır40,41,42. 

 Reklam Atölyesi 

 Tiyatro Topluluğu Odası 

 

B.5.2. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler 

                                                 
38 https://kddb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 
39 https://erasmus.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 
40 http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 
41 https://www.youtube.com/results?search_query=kastamonu+kamp%C3%BCs+tv 
42 http://gazete.kastamonu.edu.tr/ 

http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
https://www.youtube.com/results?search_query=kastamonu+kamp%C3%BCs+tv
http://gazete.kastamonu.edu.tr/


 

Kurumda uygun nitelik ve nicelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler bulunmaktadır. Halihazirda 

fakülte bünyesinde 5 adet öğrenci topluluğu faaldir. Medya İletişim Topluluğu 6 senedir Ankara 

Sinema Derneği ile işbirliği içerisinde film festivali Gezici Festivali düzenlemektedir. Tiyatro 

topluluğu kendi oyunlarının gösterimini yapmaktadır. İletişim ve Edebiyat topluluğu müzik 

konserleri düzenlemektedir. İletişim Fakültesi Basketbol takımı her yıl düzenlenen şampiyonaya 

katılmaktadır. 2019 yılında Basketbol takımı şampiyonluğa ulaşmıştır. İletişim Fakültesi kız voleybol 

takımı da üniversite bünyesinde düzenlenen şampiyonaya katılmaktadır. 

Kurumda uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yürütülmesine ilişkin 

(mekân, mali ve rehberlik desteği sağlamak gibi) planlamalar bulunmaktadır. Kurumun tüm 

birimlerinde uygun nicelik ve nitelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler kurumsal olarak 

yönetilmektedir (yürütmek üzere destekler sağlanmakta, idari örgütlenme bulunmakta vb.). 43Tüm bu 

uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla 

birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar 

çeşitlendirilmektedir. 

 

 

B.5.3. Tesis ve altyapılar (Yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları, mediko vs.) 

 

Üniversitemizde Spor Hizmetleri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir. Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığınca Düzenlenen Spor müsabakaları, 

Başkanlığımız ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu spor koordinatörlüğü iş birliği ile 

yürütülmektedir. Spor Hizmetleri Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin ders dışında kalan 

zamanlarının değerlendirilmesi, beden ve ruh sağlığının korunması ve dengeli gelişmelerine yardımcı 

olunması amacıyla spor faaliyetlerini organize etmek, üniversitemiz Akademik Personel ve İdari 

Personelin spor hizmetleri ve tesislerden yararlanabilmelerini sağlamaktır. 

 

Üniversitemizde Spor Faaliyetleri 

 

 Başkanlığımızca organizasyonu yapılan, Üniversitemiz Fakülteleri ve Yüksekokulları 

öğrencileri arasında düzenlenen spor faaliyetleri 

 Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığınca Organizasyonu yapılan üniversiteler arası 

spor faaliyetleri. 

                                                 
43 https://kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-skvsdb-ogrenci-topluluklar-tr 

 



 Avrupa Üniversite Sporları Birliğince organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteleri arası spor 

faaliyetleri. 

 Diğer Üniversitelerin düzenledikleri spor faaliyetleri Üniversitemiz bünyesinde; 

 Emin Baydil Spor Tesisleri, 2 Kapalı Spor Salonu, Kondisyon Salonu, Açık Futbol Sahası, 

Tenis Kortu, Basketbol Sahası, Mini Futbol Sahası bulunmaktadır. 

 

Söz konusu tesisler dışında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kuzeykent kampüsü içerisinde yer 

almaktadır. Kampüs içinde kullanmakta olduğu 1 adet çok amaçlı spor salonu, futbol sahası, açık 

basketbol ve voleybol sahaları ve tenis kortu vardır. Ayrıca derslikler, laboratuvarlar ve sosyal tesisler 

kampüs içerisindeki diğer birimler ile ortak olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda gençlik ve spor 

müdürlüğüne bağlı spor salonları, futbol sahası, atletizm pisti, yüzme havuzu ve Ilgaz’daki kayak 

pisti gerekli dersler için kullanılmaktadır. Ayrıca kampüs içerisinde yeni spor tesislerin de yapımı 

devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde özel bir spor kompleksi bulunmamakta olup üniversitemiz 

içerisinde yer alan spor tesislerinden yararlanılmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen kültürel faaliyetler44 

 Kastamonu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen sosyal faaliyetler45 

 Tesisler46 

 Beslenme hizmetleri47 

 

B.5.4. Engelsiz üniversite 

 

Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli 

tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 5378 sayılı “Engelliler ve Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, 

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve 

Koordinasyon Yönetmeliği”nin 8. maddesi gereğince; Üniversitemiz bünyesinde “Engelsiz 

Üniversite Koordinatörlüğü" 23.03.2009 tarihinde Rektör oluru ile oluşturulmuştur. Engelsiz 

Üniversite Koordinatörlüğünün amacı; eğitim hakkının toplumu oluşturan bütün bireyler için en 

önemli Anayasal haklardan biri olduğu bilincinden hareketle; engelli öğrencilerin akademik, idari, 

fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve öğrenim yaşamlarını 

bu doğrultuda kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak, bu yönde düzenlemeler yapmak ve yapılan 

                                                 
44 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-skvsdb-kulturel-faaliyetler-tr 
45 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-skvsdb-sosyal-faaliyetler-tr 
46 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-skvsdb-spor-hizmetleri-tr 
47 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-skvsdb-beslenme-hizmetleri-tr 



çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları 

Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde verilen görevler şu şekilde 

sıralanabilir: 

 

 Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri 

sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması 

gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

 Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını 

engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin 

devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yönelik araç gereç 

temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve 

barındırma ortamlarının hazırlanması konularında önlemler almak. 

 Öğretim görevlilerine ve öğrencilere özür ve engelliyi, bunun getirdiği sınırlılıkları ve 

yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini 

arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim 

sağlamak. 

 Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini 

yönünde çalışmalarda bulunmak. 

 Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat 

eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; 

engelli öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından 

kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak. 

 İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar 

hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak. 

 Diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimleri ile iletişimin kurulması ve sürekliliğinin 

sağlanması. 

 Engelli öğrencilere daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Engelli Danışma Birimi 

bünyesinde veri toplama ve arşiv birimi oluşturmak. 

 Gönüllü üniversite öğrencilerinin engelli öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları 

yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak. 

 İhtiyacı olan engelli öğrencilere destek amacı ile yarı zamanlı çalışma planlamalarında öncelik 

tanımak. 

 Engelli öğrencilerin burs gereksinimlerini belirleme ve burs taleplerini değerlendirme. 

 Engelli öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik 

psikolog desteği sağlamak. 

 Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere engelli öğrencilerin katılımı için gerekli 

önlemleri almak. 

 Eğitime yeni başlayan engelli öğrencilerin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak 

(Gönüllü öğrencilerden destek almak ve oryantasyon sürecinde engelli öğrencilere destek 

şeklinde birliktelikler oluşturmak). 



 Engelli öğrencilerin yardımcı teknoloji (ortez-protez vb.) gereksinimlerin belirlenmesi ve 

bunların teminine yönelik çalışma başlatılması. 

 

Ayrıca üniversitemiz merkez kütüphanesi bünyesinde “Görme Engelli Kütüphaneleri Ortak 

Platformu (GEKOP)” oluşturulmuştur. 48 Görme engelliler kütüphaneleri ortak platformu görme 

engelli bireylere hizmet vermek amacıyla Akdeniz Üniversitesi engelli destek birimi merkez 

kütüphane görme engelliler salonu ile Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Engelsiz Üniversite 

Uygulama Koordinatörlüğü işbirliğiyle oluşturulmuştur. Görme engelli kütüphaneleri ortak 

platformu hiçbir koşulda ticari amaç gütmemektedir. Söz konusu platformdan İletişim Fakültesi 

öğrencileri de yararlanmaktadır. 

 

B.5.5. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri 

 

Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Saire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimi, sağlık hizmetleri çerçevesinde, üniversitemiz 

öğrencilerinin biyo-psiko-sosyal yapısını göz önünde bulundurarak görüşme ve terapi yöntemleriyle 

öğrencilerimizin ruh sağlığını korumayı ve kendilerini gerçekleştirme noktasında benlik 

tasarımlarında ortaya çıkabilecek defektleri çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. PDR 

birimine öğrenciler bireysel olarak başvurabilir. Birime başvuru ve sonrası yaşayacağınız her şey 

“kesinlikle gizli” dir. Bireysel Görüşmeler 50 dk. lık seanslar halinde haftada en az 1 kez 

gerçekleştirilir. Öğrenciler telefonla randevu alabilir ya da Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı’na gelerek görüşmelere başlayabilmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 PDR Hizmetleri49 

 

B.5.5.2. Kurumda Kariyer Hizmetleri 

 

İletişim Fakültesi öğrencileri öğrencilik yaşamlarında yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışma 

olanaklarına sahiptir. Öğrenciler Medya Merkezinde faaliyetler yürütmektedir. 

                                                 
48 https://gekop.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 
49 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-skvsdb-pdvr-tr 



Ayrıca üniversitemize ait “Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” faal 

biçimde çalışmaktadır.50 Ayrıca, mezunların kariyer planlaması ve takibi amacıyla Mezun Bilgi 

sistemi kurulmuştur. 51 

Ders seçimlerinde öğrenciler, kendi kariyer planlarına ve ilgi alanlarına uygun olarak danışmanları 

tarafından kendi bölümlerini destekleyen bu dersleri de seçmek üzere yönlendirilmekte ve teşvik 

edilmektedir. Ayrıca üniversite geneli bünyesinde yürütülen kulüp çalışmaları, düzenlenen kongre ve 

sempozyum gibi bilimsel faaliyetler ve sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimler 

aracılığıyla da öğrencilerin gelişimine katkı sağlanmaktadır. Her bölümde ilgili şube için öğretim 

elemanları içerisinde görevlendirilen danışmanlar, öğrencinin ders seçiminden programı 

tamamlaması için yapılması gereken tüm beklentiler konusunda bilgilendirir. Alanındaki kariyer 

fırsatları ve iş imkânları hakkında bilgi verir. Danışman öğretim elemanı öğrencilere ders seçiminde 

yardımcı olmakta, mevzuat, yönerge ve değişiklikleri öğrencilere açıklamakta, öğrenci değişim 

programları ile ilgili bilgi vermekte, kariyer planlamalarında onlara yol göstermekte, şikâyet ve 

önerilerini dinleyerek öğrencilere her konuda destek olmaya çalışmaktadır. Öğretim Üyelerine, 

kariyer gelişimlerini desteklemek için pek çok olanak sunulur. Bu olanakların çoğu, kişinin 

performanslarından bağımsız olarak tüm öğretim üyelerine açıktır; kişisel araştırma fonu ise öğretim 

üyesinin araştırma performanslarına bağlı olarak seneden seneye değişebilir. Akademik personelin 

konferans ve seminerlerine katılımı bütçe imkânları dâhilinde desteklenmektedir. Üniversite 

genelinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörlüğü bilimsel araştırmaları 

desteklemektedir. 

 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve kariyer merkezi52 

 

B.6. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi 
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B.6.1. Program çıktılarının izlenmesi ve güncellenmesi (Hazırlık okullarındaki dil eğitim 

programlarını da kapsamaktadır.) 

 

Program çıktı ve yeterliliklerinin belirlenmesinde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

(TYYÇ) hesaba katılarak, Kastamonu Üniversitesi’nin Bologna süreci ile ilgili akademik 

temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda program yeterlilik ve yetkinlikleri her yıl geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Bu bağlamda her öğretim programının dersleri, bu derslerin içerik, amaç ve ders 

öğrenme çıktıları akademik birimlerin ilgili internet sayfalarında hem Türkçe hem de İngilizce olarak 

kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 İlgili kanıtlar yukarıda faklı maddeler altında sunulmuştur. 

 

 

 

B.6.2. Mezun izleme sistemi 

 

Olgunluk düzeyi: 

 Kurumda herhangi bir mezun izleme sistemi bulunmamaktadır. 

 

B. 6.1.2. Programların Çıktılarının Güncellenmesi 

 

 Programların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi her eğitim-öğretim yılının sonunda 

anabilim dalları içerisinden tartışılıp öneri niteliği kazandıktan sonra hiyerarşik bir şekilde 

anabilim dalı tarafından Dekanlık makamına Fakülte Kurulu’nda tartışılmak üzere 

gönderilmekte, gerekli incelemeler sonrasında kabul edilen değişiklikler Kastamonu 

Üniversitesi Senatosu’na sunulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmektedir. 

 Programlarımız faaliyetlerine yönelik güncelleme çalışmaları ilgili programlarda yer alan 

öğretim üyelerinin öğrencilerden aldıkları geri bildirimler ile yönlendirdikleri görüşlerinin 

dikkate alındığı bölüm kurulu toplantılarında yapılan koordineli değerlendirmeler 

doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Böylece, öğretim üyelerinin desteği ile paydaşların 

program güncellemelerine katkısı sağlanmaktadır. 

 Programlarımız bünyesindeki eğitim öğretim faaliyetleri ve gerekli görüldüğü hallerde 

yapılan program güncellemeleri dekanlık tarafından uygulamaya konularak takip edilmesi 

sağlanmaktadır. Program faaliyetleri iç ve dış paydaşlar tarafından fakültemiz kurumsal 

internet sitesi aracılığı ile takip edilebilmektedir. 



 TYYÇ çerçevesinde program çıktılarına ulaşılıp ulaşılamadığı Bologna sürecine yönelik 

uygulamalar ile izlenmektedir. 53 

 Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda iyileştirme çalışmaları bölüm toplantılarında 

tartışılmakta ve ihtiyaç durumunda gerekli akademik kadro ve program desteği talep 

edilmektedir. 

 İç ve dış tüm paydaşlar sözlü ve yazılı bir şekilde bilgilendirilebildiği gibi, fakülte resmi 

internet sitesi ve üniversitenin elektronik bilgi yönetişim sistemi gibi iletişim araçları 

sayesinde kısa ve etkili bir şekilde bildirim yapılabilmektedir. 

 Kastamonu Üniversitesi’nde üniversitenin sunduğu eğitim-öğretim faaliyetlerinin nitelik ve 

yetkinliğinin arttırılabilmesi amacıyla, kurum kendisini ulusal ve uluslararası akreditasyon 

kurumlarının denetimine şeffaf bir şekilde açmaktadır. Bu bağlamda üniversitemiz ilgili 

birimleri ile iş birliği içerisinde çalışılarak AKTS ve Diploma Eki gibi Bologna Avrupa 

Yükseköğretim yapılanması süreçleri ile desteklenmektedir. 

 

Kanıtlar: 

 Bologna süreci54 

 Eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde programların yenilenmesi vb. süreçler hakkında 

yönerge55 

 

B.6.2. Mezun İzleme Sistemi 

 

İletişim Fakültesi henüz Mezun İzleme Dizgesi (sistemi) oluşturamamıştır. Fakülte öğretim 

elemanları ve akademik danışmanlar kariyer gelişimi hususunda öğrencilere öznel destek 

sağlamaktadırlar. Diğer yandan üniversite bünyesinde mezunların kariyer planlaması ve takibi 

amacıyla Mezun Bilgi Sistemi kurulmuştur56.  

 

Bilgi sistemlerinin güvenliği üniversitenin Bilgi İşlem Dairesinin yetkisindedir. Bilgi İşlem dairesi 

Internet üzerinden gelebilecek olumsuz ataklara karsı korunması için güvenlik cihazları alınmış ve 

yeni politikalar oluşturulmuştur. Elektronik Posta hizmeti, Öğrenci Bilgi sistemi şifreleri belirli 

periyotlar ile kullanıcılar tarafından değiştirilmesi istenmektedir. Ayrıca sisteme giriş yapan 

bilgisayar IP kodları ve giriş zamanları kaydedilmektedir. Bilgi İşlem Dairesi özel güvenlik 

programları ve güncel anti-virüs programları kullanmaktadır. Mezuniyet sonrasında mezunların bilgi 
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yönetim sistemine girişleri engellenmekte ve mezunların bilgilerine erişim kaldırılmakta; böylece 

mezunların kişisel bilgilerinin güvenliği sağlanmaktadır. 

 

Kanıtlar: 

 Kastamonu Üniversitesi Mezun bilgi sistemi57. 

 

C. Araştırma ve Geliştirme 

 

C1.1. Kurumun Araştırma Politikası, Hedefleri Ve Stratejisi 

 

Araştırma süreci kurumun sürekli gelişim odağı ile hedeflerinin ve bu hedeflerin kimler tarafından 

gerçekleştirileceğinin belirlendiği, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, hedeflerin nitelik ve 

nicelik olarak izlenerek değerlendirildiği ve ulaşılan sonuçların kontrol edilerek ihtiyaç duyulan 

iyileştirmelerin yapıldığı bir süreç olarak ele alınmalıdır. Kurumun, araştırmaya bakış açısını, 

araştırma faaliyetlerinde izleyeceği ilkeleri, araştırmadaki önceliklerini ve araştırma kaynaklarını 

yönetmedeki tercihlerini ifade eden araştırma politikası, stratejisi ve hedefleri bulunmaktadır. Ancak 

bunları hayata geçirmek üzere mekanizmalar veya uygulamalar bulunmamaktadır. 

 

Fakültemizde yer alan uygulamalara ilişkin kanıtlar aşağıda yer almaktadır. 

 

Kanıtlar: 

1. Araştırma Politikası 

 Fakültemizin araştırma politikası, fakültemiz ve üniversitemiz stratejik hedefleri ile 

uyumludur. Bu doğrultuda yerel medya kurumlarıyla ve yerel eğitim kurumlarıyla iş birliği 

yaparak, yerel düzeyde ihtiyaçlara cevap verecek ortak projeler yürütmek; öğretim elemanları 

ile öğrencilerin yürütecekleri nitelikli bilimsel çalışmaları ve sanatsal projeleri desteklemek 

ve yürütmek; öğrencileri daha donanımlı yetiştirmek ve öğretim elemanlarının niteliklerini 

geliştirerek bilimsel başarılarına destek vermek fakültemiz araştırma politikası kapsamına 

girmektedir. 

 Yerel medya kuruluşlarıyla iyi niyet protokolleri yapılmıştır. Dış paydaşlarla ilk olarak Radyo 

Televizyon ve Sinema Bölümü olarak akreditasyon süreci kapsamında iyi niyet protokolü 

(Eğitim Plan ve Programlarının güncellenmesi, öğrencilerin mesleki yetkinliklerinin 
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arttırılmasına yönelik aktif paydaş katılımının güçlendirilmesi ve kurumlar arasında karşılıklı 

ilişki geliştirilmesi) imzalanmış ve bu doğrultuda belirli kurum ve kuruluşlarla görüşülmüştür 

(Doğrusöz Gazetesi, BRTV, Açıksöz Gazetesi, Kastamonu Gazetesi, Gazeteciler Cemiyeti 

Kastamonu Şubesi, Kastamonu Gündem Medya Gazetecilik, TV366 İnternet Gazeteciliği ve 

Televizyonculuğu, İHA Cumhurbaşkanlığı Foto Muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirler 

Derneği, Kas Proje İnşaat ve Yatırım Anonim Şirketi).  

 

Kanıtlar:  

 EK-1 Dış Paydaş Formu 

 

2. Araştırma stratejisi ve hedefleri 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve 

reklamcılık olmak üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı üniversite 

bünyesindeki çeşitli fakültelerin tanıtım videolarını gerçekleştirmek, üniversite akademik 

personelinden konuklarla tv programları gerçekleştirmek, akademik personel ile kısmi zamanlı 

çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, 

kültürel yayınlar ortaya koymaktır. Ayrıca gerçekleştirilen yayınların amacı Kastamonu 

Üniversitesiyle Kastamonu ili içerisinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar 

arasındaki iş birliğini sağlamaktır. 

Kanıtlar: 

 Medya merkezinde bulunan TV ve radyo stüdyolarında çeşitli programlar 

gerçekleştirilmiştir.58 

 EK-4 Kalite Faaliyetler TV ve Radyo 

C.1.2. Araştırma-Geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Öğretim elemanlarının yıllık olarak bilimsel araştırmalara ve projelere yönelik performans 

çizelgelerini doldurarak rapor haline getirip kuruma sunmaları istenmektedir. Bununla birlikte her 

dönem başında öğretim elemanları ile iyileştirmeye yönelik toplantılar yapılmakta ve öğretim 

elemanları yönlendirilmektedir. 

 

C.1.3. Araştırmaların yerel/ bölgesel/ ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 
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Kurum araştırmaların planlaması, yürütülmesi veya yönetilmesinde yerel, bölgesel ve ulusal 

kalkınma hedeflerini ve değişimleri dikkate alınmaktadır. Ancak Kurumda araştırma-geliştirme 

süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama yapılması gerekmektedir. 

C.2. Araştırma Kaynakları 

 

Fakültedeki öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına İletişim Fakültesi web sayfası bölümler 

bazındaki akademik personel bağlantısından ulaşılabilmektedir.59 Buradaki veriler söz konusu 

edilirse akademik personelin uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI & SCI Expanded& SSCI & AHCI 

kapsamındaki endeksler) yayımlanan eserlerin görece az olduğu görülmektedir. Diğer yandan 

uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, uluslararası bilimsel toplantılarda 

sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler, yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler, 

ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri 

kitabında basılan eserler ve diğer yayınlar açısından akademik personelin daha olgun bir düzeyde 

olduğu görülmektedir. 

C.2.1. Araştırma kaynakları: fiziki, teknik, mali 

 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, 

teknik kaynakları bulunmakla birlikte, mali anlamda fakültenin kaynakları bulunmamaktadır. Mali 

destek rektörlük biriminden sağlanmaktadır. 

 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar (BAP) 

 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için üniversite içi kaynakların 

oluşturulmasına yönelik planları/tanımlı süreçleri (BAP Yönergesi gibi) vardır. Ancak bu planlar 

doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri 

kapsamamaktadır.60 

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 
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Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri için üniversite dışı kaynaklara herhangi bir yönelimi 

bulunmamaktadır. Kurumun dış kaynaklara yönelimi 2021 yılı itibariyle tanıtım filmi çekmeye 

yöneliktir.61 

C.2.4. Doktora programları (mezun sayıları, eğilimler) ve post-doc imkanları 

 

Kurumun araştırma politikası, hedefleri, stratejisi ile uyumlu doktora ve postdoc programları 

bulunmamaktadır. Mezunların takibine yönelik bir çalışma yapılmamıştır. Mezun takip sisteminin 

oluşturulması fakültenin hedeflerinden birisidir. 

C.3. Araştırma Yetkinliği 

 

Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine 

yönelik planlar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Bu kapsamda YÖKSİS yolu ile öğretim üyelerinin 

bilimsel çalışmalarının nitelik ve nicelik bilgilerine erişilebilmektedir. Üniversitemizin uygulamış 

olduğu yükseltme ve atama kriterleri uygulamalarına linkten ulaşılabilir.62 

Öğretim elemanları kurumumuz bünyesinde yer alan lisans ve lisansüstü programlarda eğitimler 

vermektedir. Ancak verilen eğitimler ile ilgili öğrencilerin memnuniyet düzeyini ölçecek herhangi bir 

anket düzenlenmemiş ve performans göstergesi olarak alınabilecek bir referans değer 

bulunmamaktadır.  

 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliği ve araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi 

Kurum, öğretim elemanlarının gerekli yetkinliğe sahip olmasının güvencesi, ölçülmesi ve 

değerlendirilmesini Yükseköğretim Kanunu ve Kastamonu Üniversitesi Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi kapsamında sağlamaktadır. Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve 

iyileştirmesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, belirlenen usul ve esaslar dâhilinde yurtiçi ve 

yurt dışı bilimsel toplantılara katılım imkânı sağlanmakta ve ERASMUS dâhilinde değişim 

programlarına katılım teşvik edilmektedir. Kurumumuz, araştırma kadrosuna ait yetkinlikleri 

üniversitemizin yeniden atanma kriterlerini karşılama durumuna göre izlemektedir. Bu kapsamda 

araştırmacıların yetkinlikleri ve başarma düzeyleri ABİS otomasyon sistemiyle anlık olarak takip 
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edilmektedir. Ayrıca faaliyet raporlarıyla yıllık başarma düzeyleri ölçülmektedir. Akademik düzeyde 

proje yazma eğitimi verilmekte, kurum içi düzenli eğitim ve seminerler düzenlenmekte ve 7/24 saat 

kütüphaneye erişim kolaylığı ile bilgi kaynaklarına kesintisiz erişim imkânı sağlanmaktadır. Son 

yıllarda bütçede yaşanan genel bir kısıt nedeniyle yurtdışı toplantılara katılımda güçlükler 

yaşanmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma imkânları, proje çalışmaları, bilimsel yayınlara ait destek 

hizmetler, sanatsal veya bilimsel tasarım, karma etkinlik ve sergiler, alana ilişkin paydaş işbirlikleri 

ile araştırma kadrosunun geliştirilmesi ve iyileştirilmesine çalışılmaktadır. Fakültemizde yürütülen 

yüksek lisans tezleri ile araştırmalar “iThenticate” ve “Turnitin” programları ile denetlenmektedir. 

Ayrıca “Microsoft Office” programları ve “Eset” virüs programlarının kullanım imkânı 

sunulmaktadır. 

 

C.3.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri 

 

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde kurum içi ve kurumlar arası ortak programlar ve ortak 

araştırma birimleri ile araştırma ağlarına katılım ve iş birlikleri kurma gibi çoklu araştırma faaliyetleri 

bulunmaktadır. 

C.4. Araştırma Performansı 

 

Akademik personelin akademik performansı YÖKSİS’ten takip edilmektedir. Bu doğrultuda 

akademik personelin YÖKSİS’teki yayın bilgilerini güncelleştirmesine yönelik olarak ikazlar, 

çevrimiçi grup sayfalarından periyodik olarak yapılmaktadır. 

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

 

Akademik personelin akademik performansı YÖKSİS’ten takip edilmektedir. Bu doğrultuda 

akademik personelin YÖKSİS’teki yayın bilgilerini güncelleştirmesine yönelik olarak ikazlar, 

çevrimiçi grup sayfalarından periyodik olarak yapılmaktadır. 

 

C.4.2. Araştırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı iyileştirilmesi 

 

Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik uygulamalar 

bulunmaktadır. 



Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar 

Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları 

Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek üzere kullandığı kanıtlar (Üniversite 

sıralamaları, kurumsal dış değerlendirme raporları vb.). Eser, proje, atıf gibi bilimsel araştırmalara 

yönelik olarak YÖKSİS sistemi üzerinden anlık ölçümleme yapılmaktadır.  Ek olarak gerek akademik 

personelin gerekse öğrencilerin kültürel, sanatsal gelişimlerini desteklemek adına yıl boyunca pek 

çok akademik ve kültürel faaliyet, kariyer etkinlikleri yapılmaktadır. 

Kanıtlar:  

1. Akademik teşvik listesinin web sayfası63 

Faaliyet raporları ekte sunulmuştur. Bakınız EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

C.4.3. Araştırma bütçe performansı 

 

Kurumun araştırma bütçe performansını izlemeye yönelik uygulamalar bulunmamaktadır.  

 

D. Toplumsal Katkı 

 

İletişim Fakültesi, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda 

yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmek için paydaşlarıyla 

sürekli iletişim halindedir. Bu minvalde geleneksel hale gelen Gezici Film Festivali (Medya ve 

İletişim Topluluğu), Akbank Kısa Film Festivali (Medya ve İletişim Topluluğu), Kastamonu 

Üniversitesi Tiyatro Topluluğu düzenli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. İletişim, Medya ve 

Halkla İlişkiler Topluluğu düzenli olarak alanında yetkin kurum ve kuruluşlardaki kişileri 

Kastamonu’ya davet ederek faaliyetler düzenlemektedir. İletişim ve Edebiyat Topluluğu ise 

benzeri faaliyetlerin yanı sıra konserler de düzenlemektedir.  

Kastamonu tarım, sanayi ve madencilik alanlarında sınırlı bir potansiyele sahip olmasına karşın 

ilin sahip olduğu çeşitliliği ve zenginliği ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmak 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda da kitle iletişim araçlarının aktif kullanımını söz 

konusudur.  

 

                                                 
63 https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi/ilanlar-tr/4168-akademik-tesvik-nihai-sonuclari 



D.1.1. Toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi 

 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlaması 

bulunmaktadır. 

D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

 

Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlaması 

bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde hem topluluklar hem de akademik personelin kendi öz kaynakları 

ile etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Topluluklar geleneksel hale gelen kahvaltı ya da alanında yetkin 

kişileri düzenli olarak Fakülte’ye davet etmektedir. Diğer taraftan akademik personel kendi akademik 

ağını kullanarak öğrencilere alanında yetkin kişilerle buluşmasını sağlamaktadır.  

Kanıtlar:  

 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

D.2. Toplumsal Katkı Kaynakları  

Fakülte, toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve 

mali kaynaklara sahip kamu kaynaklarının izin verdiği nicelikte sahiptir ve bu kaynakların etkin 

şekilde kullanımı da yine dekanlığın gözetiminde ve denetiminde kamusal tasarruflar neticesinde 

kullanılmaktadır. Kurumda fiziki, teknik ve mali kaynaklar, toplumsal katkı faaliyetlerini 

destekleyecek ve tüm birimleri kapsayacak şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde 

edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek 

önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir. 

D.2.1.Kaynaklar 

 

Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve 

mali kaynakları bulunmakla birlikte sınırlı bir erişime sahiptir. Örneğin faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesinde belirli teknik güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 2021 yılı boyunca konferans 

salonunda gerçekleştirilen etkinliklerin tamamında ses problemi yaşanmıştır. Ses probleminin 

giderilmesi için alternatif yollar bulunmuştur ancak ses mühendisleri tarafından tüm konferans 

salonunun düzenlenmesi gerekmektedir. Konferans salonununda bir kontrol merkezi bulunmasına 

karşın bulunduğu alan itibariyle yanlış konumdadır. Kontrol merkezinin başka bir alana taşınması 

için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

D.3. Toplumsal Katkı Performansı 

 



D.3.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi 

 

Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik uygulamalar 

bulunmakla birlikte kısmi olarak gerçekleştirilmektedir. 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi 

içerisinde eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.   

 

İletişim Fakültesi, toplumsal katkı faaliyetlerini sahip olduğu hedefleri ve stratejisi doğrultusunda 

yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütmek için paydaşlarıyla sürekli 

iletişim halindedir. Dış paydaşlarla yapılan iyi niyet protokolleri çerçevesinde 2022 yılı boyunca dış 

paydaşlarla özellikle yerel medya temsilcileriyle yapılacak seminer ve söyleşi etkinlikleriyle 

öğrencilerin teorik birikimlerini pratiğe aktarmalarına yönelik organizasyonlar yapılması 

hedeflenmektedir.  İletişim Fakültesi bünyesinde faal olan öğrenci toplulukları sinema, tiyatro, 

kariyer etkinlikleriyle 2016 yılından bu yana pek çok etkinlik gerçekleştirmiştir. Medya İletişim 

Topluluğu geçen yıl altıncısına ev sahipliğini yaptığı Gezici Film Festivalini Ankara Sinema 

Derneğiyle işbirliği içerisinde her yıl gerçekleştirmektedir. Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle yurt içi 

ve yurt dışı sinema festivallerinde gösterime girmiş pek çok nitelikli filmi programında barındıran 

Gezici Film Festivali ücretsizdir ve halka açık bir etkinliktir. Böylelikle Kastamonu şehrindeki 

sinema izleyicisi festival filmleriyle buluşmaktadır. Yanı sıra fakülte bünyesindeki öğrenci topluluğu 

Tiyatro topluluğu da kendi üyeleriyle tiyatro oyunları sergilemiş ve şehir dışından gelen tiyatro 

topluluklarını ağırlamıştır.  

Kanıt: 

 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

E. YÖNETİM SİSTEMİ 

E.1. YÖNETİM VE İDARİ BİRİMLERİN YAPISI 

E.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı 

Fakültenin yönetim ve idari yapısı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Akademik Teşkilat 

yönetmeliğine göre düzenlenmiştir. Fakültemiz benimsemiş olduğu yönetim ve idari yapılanmasında 

bilimsellik, toplumsal sorumluluk, özgür anlayış, rekabetçilik, adillik, eşitlik, katılımcılık, 

yenilikçilik, toplumsal duyarlılık, hesap verilebilirlik, liderlik, paydaş odaklılık, süreçlerle yönetim, 

kaynakların verimli kullanımı, takım çalışması, çevreye saygı, sürdürülebilirlik değerlerine önem 

vermektedir. Fakültemizde yer alan uygulamalara ilişkin kanıtlar aşağıda yer almaktadır. 

Kanıtlar: 



1.Yönetim modeli ve organizasyon şeması64  

2. Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikası ve stratejik hedefleri Fakültemiz paydaşlarının 

çıkarlarını öncelik olarak ele alan politikalar ve stratejiler geliştirmiştir. 

-Öğrenci merkezli eğitim/öğretim ve yönetim sistemini benimsemek, 

- Eğitim/öğretim, araştırma/geliştirme ve her türlü hizmet alanlarını geliştirerek, güncel ve dinamik 

yönetim sürecini sürdürmek65 

3. Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına air 

uygulamalar/kanıtlar Fakültemiz benimsemiş olduğu öğrenci merkezli eğitim/öğretim ve yönetim 

sistemi ile eğitim/öğretim, araştırma/geliştirme ve her türlü hizmet alanlarını geliştirerek, güncel 

ve dinamik yönetim sürecini sürdürme prensibi ile hareket ederek öğrencilere yönelik iş arama 

becerileri seminerleri, oryantasyon toplantıları, Sektör Fakültede Etkinlikleri düzenlemiştir.  

Kanıtlar:  

 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

 EK-4 Kalite Faaliyetler TV ve Radyo 

 EK-5 Kalite Faaliyetler Gazetecilik 

 EK-6 Kalite Faaliyetler Reklamcılık 

4. Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

Fakültemiz en öncelikli paydaşı olan öğrencilerimize yönelik etkinlikler, seminerler 

düzenlenmektedir. İç paydaşlarımızdan akademik ve idari personelimizin gelişimine her zaman 

önem verilmektedir.  

Kanıtlar:  

 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

 EK-4 Kalite Faaliyetler TV ve Radyo 

 EK-5 Kalite Faaliyetler Gazetecilik 

 EK-6 Kalite Faaliyetler Reklamcılık 

5. Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar Fakültemiz benimsemiş olduğu değerler çerçevesinde 

yeni yaklaşımlara her zaman açık ve uygulanabilirliği açısından alt yapı oluşturma çalışmaları 

                                                 
64 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ic-kontrol/gorev-tanimlari  

 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/ic-kontrol/ickontroltumogeler/hassas-gorevler-listesi.pdf 

https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/ic-kontrol/ickontroltumogeler/isakis-semasi-guncel.pdf 
65 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ic-kontrol/ic-kontrol-standartlari 

https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ic-kontrol/gorev-tanimlari
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/ic-kontrol/ickontroltumogeler/hassas-gorevler-listesi.pdf
https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ic-kontrol/ic-kontrol-standartlari


sürdürmektedir. Yenilikçi yönetim tarzının gereği olarak değişime açık ve esnek bir yapı oluşturma 

çabası içerisindedir. 

E.1.2. Süreç Yönetimi 

Fakültemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerine ilişkin 

süreçler Kastamonu Üniversitesinin stratejik amaçları dikkate alınarak yönetilmektedir. 

Üniversitemiz 2020-2024 yıllarına ait stratejik plan hazırlıklarına devam etmektedir. Fakültemiz 

stratejik planını bu çerçevede güncelleyecektir. Fakültemizde yer alan uygulamalara ilişkin kanıtlar 

aşağıda yer almaktadır. 

Kanıtlar 

 İş Akış Şeması66  

 İç Kontrol Standartları67  

 Görev Tanımları68 

E.2. KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 

Fakültemiz insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü verimli ve 

etkin kullanmak adına ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerini titizlikle uygulamakta, bunların 

dışında yönetim sistemini sürekli iyileştirmek için çalışmalarını gayretle sürdürmektedir. 

Fakültemizde idari ve eğitim-öğretim kadrosunun işe alım başta olmak üzere eğitim, kariyer gelişim, 

performans ve diğer hakları ile ilgili gelişmeler prosedür ve mevzuatlara uygun olarak 

yürütülmektedir. 

1-) İnsan kaynaklarının yönetimi etkin olarak gerçekleştirilmektedir 

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi yönetimi, İnsan Kaynakları yönetimini işe alımdan 

emeklilik sürecine kadar bir bütün olarak görmektedir. İnsan Kaynakları yönetim süreçleri sürekli 

gözden geçirilip iyileştirilen süreçlerini çeşitli motivasyon araçları ile desteklemektedir. Akademik 

kadro ve idari kadro profillerimizden görülebileceği gibi yüksek nitelikli kişiler işe alınmakta, bu 

kişilerin eğitim ve gelişimine önem verilmekte, performans gelişimleri yakından takip edilmektedir. 

Akademik teşvik sistemi de İletişim Fakültesi yönetiminin başarılı akademik personeli takip etmesini 

kolaylaştırmaktadır. Akademik ve idari personelin memnuniyeti, performansının geliştirilmesi için 

gerekli kaynakların temini üzerinde önemle durulmaktadır. Gerek akademik gerekse idari, tüm 

çalışanların İK süreçleri Dekanlık tarafından takip edilmekte, bölümlerle iyi iş birliği içinde tüm 

süreçler yürütülmektedir. Bütçe imkanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara 

                                                 
66 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/images/2018/ic-kontrol/ickontroltumogeler/isakis-semasi-guncel.pdf 
67 https://iletisim.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ic-kontrol/ic-kontrol-standartlari 
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katılacak akademik personel desteklenmektedir. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev 

yapan tüm öğretim üyelerinin, akademik personelin iş tanımları kendileri ile yapılan iş 

sözleşmelerinde açık biçimde belirtilmiştir. İdari Personel de devlet memurları statüsünde 

kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

2-) Kurum, işe alınan/atanan personelinin (alındığı alanla ilgili olarak) gerekli yetkinliğe sahip olması 

güvence altına alınmaktadır. 

Fakülte, işe alım ilkeleri ve süreçleriyle, en iyi öğretim üyelerini çekmeyi ve işe almayı hedefler. Adil 

ve fırsat eşitliği sağlayan bir işe alım sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, fırsat eşitliği ve objektif 

değerlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Tam zamanlı akademik kadrolarımıza yapılacak 

atamalarda tüm adayların 2547 sayılı Kanun’da öngörülen atama şartlarını sağlamaları 

gerekmektedir. Fakültemizde işe alınacak akademik personelin yeterliliği konusunda bölüm 

başkanlarından fikir alınmaktadır. Bölüm başkanlıkları ihtiyaç duydukları akademik personel 

ihtiyacını Dekanlığa bildirmekte, dekanlık ta bu ihtiyacı Rektörlüğe bildirmektedir. Daha sonra 

ihtiyaç duyulan akademik personel için gazete ilanı (ayrıca üniversite internet sitesinde de ilan) 

yayınlanmaktadır. İşe Alım İlanında belirtilmek koşulu ile ek şartlar aranabilir. İdari kadrolara alımlar 

ise ihtiyaca göre belirlenen açık kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) temel alınarak 

atama yapılmaktadır. Maliye Bakanlığından alınan vize sayısı kadar sözleşmeli eleman alımı da T.C. 

kanun ve yönetmeliklerine uygun olacak biçimde yapılmaktadır. Fakülte ihtiyaçları konusunda 

Personel işleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak fakülteye personel alımı gerçekleştirilmektedir. 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği için Personel işleri daire başkanlığı tarafından senenin belli 

zamanlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı 

olanlar görevde yükselmekte, terfi almaktadır. Öğretim Üyelerine, kariyer gelişimlerini desteklemek 

için pek çok olanak sunulur. Bu olanakların çoğu, kişinin performanslarından bağımsız olarak tüm 

öğretim üyelerine açıktır; kişisel araştırma fonu ise öğretim üyesinin araştırma performanslarına bağlı 

olarak seneden seneye değişebilir. Akademik personelin konferans ve seminerlerine katılımı bütçe 

imkanları çerçevesinde desteklenmektedir. Üniversite genelinde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

koordinatörlüğü bilimsel araştırmaları desteklemektedir. Öğretim elamanlarının performansı şeffaf, 

adil ve katılımcı bir performans sistemi ile dönemsel olarak değerlendirilir. Doçentliğe atanma ve 

Profesörlüğe yükseltilerek atanmada gereken koşullar, uygulanacak ilke ve yöntemler için bir iç 

yönerge mevcuttur. Bu ilke ve yöntemler çerçevesinde akademik personelin yükseltme işlemleri de 

ilgili prosedürler ile belgelenmiştir. Bu yönerge ve prosedürlerde, Doçentliğe yükseltilme için 

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Yönetmeliği özetlenmekte ve 2547 sayılı yasa ve ilgili 

mevzuat çerçevesinde Üniversite'mizce belirlenmiş olan doçentliğe atanma ve profesörlüğe 

yükseltilerek atanma koşulları ve süreçleri anlatılmaktadır. Ayrıca akademik teşvik uygulaması da 

akademik personelin araştırma performansının ölçülmesine katkıda bulunmaktadır. YÖKSİS ile 

akademik personelin performansı güncel olarak takip edilebilmektedir. 

3-) İdari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle 

uyumu sağlanmaktadır. 



İdari personelin yönetimi dört aşamalı bir süreç ile gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar; Planlama, İşe 

alma, Eğitim ve gelişim, performans yönetimidir. Planlama: Planlama sürecinde İletişim 

Fakültesi’nin stratejik hedeflerine ulaşılmasını ağlayacak insan kaynakları ihtiyacının planlaması bu 

aşamada yapılır. Bu aşamada iki önemli orana bakılır. 

 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 

 Öğretim üyesi başına düşen idari çalışan sayısı 

Stratejik İnsan Kaynakları Planlama sürecinde kadro sayılarına ek olarak her bir alt süreç için takip 

edilecek performans göstergeleri belirlenir ve bu göstergeler için hedef belirlenerek dönem sonlarında 

takip edilir, aksiyon gereken konularda aksiyon alınır. 

İşe Alım: İletişim Fakültesi, işe almada fırsat eşitliği sağlayan bir işveren olarak, üniversite için 

“doğru kişileri işe almak, eğitmek ve geliştirmek" için çaba sarf eder. Bu amaçla, mevcut kanun ve 

yönetmeliklerdeki ilkeleri ve prosedürleri kullanarak, mümkün olan en iyi kadroyu bünyesine 

katmayı ve doğru işe doğru insanı almayı hedefler. Bu bağlamda 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu 

çerçevesinde işe alım yapılır. 

Eğitim ve Gelişim: İletişim Fakültesi, vizyonuna ulaşmasını sağlayacak İnsan Kaynağı’nın sürekli 

gelişimini sağlamak ve potansiyelini ortaya çıkartmak için idari kadroya yönelik eğitim ve geliştirme 

programları olanağı tanınır. Bu olanaklardan çalışanlar imkanlar çerçevesinde yararlanırlar. Bu 

olanaklar Kurum içi eğitimler, başka kurumlarca organize edilen eğitimler, konferans ve seminerlere 

katılım imkânı, yüksek lisans yapacak idari personelin desteklenmesidir.  

İdari personelin görevde yükselmesi esnasında Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kullanılmaktadır. İletişim 

Fakültesi idari kadrosundaki çalışanların kişisel gelişimlerine yardımcı olmak, etkinlik ve 

verimliliklerini artırmak, Fakültenin hedeflerine yönelik takım çalışmasını güçlendirmek, Yönetici 

ve Çalışan arasındaki iki yönlü iletişimi geliştirmek, performans farklılıklarını ayrıştırmak, 

motivasyon ve katılımcılığı artırmak amacıyla idari çalışanlar için performans geliştirmeyi destekler. 

Performans Yönetimi: İdari Personelin performansı bizzat bölüm başkanları ve dekanlık tarafından 

izlenmektedir. Performansı düşük olan idari personelin eğitim aracılığıyla performansının 

yükseltilmesine çalışılmaktadır. İdari birimlerde işler elektronik imza sistemi üzerinden 

yürütülmektedir. Personelin görevlerini başarıyla üstlenmesi için diğer çalışma arkadaşları yardımcı 

olmaktadır. Süreçlerde yaşanan bir yanlışlık (elektronik imza sisteminin yardımıyla) anında dekanlık 

ve yönetim tarafından müdahale ile düzeltilmektedir. İdari personel takım çalışması anlayışı 

içerisinde hareket etmekte ve sorunları minimize etmektedir.69 

4-) Mali kaynakların yönetimi etkin olarak gerçekleştirilmektedir. 
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Fakültenin öz mali kaynakları, öğrenci gelirlerine ait nakit kaynaklardan oluşmaktadır. Taşınmaz ve 

taşınır tüm kaynak olarak nitelendirebileceğimiz sabit kıymetler, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin 

gereksinimlerini tümüyle karşılamaktadır. Süreç içerisinde gelişen ihtiyaçlar değerlendirilmekte ve 

tedbirler alınmaktadır. Üniversitemizin yönetsel, eğitimsel ve uygulamaya yönelik alt yapısı 

yeterlidir. Ancak bilimsel araştırmaya yönelik mali kaynaklar kısıtlıdır. 

5-) Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi etkin olarak gerçekleştirilmektedir. 

Birimlerin ihtiyaç duyduğu sarf, kimyasal ve araştırma malzemeleri Taşınır İşlem Fişi ile takip 

edilmektedir. Taşınır işlem fişi sayesinde mükerrer mal alımı ve israf engellenmektedir. Depolarda 

kalan mallar yılın belli zamanlarında sayıma tabi tutulmakta ve denetim sağlanmaktadır. Büro 

mobilyası, bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar, taşınırlar tek tek barkodlanarak kullanıma sunulmakta, 

akademik ve idari personele zimmetlenmektedir. Taşınır kaynakların yönetiminde, genel olarak 

kullanıcı birim bazında bir sahiplenme söz konusudur. Taşınabilir tüm sabit kıymetler tek tek 

barkodlanarak kullanıma sunulmaktadır. Sabit kıymetlerin faydalı ömürleri, teknolojik ömürleri 

dikkate alınarak yıllık bütçelerde yenilenmelerine pay ayrılmaktadır. Ekonomik veya teknolojik ömrü 

dolanlar hurda, ikinci el satış gibi yöntemlerle envanterden çıkarılmaktadır. Bölümler arasında 

kaynakların paylaşımı araştırma ve eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar çerçevesinde 

paylaşılmaktadır.  

 

E.3. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Fakültemiz, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere 

gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte ve süreçlerini iyileştirmek üzere 

kullanmaktadır. 

Kanıtlar: 

Bu bağlamda aşağıdaki yollara başvurulmaktadır: 

1) Kurumun her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak 

üzere belirli bilgi yönetimi sistemlerinin kullanılması Fakültemiz, gerçekleştirdiği her türlü akademik 

ve idari faaliyete ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak amacıyla, üniversitemizin 

genelinde kullanılan sistemleri kullanmakta, bu sistemlerin yönetimi üniversitemiz Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Toplanan verilerin depolandığı bu sistemlere yetkilendirilmiş 

kişiler kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak erişebilmektedirler. Kullanıcı dostu olarak geliştirilmiş 

bu sistemler, yetkilendirilen kişilere Üniversite içinden ve/veya dışından kolayca ulaşılma imkânı da 

sağlamaktadırlar. Ayrıca, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre gerekli sistem güncelleme 

işlemleri de yapılmaktadır. Fakültemiz kapsamında kullanılan başlıca sistemleri şöyle sıralayabiliriz:  



Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS): Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili veriler (devam, ders başarı 

durumları, öğrencilerle ilgili tüm bilgiler vb.) üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) tarafından 

merkezi olarak yapılmakta ve elektronik olarak arşivlenmektedir. Bu sistem, eğitim-öğretim 

sürecinde, öğrenci ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca bu sistem üzerinden 

öğrenci ve öğretim elemanlarına mail gönderilmekte ve öğrencilerin cep telefonlarına kısa mesaj 

(sms) yoluyla bilgilendirme/duyuru da yapılabilmektedir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS): Üniversitemiz bünyesindeki tüm yazışmalar Elektronik Bilgi Sistemi ile merkezi olarak 

yapılmakta ve elektronik olarak arşivlenmektedir.70 

Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyon Sistemi: Akademik Personel Proje talep, kabul, 

değerlendirme, süreç izleme vb. işlemlerin üniversitemiz genelinde Bilimsel Araştırma projeleri 

Sistemi üzerinden yürütülmektedir.71 

Akademik Bilgi Sistemi (ABİS):Üniversitemiz bünyesinde akademik personelin kısa özgeçmişi, 

eğitim bilgileri, akademik faaliyetleri gibi bilgileri listelendiği Akademik Bilgi Sistemi 

kullanılmaktadır.72 

Mezun Bilgi Sistemi: Mezun bilgi sistemi, hem mezunların kendi aralarındaki, hem de üniversite ile 

mezunlar arasındaki iletişimi sağlamaktadır. 

2) Kurumun izlemesi gereken anahtar performans göstergelerine ait değerlerin toplanması ve 

paylaşımının Bilgi Yönetim Sistemleri ile desteklenmesi. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin takibi, üniversite öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

Bu sistem aracılığıyla öğrencilerin akademik gelişimi, başarı oranları ve demografik yapıları gibi 

çeşitli bilgilere ulaşılmaktadır. Bu sistem eğitime devam eden öğrencilerin memnuniyetini ölçme 

amacıyla kullanılmaktadır. 

3) Kurumda kullanılan Bilgi Yönetim Sistemlerinin, kalite yönetim süreçleri ile entegre edilmesi 

Üniversitemiz genelinde Bilgi Yönetim Sistemlerinin, kalite yönetim süreçleri ile entegrasyonu ile 

ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

4) Toplanan verilerin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliğinin sağlanması Kurumsal hafızayı korumak 

ve sürdürülebilirliğini güvence altına almak için, yukarıda bahsedilen sistemler vasıtasıyla toplanan 

verilerin güvenliği ve gizliliği üniversitemiz genelinde kullanılan çeşitli anti-virüs programlarıyla 

sağlanmakta ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin kullandığı 

tüm yazılım ve ağ sistemlerini periyodik olarak gözden geçirmektedir. 
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5) Kurumsal hafızanın korunması ve sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması Üniversitemiz bilgi 

yönetim sistemlerinde depolanan veriler, veri kaybını engellemek amacıyla üniversitemizin ilgili 

birimleri tarafından düzenli olarak yedeklenmektedir. 

6) Bilgi Yönetim Sistemleri ile desteklenen süreçlerden elde edilen verilerin analizi ve paydaşlarla 

paylaşılması Elde edilen kurumsal bilgiler, performans göstergeleri, yönetmelikler, yönergeler, 

değerlendirme raporları ve diğer bilgi ve belgeler Üniversitemiz veri tabanına kaydedilmekte ve web 

sayfasında yayımlanmaktadır. 

E.4. DESTEK HİZMETLERİ 

Fakültemizde, dışarıdan temin edilen destek hizmetlerin ve malların uygunluğunu, kalitesini ve 

sürekliliğini güvence altına alacak tanımlı kriterler ve süreçler henüz tam olarak tanımlanmamıştır. 

Yasal prosedürün takip edilmesini güvenceye alan çalışmaların dışında, destek hizmetlerinin 

kalitesini ve performansını ölçecek, bu ölçümler doğrultusunda tedarik edilen hizmetleri 

standartlaştıracak kıstas ve süreçlerin belirlenmesi çabaları başlatılmış olup, 2022 yılı içerisinde 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

Kanıtlar: 

1. Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimine yönelik kurumsal politikalar henüz geliştirme 

aşmasındadır. 

2. Tedarik edilen hizmetlerin, malların ve tedarikçilerin listesi Henüz böyle bir liste geliştirilmemiştir. 

Fakültemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

çerçevesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin alımına gitmektedir. 

3. Tedarikçilerin performansını değerlendirmek üzere tanımlı süreçler Fakültemiz, destek mal ve 

hizmetlerin alımıyla sorumlu olan birimlerin görev ve sorumluluklarını belirleyip tanımlamıştır.73  

E.5. KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK 

E.5.1. Kamuoyunu Bilgilendirme 

Fakültemiz öncelikli olarak bilişim sistemi aracılığıyla birçok bilgisini aktif ve güncel olarak 

kamuoyu ve paydaşları ile paylaşmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda fakültemiz internet sitesi ve tüm sosyal medya hesapları aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır. Ancak bu noktada kamuoyu bilgilendirme ilkelerinin belirgin bir şekilde 

bulunmaması, yapılan bilgilendirmenin bazı konularda sığ kaldığı, kapsayıcı olmadığı, kamuoyunu 

bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulguların aktif olarak izlenmediği, iç ve dış paydaşlardan geri 

dönüşlerin yeterince dikkate alınmadığı ve süreç sonucunda elde edilen sonuçların paydaşlar ile 
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paylaşılmadığı görülmektedir. Bu noktada kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinin fakültemiz tüm 

birimlerini kapsayacak şekilde yapılması ve bilgilendirme geri dönütlerinin fakülte iç süreçlerine 

yansımalarının olması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca iç paydaşlar ile ilgili bilgi paylaşımının 

daha sistemik yapılmasının bu değerlendirme kapsamında hem fakültemiz hem de paydaşları 

açısından yarar sağlayacağı öngörülmektedir. 

Kanıtlar: 

1. Kamuoyunu bilgilendirme ile ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler Fakültemiz, 

kamuoyunu bilgilendirme hedeflerine ulaşabilmek için stratejiler belirlemek, geliştirmek, uygulamak 

ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim sürecini benimsemiştir. Bu noktada 

fakültemiz kamuoyunu bilgilendirme ile ilgili yönetsel kuralların belirgin olarak ifade edilmediği 

görülmektedir. Bu hususun fakültemiz internet sitesinde ehemmiyetle belirtilmesi gerekmektedir. 

2. Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ve bu bilgilerin paylaşım kanalları Fakültemiz iç ve dış paydaşları 

bilgilendirme hususuna oldukça önem vermektedir. Bu önem doğrultusunda fakültemiz ile ilgili 

hususları fakültemiz internet adresinden düzenli olarak yayınlamakta ve bunları sürekli 

güncellemektedir. Özellikle iç paydaşlarımız ile ilgili olan bilgilendirme süreçleri önemli bir ölçüde 

paylaşılmaktadır. Fakültemiz genelinde dış paydaşlar ile ilgili etkinliklerin yine paylaşılması 

fakültemiz ana sayfasından düzenli olarak yapılmalıdır. 

3. Paydaş katılımına ilişkin kanıtlar 

Fakültemiz paydaşlar ile sürekli etkileşim halinde bulunarak çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.  

Kanıtlar:  

 EK-1 Dış Paydaş Formu 

 EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

5. Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün 

yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar Fakültemizin kamuoyunu bilgilendirme noktasında yasal 

uygulamaların ve internet sitesinin dışında farklı bilgilendirme kanalları kullanmamaktadır. Bu 

doğrultuda eksikliğin giderilmesi adına, fakülte yönetimi iç ve dış paydaşların daha etkin kullandığı, 

daha hızlı bir şekilde geri dönüşlerin alındığı süreç mekanizmaları kurmalıdır.  

E.5.2. Hesap Verme Yöntemleri 

Fakültemiz genelinde bütün idari ve akademik personellerin iç ve dış paydaşlar ile etkileşimleri 

istenilen düzeyde değildir. Bu sürecin iyileştirilmesi gündeme alınmış ve ilgili komisyonların bir 

rapor hazırlayarak süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çözümler geliştirmeleri hedeflenmiştir.   

Kurum nezdinde hesap verilebilirlik yapılan bütün uygulamalarda kapsayıcı olarak bulunmaktadır. 

Yapılan faaliyetler yasal dayanaklar doğrultusunda ortaya konulmuş olup, eksik olan noktalardaki 

eksiklikler hızlı bir karar alma mekanizması ile sonuca bağlanmaktadır. Bu doğrultuda fakültemizin 

hesap verme yöntemleri ve mekanizmaları bulunmaktadır. Bununla ilgili süreçler fakültemiz internet 



sitesinde yer almaktadır. Bu süreç işleyişinde belirli aksaklıklar ortaya çıktığında ve/veya 

paydaşlardan geri bildirimler yapıldığında süreç hızlı bir şekilde gözden geçirilerek, gerekli 

düzenlemeler yapılmaktadır. Bu noktada fakültemiz bir kamu kurumu olduğundan yasal süreçleri 

detaylı bir şekilde işletmekte ve kendine has, yenilik temelli uygulamaları bulunmamaktadır. 

Kanıtlar: 

1.Hesap verebilirlikle ilişkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler Fakültemiz internet 

sitesinde paydaşlara karşı hesap verebilirlik kapsamında hizmet standartlarımız paylaşılmıştır.74 

Bu iş akışlarında belirtilen süreçler hesap verebilirlik kapsamında işletilmektedir. 

2. Hesap vermeyi güvence altına alan mekanizmalar ve uygulama örnekleri Fakültemiz 

cevaplanması istenilen sorulara kısa zamanda cevap vermekte ve bu cevapları internet sitesi 

aracılığıyla şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Öğrencilerimiz ve paydaşlarımız 

merak ettikleri konuları dekanlık ile özgür biçimde konuşabilmekte ve gereken cevapları 

alabilmektedir. CİMER, BİMER ile bilgi edinebilme kanunu gereği sorulan sorular şeffaf biçimde 

bölümler ve dekanlık tarafından cevaplanmaktadır. Burada paydaşların mağdur olmamaları adına 

bütün uygulamalar şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılmaktadır. Özellikle iç paydaşımız olan 

öğrencilerden gelen geri bildirimler hızlı bir şekilde sonuçlandırılmakta ve akabindeki 

uygulamalara bu sonuçlar yansıtılmaktadır. Bakınız: Ek 4 Danışman Raporları  

3.  İç ve dış paydaşların hesap verme yöntemleri konusundaki memnuniyeti ve geri bildirimleri: Bu 

kapsamda paydaşlar, hesap verme hususunun odak noktasında yer aldıklarından memnun olunmayan 

durum ve prosedürler yeniden gözden geçirilmekte ve çözüme kavuşturulmaktadır. Bu noktada 

özellikle fakülte yönetimi iç paydaşlardan gelen bildirimleri önemli görerek gerekli düzeltmeleri 

yapmaktadır. Vizyon, misyon doğrultusunda öğrencilerimizin memnuniyetleri izlenmekte ve 

memnun olunmayan hususlar yönetim tarafından not edilmektedir. Bunun yanı sıra; fakülte yönetimi 

başta olmak üzere, idari ve akademik personel paydaşların sorunlarını çözüme kavuşturma noktasına 

özveri göstermektedir. 

 

 

EKLER: 

EK-1 Dış Paydaş Formu  

EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

EK-3 Danışman Görüşme Formu 

EK-4 Kalite Faaliyetler TV ve Radyo 
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EK-5 Kalite Faaliyetler Gazetecilik 

EK-6 Kalite Faaliyetler Reklamcılık 

EK-7 Kalite Hedef ve Riskle



EK-1 Dış Paydaş Formu  

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 Kalite Faaliyetler- Konferanslar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Amaç-1 
İletişim Fakültesi bünyesinde organize edilen faaliyetlerin amacı; alanlarında uzmanlaşmış kişileri fakültemize 
davet etmek ve öğrencilere gerekli bilgi aktarımını sağlamaktır.  

Hedef-1 
Faaliyetlerde; basın ve yayın kurumlarında tecrübe kazanmış profesyonellerin birinci ağızdan öğrencilere yönelik 
sunumlar gerçekleştirmeleri ve öğrencilerin gelecek tahayyüllerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 
 

Sorumlu Birim  

 
İletişim Fakültesi Bölümleri ve Toplulukları 
 

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

KALİTE YÖNETİM TABLOSU 

 

FAALİYETLER 

 

1. KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN 

FAALİYETLER 



 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

13.01.2022 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

 

Kastamonu'nun yöresel 

unsurlarını tanıtmak ve 

sosyal medya kullanımı 

hakkında merak edilenleri 

tecrübeli bir ismin 

paylaşmasını sağlamak. 

 

 

İletişim Fakültesi 

Halka ilişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

 

 

 

Sosyal Medya Fenomeni 

Muhammed Ali Sağlar, 

Doç. Dr. Zübeyde Süllü, 

Dr. Öğr. Üyesi Sezen 

Gürüf Başekim, Dr. Öğr. 

Üyesi Veysel Karani 

Şüküroğlu ve öğrenciler. 
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Sosyal medya fenomeni 

Muhammed Ali Sağlar'ın 

etkinlik kapsamında hem 

Kastamonu yöresel ürünlerini 

tanıttı hem de Kastamonu 

Şivesi ile çektiği videolardan 

bahsetti. Soyut ve somut 

düzeyde Kastamonu’nun 

zenginliklerini tanıtmayı 

amaçladığını, bunun için de 

yerel şiveyi ve kültürü ön plana 

çıkarttığını söyleyen Sağlar, 

öğrencileri Sosyal medyada 

içerik üretimi konusunda da 

bilgilendirdi. 

 

 

Öğrenciler hem 

Kastamonu'nun 

yöresel lezzetleri 

ve kültürü 

hakkında fikir 

sahibi olurken, 

hem de sosyal 

medyayla ilişkili 

deneyimli bir 

isimden bu alana 

ilişkin bilgiler 

edindiler. 

1- ETKİNLİK 



 

 

 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları/

videoları 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

13.12.2021 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

 

Polis-Adliye haberciliği 

ilke ve faaliyetlerinin, 

sahada çalışan muhabirler 

tarafından öğrencilere 

anlatılması. 

 

Polis Adliye 

Dersi Gazeteciliği 

Etkinliği 

 

Öğr. Gör. Dr. Ali Çakır, 

öğrenciler ve DHA Samsun 

Bölge Müdürü Tayfur Kara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

 

 

 

 

Ajans Muhabiri 

tarafından gazetecilik 

pratikleri ve polis 

adliye gazeteciliğinin 

özellikleri aktarıldı. 

 

 

 

Öğrenciler gazeteciliğin 

pratikleri ve polis adliye 

muhabirlğinin özellikleri, 

zorlukları ve diğer 

incelikleri hakkında fikir 

sahibi oldular. 

2- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları/vi

deoları 

https://drive.

google.com/

drive/folders

/15WG6kvx

N_iCmnbqjy

obMVqITj_

WXvbbU?us

p=sharing 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

13.12.2021 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

 

Polis-Adliye haberciliği 

ilke ve faaliyetlerinin, 

sahada çalışan muhabirler 

tarafından öğrencilere 

anlatılması. 

 

Polis Adliye 

Dersi Gazeteciliği 

Etkinliği 

 

Öğr. Gör. Dr. Ali Çakır, 

öğrenciler ve DHA Samsun 

Bölge Müdürü Tayfur Kara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

 

 

 

 

Ajans Muhabiri 

tarafından gazetecilik 

pratikleri ve polis 

adliye gazeteciliğinin 

özellikleri aktarıldı. 

 

 

 

Öğrenciler gazeteciliğin 

pratikleri ve polis adliye 

muhabirlğinin özellikleri, 

zorlukları ve diğer 

incelikleri hakkında fikir 

sahibi oldular. 

3- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

  

  
 

Etkinlik 

fotoğrafları/

videoları 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

03.01.2022 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

 

Polis-Adliye haberciliği 

ilke ve faaliyetlerinin, 

sahada çalışan muhabirler 

tarafından öğrencilere 

anlatılması. 

 

Polis Adliye 

Dersi Gazeteciliği 

Etkinliği 

Öğr. Gör. Dr. Ali Çakır, 

öğrenciler, DHA adliye 

muhabiri Oğuzhan Uysal,  

İHA Polis muhabiri Hakan 

Polat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 

 

 

 

 

Ajans Muhabiri tarafından 

gazetecilik pratikleri ve polis 

adliye gazeteciliğinin özellikleri 

aktarıldı. 

 

 

 

Öğrenciler gazeteciliğin 

pratikleri ve polis adliye 

muhabirlğinin özellikleri, 

zorlukları ve diğer 

incelikleri hakkında fikir 

sahibi oldular. 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 

4- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


  

 

 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

20.12.2022 

 

İletişim 

Günleri 

Etkinliği 

 

Özellikle gazetecilik 

bölümü öğrencilerinin 

sektör hakkında tecrübeli 

isimlerden bilgi almalarını 

sağlamak. 

İletişim Fakültesi 

İletişim ve 

Edebiyat 

Topluluğu 

İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Muharrem 

Çetin, NTV Muhabiri 

Celal Çamur, ATV Haber 

Ankara Editörü Meltem 

Yarıcı, İHA 

Cumhurbaşkanlığı Foto 

Muhabiri ve Türkiye Foto 

Muhabirler Derneği 

Başkan Yardımcısı Derya 

Yetim, İletişim Fakültesi 

öğrencileri ve akademik 

personel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 
 

 

 

 

 

Konuklar gazetecilik mesleği 

hakkında merak edilenleri 

anlattılar. Söyleşilerden 

sonra öğrencilerin sorularını 

yanıtladılar. 

 

 

 

Öğrenciler, gazetecilik 

sektörünün olumlu ve 

olumsuz yönleri 

hakkında bilgi sahibi 

oldular. Haber fotoğrafın 

detaylarına ve önemine 

ilişkin bilgiler edindiler. . 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 

5- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafla

rı 

22.12.2022 

 

İletişim 

Günleri 

Etkinliği 

 

Öğrencilerin sektör 

hakkında tecrübeli 

isimlerden bilgi 

almalarını sağlamak 

Özellikle gazetecilik 

bölümü öğrencilerinin 

sektör hakkında 

tecrübeli isimlerden 

bilgi almalarını 

sağlamak. 

İletişim 

Fakültesi 

İletişim 

Medya ve 

Halkla 

İlişkiler 

Topluluğu 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Muharrem Çetin, BRTV Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet 

Çetinkaya, akademisyenler ve 

öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 
 

 

 

 

 

Konuk, televizyon 

haberciliği üzerine 

deneyimlerini, 

örneklerle birlikte 

paylaştı. 

 

 

 

 

Öğrenciler, televizyon sektörü, 

televizyon haberciliği, televizyonda 

haber yapım süreci ve işleyişi gibi 

çeşitli konularda bilgi edindiler. 

https://dr

ive.goog

le.com/d

rive/fold

ers/15W

G6kvxN

_iCmnb

qjyobMV

qITj_WX

vbbU?us

p=sharin

g 

6- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafla

rı 

14.01.2022 

 

İletişim 

Günleri 

Etkinliği 

 

Öğrencilerin sektör 

hakkında tecrübeli 

isimlerden bilgi 

almalarını sağlamak 

İletişim 

Fakültesi 

İletişim 

Medya ve 

Halkla 

İlişkiler 

Topluluğu 

TİKA Etiyopya temsilcisi Cengiz 

Polat TRT Medya Eğitim Kanal 

Koordinatörü Abdurrahman 

Çakır, akademik personel ve 

öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

 

 

 

TİKA Etiyopya 

Temsilcisi Cengiz 

Polat, uluslararası 

çapta Halkla İlişkiler 

ve Haberleşme 

alanındaki 

tecrübelerini 

öğrencilere aktardı. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler İş birliği ve 

Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

ve yürüttüğü faaliyetler hakkında 

bilgi sahibi oldular.   

https://dr

ive.goog

le.com/d

rive/fold

ers/15W

G6kvxN

_iCmnb

qjyobMV

qITj_WX

vbbU?us

p=sharin

g 

7- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafla

rı 

17.01.2022 

 

İletişim 

Günleri 

Etkinliği 

 

Öğrencilerin sektör 

hakkında tecrübeli 

isimlerden bilgi 

almalarını sağlamak 

İletişim 

Fakültesi 

İletişim 

Medya ve 

Halkla 

İlişkiler 

Topluluğu 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Muharrem Çetin, akademik 

personel, öğrenciler LOBBY 

Marketing Group reklam ajansının 

Müşteri Uzmanı Selime Arda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 

 

 

Sosyal medyanın 

günümüz toplumuna 

etkileri, sosyal 

ağlarda reklam ve 

tanıtımın özellikleri 

halkla ilişkiler 

sürecinde sosyal 

medya kullanımı 

konularından 

bahsedildi. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, sosyal medya 

yönetimi hakkında bilgi sahibi 

oldular. 

https://dr

ive.goog

le.com/d

rive/fold

ers/15W

G6kvxN

_iCmnb

qjyobMV

qITj_WX

vbbU?us

p=sharin

g 

8- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafla

rı 

23.01.2022 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

 

Öğrencilerin sektör 

hakkında tecrübeli 

isimlerden bilgi 

almalarını sağlamak 

İletişim 

Fakültesi 

İletişim 

Medya ve 

Halkla 

İlişkiler 

Topluluğu 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Muharrem Çetin, akademik 

personel, öğrenciler, İş İnsanı 

Nurcan Kara   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

 

 

 

 

 

Kadın Girişimci 

Nurcan Kara, iş 

yaşamasındaki 

tecrübeleri aktardı. 

 

 

 

 

 

 

Özellikle halkla ilişkiler 

öğrencilerinin iş yaşamında fikir 

sahibi olmaları noktasında bilgiler 

aktardı.  

https://dr

ive.goog

le.com/d

rive/fold

ers/15W

G6kvxN

_iCmnb

qjyobMV

qITj_WX

vbbU?us

p=sharin

g 

9- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafla

rı 

25/26.01. 

2022 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

Markanın İki Yüzü 

İletişim 

Fakültesi 

Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Topluluğu 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Muharrem Çetin, Marka Konseyi 

Başkan Yardımcısı Necdet Kara, 

Marka Danışmanı Kemal Çiftçi, 

akademisyenler ve öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
 

 

 

 

 

 

Türkiye'de reklamcılık 

ve markaya ilişkin, 

katılımcıların 

konuşmalarıyla çeşitli 

bilgiler paylaşıldı. 

Eğitimler 

gerçekleştirildi. 

 

 

 

 

 

 

Reklamcılık ve marka 

konusunda eğitim tamamlandı. 

https://dr

ive.goog

le.com/d

rive/fold

ers/15W

G6kvxN

_iCmnb

qjyobMV

qITj_WX

vbbU?us

p=sharin

g 

10- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

  

 

  

Amaç-2 
İletişim Fakültesi bünyesinde organize edilen faaliyetlerin başka bir amacı ise; öğrencilere yönelik duyuru, ikaz ve 
bilgilendirme yapmaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetlerde gerek kurum içi personelden gerek kurum dışı 
uzmanlardan belirli konular çerçevesinde öğrencilere bilgi vermeleri sağlamaktadır.   

Hedef-2 Faaliyetlerdeki genel hedef öğrencilerin; sağlık, spor, kültür ve eğitim gibi alanlarda bilgilendirilmesi ayrıca 
üniversite ile gerekli entegrasyonlarının sağlanmasıdır.  

Sorumlu Birim  

 
 
İletişim Fakültesi Toplulukları ve Bölümleri 
 

 

2. ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK 

FAALİYETLER 



 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafla

rı 

06.10.2020 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

Çevrimiçi 

Oryantasyon Eğitimi 

İletişim 

Fakültesi 

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Muharrem Çetin, Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, 

Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. 

Dr. Erdem Güven ve çevrimiçi 

bağlanan öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 

 

 

 

 

 

Fakülte yönetimi, yeni 

gelen öğrencilere, 

Üniversite, Fakülte ve 

il hakkında bilgiler 

aktardı 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sonunda Dekan, Dekan 

Yardımcısı ve Bölüm Başkanı, 

öğrencilerden gelen soruları 

yanıtladı. 

https://dr

ive.goog

le.com/d

rive/fold

ers/15W

G6kvxN

_iCmnb

qjyobMV

qITj_WX

vbbU?us

p=sharin

g 

1- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

24.11.2021 

 

Bilgilendirme 

Toplantısı 

Fakültemiz 

öğrencilerine 

yönelik öğrenci 

toplulukları ve 

disiplin cezaları 

gerektiren disiplin 

suçları hakkında 

bilgilendirme 

Fakültemiz 

öğrencilerine 

yönelik öğrenci 

toplulukları ve 

disiplin cezaları 

gerektiren 

disiplin suçları 

hakkında 

bilgilendirme 

İletişim Fakültesi 

öğrencileri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 

 

Disiplin cezalarına ilişkin 

Dekanımız Prof. Dr. Muharrem 

Çetin bilgilendirmede bulundu. 

Tiyatro Topluluğu”, “Medya ve 

İletişim Topluluğu” ile “Radyo 

Televizyon ve Sinema 

Topluluğu” öğrencileri, kendi 

topluluklarına ilişkin detayları 

aktararak, yaptıkları 

çalışmaları konferansa katılan 

öğrencilerle paylaştılar.  

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, yeni disiplin 

yönetmenliği ile öğrenci 

toplulukları hakkında 

bilgilendirildi. 

https://drive.goo

gle.com/drive/fo

lders/15WG6kv

xN_iCmnbqjyob

MVqITj_WXvbb

U?usp=sharing 

2- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

15.11.2021 

 

“Gençlik 

Modülü: 

Uyuşturucu 

İle Mücadele 

Eğitimi” 

Fakültemizdeki 

öğrencilere 

uyuşturucu ile 

mücadelede 

farkındalık 

kazandırmak 

İletişim 

Fakültesi 

İletişim Fakültesi 

öğrencileri, akademik 

ve idari personel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

Uyuşturucu kullanımının 

zararları, cezai yaptırımları ve 

uyuşturucu ile mücadelede 

"uyuma" isimli programın 

bilgileri aktarıldı. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler, uyuşturucunun 

zararları ve sonuçları 

hakkında farkındalık 

kazandı. 

https://drive

.google.co

m/drive/fold

ers/15WG6

kvxN_iCmn

bqjyobMVq

ITj_WXvbb

U?usp=sha

ring 

3- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

  

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

08.11.2021 

 

“Mevlana, 

Farabi ve 

Erasmus 

değişim 

programları 

hakkında 

bilgilendirme 

toplantısı” 

Öğrencilerin 

uluslararası 

öğrenci değişim 

programlarıyla 

ilgili detaylı bilgi 

edilmelerini 

sağlamak 

İletişim 

Fakültesi 

Mevlana 

Koordinatörü Dr. 

Öğr. Üyesi Senem 

Yetgin, Farabi 

Koordinatörü Doç. 

Dr. Hafife Bozdemir 

Yüzbaşıoğlu ve 

Erasmus 

Koordinatörü Dr. 

Öğr. Üyesi Erkan 

Külekçi, ve öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

Mevlâna, Erasmus ve Farabi 

değişim programları hakkında 

bilgiler paylaşıldı 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler uluslararası 

değişim programlarıyla ilgili 

detaylı bilgi edindiler. 

https://drive

.google.co

m/drive/fold

ers/15WG6

kvxN_iCmn

bqjyobMVq

ITj_WXvbb

U?usp=sha

ring 

4- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

  

 

  

Amaç-3 
İletişim Fakültesi bünyesinde organize edilen faaliyetlerin başka bir amacı ise; öğrencilerin sosyalleşmesi ve 
kültürel aktiviteler dahil olabilmesidir. 

Hedef-3 Faaliyetlerdeki genel hedef öğrencilerin asgari seviyede kültürel birikim edinmesini sağlarken aynı zamanda 
sosyalleşmesine olanak tanımaktır.   

Sorumlu Birim  

 
İletişim Fakültesi Toplulukları ve Bölümleri 
 

 

3. KÜLTÜR SANAT VE SOSYALLEŞME FAALİYETLERİ 



 

 

 

  

  

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

                                                         

6/8. 12. 

2021 

“Gezici Film 

Festivali” 

Öğrencilerin 

sinema yapım 

süreci hakkında, 

ulusal ve 

uluslararası ödüllü 

filmlerin oyuncu, 

yönetmen ve 

yapımcılarıyla bir 

araya gelmeleri 

İletişim 

Fakültesi 

Medya ve 

İletişim 

Topluluğu 

Kastamonu 

Üniversitesi 

öğrenciler, öğretim 

elemanları, idari 

personel ve 

Kastamonu Halkı   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 
 

 

 

 

 

 

 

6-8 Aralık tarihleri boyunca 9 

film gösterimi yapıldı. 4 filmde 

film ekibi, 1 filmde de yapımcı 

gösterimde yer aldı. Film 

ekipleri gösterimler sonrası 

söyleşiler gerçekleştirdi. 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerin sinemaya dair 

merak ettikleri sorular 

cevaplandırıldı. Film yapım 

süreçleri hakkında bilgi 

kazanmaları sağlandı. 

https://drive

.google.co

m/drive/fold

ers/15WG6

kvxN_iCmn

bqjyobMVq

ITj_WXvbb

U?usp=sha

ring 

1- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

  

  

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

                                                           

13.01.2022 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

Etkinliğin amacı, 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Bölümü 

öğrencilerinin 

sosyalleşmelerini 

sağlamak 

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Topluluğu 

Kahvaltı 

Etkinliği 

İletişim Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. 

Muharrem Çetin, 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. 

Kemal Avcı, Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Topluluğu danışmanı 

Doç. Dr. Zübeyde 

Süllü, bölüm 

akademisyenleri ve 

topluluk öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Muharrem Çetin ve 

akademisyenler, öğrencilerle 

sohbet etti. 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sonunda Prof. Dr. 

Muharrem Çetin dönem 

değerlendirmesi içeren bir 

konuşma yaptı. 

https://drive

.google.co

m/drive/fold

ers/15WG6

kvxN_iCmn

bqjyobMVq

ITj_WXvbb

U?usp=sha

ring 

2- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

  

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

 

Katılımcı 

Sayısı 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

                                                            

22.12.2021 

Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Topluluğu 

Kahvaltı 

Etkinliği   

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Topluluğu 

Kahvaltı Etkinliği   

Halkla İlişkiler 

ve Reklamcılık 

Topluluğu 

Kahvaltı 

Etkinliği   

Kastamonu Valisi 

Avni Çakır, 

Kastamonu 

Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet 

Hamdi Topal, 

Kastamonu 

Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Muharrem Çetin, 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık bölümü 

öğretim elemanları ve 

öğrenciler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Muharrem Çetin ve 

akademisyenler, öğrencilerle 

sohbet etti. 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sonunda Prof. Dr. 

Muharrem Çetin dönem 

değerlendirmesi içeren bir 

konuşma yaptı. 

https://drive

.google.co

m/drive/fold

ers/15WG6

kvxN_iCmn

bqjyobMVq

ITj_WXvbb

U?usp=sha

ring 
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https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


EK-3 Danışman Görüşme Formu 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



 

EK-4 Kalite Faaliyetler TV ve Radyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Amaç-1 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve reklamcılık olmak 
üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı akademik personeller ile kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, kültürel yayınlar 
ortaya koymaktır.  

Hedef-1 

Gerçekleştirilen yayınların genel hedefleri uygulama birimleri aracılığıyla üniversitenin görünürlüğünü arttırmak, 
belirlenen izleyici, dinleyici ve okuyucu kitlesine (öğrenciler, akademisyenler, idari personeller, halk vb.) 
ulaşmaktır. Ayrıca “Medya Merkezi” sayesinde öğrenciler basın-yayın sektörüne yönelik eğitimler verilerek onların 
iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir.  
 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

KALİTE YÖNETİM TABLOSU 

 

MEDYA MERKEZİ FAALİYETLERİ 

1. ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ÇEKİMLER 



 

Sorumlu Birim  Medya Merkezi TV BİRİMİ 
 

 
Sorumlu 
Kadro 

Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÇETİN 
Rts. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ersoy SOYDAN 
Arş. Gör. Salih ERTOSUN 
Arş. Gör. Mehmet EROL 
Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU 
 
 

Kısmi Zamanlı 
Çalışan 
Öğrenciler 

Ali Berk YURTSEVEN 
Erdem ÖZDEMİR 
Rabia Burcu BOZDEMİR 
 

Gönüllü 
Çalışan 
Öğrenciler 

Rabia KILINÇARSLAN 
Semih CEYHAN  
Tayfun DOĞAN 
Mehmet Ali ÇETİNKAYA 
Harun ÇİÇEK 
ve diğerleri 
 

Genel Bilgiler 
Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan “Kastamonu Kampüs TV” Youtube kanalı 01 Ekim 
2020 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Fakültemizin TV stüdyosunda hazırlanan ve yayınlanan içerikler 
sayesinde öğrenciler Üniversitemize dair gerçekleştirilen etkinliklere ve programlara erişim sağlayabilmektedirler. 

Sosyal Medya 

https://www.youtube.com/c/Kastamonu%C3%9CniversitesiYT 
https://www.youtube.com/results?search_query=kastamonu+kamp%C3%BCs+tv 
 
 

https://www.youtube.com/c/Kastamonu%C3%9CniversitesiYT
https://www.youtube.com/results?search_query=kastamonu+kamp%C3%BCs+tv


 

   Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

   Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Çekime Katılanlar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

10.07.2020 

 

Üniversite 

Etkinliği 

“Study İn 

Turkey” 

"Study in Turkey", 

Türkiye yükseköğretim 

sistemi hakkında 

uluslararası öğrencileri 

bilgilendirmek için YÖK 

tarafından kurulmuş yeni 

bir web sitesidir. Bu web 

sitesi sayesinde yabancı 

öğrenciler, Türkiye 

Cumhuriyeti 

Üniversiteleri hakkında 

gerekli bilgiler edinmek ve 

edindikleri izlenimler 

doğrultusunda tercih 

yapma imkanına sahip 

olmuşlardır. Bu kapsamda 

Kastamonu Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

tarafından 02.00 dakikalık 

tanıtım filmi çekilmiş ve 

Üniversitemizin YouTube 

hesabında yayınlanmıştır.  

 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim 

Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-TV 

Birimi” 

 

 

Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN,  

Öğr. Üyesi Emre 

ERTÜRK 

 

 

 

 

 

 

 

“Study İn Turkey” için 

oluşturulan tanıtım filmi 

yaklaşık dört gün sürmüş ve 

Kastamonu Üniversitesi 

içerisindeki birçok 

Fakülteden görüntü elde 

edilmiştir. Gerçekleştirilen 

çekimlerin akabinde üç 

günlük bir kurgu yapılarak 

Üniversitenin Basın 

Birimine teslim edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Çekilen tanıtım filmi 

sayesinde 

Kastamonu şehrinin 

ve Kastamonu 

Üniversitesinin cazip 

yanları ortaya 

konmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch 

?v=lSD_0L636-Q 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

15.02.2021 

 

İletişim 

Fakültesi ve 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Etkinliği 

İnsanların günlük 

rutinlerini estetik bir 

açıdan ortaya 

koymak ve fakülteler 

arasındaki iş birliğini 

güçlendirmek   

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

“Medya 

Merkezi-TV 

Birimi” ve Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Seramik ve Cam 

Bölümü  

İletişim Fakültesi 

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

Işık: Arş. Gör. Mehmet 

EROL 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi 

Prof. Dr. Seyhan YILMAZ 

Doç. Dr. Müjde GÖKBAL  

Arş. Gör. Serkan TÖZER 

 

 

 

 

 

 

 

Stüdyo imkanlarından 

yararlanılarak insanlar ve 

nesnelerin siluetleri elde edilmiş, 

beyaz bir perdeye yansıtılmış ve 

video kaydı alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülteler arasındaki 

iş birliğini 

güçlendirilmiştir. 

 

Etkinlik 

fotoğrafları/

videoları 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 

2- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


   

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

linki 

18.03.2021 

 

İletişim 

Fakültesi 

Etkinliği 

“18 Mart Çanakkale Zaferi 

ve Şehitleri Anma Günü” 

kapsamında gerçekleştirilen 

yayın sayesinde günün anlam 

ve önemi vurgulandı. 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim 

Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-TV 

Birimi” 

Konuk: Doç. Dr. Nadir 

YURTOĞLU 

Moderatör: Öğr. Üyesi Emre 

ERTÜRK 

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet EROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik kapsamında 

“Çanakkale Şehitleri 

Anıtına” ait görüntülerden 

jenerik hazırlandı ve Tv 

stüdyosunda günün anlam 

ve öneminin vurgulandığı 

bir yayın gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

“18 Mart Çanakkale 

Zaferi ve Şehitleri Anma 

Günü” için hazırlanan 

yayın Kastamonu 

Üniversitenin resmi 

Youtube hesabında 

yayınlandı. 

Gerçekleştirilen yayın 

sayesinde öğrenciler 

tarihi olaylar hakkında 

farkındalık kazandılar. 

1.https://w

ww.youtub

e.com/watc

h?v=6fIGB

sXVrko&t=

182s 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

Etkinlik 

fotoğrafları/

videoları 

23.03. 

2021 

İletişim 

Fakültesi ve 

Turizm 

Fakültesi 

Etkinliği 

 

Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve Mutfak 

Sanatları Bölümünün 

yaptığı yemeklerin sanatsal 

bir perspektiften 

görüntülenmesi.  

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-TV 

Birimi” ve 

Turizm Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 

Bölümü 

 

İletişim Fakültesi 

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

Işık-Ses: Arş. Gör. 

Mehmet EROL 

 

Turizm Fakültesi 

Arş. Gör. Enes GÜLEÇ 

Arş. Gör. Demet GÜNER 

 

 

 

 

 

 

Çekimler süresince tuzda balık 

yapımı estetik bir şekilde 

kaydedilmiş ve kurgulanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Fakülteler arasındaki 

iş birliğini 

güçlendirilmiştir. 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 

4- ETKİNLİK 

https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

linki 

31.05.20

21/ 

06.06.20

21 

Ilgaz 

Uluslararası 

Oda Müziği 

Festivali    

“Ilgaz Uluslararası Oda 

Müziği Festivali” pandemi 

sürecinde kültürel 

faaliyetlerden uzak kalan 

insanlarla oda müziği 

alanında ün salmış 

sanatçıları çevrimiçi olarak 

buluşturmuştur. Festival 

süresince ünlü isimlerle 

söyleşiler gerçekleştirilmiş ve 

birçok konser 

yayınlanmıştır.  

Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi  

Müzik Eğitimi/ 

Dr. Öğr. Üyesi. 

Metin 

BUZDUĞU 

 

 

Sanat Yönetmeni: Dr. Öğr. 

Üyesi. Metin BUZDUĞU  

David Waterman 

Johannes Meissl 

Günter Pichler ve başka 

birçok sanatçı. 

 

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN/ Arş. Gör. 

Mehmet EROL  

Kurgu: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN/  

 

 

 

 

 

Çekimlerin yapılması, çekilen 

görüntülerin kurgulanması ve 

altyazıların eklenmesi yaklaşık 

üç hafta kadar sürmüştür. 

Bütün işlemlerin bitiminde 

festival “Ilgaz Uluslararası 

Oda Müziği Festivali” resmi 

Youtube hesabında 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

Çevrimiçi olarak 

gerçekleştirilen festival 

sayesinde izleyiciler bir 

haftalık müzik dinletisine 

dahil olmuşlardır. Ayrıca 

bu festival sayesinde 

Kastamonu’n uluslararası 

anlamda görünürlüğü 

arttırılmıştır. 

1.https://

www.yout

ube.com/c

hannel/U

CcREipP

5TfZrjtW

I-PMvt4g 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

linki 

03.06. 

2021 

Kastamonu 

Üniversitesi 

Oda Müziği 

Bahar 

Dinletisi 

 

Kastamonu Üniversitesi 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

öğretim üyeleri tarafından 

düzenlenen ve İletişim 

Fakültesi TV birimi 

tarafından çekimleri 

gerçekleştirilen “Bahar 

Dinletisi” sayesinde 

Kastamonu 

Üniversitesinde çalışan 

idari ve akademik 

personel kültürel bir 

etkinliğe katılma 

imkanına sahip olmuştur. 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

Parça İcracıları: Prof. 

Dr. Lale HÜSEYNOVA   

Dr. Öğr. Üyesi Elçin 

ERGİN TALAKA 

 

İletişim Fakültesi 

Kamera: Arş. Gör. 

Salih ERTOSUN/ Arş. 

Gör. Mehmet EROL  

 

 

 

 

 

 

Yerli ve yabancı 

parçaların icra 

edildiği dinletide iki 

kameralı video 

kaydı 

gerçekleştirilmiştir 

ve kurgulanmıştır 

 

 

 

 

Dinleti sayesinde Kastamonu 

Üniversitesi çalışanları canlı 

müzik dinleme imkanına sahip 

olurken ayrıca İletişim 

Fakültesi Youtube kanalı olan 

“Kastamonu Kampüs TV” den 

yayınlanan video sayesinde 

dinletiye tekrar ulaşma 

imkanına sahip olmuşlardır.   

1.https:/

/www.y

outube.c

om/watc

h?v=DN

4BpfCJ

s4s 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

13.10. 

2021 

Tıp Fakültesi 

2021-2022 

Eğitim 

Öğretim Yılı 

Açılışı ve 

“Beyaz 

Önlük 

Giyme 

Töreni" 

 

Tıp Fakültemiz tarafından 

geçtiğimiz yıl pandemi 

sebebiyle eğitimlerini 

uzaktan eğitim şeklinde 

sürdüren 2. Sınıf 

öğrencilerimiz ile bu yıl 

Üniversitemizi kazanan 1. 

Sınıf öğrencilerimiz için 

“2021-2022 Eğitim Öğretim 

Yılı Açılış ve Beyaz Önlük 

Giyme Töreni” 

gerçekleştirildi. 

Kastamonu 

Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 

Rektör: Prof. Dr. Ahmet 

Hamdi TOPAL 

   

Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Osman GÜLER 

 

İletişim Fakültesi 

Kamera: Arş. Gör. 

Mehmet EROL/ Arş. Gör. 

Salih ERTOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Beyaz Önlük Giyme 

Töreni" Youtube 

üzerinden canlı 

olarak 

yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

“Beyaz Önlük Giyme Töreni"nin 

Youtube üzerinden canlı olarak 

yayınlanması sayesinde önlükleri 

giyen öğrenciler ile aileleri 

çevrimiçi olarak buluşmuşlardır. 

 

   

1.https://

www.you

tube.com

/watch?v

=mNPR

Z2hbuT

M&t=26

13s 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

fotoğrafları 

15.09. 

2021/ 

15.10. 

2021 

“Kastamonu 

Üniversitesi 

Tanıtım 

Filmi” 

“Kastamonu Üniversitesi 

Tanıtım Filmi”nin amacı 

üniversitesinin imkanlarının 

öğrencilere gösterilmesi ve 

üniversitenin 

görünürlüğünün 

arttırılmasıdır.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-TV 

Birimi”  

 

 

İletişim Fakültesi 

Prof. Dr. Muharrem 

ÇETİN 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail 

KARAKULLE  

Arş. Gör. Mehmet EROL 

Arş. Gör. Salih ERTOSUN 

 

 

 

 

 

Bir aya yakın devam eden 

çekimler ve kurgu sürecinde 

üniversite içerisinde bulunan 

her fakülte ayrı ayrı 

görüntülenmiş, ayrıca 

üniversitenin içerisinde 

bulunan, kütüphane, spor 

kompleksleri, Tekno Kent 

gibi diğer birimler kayda 

alınmıştır.  

 

 

 

 

Tanıtım filminin 

nihayete kavuşmasına 

müteakip üniversite 

yönetiminden onay 

alınmış ve üniversite 

içerisindeki dijital 

bilgilendirme panosunda 

oynatılması 

sağlanmıştır. 

https://driv

e.google.c

om/drive/fo

lders/15W

G6kvxN_iC

mnbqjyob

MVqITj_W

XvbbU?us

p=sharing 
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https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15WG6kvxN_iCmnbqjyobMVqITj_WXvbbU?usp=sharing


 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Lınkı 

11.01. 

2022 

“İnsan ve 

İrfan" 

Konferansı” 

 

Üniversitemiz tarafından 

düzenlenen Araştırmacı-

Yazar M. Fatih Çıtlak’ın 

konuşmacı olarak iştirak 

ettiği "İnsan ve İrfan" 

konulu konferans, 

sayesinde öğrenciler dini 

konularda 

bilgilendirildiler. 

Kastamonu 

Üniversitesi  

 

Araştırmacı-Yazar M. Fatih 

Çıtlak 

Rektör Prof. Dr. Ahmet 

Hamdi TOPAL 

Rektör Yardımcıları  

Prof. Dr. Mehmet ATALAN 

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN 

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK 

 

 

 

 

“İnsan ve İrfan" 

Konferansı” Bilgehan 

Bilgili Konferans 

Salonu'nda düzenlenmiş 

ve öğrenciler tarafından 

yoğun olarak ilgi 

görmüştür. Ayrıca 

Youtube üzerinde 

yayınlanan konferansı 

1.000’e yakın kişi canlı 

olarak izlemiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler ve izleyiciler   

"İnsan ve İrfan" konulu 

konferans, sayesinde dini 

konularda bilgi sahibi oldular. 

1.https://

www.you

tube.com

/watch?v

=d_8s3D

hHxeQ&

t=1423s 
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Amaç-2 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve reklamcılık olmak 
üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı akademik personeller ile kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, kültürel yayınlar 
ortaya koymaktır.  

Hedef-2 

Gerçekleştirilen yayınların genel hedefleri uygulama birimleri aracılığıyla üniversitenin ve fakültenin 
görünürlüğünü arttırmak, belirlenen izleyici, dinleyici ve okuyucu kitlesine (öğrenciler, akademisyenler, idari 
personeller, halk vb.) ulaşmaktır. Ayrıca “Medya Merkezi” sayesinde öğrenciler basın-yayın sektörüne yönelik 
eğitimler verilerek onların iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir.  
 

Sorumlu Birim  

 
 
Medya Merkezi TV birimi 
 

 

Sorumlu 
Kadro 

Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÇETİN 
Rts. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ersoy SOYDAN 
Arş. Gör. Salih ERTOSUN 
Arş. Gör. Mehmet EROL 
Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU 
 
 Kısmi Zamanlı 

Çalışan 
Öğrenciler 

Ali Berk YURTSEVEN 
Erdem ÖZDEMİR 
Rabia Burcu BOZDEMİR 
 

Gönüllü 
Çalışan 
Öğrenciler 

Rabia KILINÇARSLAN 
Semih CEYHAN ve diğerleri 
 

Sosyal Medya https://www.youtube.com/results?search_query=kastamonu+kamp%C3%BCs+tv 
 
 

2. ÜNİVERSİTEYE VE FAKÜLTEYE YÖNELİK İCRA 

EDİLEN ÇEKİMLER 

https://www.youtube.com/results?search_query=kastamonu+kamp%C3%BCs+tv


 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

18.06. 

2021 

“2021 

Mehmet Akif 

ve İstiklal 

Marşı Yılı 

Özel Yayını" 

2021 yılının 

Cumhurbaşkanlığımız 

tarafından Mehmet 

Akif ve İstiklal Marşı 

Yılı olarak ilan edilmesi 

sebebiyle Kampüs 

TV’de günün anlam ve 

önemine dair yayın 

gerçekleştirildi.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Konuklar: Kastamonu 

Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Dekanı ve Tarih 

Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Mehmet Serhat Yılmaz ile 

aynı fakültenin Tarih Bölümü 

Öğretim Üyesi ve Türk Tarih 

Kurumu Bilim Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu.  

 

İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAKIR 

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet EROL 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde üç 

kameralı yayın 

gerçekleştirilmiş ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında 

yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın sayesinde Mehmet 

Akif ve İstiklal Marşı 

hakkındaki bilgiler 

izleyicilere aktarılmıştır.  

1.https://ww

w.youtube.co

m/watch?v=-

5jANmsOJu

E&t=1099s 
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29.07. 

2021 

“2021 Yunus 

Emre ve 

Türkçe Yılı 

Özel Yayını” 

2021 yılının 

Cumhurbaşkanlığımız 

tarafından Yunus Emre 

ve Türkçe Yılı olarak 

ilan edilmesi sebebiyle 

Kampüs TV’de günün 

anlam ve önemine dair 

yayın gerçekleştirildi.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Fen Edebiyat Fakültesi  

 

Konuklar: Öğretim Üyesi Doç. 

Dr. Gülten Küçükbasmacı ile 

aynı fakültenin Tarih Bölümü 

Öğretim Üyesi ve Türk Tarih 

Kurumu Bilim Kurulu Üyesi 

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu 

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAKIR 

 

İletişim Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAKIR 

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet EROL 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde üç 

kameralı yayın 

gerçekleştirilmiş ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında 

yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın sayesinde Yunus 

Emre hakkındaki bilgiler 

izleyicilere aktarılmıştır.  

1.https://ww

w.youtube.co

m/watch?v=g

EZQ7Yu5qG

E&t=11s 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 
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31.10. 

2021 

“Müzikoloji 

Öğrencilerin

den 29 

Ekim'e Özel 

Konser” 

Kastamonu 

Üniversitesi Güzel 

Sanatlar ve Tasarım 

Fakültesi Müzikoloji 

Yüksek Lisans bölüm 

öğrencileri 29 Ekim 

Cumhuriyetimizin 

kuruluşunun 98. 

yıldönümü 

münasebetiyle Ahmet 

Yesevi Konferans 

Salonu'nda müzik 

dinletisi 

gerçekleştirdiler. 

Kampüs Tv 

öğrencileri bu faaliyeti 

haberleştirdi. 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Kastamonu Üniversitesi Güzel 

Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Müzikoloji Yüksek Lisans 

bölüm öğrencileri 

 

İletişim Fakültesi 

Haber: Gizem AZBOY 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR  

Kurgu: Erdem ÖZDEMİR 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik süreci haberleştirilmiş, 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında ve İletişim 

Fakültesinin diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinliğin 

haberleştirilmesiyle 

birlikte fakülteler 

arasında iş birliği 

sağlanmıştır.  

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=_r-

4e7Z32O8&

t=99s 

 

2.https://ww

w.instagra

m.com/tv/C

VsNl7mIi0

O/?utm_me

dium=copy

_link 

 

3.https://fb.

watch/a_nR

274-eA/ 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

11.10. 

2021 

Gazi 

Mustafa 

Kemal 

Atatürk'ü 

Anma 

Videosu 

 

Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'ü aramızdan 

ayrılışının 83'üncü yılında 

anmak için bir video 

hazırlandı.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

İletişim Fakültesi 

Öğrencileri  

Kamera: Erdem GÜVEN 

Kurgu: Ali Berk 

YURTSEVEN  

 

 

 

10 Kasım Atatürk’ü 

Anma günü için 

hazırlanan video için 

şehrin ve Kastamonu 

Üniversitesinin muhtelif 

yerlerinde çekimler 

gerçekleştirildi ve 

kurgulanarak Kampüs 

Tv Youtube hesabında 

ve İletişim Fakültesinin 

diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlanan jenerik 

sayesinde öğrencilerin 10 

Kasım Atatürk’ü Anma 

günü hakkında 

farkındalık kazanmaları 

sağlandı.  

   

1.https://ww

w.youtube.co

m/watch?v=5

9Mk-

Rv2mq8 

 

2.https://fb.w

atch/a_oaqga

xRJ/ 

 

3.https://ww

w.instagram.

com/tv/CWF

aiE1qOSI/?ut

m_medium=c

opy_link 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

24.10. 

2021 

“24 Kasım 

Öğretmenler 

Günü Özel 

Programı” 

 

24 Kasım Öğretmenler 

Gününü anmak ve 

farkındalık yaratmak için 

yayın gerçekleştirildi.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

Konuk: Kastamonu 

Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ahmet KAÇAR 

 

İletişim Fakültesi 

Moderatör: Rabia 

KILINÇARSLAN 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR, Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet 

EROL/ Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde üç 

kameralı yayın 

gerçekleştirildi ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında ve 

İletişim Fakültesinin 

diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşılan yayın sayesinde 

öğrencilerin 24 Kasım 

Öğretmenler Günü 

hakkında farkındalık 

kazanmaları sağlandı. 

   

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=si4wYaM0

OcU&t=130

0s 

 

2.https://ww

w.instagra

m.com/tv/C

WqIpiBoK

mT/?utm_

medium=co

py_link 

 

3.https://fb.

watch/a_ou

6l77Y0/ 
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04.11. 

2021 

26. Gezici 

Festival 

Tanıtım 

Videosu  

 

Medya ve iletişim topluluğu 

koordinatörü ve Fakültemiz 

Dekan Yardımcısı Doc. Dr. 

Ersoy Soydan, bu yıl 26. 

Düzenlenen Gezici Film 

Festivali hakkında merak 

edilenleri anlattı. 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

 

İletişim Fakültesi 

Medya ve iletişim 

topluluğu koordinatörü 

ve Fakültemiz Dekan 

Yardımcısı Doc. Dr. 

Ersoy Soydan, 

Moderatör: Arş. Gör. 

Mehmet EROL  

Kamera: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde tek 

kameralı yayın 

gerçekleştirildi ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında ve 

İletişim Fakültesinin 

diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Düzenlenen Gezici Film 

Festivali hakkında merak 

edilen sorular yanıtlandı.   

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=QcwU0zt6

I0U&t=114s 

 

2.https://ww

w.instagra

m.com/tv/C

XEDMQgI

VWN/?utm

_medium=c

opy_link 

 

3.https://fb.

watch/a_oIo

-5dzv/ 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

13.11. 

2021 

Üniversitemizin 

Sesi Programı- 

1. Bölüm 

 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Mehmet ATALAN 

üniversitemize ilişkin 

merak edilen soruları 

yanıtladı 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Mehmet ATALAN 

 

İletişim Fakültesi 

Moderatör: Rabia 

KILINÇARSLAN 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR, Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet 

EROL/ Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde üç 

kameralı yayın 

gerçekleştirildi ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında ve 

İletişim Fakültesinin 

diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet 

ATALAN üniversitemize 

ilişkin merak edilen 

soruları yanıtladı. 

  

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=5aI1Y9Qk

vuw&t=275

s 

 

2.https://ww

w.instagra

m.com/tv/C

XbI2gPottL

/?utm_medi

um=copy_li

nk 

 

3.https://fb.

watch/a_p2

TUj2M9/ 
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31.12. 

2021 

Üniversitemizin 

Sesi Programı- 

2. Bölüm 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Ömer KÜÇÜK 

üniversitemizin 

ihtisaslaşma çalışmalarına 

dair bilgiler verdi. 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Ömer KÜÇÜK 

 

İletişim Fakültesi 

Moderatör: Rabia 

KILINÇARSLAN 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR, Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet 

EROL/ Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde üç 

kameralı yayın 

gerçekleştirildi ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında ve 

İletişim Fakültesinin 

diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK 

üniversitemizin 

ihtisaslaşma çalışmalarına 

dair bilgiler verdi. 

  

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=cYGon9s_

o7g&t=28s 

 

2.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=cYGon9s_

o7g&t=28s 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 
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12.01. 

2022 

Üniversitemizin 

Sesi Programı- 

3. Bölüm 

 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Kasım YENİGÜN 

Üniversitemiz Teknokent 

faaliyetlerine dair bilgiler 

verdi.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Rektör Yardımcısı Prof. 

Dr. Kasım YENİGÜN 

 

İletişim Fakültesi 

Moderatör: Rabia 

KILINÇARSLAN 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR, Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN 

Reji: Arş. Gör. Mehmet 

EROL/ Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde üç 

kameralı yayın 

gerçekleştirildi ve 

Kastamonu Kampüs Tv 

Youtube hesabında ve 

İletişim Fakültesinin 

diğer sosyal medya 

hesaplarında yayınlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN 

Üniversitemiz Teknokent 

faaliyetlerine dair bilgiler 

verdi.   

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=Ig6Q6tB9

WI4&t=55s 

 

2.https://ww

w.instagra

m.com/tv/C

YoGJ78KM

uN/?utm_m

edium=copy

_link 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 
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17.02. 

2022 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim 

Fakültesi Genel 

Tanıtım Filmi 

  

RTS-HİR-GZT 

Bölümleri 

Tanıtım 

Filmleri 

Kastamonu Üniversitesi 

İletişim Fakültesinin 

görünürlüğünü arttırmak 

  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Muharrem 

ÇETİN 

 

Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Ersoy SOYDAN 

  

Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım Bölüm Başkanı 

Doç. Dr. Kemal AVCI 

 

Gazetecilik Bölüm 

Başkanı Doç. Dr. Erdem 

GÜVEN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde 

İletişim Fakültesi 

Konferans Salonunda 

çekimler 

gerçekleştirilmiş ve 

Kastamonu Kampüs TV 

youtube kanalında 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizin 

görünürlüğü 

arttırılmıştır. 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jIzt

L4RUmK0 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=E5t

ZPdOsxGQ&t=27s 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=rrr

mfPlzGVo&t=2s 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=l3Z

9BmvFt_k 

 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

10- ETKİNLİK 

https://www.youtube.com/watch?v=jIztL4RUmK0
https://www.youtube.com/watch?v=jIztL4RUmK0
https://www.youtube.com/watch?v=jIztL4RUmK0
https://www.youtube.com/watch?v=E5tZPdOsxGQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=E5tZPdOsxGQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=E5tZPdOsxGQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=rrrmfPlzGVo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rrrmfPlzGVo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rrrmfPlzGVo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=l3Z9BmvFt_k
https://www.youtube.com/watch?v=l3Z9BmvFt_k
https://www.youtube.com/watch?v=l3Z9BmvFt_k


 

 

 

18.02. 

2022 

Üniversitemizin 

Sesi 4. Bölüm 

Kastamonu Üniversitesi 

Tıp Fakültesi faaliyetleri 

hakkında bilgi vermek 

  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

Kastamonu Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Osman GÜLER  

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Sürecinde 

İletişim Fakültesi 

Stüdyosunda çekimler 

gerçekleştirilmiş ve 

Kastamonu Kampüs TV 

youtube kanalında 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizin ve Tıp 

Fakültesinin 

görünürlüğü 

arttırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Xxi

j3VHH3_k&t=56s 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

11- ETKİNLİK 

https://www.youtube.com/watch?v=Xxij3VHH3_k&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=Xxij3VHH3_k&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=Xxij3VHH3_k&t=56s


 

 

 

19.02. 

2022 

Üniversitemizin 

Sesi 5. Bölüm 

Kastamonu Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

faaliyetleri hakkında bilgi 

vermek  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

Kastamonu Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Metin 

YURDAGÜR  

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Sürecinde 

İletişim Fakültesi 

Stüdyosunda çekimler 

gerçekleştirilmiş ve 

Kastamonu Kampüs TV 

youtube kanalında 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizin ve 

İlahiyat Fakültesinin 

görünürlüğü 

arttırılmıştır.. 

 

 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yhR

NrVHiAbw&t=43s 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

12- ETKİNLİK 

https://www.youtube.com/watch?v=yhRNrVHiAbw&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=yhRNrVHiAbw&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=yhRNrVHiAbw&t=43s


 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

08-04 

2022 

 

01-05 

2022  

 

 

Kampüste 

Ramazan 

 

  

 

Kastamonu Üniversitesi 

İletişim Fakültesi ve 

İlahiyat Fakültesi 

arasında iş birliği 

sağlamak ayrıca 

Kastamonu Üniversitesi 

Öğrencilerinin Ramazan 

Ayının anlam ve öneminin 

anlatılması  

  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

 

Kastamonu Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Metin 

YURDAGÜL, 

Dr. Muhammed Hayri 

ŞAHİN  

Arş. Gör. Ali DARBAY  

Doç. Dr. Ahmet 

ÖZDEMİR, Doç.  

Dr. Recep ÖZDİREK  

Doç. Dr. Şemsettin 

KIRIŞ  

Prof. Dr. Burhan 

BALTACI  

Öğr. Gör. Dr. Selman 

KELEŞ 

Dr. Eyyup AKDAĞ 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde 

İletişim Fakültesi 

Televizyonunda altı adet 

program 

gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra 

programlar boyunca 

Kastamonu şehrinde 

bulunan birçok camiye 

gidilmiş ve kuran tilaveti 

dinletileri kaydedilerek 

programın içine dahil 

edilmiştir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler ramazan 

ayının anlam ve önemi 

hakkında bilgi 

edinmişlerdir.  

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=f8ZqKfcgnyY&t=2

859s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WzhCJQCudyQ&t=

468s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dyg6Me3diuA&t=1

139s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=duZkuSrgXwA&t=

25s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ssjDLQR7ci0&t=10

5s 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=B4b5oT4tNTk&t=1

08s 
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https://www.youtube.com/watch?v=f8ZqKfcgnyY&t=2859s
https://www.youtube.com/watch?v=f8ZqKfcgnyY&t=2859s
https://www.youtube.com/watch?v=f8ZqKfcgnyY&t=2859s
https://www.youtube.com/watch?v=WzhCJQCudyQ&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=WzhCJQCudyQ&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=WzhCJQCudyQ&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=dyg6Me3diuA&t=1139s
https://www.youtube.com/watch?v=dyg6Me3diuA&t=1139s
https://www.youtube.com/watch?v=dyg6Me3diuA&t=1139s
https://www.youtube.com/watch?v=duZkuSrgXwA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=duZkuSrgXwA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=duZkuSrgXwA&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=ssjDLQR7ci0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=ssjDLQR7ci0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=ssjDLQR7ci0&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=B4b5oT4tNTk&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=B4b5oT4tNTk&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=B4b5oT4tNTk&t=108s


 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

12.06. 

2022 

 

 

 

Üniversitemizde 

2021-2022 

Akademik Yılı 

Mezuniyet 

Töreni 

 

  

 

Mezuniyet videosu 

hazırlamak öğrencilerin 

seyrine sunmak 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi  

Koordine: Arş. Gör. 

Mehmet EROL Arş. Gör. 

Salih ERTOSUN 

 

Kamera: Mehmet Ali 

ÇETİNKAYA  

Harun ÇİÇEK 

Tayfun DOĞAN 

Ahmet TÜRK 

Semih CEYHAN 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Süresince 

öğrenciler tarafından 

birçok çekim yapılmış ve 

Kastamonu Kampüs TV 

youtube kanalında 

yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Üniversitemizin ve 

Fakültemizin 

görünürlüğü 

arttırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=G2Xhd

GY8qdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- ETKİNLİK 

https://www.youtube.com/watch?v=G2XhdGY8qdA
https://www.youtube.com/watch?v=G2XhdGY8qdA
https://www.youtube.com/watch?v=G2XhdGY8qdA


 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

21.06. 

2022 

 

 

 

Üniversitemizin 

Sesi 6. Bölüm 

 

  

 

Kastamonu Üniversitesi 

Turizm Fakültesinin 

görünürlüğünü arttırmak 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi  

 

Kastamonu Üniversitesi 

Turizm Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Alptekin 

SÖKMEN 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik Sürecinde 

İletişim Fakültesi 

Stüdyosunda çekimler 

gerçekleştirilmiş ve 

Kastamonu Kampüs TV 

youtube kanalında 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizin ve 

İlahiyat Fakültesinin 

görünürlüğü 

arttırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=jYwZ2o

yv7T0&t=259s 
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https://www.youtube.com/watch?v=jYwZ2oyv7T0&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=jYwZ2oyv7T0&t=259s
https://www.youtube.com/watch?v=jYwZ2oyv7T0&t=259s


 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik Linki 

22.06. 

2022 

 

 

 

1. Kastamonu 

Üniversitesi 

Tanıtım Filmi 

2022 

2. Kastamonu 

Üniversitesi 

Tanıtım Filmi 

2022 

(Seslendirmeli) 

 

 

 

  

 

Kastamonu 

Üniversitesinin 

Görünürlüğünü 

Sağlamak 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi  

 

 

İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Muharrem 

ÇETİN 

Ögr. Dr. İsmail 

KARAKULLE 

Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN 

Arş. Gör. Mehmet EROL 

Arş. Gör. Abdullah 

Güray BAŞAKCİOĞLU 

Arş. Gör. Ayça BİLMEZ 

                

 

 

 

 

Etkinlik Sürecinde 

İletişim Fakültesi 

tarafından bir sene 

boyunca çekimler ve 

seslendirmeler yapılmış, 

metinler yazılmış ve 

kurgulanarak 

Kastamonu Kampüs TV 

kanalında 

yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemizin ve 

Fakültemizin 

görünürlüğü 

arttırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=8Ef

9GQftpkY&t=34s 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=wY

bFxwpwIM4&t=19s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16- ETKİNLİK 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ef9GQftpkY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=8Ef9GQftpkY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=8Ef9GQftpkY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=wYbFxwpwIM4&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wYbFxwpwIM4&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wYbFxwpwIM4&t=19s


 

 

 

 

 

 

Amaç-3 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve reklamcılık olmak 
üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı akademik personeller ile kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, kültürel yayınlar 
ortaya koymaktır. Ayrıca gerçekleştirilen yayınların amacı Kastamonu Üniversitesiyle Kastamonu ili içerisinde 
bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasındaki iş birliğini sağlamaktır. 

Hedef-3 

Gerçekleştirilen yayınların genel hedefleri uygulama birimleri aracılığıyla üniversitenin ve fakültenin 
görünürlüğünü arttırmak, belirlenen izleyici, dinleyici ve okuyucu kitlesine (öğrenciler, akademisyenler, idari 
personeller, halk vb.) ulaşmaktır. Ayrıca “Medya Merkezi” sayesinde öğrenciler basın-yayın sektörüne yönelik 
eğitimler verilerek onların iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir.  
 

Sorumlu Birim  

 
 
Medya Merkezi TV birimi 
 

 

Sorumlu 
Kadro 

Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÇETİN 
Rts. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ersoy SOYDAN 
Arş. Gör. Salih ERTOSUN 
Arş. Gör. Mehmet EROL 
Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCİOĞLU 
 
 Kısmi Zamanlı 

Çalışan 
Öğrenciler 

 
Ali Berk YURTSEVEN 
Erdem ÖZDEMİR 
Rabia Burcu BOZDEMİR 
 

Gönüllü 
Çalışan 
Öğrenciler 

Rabia KILINÇARSLAN 
Semih CEYHAN  
Tayfun DOĞAN 
Mehmet Ali ÇETİNKAYA 
Harun ÇİÇEK 
 

3. ŞEHRE YÖNELİK İCRA EDİLEN ÇEKİMLER 



 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 

 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

Etkinlik 

Linki 

01.06. 

2021- 

01.09. 

2021 

“Kastamonu 

Köy Koop 

Tanıtım Filmi” 

 

Kastamonu Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nin 

imkanlarıyla çekilen 

tanıtım filmleri.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

 

İletişim Fakültesi 

Dekan: Prof. Dr. 

Muharrem ÇETİN 

Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN/ Arş. Gör. 

Mehmet EROL 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik üç ay sürmüş ve 

toplamda üç adet tanıtım 

filmi hazırlanarak 

Kastamonu Köy Koop’a 

teslim edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmler hazırlanarak 

Kastamonu Köy Koop’a 

teslim edilmiştir. 

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=ZVKxrkG

OhRw 

 

2.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=xd3u7B0P

keU&t=18s 

 

3.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=61e5VY6X

9Y4 
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 22.12. 

2021 

Şehrimizin Sesi 

Programı 1. 

Bölüm 

 

Kastamonu Valisi Sayın 

Avni ÇAKIR Pandemi 

sürecine ilişkin ilimizdeki 

son durum, Üniversitemiz 

ile ilin bütünleşmesi 

çabaları, Kastamonu'nun 

doğa güzelliklerinin 

turizme kazandırılması 

gibi pek çok konuyla 

izleyenleri bilgilendirdi.  

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Kastamonu Valisi Sayın 

Avni ÇAKIR 

 

 

Kastamonu Valisi Sayın 

Avni ÇAKIR 

 

İletişim Fakültesi 

Dekan: Prof. Dr. 

Muharrem ÇETİN 

Işık: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN/ Arş. Gör. 

Mehmet EROL 

Moderatör: Rabia 

KILINÇARSLAN 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR, Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN Semih 

CEYHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik süresince üç 

kameralı dört ışıklı bir 

setup kurulmuş ve 

valilik makamına çekim 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastamonu Üniversitesi ve 

Kastamonu Valiliği 

arasında iş birliği 

sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

1.https://ww

w.youtube.c

om/watch?v

=TAes9RAb

IHI&t=877s 

 

2.https://ww

w.instagram

.com/tv/CXy

LFOFqHHo

/?utm_medi

um=copy_li

nk 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

2- ETKİNLİK 



 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

04.01. 

2022 

Şehrimizin Sesi 

Programı 2. 

Bölüm 

Kastamonu Belediye 

Başkanı Op. Dr. R. Galip 

VİDİNLİOĞLU 

programda başta tarih, 

tabiat ve turizm olmak 

üzere şehrimize dair 

merak edilen soruları 

yanıtladı. 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Kastamonu Belediye 

Başkanı Op. Dr. R. Galip 

VİDİNLİOĞLU  

 

İletişim Fakültesi 

Dekan: Prof. Dr. 

Muharrem ÇETİN 

Işık: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN/ Arş. Gör. 

Mehmet EROL 

Moderatör: Rabia 

KILINÇARSLAN 

Kamera: Rabia Burcu 

BOZDEMİR, Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN Semih 

CEYHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik süresince üç 

kameralı dört ışıklı bir 

setup kurulmuş ve 

valilik makamına 

kurulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastamonu Üniversite ve 

Kastamonu Belediyesi 

arasında iş birliği 

sağlanmıştır. 

1.https://w

ww.youtub

e.com/watc

h?v=gFsiv

dUhmGY

&t=1132s 

 

2.https://w

ww.instagr

am.com/p/

CYUFp9qs

l1R/?utm_

medium=c

opy_link 

 

 

 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

3- ETKİNLİK 



 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

11.03. 

2022 

Şehrimizin Sesi 

Programı 3. 

Bölüm 

Kastamonu Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Oğuz 

FINDIKOĞLU 

Kastamonu’daki gelişen 

sanayi ve ticaret kollarının 

tanıtılması 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Kastamonu Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Oğuz 

FINDIKOĞLU  

 

İletişim Fakültesi 

Dekan: Prof. Dr. 

Muharrem ÇETİN 

ERTOSUN/ Arş. Gör. 

Mehmet EROL 

Moderatör: Gizem 

AZBOY 

Kamera: Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN Semih 

CEYHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televizyon stüdyosunda 

Yayın gerçekleştirildi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastamonu Üniversite ve 

Ticaret ve Sanayi Odası 

arasında işbirliği 

sağlanmıştır.  

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=9VwU-

PhOcKQ&

t=115s 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

Linki 

11.03. 

2022 

Şehrimizin Sesi 

Programı 4. 

Bölüm 

Kastamonu Gazeteciler 

Cemiyeti Başkanı Erkan 

YILMAZ Gazeteciler 

Cemiyetinin faaliyetlerine 

ilişkin bilgilerin 

paylaşılması 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya Merkezi-

TV Birimi”  

 

Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Erkan YILMAZ  

İletişim Fakültesi 

 

Dekan: Prof. Dr. 

Muharrem ÇETİN 

Işık: Arş. Gör. Salih 

ERTOSUN/ Arş. Gör. 

Mehmet EROL 

Moderatör: Gizem 

AZBOY 

Kamera: Erdem 

ÖZDEMİR, Ali Berk 

YURTSEVEN Semih 

CEYHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televizyon stüdyosunda 

Yayın gerçekleştirildi  

 

 

 

 

 

 

Kastamonu Gazeteciler 

Cemiyeti iş birliği 

sağlanmıştır.  

 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=L2ezM

6J-

gEs&t=183

s  
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Amaç-1 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve reklamcılık olmak 
üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı akademik personeller ile kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, kültürel yayınlar 
ortaya koymaktır. Kampüs Radyo’nun amacı ise; toplumsal sorumluluk bilinciyle içerik üretebilen, radyo 
yayıncılığının yapım-yönetim süreçlerine hâkim olan, kolektif çalışmaya uygun ve yaratıcı fikirler ortaya koyabilen 
bireyler yetiştirmektir. 

Hedef-1 

Gerçekleştirilen yayınların genel hedefleri uygulama birimleri aracılığıyla üniversitenin ve fakültenin 
görünürlüğünü arttırmak, belirlenen izleyici, dinleyici ve okuyucu kitlesine (öğrenciler, akademisyenler, idari 
personeller, halk vb.) ulaşmaktır. Ayrıca “Medya Merkezi” sayesinde öğrenciler basın-yayın sektörüne yönelik 
eğitimler verilerek onların iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir. Kampüs Radyo ise, bireyleri profesyonel 
hayata hazırlamayı, teori ve uygulamalı eğitimi bir arada geliştirmeyi amaçlayan bir mecradır. 
 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

KALİTE YÖNETİM TABLOSU 

 

MEDYA MERKEZİ FAALİYETLERİ 

 

ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTEYE YÖNELİK 

GERÇEKLEŞTİRİLEN RADYO YAYINLARI 



 

  

Sorumlu Birim  Medya Merkezi Radyo Birimi 
 

 
Sorumlu 
Kadro 

Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÇETİN 
Rts. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ersoy SOYDAN 
Arş. Gör. Salih ERTOSUN 
Öğr. Üyesi. Emre ERTÜRK 
 
 

Kısmi Zamanlı 
Çalışan 
Öğrenciler 

Batuhan TOPDEMİR 
Barış YAŞAR 
 
 Gönüllü 

Çalışan 
Öğrenciler 

Semih CEYHAN 
İsmail Can SÖNMEZ ve diğer öğrenciler 
 

Genel Bilgiler 

      Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kampüs Radyo; bilim, kültür, spor, sağlık ve sanat 
gibi alanlarda işitsel içerikler üretmek; aynı zamanda Üniversite’nin bölgeyle olan bağlarını arttırmak amacıyla 13 
Şubat 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Yayınlarını internet üzerinden gerçekleştiren Kampüs Radyo, 
İletişim Fakültesi öğrencilerinin uygulama yapabilecekleri bir mecradır. Bu amaçla Fakülte’de Radyo ve 
Televizyonda Program Türleri, Radyo ve Televizyon Haberciliği vb. derslerden elde ettikleri kurumsal bilgileri 
pratiğe geçirebilme olanağı sunmaktadır. Türkçe ve yabancı pop, rock, türkü, Türk sanat müziği ve klasik müzik 
kategorilerinde binlerce farklı şarkıdan oluşan arşive sahip Kampüs Radyo, 24 saat müzik yayını yapmaktadır. 

İnternet Sitesi       http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ 
https://www.youtube.com/channel/UCC2SmOaZbZxo0NQzxaeOGBQ 

 

 

 

http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/
https://www.youtube.com/channel/UCC2SmOaZbZxo0NQzxaeOGBQ


 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet 

adı 

Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

linki 

16.11.2021 

 

Dünya 

Sinema 

Günü 

Özel 

Yayını 

Dünya Sinema Günü özel 

yayını sayesinde öğrenciler 

sinemanın günümüz 

toplumundaki yerine ve 

önemine dair bir podcast 

yayınını dinleme imkanına 

sahip oldular.  

 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim 

Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-Radyo 

Birimi” 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sarper 

BÜTEV  

Arş. Gör. Salih ERTOSUN,  

Rabia KILINÇARSLAN 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde radyo 

stüdyosunda kayıt alınmış 

kurgulanmış ve paket yayın 

olarak Kampüs Radyodan 

canlı olarak yayınlanmıştır. 

Ayrıca yayın daha 

sonrasında İletişim Fakültesi 

sosyal medya hesaplarında 

paylaşılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaşılan podcast 

sayesinde öğrenciler 

sinemaya dair yeni 

bilgiler edindiler.  

1.https://w

ww.youtub

e.com/watc

h?v=3pwX

pDrlp38&t

=3s 

2.https://w

ww.instagr

am.com/tv/

CWQbrKb

oRS_/?utm

_medium=c

opy_link 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik linki 

28.11. 

2021 

“Üniversitemizin 

Sesi” 

 

Rektörümüz Prof. Dr. 

Ahmet Hamdi TOPAL 

Üniversitemize dair 

merak edilen soruları 

yanıtladı.  

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-Radyo 

Birimi” 

Kastamonu Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ahmet 

Hamdi TOPAL Arş. Gör. 

Salih ERTOSUN,  

Arş. Gör. Ayça BİLMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde radyo 

stüdyosunda kayıt alınmış 

kurgulanmış ve paket yayın 

olarak Kampüs Radyodan canlı 

olarak yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Yayınlanan radyo 

yayını sayesinde 

öğrenciler 

üniversitemize dair 

bilgiler edindiler.   

1.https://www.

instagram.com

/p/CW0Lhs4M

Xsw/?utm_me

dium=copy_lin

k 

2.https://twitte

r.com/Kastam

onuilef/status/

146489872646

4475141?s=20

&t=UVHxNrQ

in6XVen3GI7

Y1Yg 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik linki 

28.11. 

2021 

“Üniversitemizin 

Sesi” 

 

Rektörümüz Prof. Dr. 

Ahmet Hamdi TOPAL 

Üniversitemize dair 

merak edilen soruları 

yanıtladı.  

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-Radyo 

Birimi” 

Kastamonu Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ahmet 

Hamdi TOPAL Arş. Gör. 

Salih ERTOSUN,  

Arş. Gör. Ayça BİLMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde radyo 

stüdyosunda kayıt alınmış 

kurgulanmış ve paket yayın 

olarak Kampüs Radyodan canlı 

olarak yayınlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Yayınlanan radyo 

yayını sayesinde 

öğrenciler 

üniversitemize dair 

bilgiler edindiler.   

1.https://www.

instagram.com

/p/CW0Lhs4M

Xsw/?utm_me

dium=copy_lin

k 

2.https://twitte

r.com/Kastam

onuilef/status/

146489872646

4475141?s=20

&t=UVHxNrQ

in6XVen3GI7

Y1Yg 
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Etkinlik/ 

Faaliyet 

tarihi 

 

Etkinlik/ 

Faaliyet adı 
Etkinliğin, Faaliyettin 

Amacı 

 

Etkinlik Sahibi 

 

Katılımcılar 

 

 

Etkinlik Süreci 

 

 

Sonuç 

 

 

Etkinlik 

linki 

10.01. 

2022/01.

02.2022 

“Hamlet 

Radyo 

Tiyatrosu  

1-2”  

Shakespeare’in ünlü eseri 

öğrencilerimiz tarafından 

radyo tiyatrosuna uyarlandı. 

Böylece Kampüs Radyo klasik 

eserler ile günümüz teknolojik 

imkanlarını birleştiren ve 

öğrencilerimizin dinletisine 

sunan bir mecra haline geldi.  

 

 

Kastamonu 

Üniversitesi 

İletişim Fakültesi  

“Medya 

Merkezi-Radyo 

Birimi” 

 

 

 

Öğr. Üyesi. Emre 

ERTÜRK ve Medya 

Merkezi- Radyo Biriminde 

çalışan kısmi zamanlı 

çalışan öğrenciler ile 

gönüllü öğrenciler. 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik sürecinde birçok öğrenci 

projenin geliştirilmesinde, 

seslendirilmesinde ve kurgulanarak 

yayınlanmasında aktif görev aldı. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenciler 

koordineli çalışma 

imkânı kazandı ve 

kültürel bir etkinlik 

gerçekleştirildi.  

1.https://w

ww.youtub

e.com/watc

h?v=rXtzIT

_BEiM 

2.https://w

ww.youtub

e.com/watc

h?v=kZPOs

tUW5s0 
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EK-5 Kalite Faaliyetler Gazetecilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Amaç 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve reklamcılık olmak 
üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı akademik personeller ile kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, kültürel yayınlar 
ortaya koymaktır. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama gazetesi olan Kastamonu Gazete Kampüs, 
öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya geçirmesini sağlamayı ve sektöre adım atmadan öğrencileri haberin 
mutfağında yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla okul derslerine ilave olarak öğrencilere eğitimler verilmekte 
ve öğrencilerin sahada aktif olarak çalışması için fırsatlar sunulmaktadır. Üniversitemizin, Fakültemizin ve 
Kastamonu’nun ev sahipliği yaptığı etkinlikler ve bunlarla ilgili haber değeri taşıyan meseleler öğrenciler 
tarafından haberleştirilirken aynı zamanda rutin haberlerin dışında gündeme, sanata, spora, gündelik hayata ve 
çevreye yönelik özel haberler de kaleme alınmaktadır. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

KALİTE YÖNETİM TABLOSU 

 

MEDYA MERKEZİ FAALİYETLERİ 

 

ŞEHRE, ÜNİVERSİTEYE VE FAKÜLTEYE YÖNELİK 

YAPILAN HABERLER 



 

 

 

 

 

Hedef 

Gerçekleştirilen yayınların genel hedefleri uygulama birimleri aracılığıyla üniversitenin ve fakültenin 
görünürlüğünü arttırmak, belirlenen izleyici, dinleyici ve okuyucu kitlesine (öğrenciler, akademisyenler, idari 
personeller, halk vb.) ulaşmaktır. Ayrıca “Medya Merkezi” sayesinde öğrenciler basın-yayın sektörüne yönelik 
eğitimler verilerek onların iş hayatına kazandırılması hedeflenmektedir.  
 

Sorumlu Birim  Medya Merkezi Gazete Birimi 
 

 

Sorumlu 
Kadro 

Dekan: Prof. Dr. Muharrem ÇETİN 
Rts. Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Erdem GÜVEN 
Arş. Gör. Ayça BİLMEZ 
Arş. Gör. Ayşe Sümeyye YAVUZ 
 Kısmi Zamanlı 

Çalışan 
Öğrenciler 

Gizem AZBOY 
Merve YİRMİBEŞ 
 
 

Gönüllü 
Çalışan 
Öğrenciler 

Furkan ALATLI, Elif Emek ÖZDEMİR, Abdullah NOYAN, Büşra SARIDOĞAN, Yasemin KOCAÖZLEN, Yağmur 
KARACA, Necla TUTUŞ, Rüveyda ASLIİPEK, Enes TÜFENK, Berfin ÇAĞDAŞ, Mizgin KAYNAR, Enes ÖZCAN, Şule 
DUR, Saliha AKSALAK, Hasan DURGUT, Melda GÖKCE, Yasin ÖZDEMİR, Şeyma AYDOĞDU, Muhammed Onur 
ÖZMEN, Muhammed Enes ALTINTAŞ, Nigar KERİMOVA, Melek ÇELİK   

Genel Bilgiler 

Gazete Kampüste çevrimiçi olarak faaliyetlerine devam ederken Haziran 2020’den günümüze dek toplam 193 haber 
yayınlanmıştır. Gazetemizde yer alan haberler konu aldıkları yerlere göre şu şekildedir: Fakülteden Haberler, 
Üniversiteden Haberler, Şehirden Haberler 

 

-  

 

- Fakülteden Haberler 

- Üniversiteden Haberler 

- Şehirden Haberler 

 

 

Haber Linkleri http://gazete.kastamonu.edu.tr/ 

Sosyal Medya 
https://twitter.com/gazete_kampus  https://instagram.com/gazete_kampus?utm_medium=copy_link 

 

http://gazete.kastamonu.edu.tr/
https://twitter.com/gazete_kampus
https://instagram.com/gazete_kampus?utm_medium=copy_link


EK-6 Kalite Faaliyetler Reklamcılık 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Amaç 

İletişim Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan “Medya Merkezi”nde; gazete, televizyon, radyo ve Reklam Atölyesi 
olmak üzere dört farklı uygulama birimi bulunmaktadır. Bu birimlerin amacı akademik personeller ile kısmi zamanlı 
çalışan öğrenciler arasındaki iş birliğini geliştirmek aynı zamanda sürdürülebilir, bilgilendirici, kültürel yayınlar 
ortaya koymaktır. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin uygulama birimi olan Reklam Atölyesi, fakültenin 
resmi sosyal medya hesaplarının idaresi, geliştirilen tüm içeriklerin tasarımının yapılması ve paylaşımların alt 
metinlerinin hazırlanması noktasında fakülteye hizmet etmektedir. Ayrıca, her Pazartesi iki oturum şeklinde (I. 
Oturum 15:30-17:30, II. Oturum 17:30-19:30) workshoplar yaparak yaratıcı reklam fikirleri üretmeyi ve 
Ulusal/Uluslararası İletişim/Reklam Yarışmalarına katılmayı ve başarı kazanmayı amaçlamaktadır. 

Hedef 

Reklam Atölyesinin hedefi; farklı fikirlere sahip, alanında marka ve iletişim stratejisi geliştirip uygulayan, reklam 
ve halkla ilişkiler kampanyası yürütürken dijital medya ile geleneksel medyayı etkin biçimde kullanabilen, ekip 
çalışmasına yatkın, edindiği bilimsel bilgiyi pratiğe dönüştürebilen öğrenciler yetiştirmektir. 
 

 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

KALİTE YÖNETİM TABLOSU 

 

MEDYA MERKEZİ FAALİYETLERİ 

 

ÜNİVERSİTEYE VE FAKÜLTEYE YÖNELİK 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 



 

 

 

 

 

 

 

Sorumlu Birim  
 
Medya Merkezi Reklamcılık Birimi 
 

 
Sorumlu 
Kadro 

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN (Dekan) 
Doç. Dr. Ersoy SOYDAN (Sosyal Etkinliklerden ve Atölyelerden Sorumlu Dekan Yardımcısı) 
Doç. Dr. Kemal AVCI (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı) 
Arş. Gör. Halil TAŞTEKİN (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü) 
 Kısmi Zamanlı 

Çalışan 
Öğrenciler 

 
Ahmet TÜRK  
 

Gönüllü 
Çalışan 
Öğrenciler 

Zeynep SAKALLIOĞLU ve ekip arkadaşları, atölye mensupları 

Genel Bilgiler 
2019 yılında faaliyetlerine başlayan Reklam Atölyesi, atölye mensupları ile her Pazartesi iki oturum şeklinde (I. 
Oturum 15:30-17:30, II. Oturum 17:30-19:30) reklam üzerine workshoplar yaparak yaratıcı reklam fikirleri 
üretmektedir. 

Sosyal Medya 
Hesabı 

Instagram: https://www.instagram.com/ku_reklamatolyesi  

 

https://www.instagram.com/ku_reklamatolyesi


EK-7 Kalite Hedef ve Riskler  

Planlar Başlığının Altında “Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı” sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz… 


