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20 Kasım 2018 Salı Günü saat 11:00’te İletişim Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nda yapılan 
toplantıda, aşağıdaki anket çalışmaları hakkında dış paydaşlar bilgilendirilmiş ve görüşleri 
alınmıştır. 
 

1. Aralık ayında yapılması planlanan Öğrenci Memnuniyeti Anketi’nin soruları 
paylaşıldı. Mezun Dış paydaş Nur Güliz Erdoğan, Öğrenci memnuniyeti anketinin 1. 
ve 3. yarıyıl öğrencilerine yapılmasına, 5. ve 7. yarıyıl öğrencileri ile daha kapsamlı 
bir geribildirim toplantısı yapılmasını tavsiye etti. Kendisine gerekçesi sorulduğunda,  
- bölüm mezunu olarak 3. ve 4. sınıfta artık bölümü daha iyi anladığını,  
- sorunların ortaya daha net çıktığını, önerilerin daha kaliteli ve tutarlı olabileceğini, 
- odak grup çalışmasının öğrencilerin kendilerini ifade ederken herhangi bir kalıba 

bağlı kalmadan rahat konuşmaya teşvik ettiğini, 
- kendi öğrenciliği zamanında böyle bir toplantı olsa bunun öğrencilerin yönetim 

mekanizmalarına katılımının teşviki açısından mutluluk verici olacağını 
- nitel analizin uygulayıcı mekanizmalar için çok daha fazla zaman ve enerji 

aldığının farkında olduğunu ancak, bölümde ilk defa bu tip bir çalışma 
yapılmasından ötürü, bu tip bir değerlendirme sisteminin ne olduğu, neden 
yapıldığı, bunun ne tip faydaları olacağı gibi noktaların öğrencilere yüzyüze 
anlatılırsa, bundan sonra nicel değerlendirmelere öğrenci katılımlarının da daha 
yüksek olabileceğini 

- öğrencilerin anketlere katılımında en önemli noktanın, anketlerin aksayan noktaları 
değiştirebilme gücüne olan inançları olduğunu, bu inancın oluşabilmesi için 
mutlaka ilk seferinde yüzyüze bir geribildirim toplantısı yapılması gerektiğini, 
sonra istenirse nicel analize dönülebileceğini vurguladı.  
 

2. Erdoğan’ın görüşleri Bilgi Güneş tarafından desteklendi ve Anketin nitel araştırma 
olmasına ve odak grup görüşmeleri yöntemiyle oluşturulmasına karar verildi.  

3. İleri de yapılması planlanan, Nicel değerlendirme anketi için öneriler sorulduğunda, 
Dış Paydaşlardan Bilgi Güneş, çeşitli nicel analiz sitelerinin olduğunu, bunlardan 
uygun bulunan bir siteye bölümün bütçesi dahilinde üye olması ve hizmet almasının 
faydalı olacağını belirtti.  

4. Öğrenci memnuniyet anketlerine ek olarak iç paydaşlara İletişim Tasarımı Bölümü 
lisans programını ve Bölüm Başkanlığı’nı değerlendirmeleri istenen anket 
çalışmasının da yapılması dış paydaşlar tarafından önerildi.  
 
Ayrıca, 

5. 5.11. 2018 tarihinde yapılan toplantıda dış paydaşlardan gelen grafik alanında atölye 
çalışmaları yapılmasına ilişkin öneri gereği, 23. 11. 2018’de Exlibris, 30.11.2018’de 
Dijital Kolay ve Karakter Tasarımı Atölyelerinin yapılacağı bilgisi dış paydaşlara 



verildi. Ocak 2019’da protokol ortağımız Nakavt! ile bir atölye çalışmasının 
tasarlandığı ve Bahar Dönemi’nde de bu konuda çalışmalar yapılmaya devam 
edileceği bildirildi. 
 
 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Koçer – Komisyon Başkanı (+) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin  - Üye (İZİNLİ)  
 
Ar. Gör. M. Orhan Göztepe -  SAP-Orion-Web Sitesi ve Akademik Paket Sorumlusu (+) 
 
Emre Güler - İletişim Tasarımı Öğrenci Temsilcisi (+) 
 
Tamer Avcı - Dedotec Türkiye Genel Müdürü – Dış Paydaş (-) 
 
Nur Güliz Erdoğan - İletişim Tasarımı Bölümü grafik tasarımı modülü mezunu (+) 
 
Bilgi Güneş - İletişim Tasarımı sinema modülü mezunu (+) 

 


