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İLAD Başkanı 



    İLAD hakkında kısa bilgi 
 İLAD İletişim Araştırmaları Derneği 1989 yılında Dr. Hıfzı 

Topuz  öncülüğünde  kuruldu. 

 Amacı, iletişim alanı ile ilgili sektör çalışanları ve 

akademisyenler arasında dayanışma ve işbirliği sağlamaktı 

 Toplantılar, kongreler, sempozyumlar düzenleme 

 Yayınlar yapma (dergi, gazete, kitap) 

 İletişim alanıyla ilgili projeler yapma 

 İletişim alanıyla ilgili danışmanlıklar verme 

 İletişim alanıyla ilgili ödüller verme 

 İletişim Eğitimi ile ilgili Akreditasyon çalışmaları yapma  

(2015’den beri) 
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Akreditasyon tanımı 
 «…Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir 
alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü 
standartların bir yükseköğretim programı tarafından 
karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış 
kalite güvence süreci…» Yükseköğretim Kurulu’nun 
(YÖK; 2015/3 yönetmeliği)  
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     Yüksek Öğretimde "Program  

Akreditasyonu" nedir?  

 

 Fakülte/yüksekokul/enstitü gibi  bir yüksek öğretim 

kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir 

programın, ulusal veya uluslararası düzeyde  

kalite, verimlilik, etkinlik  

gibi belirli performans standartlarına sahip olduğunun 

kanıtlanmasıdır.  
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Akreditasyonun Amacı 
 

 Eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve 
sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi 

 Eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması 

 Yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere 
/paydaşlara (öğrenci, aile, sektör) eğitim-öğretimin 
kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak 
yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi 
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    Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 
 

 Türkiye’de Yüksek Öğretim kurumlarında Kalite Güvence 

konusu ile ilgili kurum 2017 yılından beri Yükseköğretim 

Kalite Kurulu (YÖKAK) adlı kuruluştur.  

 YÖKAK yükseköğretimde hem program bazında hem de 

kurum bazında kalite güvencesi ve akreditasyon işi ile 

uğraşan en üst makamdır. 

 Üniversite kalite değerlendirmesi ve akreditasyonu: 

YÖKAK kendi değerlendiricileri ile Üniversiteleri akredite eder. 

 Program akreditasyonu: YÖKAK’ın yetkilendirdiği sivil 

toplum kuruluşları (STK/NGO) tarafından yapılır. 

 

İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) 1. Öğrenci 
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Akreditasyon Kuruluşları 
YÖKAK tarafından yetkilendirilen, akredyitasyon yapmaya yetkili 
etkili 18 kuruluş vardır (2021/ Mayıs) 

 

 MÜDEK (2007): Mühendislik Eğitimi 

 FEDEK (2010): Fen-Edebiyat Eğitimi 

 TEPDAD (2011): Tıp Eğitimi 

 MİAK (2011): Mimarlık Eğitimi 

 VEDEK (2013): Veteriner Eğitimi 

 EPDAD (2014): Eğitim Eğitimi 

 HEPDAK (2014): Hemşirelik Eğitimi 

 İLAD (2018): İletişim Eğitimi 

 SABAK (2018): Sağlık Bilimleri Eğitimi 

 TURAK (2018):  Turizm Eğitimi 
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Akreditasyon Kuruluşları (devam) 
 TPD (2019): Psikoloji Eğitimi 

 İAA (2019): İlahiyat Eğitimi  

 SPORAK (2019): Spor Bilimleri Eğitimi 

 DEPAD (2020): Diş Hekimliği Eğitimi  

 AUDAK (2020): Açık ve Uzaktan Eğitim  

 PEMDER (2020): Peyzaj Mimarlığı Eğitim  

 STAR (2020): Sosyal ve Beşeri Temel bilimler Eğitimi 

 ZİDEK (2020) Ziraat Eğitimi 
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Akreditasyon süreci 
 

 Kurumsal özdeğerlendirme; yüksek öğretim 
kurumunun kendi kendini dönemsel olarak 
değerlendirmesi… 

 Kurumların değerlendirmesi:  Yüksek öğretim 
kurumunun, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)’nca 
değerlendirilmesi. 

 Program değerlendirmesi;  Yüksek öğretim 
programının, Yükseköğretim Kalite Kurulu 
(YÖKAK)’ndan «Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi» 
alan akreditasyon kuruluşları tarafından dönemsel olarak 
değerlendirilmesi… 
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Akreditasyon süreci (devam) 

 Program değerlendirmesi akreditasyon kuruluşu 

tarafından oluşturan «değerlendirme ekipleri» tarafından 

önce «Özdeğerlendirme Raporu» üzerinden yapılır. 

 Değerlendirme sürecinde ekipler kurumda alan çalışması 

yaparak: özdeğerlendirme raporunda yer verilen 

hususları yerinde inceler ve değerlendirir.  

 Ekiplerin değerlendirmesi sonucunda programın yeterli 

ve yetersiz yönleri hakkında bir rapor hazırlanır. 

Akreditasyon kuruluşu raporu inceleyerek programa 

ilişkin akreditasyon kararını verir: 

  5 yıl akreditasyon, 2 yıl akreditasyon veya Red 

(vermeme) 
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Değerlendirici Eğitimi ve Kurum 
Bilgilendirme Çalıştayları 

 Kurum Bilgilendirme Çalıştayları: İLAD 2016 

yılından başlayarak  8 kurum bilgilendirme çalıştayı 

düzenledi (4 kez İLDEK / İletişim Dekanlar Konseyinde, biri KKTC 

LAÜ’de olmak üzere) 

 Değerlendirici Eğitimi çalıştayları: 12 kez 

Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı düzenlendi. (Biri KKTC 

DAÜ’de) 

 175 kişi değerlendirici eğitimi sertifikası aldı 

(akademisyen/sektör/öğrenci) 
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İLAD / İLEDAK akreditasyon 
uygulamaları 
 İLAD ve İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme 

ve Akreditasyon Kuruluşu) akreditasyon 

faaliyetleri 

 2018’de 10 program  

 2019’da 15 program 

 2020’de 16 program 

 2020’de 8 programa ara değerlendirme yapıldı 

 Toplam: 18 Üniversiteden 41 programa Genel , 

8 programa ara değerlendirme yapıldı 
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İLAD / İLEDAK akreditasyon 
uygulamaları (devam) 

 

 2021 yılı başvuruları: 

18 program genel değerlendirme için hazırlanıyor  

15 program ara değerlendirme için başvurdu. 

 

Bu yıl İlk kez, İletişim Fakülteleri dışında bulunan 

fakültelerde yer alan iletişim eğitimi veren 

programlardan da başvurular yapıldı ve 

değerlendirmeye alındı.  

 
İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) 1. Öğrenci Çalıştayı 



 

           TEŞEKKÜRLER… 
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