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İletişim Fakültesi Kalite Komisyonu’nun 17.11.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı kararı ile fakültenin web 
sayfasında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 
 
 



 
 

 

NÖHÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

UZAKTAN EĞİTİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  
 

1) Birimde uzaktan/karma programların tasarımı ve onayına ilişkin tanımlı ve sistematik 

süreçler nelerdir? (Tüm Akademik Birimler) 

 

03.09.2020/199 sayılı Senato kararı gereğince 2020-2021 Güz döneminde tüm dersler uzaktan 

eğitim yöntemi ile yürütülmektedir. Uzaktan ve örgün ders oranlarının planlaması, YÖK’ün ve 

Üniversitemiz Senatosunun ilgili kararları uyarınca yapılmaktadır.  

 

 

4) Uzaktan/karma eğitim süreçlerine özgü olarak belirlenen öğrenme yöntem ve 

yaklaşımları nelerdir? Bu yöntemler bireysel farklılıkları, engelleri ya da erişim kısıtlarını 

gözetmekte midir? Bunları izlemek ve iyileştirmek için neler yapılmaktadır? (Tüm 

Akademik Birimler) 
 

Uygulama ağırlıklı derslerde öğrenci sunumlarının video ile gerçekleştirilmesi, öğrencilerin 

çevrimiçi derslerde canlı sunum yapmaları, öğrencilere blog yazdırılması, alandan uzman 

konukların canlı derslere konuk olarak katılımının sağlanması gibi yöntemler uygulanmaktadır. 

 

Kanıt 1: Sosyal Sorumluluk Dersi Projeleri  

Kanıt 2: Popüler Kültür Dersi Videolu Sunum Ödevi  

Kanıt 3: Kişilerarası İletişim Dersi Blog Yazımı Ödevi 

Kanıt 4: Ölçme ve Değerlendirme Dersi Canlı Ders Öğrenci Sunumları 

Kanıt 5: Ölçme ve Değerlendirme Dersi Canlı Ders Konuğu CV Yazma Eğitimi 

Kanıt 6: İletişim Hukuku Dersi Ödev Örneği (Ters/Yüz Öğrenme) 

 

 

5) Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde kullanılmak üzere belirlenen ölçme-değerlendirme 

yöntem ve yaklaşımları nelerdir? Değerlendirme biçim ve araçları öğrencilerin erişim 

farklılıklar kapsayacak biçimde çeşitlendirilmiş midir? Bunları izlemek ve iyileştirmek için 

ne yapılmaktadır? (Tüm Akademik Birimler) 

 

2019-2020 Bahar döneminde uzaktan yapılan derslerde ara sınav ve genel sınavların yerine 

öğrencilerden ödev istenmiş olup teknik yetersizliklerden kaynaklanan erişim problemlerinin 

çözümü için ödevlerin teslim süresi ve şeklinde esneklik sağlanmıştır.  

2019-2020 Bahar döneminde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencilerinin stajlarını iş 

yeri stajının yanı sıra alandan uzman bir kişi ile görüşmeye dayanan Staj Raporu şeklinde 

sunabilmelerine imkân sağlanmıştır.  

 

Kanıt 7: Yazılı ve Sözlü Anlatım Dersi Ara Sınav ve Final Sınavı Örneği 

Kanıt 8: Staj Komisyonu Kararı ve Öğrenci Bilgilendirme Duyurusu  

Kanıt 9: Örnek Staj Raporu  

 

 

 

 



 
 

 

6) Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğrenci geri bildirimleri hangi yöntemlerle 

alınmaktadır? Bu yöntemler nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir? (Tüm Akademik 

Birimler) 

 

Uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin öğrenci geri bildirimleri OGRİS’teki mesajlaşma modülü, 

email, WhatsApp gibi kanallar üzerinden alınmaktadır.  

Ayrıca öğretim elemanları tarafından belirlenen gün ve saatte öğrenciler ile çevrimiçi görüşmeler 

gerçekleştirilmektedir.  

 

Kanıt 10: WhatsApp, MERGEN, OGRİS Mesaj Örnekleri 

Kanıt 11: Online Görüşme Saati Örneği (İletişim Hukuku Dersi İzlencesi) 

Kanıt 12: Ölçme ve Değerlendirme Dersi Öğrenci Görüşme Saati 

 

 

7) Öğretim elemanlarının uzaktan/karma eğitim süreçlerine dönük teknik ve pedagojik 

yetkinliklerini arttırmak için neler yapılmaktadır? Yetkinlik geliştirmede süreklilik 

sağlanabilmekte midir? Bu etkinlikler nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir? (Tüm 

Akademik Birimler) 

 

Üniversitemiz tarafından yapılan eğitimlere fakültemiz öğretim elemanlarının katılımları 

sağlanmıştır.  

 

Kanıt 13: E-Eğiticilerin Eğitimi Öğretim Elemanı Katılım Listesi  

Kanıt 14: Grafik Tablet Kullanım Eğitimi Talep Listesi 

 

 

9) Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrencilere öğrenme kaynağı ve materyalleri hangi 

yollarla sağlanmaktadır? Bu süreç nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir? (Tüm Akademik 

Birimler) 

 

Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilere internet linkleri, videolar, dijital kitaplar, ses dosyası gibi 

öğrenme kaynağı ve materyalleri MERGEN öğrenme yönetim sistemi ile çeşitli dijital platformlar 

(Google Drive, Youtube, One Drive vb.) üzerinden paylaşılmaktadır.  

 

Kanıt 15: Araştırma Yöntemleri Dersi Google Drive Paylaşımları 

 

 

13) Uzaktan/karma eğitim süreçlerinde öğrencilerin motivasyonları ve öğrenme 

etkinliklerine katılımlarını artırmaya yönelik olarak sunulan destek hizmetleri nelerdir? 

Bunlar nasıl izlenmekte ve iyileştirilmektedir? (Tüm Akademik Birimler)  

 

Canlı derslerin öğrencilerin talepleri doğrultusunda katılabilecekleri gün ve saatlerde de tekrar 

edilmesi imkânı sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANITLAR 
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STAJ RAPORU 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRENCİNİN  
 

ADI: ………. 

SOYADI: …………. 

NUMARASI:17…… 

BÖLÜMÜ: HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 

 

 
 

NİĞDE 
 



 



GÖRÜŞME  

2019 – 2020 Eğitim Öğretim yılının yazında yapılması planlanan “Staj Uygulaması”, Covid – 19 salgını 

nedeniyle, sadece bu dönemlik geçerli olmak üzere, son sınıf lisans, ön lisans öğrencilerine birden fazla 

seçenek sunulmuştur.  Bunlar; İş Yeri Stajı, Üniversitede Staj ve Uygulama Ödevi şeklindedir. Özellikle, 

son sınıf öğrencilerinin öğretimlerinin uzamaması için uygulamaya geçirilen bu sistem dahilinde, Staj 

çalışması yerine, bulunulan bölgedeki iş yeri stajı yapmaya uygun iş yerleri ve koşullar 

sağlanamamasından dolayı uygulama ödevi şeklinde yapılması uygun görülmüştür.  

Bu kapsamda, görüşmeye uygun görülen iş yeri sahipleri ile iletişime geçilmiştir. Fakat pandeminin 

seyrinden dolayı, olumlu geri dönüşler alınamamıştır.  Görüşme yapmayı kabul eden iş yeri sahipleri ise 

şehir dışı yolculuğu gerektirmesinden dolayı çekimser kalmış hatta olumsuz dönüşler ya da hiç 

dönüşlerin olmadığı durumlar bile yaşanmıştır. Şehir dışı yolculuklar için genelde, 14 günlük karantina 

uygulaması talep edildiği bile olmuştur. 

 Bu durumlar, göz önünde alınılarak, çözüm arayışı içine girilmiş ve en iyi çözümün, mail yolu ile uzaktan 

röportaj olduğuna karar verilmiştir. Bu kapsamda, XXXX ajans kurucu ve yöneticisi konumunda bulunan, 

alanında uzaman D… A…’a aşağıdaki şekilde mail gönderilmiştir; 

Alıcı: info@..... 

  Merhaba  

İyi günler, benim adım A…. S….. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu yılın sonunda yazın zorunlu staj yapmamız 

öngörülmüştü ama pandemiden dolayı Üniversite yönetimi 2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılına mahsus olmak üzere stajlarımızı "Uygulama Ödevi" olarak yapılmasını uygun ve 

gerekli görmüştür. Bu uygulama ödevinde ise görevimiz alanında uzman Halkla İlişkiler 

ya da Reklam ajanslarında görevli kişilerle röportaj yapmak. Pandemi sürecinde ise yüz 

yüze röportaj yapmak sağlıklı bir durum gibi görünmediği için çözümü uzaktan ya da 

mail yoluyla röportaj yapmakta buldum. Bunun için ajansınızda çalışan bir kişiye birkaç 

soru sormam ve bunları cevaplayıp imzalayarak bana ödevimde yardımcı olabilir 

misiniz?  

İlginize şimdiden çok teşekkür ederim. 

Sağlıklı Günler dilerim 

A…. S…. 

Derya Aslan’dan gelen cevap; 

Merhaba. Sorularınızı gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim 

D…. A….. 

Genel Koordinatör 

 

mailto:info@citipr.com


Merhabalar,  

Öncelikle çok ama çok teşekkür ederim ödevimde yardımcı olduğunuz için. Size 2 farklı 

dosya gönderiyorum. Word belgesinde sizden cevaplamanızı istediğim sorular var, 

sorular biraz zamanınızı alabilir, şimdiden bunun için özür dilerim. Pdf olarak 

gönderdiğim belgede ise imza gerekiyor. Zamanınızı ayırdığınız için tekrar teşekkür 

ederim.  

Sağlıklı Günler Dilerim. 

Bu mailden sonra, D… A…’dan gelen cevap; 

A… Hanım merhaba. İlk birkaç soru dediğiniz için kabul ettim. Ancak hemen ardından 

sorular zaman alabilir yazmışsınız ve neredeyse 30 tane soru var. Şimdi siz bir iletişim 

öğrencisi olarak ilk mailinizi okuyanı yanıltmayacak şekilde dürüstçe tekrar yazın. Ben 

de mailinizi tekrar cevaplayayım ve öyle ilerleyelim. Ödevinizi tamamlamayı 

başarırsanız başına da bu yazışmaları ekleyesiniz. Başarılar dilerim.  

Gelen cevaptan sonra, mail tekrar kontrol edildi ve D… Hanım’ın doğru bir noktaya parmak bastığı 

üzülerek fark edildi. Gönderilen cevap; 

Merhaba D…. Hanım,  

Öncelikle sizden özür dilememe müsaade edin. İlk maili atarken nasıl "bir kaç soru" 

yazdım inanın bilmiyorum. Sizin maili gördükten sonra tekrar kontrol edince böyle bir 

hatayı fark ettim. Sonuçta "Staj Ödevi" bu bahsettiğimiz. Size karşı niyetim kesinlikle 

dürüst olmamak ya da kandırmak değildi. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Maili 

düzeltiyorum;  

D… Hanım’dan gelen cevap; 

Perşembe günü yazılı olarak ya da ses kaydıyla cevapları size ulaştırırız. İyi çalışmalar 

Gelen maile aşağıdaki şekilde dönüş yapıldı; 

Yanlış anlaşılma için tekrar özür dilerim cevaplarınız içinde şimdiden teşekkür ederim 

elinize ve emeğinize sağlık  

Sağlıklı günler  

Aradan geçen birkaç gün sonunda Derya Hanım aşağıdaki şekilde dönüş yaptı; 

A… Hanım merhaba, 

Bana telefon numaranızı gönderir misiniz? Size ses kayıtlarını whatsapp dan ileteceğim. 

Sevgiler. 

D… A… 



Bunun üzerine, D… Hanım’a telefon numarası iletildi. Derya Hanım, WhatsApp üzerinden cevapları ses 

kaydı şeklinde gönderdi. Ayrıca, imzalanması gereken bölümü imzalayıp fotoğrafını gönderdi. Orijinal ses 

kayıtları ve imzaladığı ve remini çekip aynı uygulama üzerinden gönderdiği fotoğraf aşağıdaki linkte 

belirtilmiştir.  

• Ses Kayıtları 

https://drive.google.com/drive/folders/1b0_jYVFFJ3ZaE2o9VhCHRGB_8Ff6_xWQ?usp=sharing 

 

• Fotoğraf  

https://drive.google.com/file/d/1bqge1Mm4AQsjrt3fYyFw77pxC3fRZpr-/view?usp=sharing 

 

Görüşmecinin, Derya Hanım için hazırladığı ve sorduğu sorular, koyu olarak yazılmış ve görüşme 

sonunda, görüşmecinin adı AGS (A… S…) şeklinde kısaltılmıştır. Görüşülen kişi olan D… A…’ın 

cevaplarında ise DA kısaltması kullanılmıştır.  

Görüşülen Kişi ile İlgili Sorular: 

1. Cinsiyet: Kadın  

2. Yaş: 44 

3. Eğitim: Lisans, Yüksek Lisans 

4. Lisans mezuniyet alanı (varsa): 

✓ İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü (Lisans) 

✓ İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (Yüksek Lisans) 

✓ Beykoz Üniversitesi Gösterge Bilim ve İletişim (Yüksek Lisans)(Devam ediyor) 

5. Çalışılan Departman: XXXPR’ın kurucu ve yöneticisi 

6. Departmanda yürütülen görev:   

✓ CitiPR marka ve iletişim danışmanlığı  

✓ Sosyal medya danışmanlık şirketinin kurucusu ve yöneticisi 

✓ Bütün hem ekibi yönetmek hem de müşterilerle ilgilenmek, pazarlama, muhasebe, finans  

7. Kurumda toplam çalışma süresi: 10 yıl 

8. Mevcut yürütülen görevde çalışma süresi:  27 yıl  

9. Önceki alan / alan dışı iş deneyimleri:   

DA: Merhaba Ayşe Gül Sezgin'in staj raporu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim 

Fakültesi’nden Ayşegül Sezgin’in Uygulama Ödevi için gönderdiği soruların cevaplarını 

vermeye çalışacağım. 44 yaşındayım. Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ilk lisans diplomamı 

aldım.  Fakültem Siyasal Bilimler Fakültesi fakat bizim şansımız vardı. 2001 mezunuyum ben. 

Biz medya iletişim halkla ilişkiler gibi bölümlerden ders alabiliyorduk istediğimiz kadar. Betül 

Mardin beni hocalarım arasındaydı ve diğer iletişimci hocalarımızdan da ders seçebildik. Hem 

siyasal iletişim, hem siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve aynı zamanda da halkla ilişkilerden, 

medya iletişim sistemlerinden dersler alabilerek mezun oldum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne 

satış pazarlama eğitimi aldım. 9 aylık bir eğitimdi, sertifika programıydı ve ardından kendi 

şirketimi kurmadan daha önce MBA yüksek lisans Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı 

yaptım. Şu anda da Beykoz Üniversitesi’nde Gösterge Bilim ve İletişim Tasarımı yüksek 

lisansımı yapıyorum.  Yanı sıra Bilgi Üniversitesi’nde bilgi eğitimde sertifika programlarında 5 

yıl ders verdim. Betül Mardin ekibinde şu anda da Beykoz üniversitesinde meslek 

https://drive.google.com/drive/folders/1b0_jYVFFJ3ZaE2o9VhCHRGB_8Ff6_xWQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bqge1Mm4AQsjrt3fYyFw77pxC3fRZpr-/view?usp=sharing


yüksekokulunda yine kendi alanında liderlik, ekip çalışması, girişimcilik gibi dersler veriyorum. 

Bütün bölümler ders seçebiliyorlar, benim derslerimi seçebiliyorlar meslek yüksekokulundaki.  

Çalışılan departman Ben XXXPR marka ve iletişim danışmanlığı, sosyal medya danışmanlık 

şirketinin kurucusu ve yöneticisiyim dolayısıyla departmanda yürüttüğüm görev aslında bütün 

hem ekibi yönetmek hem de müşterilerle ilgilenmek, pazarlama, muhasebe hepsi giriyor 

finans. Tamamı ile ben ilgileniyorum. Zaten bunların eğitimli aldım ve üniversiteye daha 

başlamadan öğrenci iken de çalışmaya başladığım için sahada ve çalışma hayatında yeterince 

tecrübem olduğunu düşünüyorum. Kendimi bildim bileli yani bu anlamda kolejden mezun 

olduktan sonra, Üsküdar Özel Doğan Koleji mezunuyum, çalışmaya başladım. Onların hepsinin 

faydasını iş hayatındaki kendi işimi yürütürken de gördüm.  

Kurumda toplam çalışma süresi, bu ajansı 10 yıllık ajans. Görevde çalışma süresi ise 44 

yaşındayım. 93 yılında mezun olduktan sonra kolejden hemen İstanbul FM’in Halkla İlişkiler 

Departmanında, Reklam Halkla İlişkiler Departmanında işe başladım. Dolayısıyla halkla ilişkiler 

mesleği seçtim diyebilirim. Orada sevdim. O dönemde özel radyo sayısı azdı. Power FM vardı, 

Radyo Mega vardı, İstanbul FM vardı, devlet radyoları vardı. Gerçekten radyoların parlak 

olduğu bir dönemdi. Biz çok organizasyonlar yapardık. Bir radyo yani yayın kuruluşunun 

Reklam – Halkla İlişkilerinde çalışmak gerçekten çok zevkliydi. Dolayısıyla hani 2020 - 93 

dediğinizde benim çalışma deneyiminde çıkıyor. Önceki alan dışı deneyimler aslında yani ben 

kendi profesyonel yürüttüğüm meslekle ilgili alanlarda çalış hep ama kamera önünde, kamera 

arkasında, yani televizyon geçmişinde var. Ekonomi programı sundum Kanaltürk’te.  

CineCinema ve festivalde yayın programlarını 5 yıl sundum Cine5’te.  Ve sanat kültür sanat 

programı ve televizyonda çok farklı projelerim de oldu. Medical Channel’da XXXXX canlı yayın 

programı sundum. ATV Haber’de kamera arkasında çalıştım. Staj deneyimi mi orada yaptım. 

Dolayısıyla bizim şu anda yürüttüm mesleğe katkıda bulunacak yani pazarlama müdürlüğü, 

kurumsal iletişim departmanı sorumluluğu gibi değişik kurumsal şirketlerde de çalışarak en 

sonunda kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Unuttuğum şu an söylemeyi unuttum adı 

aklıma gelmeyen alanlarda olabilir ama hepsi benim şu anda yaptığım işe katkı sağlayacak 

disiplinlerde deneyimlerde.  

Kurum/Kuruluş ile İlgili Sorular: 

1. Kurum/kuruluşunuzun faaliyet süresi  

DA: Kurum kuruluşun faaliyet süresini söyledim. XXXPR yaklaşık 10 yıllık bir çalışanların yıllık 

bir ajans. 

2. Bir sakıncası yoksa birim çalışanlarının yıllık gelirlerini öğrenebilir miyiz? 

DA: Çalışanların yıllık gelirlerini şu anda söyleyebilmem çok mümkün değil açıkçası. 

İş/Görev ile İlgili Sorular: 

1. Kurumdaki iş tanımınız belirli midir, nasıldır? 



DA: Kurumdaki iş tanımamızı belli. Nasıl herkesin görevleri var, görev tanımı var. müşteri 

temsilcisi, editör, metin yazarı, halkla ilişkiler sorumlusu, stajyer, işte yönetici muhasebeci 

bunların hepsini grafiker, fotoğrafçı herkesin tanımları belli. Görevleri de belli.  

2. Mesleğinizin gerektirdiği temel özellikler ve vasıflar nelerdir?  

DA: Bizim mesleğimizin gerektirdiği temel özellikler ve vasıflar aslında, temel özelliğiniz 

kendinizle barışık olmanız çünkü iletişim sürecini yürütürken profesyonel davranabilmek için 

önce kendiniz ile mutlu olmanız barışık olmanız çok önemli bence. Çünkü gün içinde karşı 

karşıya kalınan diyalogları yönlendirmek, sürdürmek ve bunu bir kurum adına yapmak için 

gerçekten kendinizle barışık olmanız gerekiyor ve Türkçe’yi güzel kullanmanız, beden dilini, 

ifadelerinizi,  fiziksel özelliklerinizi bunun içine temiz olmak, derli toplu olmak giriyor ve 

davranışlarınızı buna göre ayarlamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çağdaş, uygar ve aynı 

zamanda da medeni yaklaşımlar içinde olmamız gerekiyor. En temel özellikler bunlar bence 

iletişimde. Tekniklerde dünyayı takip etmek, ülkeyi takip etmek, dürüst olmak etik çerçeve 

içinde davranmak bence bizim mesleğimizin gerektirdiği temel özellikler arasında ama bu tüm 

mesleklerin içinde bunlar sayılabilir tabii ki.  

3. Karşılaştığınız mesleki zorluklar nelerdir? 

DA: Mesleki zorluklar neler? Bizim işimizin yeterince anlaşılamamış olması zaman zaman 

mesleki zorluk olarak karşımıza çıkıyor. İş başvurusuna gelen, staja gelen veya başvuruda 

bulunan kişileri hangi alanda yani sahada deneyimleri yok. Yani akademik bilgiye sahipler, 

içinden geldikleri disiplini akademik olarak biliyorlar ama sahada, yani iletişimin gerektirdiği 

gibi davranmak, telefon görüşmelerinde veya müşteri görüşmelerinde veya işi yürütürken 

iletişim konusunda içine kaçmış bazen, doğru deyim bu mudur bilmiyorum, ama güvensiz, 

özgüvensiz yaklaşımlar dikkatimizi çekebiliyor. Bunların da aşılabilmesi için aslında sahada 

olmak, erken yaşta erken yaşta demeyeyim aslında hani üniversitedeyken, Erken yaşta 

sözümü geri alıyorum. Üniversitedeyken okuyorken yavaş yavaş çalışmaya başlamak, staj 

deneyimi yaşamak veya part-time çalışma deneyimleri hem özgüvenini sağlıyor bireyin bence. 

Hem de deneyim kazanmasına katkıda bulunuyor. O açıdan Yani fakülteyi tamamladığında 

ben, bence insan çalışma hayatını da başlıyor olabilmesi için gerçekten ufak deneyimlerin 

büyük katkısı olduğuna inanıyorum okurken çalışmanın. 

 

4. İletişim fakültelerinden staja gelen veya iş başvurusunda bulunan kişileri hangi alanda yeterli 

ve hangi alanda yetersiz görüyorsunuz?  

DA: İş başvurusuna gelen, staja gelen veya başvuruda bulunan kişileri hangi alanda yani 

sahada deneyimleri yok. Yani akademik bilgiye sahipler, içinden geldikleri disiplini akademik 

olarak biliyorlar ama sahada, yani iletişimin gerektirdiği gibi davranmak, telefon 

görüşmelerinde veya müşteri görüşmelerinde veya işi yürütürken iletişim konusunda içine 

kaçmış bazen, doğru deyim bu mudur bilmiyorum, ama güvensiz, özgüvensiz yaklaşımlar 

dikkatimizi çekebiliyor. Bunların da aşılabilmesi için aslında sahada olmak, erken yaşta erken 

yaşta demeyeyim aslında hani üniversitedeyken, Erken yaşta sözümü geri alıyorum. 

Üniversitedeyken okuyorken yavaş yavaş çalışmaya başlamak, staj deneyimi yaşamak veya 

part-time çalışma deneyimleri hem özgüvenini sağlıyor bireyin bence. Hem de deneyim 

kazanmasına katkıda bulunuyor. O açıdan, yani fakülteyi tamamladığında ben, bence insan 

çalışma hayatını da başlıyor olabilmesi için gerçekten ufak deneyimlerin büyük katkısı 

olduğuna inanıyorum okurken çalışmanın. 



 

5. Alanda çalışmak isteyen iletişim fakültesi öğrencilerine önerileriniz nelerdir? 

DA: Benim alanımda çalışmak isteyen iletişim fakültesi öğrencileri önerilerim bunlar. Gerçekçi 

olmaları, yani bizim yaptığımız işle ilgili beklentilerini gerçekçi tutabilmek için halkla ilişkiler 

ajansları, kurumların halkla ilişkiler departmanları, buralarda deneyimi yaşamaları. 

 

6. Alandaki iş fırsatlarını yeterli görüyor musunuz? 

DA: Ben alanındaki iş fırsatlarını yeterli görmüyorum.  Bunun çeşitli nedenleri var. Hem 

dünyanın geldiği süreç, pandemi süreci, ülkenin geldiği ekonomik bazı,  dünyadaki ve ülkedeki 

gelişmeler, tıkanıklıklar ve çok fazla mezunu hızlıca geliyor olması, bizim mesleğimizin 

yeterince tanınmıyor olması, orta ölçekli işletmelerin PR faaliyetlerinden ne kadar verim 

alabileceklerini henüz yeterince bilmiyor olmaları iş fırsatlarının önüne geçiyor diye 

düşünüyorum ben.  

DA: Yani, kısacası aslında görev tanımımı benim genel koordinatörlük,  kurucu,  genel 

koordinatör diyebiliriz. Karşılaştığımız mesleki zorlukları söyledik. Alandaki iş fırsatlarını 

yeterli görmediğimi söyledim.   

a) Halkla İlişkiler Ajansı / Birimi ise 

1. Size göre halkla ilişkiler nedir? Açıklar mısınız? 

DA:  Halkla ilişkiler nedir?   Halkla ilişkiler aslında kurumun hizmet STK işte her türlü kurumun 

ürünleri, hizmetleri ve her şeyi ile ilgili iletişim amacı kurmak amacıyla yürüttüğü, düzenli, 

sistemli, istikrarlı faaliyetlerdir. Bu aynı zamanda kurum ve kişilerin itibar yönetimidir. 

Pazarlamaya yönelik iletişim vardır. İtibara yönelik iletişim vardır. Hepsi halkla ilişkilerin 

faaliyetleri alanındadır. En etkili daha etkili iletişim kurma yöntemini halkla ilişkiler belirler. 

Bir işletmeyi kurumu, onun hizmetlerini ürünlerini, müşteri ile bağlantılı olduğu kişilere, 

kamuoyuna anlatmak faydalarını, neler yaptığını, olması gerektiği, bulunması gerektiği 

noktaya taşınmasını sağlamak aslında. Ve bir tutum benimsetmek ve onları aynı zamanda 

inandırma sanatıdır. Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyeti gün geçtikçe önemi daha da artacak, 

rekabet ortamında kıymetli bir disiplindir ve tüm KOBİ’ler, start-uplar,  global markalar, 

üretim yapan, hizmet veren tüm markaların ve kurum ve kuruluşların sadece markaların değil 

aynı zamanda kişilerin ve STK’ların da,  kamu kuruluşlarında dinamiklerinden faydalandığı bir 

disiplindir. 

 

2. Halkla ilişkilerin kurumlardaki rolü ve önemi nedir? 

DA: Kurumlardaki rolü ve önemini söyledik aslında açıklamayı yaparken.   

 

3. Kurumlarda halkla ilişkiler uzmanının rolü nedir? 

DA:  Halkla ilişkiler uzmanı rolü de bu disiplinin içinde düzenli, sistemli ve açık ve net bir 

şekilde aslında temsil ettiği markayı, ürünü, kuruluşu, kurumu ne denirse adına iyice okuyup 

anlayıp ve onu kamuoyuna aktarabilme bir çerçeve içinde, kurumsal bir ifade içinde 

aktarabilme ve onu geleceğe taşıyabilme görevini üstlenir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisi, 

biriken etkidir sürekliliği olmalıdır ve istikrarlı olmalıdır ve dürüst olunmalıdır her şeyden 

evvel. 

 



4. Ajansın/birimin günlük iş akışı nasıldır? 

DA: Günlük iş akışımız biz güne haberleri okuyarak başlarız Dünyada ve Türkiye’de neler 

oluyor, bizim çalıştığımız sektörlerde neler oluyor, müşterilerimizi nerelerde haberleri çıkmış 

ardından iletişim planlarımıza döneriz.  Hangi müşteri için o günü veya o hafta neler yapılacak 

içerikler hazırlanır,  onayları alınır, basınla iletişim kurulur. Kısacası akışınız böyledir. 

 

5. Halkla ilişkiler biriminin teşkilat şemasındaki yeri ne olmalıdır? Kime karşı sorumlu olmalıdır? 

DA: Teşkilat şemasındaki yeri ne olmalı, kime karşı sorumlu olmalıdır? Tabii ki kurum 

sözcüsünün bağlı olduğu departmana yani CEO, genel müdür, pazarlama müdürü gibi birimler 

bizim aslında kimlerin mesajını, kurumu mesajını kimin vasıtasıyla kamuoyuna taşıyorsak ona 

karşı sorumlu olmalıyız. Halkla ilişkiler faaliyeti sadece güneşli günler için yapılmaz. Krizli 

dönemler içinde altyapısı bulunması gerekir ve o zamanlarda da doğrudan kurum sözcüsü 

hangi departmanın başındaysa, bütün şirketin başında ise bütün şirkete bağlı ve sorumlu 

olmalıdır halkla ilişkiler birimi ve faaliyeti. Çünkü bir kurum kuruluşun dışarıya dönük olan 

iletişim kurduğu her yöne halkla ilişkiler departmanın sorumlusu şirketinin 

sorumluluğundadır. Yani binanın nasıl göründüğü, temiz olup olmadığından tutun, logosunun 

bir tane dışarıdaki tabelasında ışığının sönmüş olmasına kadar bizim gözümüzün üzerinde 

olması gereken süreçtir. 

 

6. En etkin halkla ilişkiler mecrasının hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? 

DA: En etkin halkla ilişkiler mecrası bence bütün mecralar. Hangi markaya hangi mecra 

uygunsa hepsi etkindir ve birbirinden ayrı tutamayız. Orada süreç incelenmeli, bazısı için 

billboard, bazısı için afiş, bazısı için basın bülteni, özel röportaj, organizasyon, basın toplantısı 

veya sosyal medya, fenomeni… Yani, hangisi daha etkili olacaksa o anda o harekete geçirilir. 

 

7. Sizce halkla ilişkiler ve reklam arasındaki benzerlik ve farklar nelerdir? 

DA: Halkla ilişkiler ve reklam arasında benzerlik ve farklar, yani reklam tabii ki sonucunda 

satış rakamlarının artmasını hızlıca ve raporlanacak şekilde beklenen ücretli bir tanıtım 

faaliyetidir. İçeriğini firma kendi hazırlar, hukukun onayından geçer gazete veya dergilerde 

veya televizyonlarda o hukuk onayından geçtikten sonra sütun santim veya dakika, saniye ile 

hesaplanarak ücreti ödenerek yapılan tanıtımdır. Halkla ilişkiler ise haber değeri yaratan 

içerikler ve organizasyonlar ortaya çıkarabilmek ve bunun karşılığında basın kuruluşuna para 

ödenmez. Haber değeri nitelikli içerik gönderebilmektir becerisi. Dolayısıyla arasında epey bir 

fark olduğunu düşünüyorum.   

 

8. Kamu ve özel sektörde icra edilen halkla ilişkiler meslek alanları arasında ilke – uygulama – 

performans – ücret açısından farklılıklar var mıdır?  Varsa nelerdir?  

DA: Kamu ve özel sektörde icra eden halka ilişkiler meslek alanları ilke uygulama, performans 

bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Çünkü kamuda ben çalışarak halkla ilişkiler icra etmedim.  

Benim bilgim dışında bir konuda cevap veremeyeceğim. Yani arasındaki farklı ücret farklılığın 

filan hiç o konuda gerçekten bilgim yok, ne kadar aldıklarında bilmiyorum kamuda çalışanları. 

 

 

 

 



9. Halkla ilişkiler çabalarını sürdürürken uyulması gereken temel mesleki ve etik ilkeler neler 

olmalıdır? 

DA: Temel mesleki ve etik ilkeler, Türkiye Halka İlişkiler Derneği (TÜHİD) üyesiyim ve Türk 

Standartları Enstitüsü’nden (TSE) üç alanda danışmanlık, reklam ve organizasyon alanında 

belge almış Türkiye’deki ilk ajansız biz. Bu belgeyi alma nedenim standartların, aslında Türk 

Standartları Enstitüsü’nden işletmeye uygun olabilecek ve hizmet sektöründeki standartlara 

uygun olabilecek niteliklere sahiplik belgesini alarak yürütmek ve Türkiye Halkla İlişkiler 

Derneği de bu anlamda üyeyiz, TÜHİD’in sayfasında temel mesleki ve etik ilkeler var. Ama 

bizim ve etik ilkelerimiz arasında tabii ki mesleği uygularken dürüst olmak en başta. Yani 

olayların üzerine abartılı bir şekilde, etkilemek için basın veya kamuoyunu asla yanlış olan 

(yanlışlıkla olmayan diyor) bir şey söylememek, dürüst olmak ve basına etik ilkeler 

çerçevesinde iletişim kurmak bizim başlıca belirlediğimiz ilkelerimizi arasında.   

 

10. Bu mesleği seçmenizdeki sebep nedir? Kısaca açıklar mısınız? 

DA: Bu mesleği ben söylemiştim mezun olduktan sonra hemen sonra İstanbul FM’in halkla 

ilişkiler biriminde çalışmaya başladım çok sevdim zamanın nasıl geçtiğini hissetmiyorum ve 

çalışıyormuş gibi hissetmiyorum mesleği icra ederken o yüzden yani severek yaptığım bir iş.   

 

11. Geçmişe dönebilseydiniz tekrar bu meslekte olmak ister miydiniz? 

DA: Ve geçmişe dönseydim tekrar bu meslekte olmak evet isterdim. 

 

12. Türkiye’deki ve Dünyadaki halkla ilişkiler mesleği ve eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

DA: Türkiye ve dünyadaki halkla ilişkiler mesleği ve eğitimi hakkında Türkiye’de halkla ilişkiler 

eğitimi çok kaliteli buluyorum. Yani kendi üniversitelerimiz Ege Üniversitesi’nden dahil olmak 

üzere Marmara, İstanbul bu üniversitelerde hep çalışanlarımız oldu. Kendi özel üniversiteler 

ayrı devlet üniversiteleri ayrı iletişim fakültelerimizi çok çok başarılı buluyorum. Türkiye’nin 

farklı şehirlerindeki üniversitelerden de davetler alıyorum, konuşmaya gidiyorum. Sizin 

üniversitenize hiç gelmedik ama zoomdan da bu pandemi döneminde yaptığımız oldu. İşte 

Sivas’a gittik. Ondan sonra Çanakkale ile zoomdan yapmıştık toplantılar. Orada da 

öğrencilerle tanışıyoruz ve sonra kalıcı iletişim kurma şansımız oluyor. Öğrenciler o 

sohbetlerden sonra bizi bırakmıyor, haberleştiriyoruz, İstanbul’a geldiklerinde görüşüyoruz.  

Ben orada da fark ediyorum ki gerçekten bizim üniversitelerimizde çok nitelikli öğrenciler 

yetişiyor. Dünya ile kıyaslama şansımız şöyle oluyor, bizim hem start-up hem de 

diyebileceğimiz yeni kurulmuş markalar hem de kobiler var.  Bir de Türkiye’de 500’e hizmet 

veren markalarımız var, bir de global markalarımız var. Yani merkez ofisleri Avrupa’da ya da 

Amerika’da olan markalarımız var. Biz bu markaları 10 yıldır hizmet verdiğimiz markalar da 

yani hiç kesintisiz çok şükür.  Onların dünya ofisleri ile senkronize çalışabildiğimize göre biz de 

dünya standartlarında iş çıkarabiliyoruz bu bize bunu ispatlıyor. Çünkü o global markalar 

gerçekten Amerika’da üretilip Türkiye’ye gelen, Polonya’da üretilip ve Avrupa’nın çeşitli 

ülkelerinde üretilip Türkiye’ye gelip dağıtımı yapılan ürünlerin ülkedeki faaliyetlerini 

yürütebildiğimize göre, çünkü bunların merkez ofisten denetleniyor bizim neler yaptığımızı 

raporlarımız gidiyor, demek ki Dünyada ve Türkiye’de biz bu işi, dünya kalitesinde belki hatta 

daha da iyi yapıyoruz diye düşünüyorum. 

 

 



13. Genel olarak bu bölümde daha neler yapılmaktadır? Açıklar mısınız? 

DA: Bu genel olarak, bu bölümden neler yapılmaktadır? Ben bu soruyu anlayamadım. 

 

14. Halkla ilişkiler ve iletişim stratejilerini oluştururken nasıl bir yol izliyorsunuz? 

DA: Yani bizim aracımız, stratejilerimizi oluştururken basın bültenleri, içeriklerimiz, soru-

cevap dosyalarımız, organizasyonlarımız, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz, basın 

toplantılarımız festivallerimiz, şenliklerimiz hep iletişim araçlarımızı müşterilerimiz için 

hazırladığımız bütün bu stratejik ve istikrarı düzenli hazırladığımız iletişim planlarını için de bu 

araçlar dâhildir. Bir marka için bir brand diamond dediğimiz bir çalışma var. Bir kişilik gibi, 

insan gibi düşünüp o markanın kişiliği, fiziksel olarak görüntüsü, renkleri, nerede görünüyor, 

nerede görülmesi isteniyor, olması gerektiği yer gereken yer neresi,  geleneksel mi yoksa 

daha mı modern, bütün bunları çıkarıyoruz aslında. Brand diamond çalışmasında kimliğini 

ortaya döküyoruz.  Ona istinaden bir strateji hazırlıyoruz. 

 

15. Mesleğin dününü, bugünün biliyorsunuz yarın için nasıl bir gelecek düşünüyor, 

planlıyorsunuz? 

DA: Mesleğin dünü bugünü biliyorsunuz yarını için nasıl bir gelecek düşünüyor, 

planlıyorsunuz? Yani bu mesleğin hiçbir zaman önü kapanmayacak bir meslek. Tabiri caizse 

devam edecek sürecek çünkü dünyada rekabet olduğu sürece, üretim olduğu sürece ve 

yeryüzüne inkanlar var olduğu sürece sadece kendi kendinizi “Ben iyiyim” demeniz hiçbir 

zaman yetmeyecek. Hele de bir organizasyon, bir şirket, bir ürün söz konusuysa bunu sistemli 

bir şekilde duyurmanız, anlatmanız, onun için kurumsal, sosyal sorumluluk projeleri 

düzenlemeniz, planlamanız yaşatmak için. Çünkü bir marka için üretim yapmanın yanı sıra 

dünyaya ve topluma ne kattığı artık sorgulanıyor tüketici tarafından. Yani üretin yapmanızı, 

ürün satıyor olmanız yetmiyor. Doğaya, yeşile, insan sağlığına, geleceğe ne katıyor bir marka 

bu sorgulanıyor. Dolayısıyla bu kurumsal olan sosyal sorumluluk projelerini planlayanlar da 

yine halkla ilişkiler departmanları ve halkla ilişkiler profesyonelleridir, destek verirler bu 

kuruma uygun yardım veya destek veya katkı faaliyetinin ne olacağını planlamakta bizlere 

düşer. Bizlerinde görevi olur daha doğrusu bütün şirketle birlikte. 

 

16. Sizce bu mesleği nasıl geliştirebiliriz? 

DA: Bu meslek nasıl geliştirilebilir? Tabii ki farkındalıkla geliştirilebilir. Öncelikli olarak bizlerin, 

halkla ilişkilerin profesyonellerinin yaptığımız için işin değerini bilmek ve buna uygun bir 

şekilde davranışsal olarak da bunu uygun bir şekilde yaşamak, sürdürmek önemli mesleğin 

gelişmesi açısından ve sürekli kendimizi geliştirirsek de biz mesleğimizi geliştiririz. Bunun 

içinde devamlı hem kendi mesleğimizle ilgili hem de kişisel gelişimle ilgili kendimizi 

donatmalıyız bence. Ve anlatmalıyız önemini, mesleğimizin önemini ve farkını. 

 

17. Türkiye de halkla ilişkiler alanında iş fırsatlarının yeterli olduğunu düşüyor musunuz? 

DA: Daha evvel de söylemiştim, iş fırsatlarını yeterli olmadığını düşünüyorum. Geliştirilmesi 

gerektiğini, sektörün ve bu mesleğin öneminin daha iyi anlatılması gerektiğini, organize bir 

şekilde anlatılması gerektiğine inanıyorum. 

 

 

 

 



18. Halkla ilişkiler bizim ülkemizde ne bazlı hizmetler veriyor? 

DA: Halkla ilişkiler bizim ülkemizde ne bazı hizmetler veriyor derken yani bütün sektörlere 

yani ne bazı hizmetler veriyor diye bir soru bana, ben anlayamadım yani bütün sektörleri 

hizmet verir halkla ilişkiler. 

 

19. Halkla ilişkilerin ülkede yeterli ilgiye sahip olmamasını neye bağlıyorsunuz? 

DA: Ülkede yeterli ilgiye sahip olmamasını yetirince duyurulmasına ve bilinçlenilmemesine 

bağlıyorum. Yeterince bilgi sahibi değil bence bazı işletmelerin yöneticileri ve sahipleri. 

 

20. Sosyal medya, PR dünyasını nasıl değiştirdi? 

DA: Sosyal medya PR dünyasını değiştirdi evet. İşin içine dinamizm girdi, daha da canlılık girdi. 

Yani anında o anda insanlar tepki verebiliyor olaylara, konulara. Bu da daha dinamik olmasını 

sağladı. Tabii sosyal medyanın bir taraftan da daha az güvenilir olan bir tarafı var. Çünkü 

geleneksel medyada bir haber, bir konu birden fazla kişinin süzgecinden geçerek gazetelere, 

dergilere, portal ya da basılıyor. Orada editör, haberi hazırlayan muhabir, foto muhabir, yazı 

işleri, istihbarat müdürü, işte genel yayın koordinatörü, birçok insanın bakışından geçerek 

ertesi güne basılıyor ama sosyal medyada biri bir şeye karar veriyor, markanızı tagliyor 

(etiketliyor) ve oraya yapıştırıyor, koyuyor inanan inanıyor ya da gerçek sayıyor veya gerçekse 

de inanmadığı oluyor. Ya orası çok kaygan ve çok daha zor edilebilir bir yer ama PR dünyasını 

yani biz geleneksel medyada omurgası halinde tuttuğumuz için bütün markalarımızı için asıl 

konumuz açıkçası kalıcı hem internette portallarda hem de basılı gazetelerde, kalıcı itibar ve 

pazarlamaya yönelik tortu biriktirmek markalarımız için. O yüzden sosyal medya ve bugün 

değiştirmiş gibi görünüyor ama gelecekte ne olacak göreceğiz. Yani bu dinamizmi şu anda biz 

hepimiz katılıyoruz, ayak uydurmaya çalışıyoruz. 

 

21. Müşterilerinize yardımcı olmak için sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? 

DA: Müşterilerimize yardımcı olmak için sosyal medyaya nasıl kullanıyoruz? Kampanyalar 

düzenliyoruz onlar için etkili bir şekilde markaları uygun olabilecek Instagram fenomeni, 

blogger, youtuber kanaat önderlerini bulup. 

 

22. Bana üzerinde çalıştığınız bir sosyal medya kampanyasından bahsedebilir misiniz? 

DA: Şu anda Sharpie için bir kampanya hazırlıyoruz. Bunun için 70’e yakın kimisiyle bütçeli, 

kimisi ile ürün karşılığı mesela, okul dönemi kalem markası Sharpie, dünya markası, global bir 

markamız bizim. Sunduk, bir sunum hazırladık. Müşterimizden onay bekliyoruz hangi isimlerle 

çalışmak istiyorlarsa eş zamanlı gönderdiğimiz içeriği paylaşmalarını rica edeceğiz ve 

eşzamanlı paylaşımlarını raporlayacağız sonra da. 

 

23. Favori sosyal medya platformlarınız nelerdir? 

DA: Favori sosyal, hepsi aslında yani Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram var olanları 

hangisi uygunsa müşterimize, markamıza orayı kullanıyoruz. Tabii şeyler ilgi alanımıza 

girmiyor bizim kurumsallara hizmet veriyoruz. TikTok vesaire gibi ya da işte çok takipçili ama 

profili düşük, içinde küfürlü konuşan ya da farklı, takipçilerini yoran ve üzen paylaşımlar 

yapan yerler hiçbir ilgi alanımıza girmez. Biz sanat, kültür – sanat ondan sonra, iyilik ve 

güzellikle beslenen, takipçileri yaratıcılık ve ilkeli sayfaları ve insanları, blogerları takip 

ediyoruz. Aynen kendi meslek ilkelerimiz de olduğu gibi… 

 



24. Hiç sosyal medya krizini çözmek zorunda kaldınız mı? Ne yaptınız? 

DA: Hiç sosyal medya krize hayır çok şükür şimdiye kadar karşılaşmadık ve ufak tefek işte 

itirazlar vs işte ben öyle değildi böyle ufak tefek şeyler yazmalar oluyor ama yani markalarımız 

onlarla başa çıkabiliyoruz.  Ve çok ciddi bir kriz çözmeye kalkmadık. 

 

25. Hangi medya kaynaklarını düzenli olarak takip ediyorsunuz ve neden bu tür yayın organlarını 

takip ediyorsunuz? 

DA: Bütün kaynakları, medya kaynaklarını düzenli takip ediyoruz çünkü işimizin gereği bu. 

Yani televizyon, radyo, gazeteler, dergiler, sosyal medya hepsini. 

 

26. PR kampanyasının sonuçlarını nasıl ölçüyorsunuz? 

DA: Kampanyanın sonuçlarını şöyle ölçüyoruz.  Sütün santim yani ne kadar haberimiz çıkmış, 

medya takip şirketleri vasıtası ile bunlar raporlanıyor. Kaç sütun santim haber çıkmış ve 

reklam eş değeri ne buna göre ölçüyoruz ve bildiriyoruz, raporluyoruz.   

27. Bu sektörde başınıza gelen ilginç ya da unutamadığınız bir anınız varsa bizimle paylaşır 

mısınız? 

DA: Unutamadığımız bir ananımız tabii ki yani yeni bir kurulmuş bir markamız vardı mesela. O 

marka 2 senenin sonunda Yeditepe Üniversitesi’nde satıldı. Beni de satış anlaşmasına 

çağırdılar. Sıfırdan kurulmuş, etiketler ambalajlarını dahi tekrar tasarlattığımız ve basında 

duyulmasının çok sağladığımız bir markaydı. Teşekkür amaçlı Bedrettin Dalan ile yapılan 

anlaşmada benimde olmamı istediler. Ben çok gurur duydum. Böyle markalarımız var. Yani 

hiç kimsenin adını, sanını bilmediği ama birkaç sene içinde tanınır, bilinir ve ona yatırım 

yapılacak hale gelen markaları var etmek, katkıda bulunmak var varoluşunu daha doğrusu, o 

ekibin içinde olmak ve bunu da severek yapmak ve benim için unutamadığım anılarım 

arasında. Böyle markalarımız var bizim. Çünkü ben şirketimi kurarken de hani hiç tanınmamış 

markalarla da iletişim kurup onların tanıtımına katkı sağlamaktan zevk alacağıma karar 

vermiştim. O yüzden her zaman daha doğrusu hala yeni ortaya eni çok ilgimi çeker, beni çok 

heyecanlandırır ve daha fazla şevkle çalışmamı sağlar. Çünkü daha zordur, daha meşakkatlidir 

hiç kimsenin duymamış olduğu daha hani yeni yeni görülen markaları tanıtmak.   

 

DA: Benim verebileceğim cevaplar bunlardan ibaret ben size çok teşekkür ediyorum. Niğde 

Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi bütün öğrencilerine,  başta bu ödevi gönderen 

Ayşegül'e Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerine, öğretim üyelerine, bütün üniversitenize 

de sevgi ve saygılarımı iletiyorum başarılar diliyorum. 

 

AGS: D… Hanım, biz çok ama çok teşekkür ederiz. Ellerinize ve emeklerinize sağlık. İnşallah, 

sizi bir gün üniversitemizde de ağırlama şansını buluruz.  

 



























Bilgi için:Celal Gökkaya
Unvanı: Memur

Adres:Merkez Yerleşke Bor Yolu 51240 Niğde
Telefon:0 388 225 45 23 Faks0 388 225 45 23
e-Posta:iletisimfakultesi@ohu.edu.tr   Elektronik 
Ağ:http://www.ohu.edu.tr/iletisimfakultesi 
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*BENF4MFCE*
T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi Dekanlığı

Sayı    : 50040728-774.01.03-E.36093 20/08/2020
Konu  : Eğiticilerin Eğitimi (Pearson Eğitmen 

Eğitimi)

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Kalite Koordinatörlüğü)

İlgi : 13/08/2020 tarihli ve 65407296-774.01.03-E.34610 sayılı yazınız.

Fakültemizden eğiticilerin eğitimine katılmak isteyen öğretim elemanlarının iletişim 
bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Gereğine arz ederim

e-imzalıdır
Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Dekan V.

Unvanı Adı Soyadı Cep Telefonu E-Posta Adresi
Doç. Dr. Elif ŞEŞEN 0544 232 15 14 elifsesen@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin CANPOLAT 0539 447 84 32 nesrincanpolat@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Selen GÖKÇEM AKYILDIZ 0555 611 75 06 gselen@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz AKYILDIZ 0530 517 62 74 yavuzakyildiz@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR 0537 231 25 49 songul.omur@ohu.edu.tr

Ek:
1- Gazetecilik Bölüm Başkanlığının yazısı (1 sayfa)
2- Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı yazısı (1 sayfa)
3- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı yazısı (1 sayfa)

19/08/2020 Memur Celal GÖKKAYA
19/08/2020 Fakülte Sekreteri V. Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÜNALAN

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 

Evrak Tarih ve Sayısı: 20/08/2020-36093



Bilgi için: Cumali Aktürk (Züleyha Karasakal 
Vekaletiyle)

Unvanı: Bölüm Sekreteri

Adres:Merkez Yerleşke Bor Yolu 51240 Niğde
Telefon:0 388 225 45 23 Faks:0 388 225 45 23
e-Posta:iletisimfakultesi@ohu.edu.tr   Elektronik 
Ağ:http://www.ohu.edu.tr/iletisimfakultesi/gazetecilik Tel No: 0 388 225 4572

*BE6E4M0V0*
T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi Dekanlığı

Gazetecilik Bölüm Başkanlığı

Sayı    : 42605913-774.01.03-E.35672 18/08/2020
Konu  : Eğiticilerin Eğitimi (Pearson Eğitmen 

Eğitimi)

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 13/08/2020 tarihli ve 50040728-774.01.03-E.34661 sayılı yazınız.

İlgi yazıya istinaden Bölümümüzde eğiticilerin eğitimine katılmak isteyen öğretim 
elemanı bulunmamaktadır. 

Gereğine arz ederim. 

e-imzalıdır
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÜNALAN             

Bölüm Başkanı

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/08/2020-35672

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 



Bilgi için: Cumali Aktürk (Züleyha Karasakal 
Vekaletiyle)

Unvanı: Bölüm Sekreteri

Adres:Merkez Yerleşke Bor Yolu 51240 Niğde
Telefon:0 388 225 45 62 Faks:0 388 225 45 23
e-Posta:iletisimfakultesi@ohu.edu.tr   Elektronik 
Ağ:http://www.ohu.edu.tr/iletisimfakultesi/radyotelevizyonsinema Tel No: 0 388 225 4572

*BE844M08T*
T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi Dekanlığı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı

Sayı    : 41704441-774.01.03-E.35623 18/08/2020
Konu  : Eğiticilerin Eğitimi (Pearson Eğitmen 

Eğitimi)

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 13/08/2020 tarihli ve 50040728-774.01.03-E.34661 sayılı yazınız.

İlgi yazıya istinaden Bölümümüzde eğiticilerin eğitimine katılmak isteyen öğretim 
elemanlarının isim listesi aşağıda sunulmuştur.

Gereğine arz ederim. 

e-imzalıdır
Dr. Öğr. Üyesi Selen GÖKÇEM 

AKYILDIZ             
Bölüm Başkanı

Unvanı-Adı Soyadı Cep Telefonu E-Posta Adresi
Dr. Öğr. Üyesi Selen GÖKÇEM AKYILDIZ 0555 611 75 06 gselen@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz AKYILDIZ 0530 517 62 74 yavuzakyildiz@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR 0537 231 25 49 songul.omur@ohu.edu.tr

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/08/2020-35623

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 



Bilgi için: Cumali Aktürk
Unvanı: Bölüm Sekreteri

Adres:Merkez Yerleşke Bor Yolu 51240 Niğde
Telefon:0 388 225 4523 Faks:0 388 225 4523
e-Posta:iletisimfakultesi@ohu.edu.tr   Elektronik 
Ağ:http://www.ohu.edu.tr/iletisimfakultesi/halklailiskilerreklam... 

Tel No: 0 388 225 4572

*BEKR4M07B*
T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi Dekanlığı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı

Sayı    : 97753536-774.01.03-E.35660 18/08/2020
Konu  : Eğiticilerin Eğitimi (Pearson Eğitmen 

Eğitimi)

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 13/08/2020 tarihli ve 50040728-774.01.03-E.34661 sayılı yazınız.

İlgi yazıya istinaden Bölümümüzde eğiticilerin eğitimine katılmak isteyen öğretim 
elemanları ile ilgili isim listesi aşağıda sunulmuştur.

Gereğine arz ederim. 

e-imzalıdır
Doç. Dr. Elif ŞEŞEN             

Bölüm Başkanı

Unvanı-Adı Soyadı Cep Telefonu E-Posta Adresi
Doç. Dr. Elif ŞEŞEN 0544 232 15 14 elifsesen@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin CANPOLAT 0539 447 84 32 nesrincanpolat@ohu.edu.tr

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/08/2020-35660

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 



Bilgi için:Celal GÖKKAYA
Unvanı: Memur

Adres:Merkez Yerleşke Bor Yolu 51240 Niğde
Telefon:0 388 225 45 23 Faks0 388 225 45 23
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Tel No: 0 388 225 4571

*BEKR4J0JB*
T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi Dekanlığı

Sayı    : 50040728-100-E.46805 19/10/2020
Konu  : Eğiticilerin Eğitimi (Grafik Tablet 

Kullanım Eğitimi)

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü)

İlgi : 16/10/2020 tarihli ve 39621303-100-E.46606 sayılı yazınız.

Fakültemizden Grafik Tablet kullanmak isteyen ve Grafik Tablet Eğitimine katılmak 
isteyen öğretim elemanlarının isim listesi aşağıda sunulmuştur.

Gereğine arz ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Ziya AVŞAR

Dekan V.

Unvanı Adı Soyadı Birimi Cep Telefonu E-Posta
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz AKYILDIZ İletişim Fakültesi 0530 517 62 74 yavuzakyildiz@ohu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Songül OMUR İletişim Fakültesi 0537 231 25 49 songul.omur.@ohu.edu.tr
Arş. Gör. Fatih DİREN İletişim Fakültesi 0544 377 75 63 fdiren@ohu.edu.tr
Arş. Gör. Bilgehan İHTİYAR İletişim Fakültesi 0539 572 48 86 bilgehanihtiyar@ohu.edu.tr

19/10/2020 Memur Celal GÖKKAYA
19/10/2020 Fakülte Sekreteri V. Elif ÇETİNER EROL

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/10/2020-46805
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