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İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Ba-
kanlığı’nın teklif yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli 
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre 
Bakanlar Kurulu’nca 04.04.2011 tarihinde kararlaş-
tırılmış ve Fakültemiz faaliyete geçmiştir. 22.09.2011 
tarihinde 2011/53 sayılı Başkanlık Kararı ile YÖK 
tarafından Dekan ataması yapılmıştır.

MİSYON
İletişim sektörünün ve akademik kurumların 

beklentilerini ve ihtiyacını karşılar nitelikte, araştır-
macı kimliğiyle edindiği bilgilere ve çok yönlü dü-
şünce becerisine göre stratejik planlama yapabilen, 
yaratıcı ve farklı iletişim çalışmaları üretebilen, mes-
leki ve toplumsal ahlaki değerlere sahip profesyonel 
iletişimciler yetiştirmektir.

VİZYON
Bir iletişimci kimliğinde olması gereken karakte-

ristik, mesleki ve bireysel iletişim becerilerine sahip, 
ülkesinde ve dünyada gelişen olaylara karşı duyarlı,  
dünyaya ve kendisine eleştirel düzlemde bakarken 
sorgulayıcı yaklaşabilen, bilimsel teorik alt yapısını 
farklı, çok yönlü ve yaratıcı düşünme yetisini kulla-
narak uygulamaya dönüştürebilen, öz güveni yüksek 
ve girişken, kendisinin farkında olan, toplumun ve 
mesleğin sahip olduğu etik değerlere saygılı, gelece-

ğin iletişimcilerini yetiştiren bir fakülte olmaktır.

İLKE VE DEĞERLER
Bilimsellik: Bilimsel temellere dayalı düşünce bi-

çimi benimsenir.
Gelişime Açıklık: Fakülte bünyesinde çalışan 

akademik ve idari personelin kendini sürekli olarak 
geliştirmesi için gerekli destek sağlanır.

Yenilikçilik: Fakülte eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinde yeni uygulamalara açıktır, yenilikleri 
benimser.

Uygulama Odaklılık: Eğitim-öğretim sürecinde 
uygulamalara önem verilir, öğrencilerin iletişim uy-
gulamaları konusunda deneyim kazanması amaçla-
nır.

Kalite Odaklılık: Eğitim-öğretim ve idari süreç-
lerde kalite süreçlerine önem verilir.

Toplumsal Sorumluluk: Fakültede eğitim-öğre-
tim ve araştırma faaliyetlerine olduğu kadar Deniz-
li’nin toplumsal gereksinimlerine de önem verilir.

AKADEMİK BİRİMLER
Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde 

yer alan programlar oluşturulurken ulusal ve ulus-
lararası alanda iletişim ile ilgili programlar incele-
nerek değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’de 
yer alan iletişim fakültelerinde genel olarak kendine 



yer bulan “Gazetecilik”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” 
ve “Radyo Televizyon ve Sinema” bölümleri fakülte-
de yer verilen bölümlerden olmuştur. Diğer taraftan 
diğer devlet üniversitelerine bağlı iletişim fakültele-
rinden farklı olarak Pamukkale Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde iletişim alanındaki gelişmeler dikkate 
alınarak “Yeni Medya” adlı bir bölüm de kurulmuş-
tur. 

BÖLÜMLER VE GENEL BİLGİ 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı ola-

rak İletişim Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Ba-
kanlığının teklif yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli 
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre 
Bakanlar Kurulu’nca 04.04.2011 tarihinde kararlaş-
tırılmıştır. 

 Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi yeni 
kurulan Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
Radyo-Televizyon ve Sinema, Yeni Medya Bölümle-
ri ile idari ve akademik yapılanmasını  sürdürmek-
tedir. Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
müne 2013-2014 akademik yılında öğrenci alımına 
başlamıştır. 

Yapılanmasını Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
münü önceleyerek başlatan İletişim Fakültesi, aka-
demik ve idari yapılanmasını modern ve çağdaş an-
layışlar doğrultusunda hızla sürdürmektedir. 

Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ak-
tif olarak öğrenci alan ve eğitim-öğretimin devam 
ettiği tek bölüm Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölü-
mü’dür. Fiziksel koşullar ve akademik personel ye-
tersizliği nedeniyle diğer bölümler aktif henüz eği-
tim-öğretim sürecine başlayamamıştır. 

Dönemin yetkili organlarının aldığı kararlar ile 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün açılması ve 
öğrenci alımı için YÖK nezdinde gerekli girişim-
lerde bulunulmuştur. Buna bağlı olarak, 2013-2014 
Eğitim Öğretim Yılı ek yerleştirme döneminde 
YÖK’ten 30 öğrenci talep edilmiştir. YÖK tarafından 
tahsis edilen ve kayıt yaptıran 31 öğrenci ile Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım bölümü, bu akademik dönemde 
eğitim ve öğretim faaliyetine başlamıştır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2013-2014 
Eğitim-Öğretim Yılında ek yerleştirme ile öğrenci 
alan İletişim Fakülteleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümleri arasında en yüksek puan ile öğrenci alan 
birinci sıradaki Fakülte olmuştur. Diğer taraftan 
yeni bir fakülte ve bölüm olmasına ve ek kontenjan 
ile öğrenci almasına rağmen Fakülte ve Bölüm Tür-
kiye’de yer alan diğer pek çok İletişim Fakültesi ve 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden daha yük-

sek bir puan ile tercih edilmiştir.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü eğitim amaç-

ları, müfredatı ve program çıktıları belirlenirken 
Türkiye’deki köklü iletişim fakültelerinin eğitim 
amaçları, müfredatları ve program çıktıları ince-
lenmiştir. Bu incelemeyi takiben iç paydaşlar olarak 
öğretim elemanlarının görüşleri ve önerileri dikkate 
alınmıştır. Ayrıca iletişim alanında hizmet veren özel 
sektörün beklenti ve istekleri de fakültenin amaçları, 
müfredatları ve program çıktılarının belirlenmesin-
de etkili olmuştur. 
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