


Hacettepe’de İletişimci Olmak

• 2005 yılında kurulan Fakültemiz, yüksek lisans ve 
doktora alanında eğitim vermekte, Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde bulunan diğer 
fakültelerde ve yüksek okullarda lisans düzeyinde 
zorunlu ve seçmeli çok sayıda ders açmaktadır.

• Sahip olduğu nitelikli eğitim kadrosu ile iletişim 
alanına önemli katkılar sağlamakta, farklı 
alandan öğrencilere yeni ufuklar sunmaktadır.

• Fakültemiz iletişim eğitiminde, kültür merkezli 
bir bakış benimseyerek, öğrencilerin sadece 
meslek hayatlarına değil toplumla ilişkilerine de 
katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 



İki Bölümden ve Bunlara Bağlı
Altı Ana Bilim Dalından Oluşmaktadır

İletişim Bilimleri Bölümü

o Toplum ve İletişim Ana Bilim Dalı

oKültürlerarası İletişim Ana Bilim Dalı

oMedya Çalışmaları Ana Bilim Dalı

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

o Sinema Ana Bilim Dalı

o Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı

o Radyo Televizyon Ana Bilim Dalı



• Fakültenin akademik kadrosu sosyal bilimlerdeki hakim gelenekleri ve güncel 
tartışmaları iletişim bilimleri ile ilişkisi içinde ele alan bir geleneğe yaslanmaktadır.

• Gerek açılan derslerde gerekse de akademik personelin kendi yürüttüğü çalışmalarda 
hakim olan bu gelenek disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır.

• Böylesi bir yaklaşımı lisans ve lisansüstü düzeyde açılan derslerin niteliksel 
zenginliğinde ve çeşitliliğinde de görmek mümkündür.

Disiplinlerarası Bilim ve Eğitim Anlayışı,
Nitelikli Akademik Kadro



Lisansüstü Programlarımız

1. İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Programdaki dersler, çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde 
tartışılmasına olanak verecek ve Avrupa Üniversitelerinin yüksek lisans 
programları ile denklik sorunu yaratmayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Program, sosyal ve teknolojik değişmelere uyum sağlayabilecek, kendini 
yenileyen bir program olarak planlanmıştır. 

Programda yer alan dersler, öğrencilerin tez aşamasında ihtiyaç duyacakları 
kuramsal dayanakları sağlamanın yanında, onların güncel sorunları 
tartışabilecek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirilebilecek bir bilgi 
birikimine sahip olmalarını da amaçlamaktadır.



Lisansüstü Programlarımız

2. Kültürel Çalışmalar ve Medya Yüksek Lisans  Programı

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin akademik kadrosunun ilgi alanları 
ve teknik yeterlilikleri açısından, alanın disiplinlerarası doğasına ve yöntemsel 
zenginliğine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Programdaki dersler sayesinde öğrencilerimiz bir yandan bu alanın özgül bilgi 
birikimini edinirken, bir yandan da dünyada ve Türkiye’de birey-medya-toplum 
etkileşimi sonucu ortaya çıkan sosyo-kültürel, toplumsal ve politik gerilimlerin 
analizinde ve bu gerilimlere dair politika üretim süreçlerinde başvurulabilecek 
akademik birikimin üretilmesine katkı sunabileceklerdir.



Lisansüstü Programlarımız

3. İletişim Bilimleri Doktora Programı

Programda tıpkı İletişim Bilimleri Yüksek 
Lisans Programı’na olduğu gibi iletişim, 
disiplinlerarası bir alan olarak kavranmakta, 
programın dersleri alandaki güncel ve ileri 
düzeydeki teorik ve metodolojik yaklaşımları 
içermektedir. 

Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin esas alındığı 
programda, iletişim alanına özgül katkılar 
sunabilecek araştırma ve çalışmaların yapılması 
amaçlanmaktadır.



Lisansüstü Derslerimizden…

• Filmsel Anlatı

• İletişim Etnografisi

• Görsel Kültür ve İdeoloji

• Çağdaş Medya Tartışmaları

• Yeni Medya Çalışmalarına Giriş

• Toplumsal Cinsiyet ve Dil

• Erkeklik Kültürleri

• Türkiye’de Kültür Politikası

• Ortadoğu’da Kültür ve Siyaset

• Medya ve İdeoloji

• Medya ve Kamusal Alan

• Medya ve İnsan Hakları

• Kültürlerarası İletişimde Kuramsal Tartışmalar

• Duygular Sosyolojisi

• Kadın Anlatıları

• Televizyon Çalışmaları

• Yeni Türkiye Sineması

• Dijital Kültürler



Lisans Eğitimi

Fakültemiz iletişim kavramına getirdiği tanım ve alana yaklaşımda benimsediği geleneği 
arkasına alarak farklı fakülte ve yüksekokul öğrencilerine de katkı sunmaktadır.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulunun da dahil olduğu çok 
sayıda Hacettepe bileşenine iletişim lisans dersleri açmaktadır. 

Bu derslerle iletişim bilimi ile çeşitli bilim dallarını buluşturmakta, öğrencilerin 
profesyonel yaşamlarına olduğu gibi kişisel gelişimlerine de katkı sunmaktadır.



Lisans Derslerimizden…

• Eleştirel Medya Okuryazarlığı

• İletişim Bilimine Giriş

• İletişim: Dilbilimsel Yaklaşımlar

• Sağlık İletişimine Giriş

• Sağlık İletişiminde Güncel Tartışmalar

• Sağlıkta İletişim

• Çağdaş Türk Toplumu

• Uygarlık Tarihi

• Kültürlerarası İletişim



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

• Fakültemiz verdiği akademik ve teorik eğitiminin yanı sıra uygulama 
birimleri ile de Üniversite’nin önemli bir bileşenidir.

• Başta İletişim Bilimleri Bölümünde lisansüstü eğitim gören öğrenciler olmak 
üzere farklı fakülte ve yüksek okullara kayıtlı öğrencilerimize de açık olan 
uygulama birimleri, ulusal ve uluslararası alanda önemli ve ses getiren 
çalışmalar üretmektedir.

• Belgesel ve tanıtım filmleri ile Üniversitemiz farklı platformlarda temsil 
edilmekte, atölye çalışmaları ve workshoplar ile de uluslararası arenadaki 
görünürlüğü arttırılmaktadır. 



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

•Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

•Fotoğrafçılık Atölyesi

•Masaüstü Yayıncılık ve Görsel Tasarım Atölyesi

•Prodüksiyon Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

• Türkiye’deki ilk ve tek kurumsal dijital hikaye anlatımı merkezi

• Ulusal ve uluslararası proje işbirlikleriyle yürütülmüş ellinin üstünde atölye çalışması

• Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi İletişim Fakültesi bünyesindeki çalışmalarını 2009 
yılından beri sürdürmektedir. Atölye, teknolojik gelişmelere de yaslanarak kişisel ve  
toplumsal bellek alanında kolektif  bir üretim yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası çeşitli 
partnerlerle işbirliği içinde yürütülen çalışmalarda sadece iletişim fakültesi öğrencileri 
değil farklı fakültelerden öğrenciler de aktif görev almaktadır. 

• Söz konusu katılım için ilgililerin Fakültenin resmi internet sitesinde yer alan Dijital 
Geyikler başvuru formunu doldurmaları yeterlidir. Kolektif, eşitlikçi ve demokratik bir 
çalışma sürecine katkı sağlayarak göç, kadın sorunu, gündelik yaşam ve deneyimler gibi 
çeşitli toplumsal konuları içeren etkinliklerin bir parçası olabilirsiniz. 
(http://www.iletisim.hacettepe.edu.tr/pdata/index.php?page_id=293) 



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Dijital Hikaye Üretim Süreci

Dijital hikaye anlatım atölyelerinde kolaylaştırıcıların 
yön verdiği çeşitli aşamalar takip edilerek katılımcıların 
2,5-3 dakikalık kişisel otobiyografik anlatılarını multi-
medya uygulamaları kullanarak oluşturmalarına  
yardımcı olunmaktadır. Böylece kişisel anlatılar 
arşivlenip kayıt altına alınmakta, çeşitli konularda 
toplumsal bilinç ve bellek oluşturulmasına katkı 
sağlanmaktadır. Atölye bu bağlamda gerek Türkiye’de 
gerekse de yurtdışında çeşitli kurum, kuruluş ve sivil 
toplum örgütleriyle ortak çalışma yürütmektedir. Bu 
çalışmalar sonucunda workshoplar, sergiler ve 
konferanslar düzenlenmiştir. 

www.dijitalhikayeler.org

www.digitalstoryhub.org

http://www.dijitalhikayeler.org
http://www.digitalstoryhub.org


İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi Çalışmalarından Bazıları

1. Kurum içi atölyeler
HÜ Kurum Kültürünü Geliştirmek için Dijital Hikaye Anlatımı Projesi - BAB Destekli
Örn. Erasmus Maceram DHAA, Dijital Geyikler DHAA, Engelsiz Hacettepe DHAA

2. Kurum dışı ortaklıklar

• Sivil toplum örgütleriyle  toplumsal fayda için yürütülmüş olan atölye çalışmaları

• Üniversite ve toplumun farklı kesimleri arasında köprü kuran bir etkinlik olma özelliği
Örn. Kadın Koalisyonu Dijital Hikaye Anlatımı Atölyeleri

3. Uluslararası Ortaklarla çalışmalar

• “Olur Mu Hiç Çalışmamak” Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi - Georg Ohm Nuremberg
Üniversitesi ile Almanya

• HERE and THERE Digital Storytelling Workshop - Monash Üniversitesi ve ACMI 
işbirliğiyle, Melbourne Avustralya



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi

• İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık Atölyesi, İletişim Fakültesi öğrencilerinin yararlandığı bir 
uygulama atölyesidir. Atölye kapsamında bir sayısal fotoğraf ünitesi ve bir fotoğraf stüdyosu 
bulunmaktadır. 

• Fakülte öğrencilerine, iletişim uygulamaları dersi kapsamında uygulamalı fotoğraf eğitimi 
verilmekte, ayrıca öğrenciler hazırlayacakları projeler için atölyenin tüm imkânlarından 
faydalanabilmektedir.

• Tüm üniversitenin katılımına açık  Foto-röportaj Atölyesi, Stüdyo Aydınlatması Atölyesi gibi 
atölyeler düzenlenmekte, diğer bölüm ve fakültelerle de işbirliği içinde çalışılmaktadır.

• Diş Hekimliği Fakültesi için Klinik Fotoğrafçılık Atölyesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ile birlikte yarı felçli hastalarla birlikte rehabilitasyon 
amaçlı bir fotoğraf atölyesi düzenlenmiştir. 

• Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü ile birlikte Aziz Nikola (Noel Baba) Müzesi kazı ve 
restorasyon projesi, Ayasofya İkonaları Restorasyon Projesi kapsamında düzenli olarak 
görsel üretimi çalışmaları yapılmaktadır. 



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi



Fotoğraf Atölyesi’nde Hacettepe 
Üniversitesi tanıtımına yönelik 
öğrencilerin de katılımıyla çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
kapsamda Hacettepe Üniversitesi Sanal 
Tur Projesi yürütülmüş ve bir web 
uygulaması olarak 
http://360.hacettepe.edu.tr/
adresinde hizmete sokulmuştur.

Çeşitli dönemlerde üniversite tanıtım 
katalogları üretilmiş olup ve 
gerektiğinde tanıtıma yönelik çeşitli 
görsel üretimleri yapılmaktadır.

İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Fotoğrafçılık Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Masaüstü Yayıncılık ve Görsel Tasarım Atölyesi

• Atölye, daha çok basılı iletişim araçlarının tasarım ve baskıya hazırlık süreçlerini 
tanımlamakta kullanılan geleneksel masaüstü yayıncılık biçimlerinin yanı sıra yeni 
medya (internet), etkileşimli medya (multimedya), çizgi animasyon, grafik 
animasyon gibi dijital ve multi-platform iletişim araçlarının tasarım, uygulama ve yayın 
süreçlerinin öğrenim ve deneyim etkinliklerini içermektedir.

• Katılımcılarda, profesyonel anlamda yeterli bir iletişim projesinin tasarımı için gereken 
stratejik ve teknik birikimin sağlanması hedeflenmektedir.

• Katılımcılardan, içeriği kendileri tarafından belirlenmiş birer projenin tasarım / 
uygulama / yayın aşamalarını bireysel olarak ya da ekip çalışması içinde 
gerçekleştirmeleri beklenmektedir.



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Masaüstü Yayıncılık ve Görsel Tasarım Atölyesi Projeleri

Yazılım ve Görsel Tasarım Çalışmaları

• Akademik Ağ ve Kişisel İçerik Yönetimi Projesi

• Hacettepe Üniversitesi Sanal Tur Projesi

• Moment e-Dergi ve Açık Dergi Sistemi Projesi

• Fakülte Etkinliklerinin ve Projelerinin Afiş, Logo, 

Broşür ve Mikro Web Siteleri 

Atölye Çalışmaları

• 2B Animasyon Atölyesi (2014 - 2015)

• İnternet Yayıncılığı Atölyesi (2014 - 2015)



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Prodüksiyon Atölyesi

• Prodüksiyon Atölyesi; öğrencilere film yapım-
yönetim süreçleri konusunda temel bilgileri 
vermeyi, kamera ve kurgu uygulamalarını 
göstermeyi, öğrencileri ekip çalışmasıyla ilgili 
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

• Toplumsal hafızayı güçlendirmek ve kültürel 
gelişmeye katkı sağlamak amacıyla belgesel filmler 
hazırlanmakta, ulusal ve uluslararası belgesel 
yapımların gösterimi gerçekleştirilmektedir. 

• Ayrıca Hacettepe Üniversitesi’nin kurumsal imaj ve 
toplumsal prestijine katkı sağlamak amacıyla 
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin 
(konferans, konser, şenlik vb.) video kayıt ve 
kurguları yapılarak HÜ İnternet TV’ye içerik 
sağlanmaktadır.



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Prodüksiyon Atölyesi



İletişim Uygulamaları Birimlerimiz

Prodüksiyon Atölyesi Etkinliklerinden Bazıları

• Etkinlik Videoları (Çekim-Kurgu)

• “İletişim Bilimciler İletişimi Konuşuyor”

• HÜ Rektörlük Türk Halk Müziği Korusu Konser “96 Yıl Önce Ankara’ya Doğan Güneş”

• HÜ Kariyer ve Staj Fuarı 2016

• Kolloqium - Ümit Kıvanç – Belgeselci, Gazeteci, Yazar “IŞİD ve Vahşetin Yönetimi”

• NTV – Adil Oyun Programı - Rıdvan Dilmen, Hidayet Türkoğlu

• “Prof. Dr. Aziz Sancar Hacettepelilerle Buluşuyor”

• İç Paydaşlar Paylaşım Çalıştayı:  Uygulamalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

• Kurucumuz Prof. Dr. İhsan Doğramacı’yı Anma Günü

• Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri

• İletişim Fakültesi Belgesel Haftası

• TRT Belgesel Kanalı “İRİS” adlı Belgesel Program (13 Bölüm) (İnsan ve Mekan Öyküleri

• Tez-Koop-İş Toplumsal Cinsiyet Atölyesi Çekimleri



Konferanslar

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi gerek 
ulusal gerekse de uluslararası düzeyde alanında 
öncü konferanslara ev sahipliği yaparak sosyal 
bilimler alanına önemli katkılar sunmaktadır.

Uluslararası Konferanslar

• InAsea Conference (2009)

• CREATE, ACT, CHANGE: The 5th International 
Digital Storytelling Conference (2013)

Ulusal Konferanslar

• 3. Siyasal Psikoloji Konferansı, 2017



5. Uluslararası Dijital Hikaye Anlatımı Konferansı



Moment Dergi

Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi 
İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez 
çevrimiçi olarak yayınlanan, uluslararası 
hakemli bir dergidir. Dergimiz kültürel 
çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal 
perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla 
katkıda bulunmak amacındadır. 

Dergi ilk yayınlandığı tarih olan 2014 
yılından itibaren sırasıyla, “Çağın Ruhu ve 
Karşı Hegemonya”, “Bellek”, “Göç”, “Kadın 
Anlatıları”, “ Pop İslam” başlıkları ile 
çıkmıştır. Moment’in “Sinema ve Politika” 
başlıklı sayısı Aralık ayında yayımlanacaktır.

www.momentdergi.org



Söyleşiler ve Film Gösterimleri



Uluslararası Hareketlilik ve Erasmus+

• Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi hayata geçirdiği ikili anlaşmalarla uluslararası 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının güçlü bir ortağı konumundadır.

• Çok sayıda yabancı öğretim üyesi ve öğrenci  fakültemizde araştırmacı olarak 
bulunmuş, benzer bir biçimde öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz akademik 
araştırmalarını ve çalışmalarını yürütmek için yurtdışına gitmiştir.



Uluslararası Ağ

• University of Applied Sciences for Media, Communication and Business Administration
(HMKW), Berlin, Almanya

• University of Mannheim, Mannheim, Almanya

• Georg Simon Ohm University of Applied Sciences Nuremberg, Nuremberg , Almanya

• University of Vienna, Viyana, Avusturya

• ESTICE, Lille Catholic University, Lille, Fransa

• Sapienza University, Roma, İtalya

• Vilnius University, Vilnius, Litvanya

• University of Athens, Atina, Yunanistan

• Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle , Hollanda



Ve Biz…

İletişim Fakültesi, Üniversitemizin güçlü 

akademik geleneğini arkasına alarak kısa 

zamanda çok yol almış ve almaya da 

devam etmektedir. Benimsediği 

akademik yaklaşım ile Türkiye’deki 

hakim  iletişim geleneklerine uymaktan 

çok kendi geleneğini yaratmış, benzeri 

fakülteler arasında ön plana çıkmıştır.



Ve Biz…

İletişim akademisyeni olmayı amaçlayan adaylar için ilk tercih 

konumunda olan fakültemiz, teoride ve pratikte öncü çalışmalara imza 

atmış ve atmayı da sürdürmektedir. 




