ĠLEDAK PROGRAM DEĞERLENDĠRĠCĠ RAPORU

GĠRĠġ
Değerlendirilen her bir program için bir “Program Değerlendiricisi Raporu” hazırlanması
gerekmektedir. Hazırlanan raporun bütününün elektronik bir kopyası, program
değerlendiricisi tarafından doldurularak kurum ziyaretini izleyen hafta içinde ekip başkanına
gönderilmelidir.
Genel değerlendirme ziyaretlerinde, rapordaki tüm formlar doldurulmalıdır.
Ara değerlendirme ziyaretlerinde ise raporun yalnızca önceki değerlendirmede belirtilen
yetersizliklerle ilgili bölümlerinin doldurulması yeterlidir.
Öğretim Planı Analizi ve Not Belgesi (Transkript) Analizi formlarıyla Program Değerlendirici
Çizelgesi‟nin “Bir Önceki Değerlendirme” ve “Ön Tahmin” sütunları program değerlendiricisi
tarafından kurum ziyaretinden önce doldurulmalı ve birer kopyaları ilk ekip toplantısında
ekip başkanına teslim edilmelidir.
Program Değerlendirici Çizelgesi‟nin “Hazırlık Günü”, “1. Gün” ve “Çıkış Bildirimi”
sütunlarında program değerlendiricisi tarafından kurum ziyareti sırasında gerekli görülen
değişiklikler yapıldıktan sonra, çizelgenin birer kopyası, sırası ile
Hazırlık Günü gecesi ekip toplantısı bitiminde,
1. Gün gecesi ekip toplantısı bitiminde ve
2. Gün bölüm başkanı bilgilendirme toplantısından sonra başlayacak ekip toplantısı
başında ekip başkanına teslim edilmelidir.
Her program raporu, ekip başkanı tarafından hazırlanarak İLEDAK İletişim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu‟na gönderilen ekip başkanı ziyaret raporunun
önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
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Köşeli parantez içerisindeki veriler köşeli parantez kaldırılarak doldurulmalıdır.
Tablolara yeteri kadar satır ekleyebilirsiniz.
Program Değerlendirici Çizelgesi, Program Değerlendirme Formu, Akreditasyon
Kararı Önerisi ve Program ÇıkıĢ Bildirimi özellikle önem taşımaktadır. Ekip başkanı, bu
formları temel alarak değerlendirilen tüm programlardaki ortak güçlü yönleri, yetersizlikleri
ve gözlemleri de içeren kurum raporu taslağını hazırlamakla sorumludur. Program
Değerlendirme Formu’nun bir kopyası ziyaret edilen kurumda bırakılır.

ĠLEDAK PROGRAM DEĞERLENDĠRĠCĠSĠ RAPORU
Kurum
Program
Ziyaret
Tarihleri

[Üniversite, Fakülte]
[Program Adı]
[gg-gg.aa.yyyy]

Değerlendirici
E-posta
Adres
Tel

İş

Ev

GSM

EĢ
Değerlendirici
E-posta
Adres
Tel

İş

Ev

GSM

Değerlendirme, İLEDAK Genel Ölçütleri'ne ve aşağıdaki Programa Özgü Ölçütler'e göre
yürütülmüştür.

PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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GÖRÜġÜLEN KĠġĠLER
GÖREVĠ

ADI-SOYADI

ĠLEDAK ÖĞRETĠM PLANI ANALĠZĠ1
Öğretim Planı Analizi ve Not Belgesi (Transkript) Analizi formlarıyla Program Değerlendirici
Çizelgesi‟nin “Bir Önceki Değerlendirme” ve “Ön Tahmin” sütunları program değerlendiricisi
tarafından kurum ziyaretinden önce doldurulmalı ve birer kopyaları ilk ekip toplantısında
ekip başkanına teslim edilmelidir.

Kurum

[Üniversite, Fakülte]

Program

[Program Adı]

ĠLEDAK
Öğretim Planı
Kategorileri

Kredi ve AKTS Kredisi
Değerlendirm
e Ölçütleri

İlgili bilim alanına uygun
temel öğretim

60

İlgili bilim alanına uygun
öğretim

90

Program amaçları
doğrultusunda programın
içeriğini bütünleyen en az
%25 oranında seçimli ders

60

Özdeğerlendir
me
Tablo 5-1

AĢağıdaki alanların her birinde Öğretim Planı gereksinimleri
sağlanmıĢ mıdır?

Değerlendirici
GörüĢü

EVET

HAYIR1

Öğretim Planı kapsamlı bir tasarım/proje/bitirme tezi/sunu
deneyimiyle tamamlanmaktadır.
Bu kapsamlı tasarım/proje/bitirme tezi/sunu deneyimi önceki
3

derslerde kazanılan bilgi ve becerilere dayanmaktadır.
Bu kapsamlı tasarım/proje/bitirme tezi/sunu deneyimi, programın
standartlarını veya ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik,
etik, sağlık ve güvenlik, sosyal ve politik boyutların çoğuyla ilgili
gerçekçi kısıtları göz önüne almaktadır.
Uygulanan "Programa Özgü Ölçütlerdeki zorunluluklar
sağlanmaktadır.
1

Eğer yukarıdaki kategorilerden herhangi birinde “hayır” işaretlendiyse, söz konusu
yetersizliği lütfen “Yetersizliklerin ve Gözlemlerin Açıklanması” formunda açıklayınız.
ĠLEDAK NOT BELGESĠ ANALĠZĠ
Kurum

[Üniversite, Fakülte]

Program

[Program Adı]

ĠLEDAK
Öğretim Planı
Kategorileri
İlgili bilim
alanına uygun
temel öğretim
İlgili bilim
alanına uygun
öğretim
Program
amaçları
doğrultusunda
programın
içeriğini
bütünleyen en
az %25
oranında
seçmeli ders
TOPLAM

AKTS Kredisi
ĠLEDAK
Örneklenen öğrencilerce kazanılan krediler
Değerlen
dirme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ölçütleri

10

60

90

60

"Programa Özgü Ölçütler"
gereksinimlerini lütfen aĢağıda
listeleyiniz.

Her bir öğrenci ilgili satırdaki gereksinimi
sağlıyorsa (), sağlamıyorsa ()
iĢaretleyiniz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ÖNERĠLEN AKREDĠTASYON KARARI
Kurum
[Üniversite, Fakülte]
Program
[Program Adı]
Sonraki Genel Değerlendirme (SGD) : Bu karar, programın uygulanan ölçütlere tam
uyduğunu gösterir. Bu karar, yalnızca genel bir değerlendirmeden sonra alınabilir ve süresi
genellikle beş (5) yıldır.
Ara Rapor (AR): Bu karar, programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye
kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli
sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici
önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmemektedir. Ancak,
kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi gerekmektedir. Bu karar,
ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki (2) yıldır.
Ara Ziyaret (AZ): Bu karar, programın niteliğinin bir sonraki genel değerlendirmeye
kadar bozulmamasını garanti etmek için “zayıflık” bildirimi yapılan ölçütlerin daha kuvvetli
sağlanması gerektiğini gösterir. Zayıflığın niteliği, kurum tarafından alınacak düzeltici
önlemlerin bir sonraki değerlendirmesi için kurum ziyaretini gerektirmektedir. Ziyaret
öncesinde, kurumun, aldığı düzeltici önlemlere odaklanmış bir rapor vermesi de
gerekmektedir. Bu karar, ancak bir genel değerlendirmede verilebilir ve süresi genellikle iki
(2) yıldır.
Raporla Uzatma (RU): Bu karar, bir önceki AR kararında belirtilen zayıflıkları
gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar, yalnızca
AR değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar akreditasyonu bir sonraki genel
değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır.
Ziyaretle Uzatma (ZU): Bu karar, bir önceki AZ kararında belirtilen zayıflıkları
gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu karar, yalnızca
AZ değerlendirmesinde alınabilir. Bu karar, akreditasyonu bir sonraki genel
değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi genellikle üç (3) yıldır.
Kanıt Göster (KG): Bu karar, akreditasyonu olan bir programın genel
değerlendirmesinde eksiklikler saptandığını ya da bir programın ara değerlendirmesinde bir
önceki değerlendirmede saptanan zayıflıkların hâlâ sürmekte olduğunu gösterir. Eksiklikleri
ya da sürmekte olan zayıflıkları gidermek üzere kurum tarafından alınan önlemlerin
değerlendirilmesi için bir kurum ziyareti gerekmektedir. Bu karar, bir genel değerlendirmede
ya da AR ya da AZ değerlendirmesinde alınabilir ve süresi genellikle bir (1) yıldır.
Kanıt Göster ile Uzatma (KU): Bu karar, bir önceki KG kararında belirtilen
yetersizlikleri gidermek üzere kurum tarafından yeterli önlemlerin alındığını gösterir. Bu
karar, yalnızca KG değerlendirmesinden sonra alınabilir. Bu karar, akreditasyonu bir
sonraki genel değerlendirmeye kadar uzatır ve dolayısıyla süresi iki (2) yıl ile dört (4) yıl
arasındadır.
Akreditasyon Vermeme (AV): Bu karar, akreditasyonu bulunmayan yeni bir
programın değerlendirilmesinden sonra ya da bir programın KG değerlendirmesinden sonra
alınabilir. Bu karar, ilk kez değerlendirilen bir programın genel değerlendirmesinde ölçütleri
sağlamayan eksiklikleri olduğunu gösterir. KG değerlendirmesinden sonra verilmesi
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durumunda, bu karar, akreditasyonu olan bir programın genel değerlendirmesinde
saptanan eksikliklerinin ya da ara değerlendirmesinde sürmekte olduğu saptanan
zayıflıklarının KG süresinden sonra da hala devam etmekte olduğunu gösterir.
İlk kez değerlendirilen programların kararının başlangıç yılını belirtiniz.

ĠLEDAK PROGRAM AKREDĠTASYON KARARLARI KISA FORMU
[Üniversite, Fakülte]
Program
Adı

Ziyaret
Sonu

+60 Gün

İLAD / İLEDAK

Önerisi

Kararı

Önerisi

Açıklamalar:
Program değerlendiricileri değerlendirdikleri programla ilgili akreditasyon önerisini "Ziyaret
Sonu Önerisi" sütununa işleyeceklerdir.
Ekip Başkanları "Ziyaret Sonu Önerisi" ve "+60 Gün Önerisi" sütunlarını değerlendirilen tüm
programlar için tek bir form üzerinde dolduracaklar ve bu formu "Taslak Rapor" ile birlikte
İLAD / İLEDAK Başkanlığı'na ileteceklerdir.
"İLEDAK Kararı" sütunu İLEDAK Başkanlığı'nca hazırlanacak İLEDAK kararları için
kullanılacaktır.
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ĠLEDAK PROGRAM DEĞERLENDĠRĠCĠ ÇĠZELGESĠ
Kurum
Program

[Üniversite, Fakülte]
[Program Adı]

Ekip BaĢkanı
Ekip
EĢ BaĢkanı

Değerlendirici
EĢ
Değerlendirici
Ziyaret
Tarihleri

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

[gg-gg.aa.yyyy]

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

1. ÖĞRENCĠLER
Öğrenci danışmanlıkları, izleme ve değerlendirme yöntemleri
var ve uygulanmakta.
Yatay ve dikey geçişler, çift anadal, yandal, ders sayma
yöntemleri var ve uygulanmakta.
Öğrenci değişimi yöntemleri var ve uygulanmakta.
Danışmanlık ve izleme yöntemleri var ve uygulanmakta.
Başarı ölçülmesi ve değerlendirmesi yöntemleri var ve
uygulanmakta.
Mezuniyet koşullarının kontrolü yöntemleri var ve
uygulanmakta.
2. PROGRAM ÖĞRETĠM AMAÇLARI
Kurum özgörevleriyle uyumlu.
Paydaşların gereksinimleri temel alarak belirlenmiş.
Yayınlanmış.
Paydaşların gereksinimleri temel alarak güncellenmekte.
Program Öğretim amaçlarına ulaşıldığını dönemsel olarak
belirlemek ve belgelemek için kullanılan bir yöntem
tanımlanmış ve işletilmekte.
Program Öğretim amaçlarına ulaşıldığı kanıtlanmış.
3. PROGRAM ÇIKTILARI
Program çıktılarını belirleme yöntemi var
İLEDAK çıktılarını kapsıyor
Program Öğretim amaçlarını destekliyor
Program çıktılarına ulaşıldığını dönemsel olarak belirlemek
ve belgelemek için kullanılan bir yöntem tanımlanmış ve
işletilmekte
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AĢağıdaki ĠLEDAK Alan çıktılarına ulaĢıldığı kanıtlanmıĢ
1.İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal bilimler ve sanat
disiplinlerine özgü konularda yeterli akademik, kültürel,
sanatsal ve teknik bilgi birikimine ve bu bilgiyi programın
kapsadığı alanlarda kullanabilme becerisine sahiptir.
2.Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal
gelişmelerden haberdardır.
3.Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, alanına özgü araştırma,
planlama, ürüne dönüştürme, uygulama becerisine sahiptir.
4.Alan uygulamaları için gereken çağdaş araçları seçme ve
kullanma becerisine sahiptir.
5.Alanına özgü kuramsal ve uygulamalı bilimsel çalışmalar
yapma ve sonuçlarını paylaşma bilgi ve becerisine sahiptir.
6.Alanındaki problemleri saptama, yorumlama ve çözme
becerisine sahiptir.
7.Alanında uyumlu ve verimli ekip çalışması becerisine
sahiptir.
8.Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı ve kalite
standartlarını bilir ve uygulama becerisine sahiptir.
9.Etik ve mesleki etik ilkelerine uygun davranma ve
sorumluluk bilincine sahiptir.
10.Alanla ilgili mesleki çalışmalarının, insan hakları, kültürel
çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi
evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçları
konusunda duyarlılık gösterir.
11.İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, deneyim sahibi
olma ve farkındalık oluşturma; girişimci ve yenilikçi yaklaşım
bilinci ile davranma becerisine sahiptir.
12.Öğretim programlarında en az iki adet alan dışı dersi
başarıyla tamamlamış olmalıdır.
13.İş sağlığı ve güvenliği konusunda alanıyla ilgili bilgiyi kendi
alanında uygular.
14.Türkçe ve en az bir yabancı dilde (Avrupa Dil Portfolyosu
B1 Genel Düzeyinde) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma
becerisine sahiptir.
15.Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa
Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) kullanma
becerisine sahiptir.
Kurum

[Üniversite, Fakülte]

Program

[Program Adı]

Ekip
BaĢkanı
Ekip
EĢ BaĢkanı

Değerlendirici
EĢ
Değerlendirici
Ziyaret
Tarihleri

[gg-gg.aa.yyyy]
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İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı
için "K", Gözlem için "G", hiç bir yetersizlik ya da

Bir
Önce
ki
Değer
lendir
me

Ön
Tah
min

Hazır
lık
Günü

ÇıkıĢ
1.
Bildiri
Gün
mi

4. SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME
Kurulmuş bir ölçme ve değerlendirme sisteminden elde
edilen sonuçlar programın sürekli iyileştirilmesi için
kullanılmakta.
İyileştirme çalışmaları gelişmeye açık alanlarda
sistematik olarak elde edilmiş somut verilere
dayanmakta.
5. ÖĞRETĠM PROGRAMI
Programın öğretim amaçlarını ve program çıktılarını
destekleyen öğretim planı var ve içeriği uygun.
İstenen bilgi, beceri ve yeterliklerin öğrencilere
kazandırılmasını garanti eden bir öğretim yöntemi var
ve uygulanmakta.
Öğretim planını garanti altına alacak ve sürekli
gelişimini sağlayacak bir yönetim sistemi var ve
uygulanmakta.
Önceki derslerde edinilen bilgi ve becerileri
kullanmakta, ilgili alan yeterliklerini içermekte.

6. ÖĞRETĠM KADROSU
Öğretim kadrosu sayıca yeterli.
Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip.
Atama ve yükseltme yöntemleri var ve uygulanmakta.
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7. ALTYAPI
Sınıflar, laboratuvarlar, stüdyo, uygulama odaları ve
diğer gerekli donanım, öğretim amaçlarına ve program
çıktılarına ulaşmak için yeterli.
Öğrencilerin, alan dışı sosyal ve kültürel
gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam
yaratarak gelişimlerini destekleyen ve öğrenci-öğretim
elemanı ilişkilerini canlı tutan uygun altyapı var.
Kütüphane olanakları öğretim amaçlarına ve program
çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeyde.
Güvenlik önlemleri ve engelliler için altyapı
düzenlemeleri var.
8. KURUM DESTEĞĠ VE PARASAL KAYNAKLAR
Kurumsal destek ve liderlik ile bütçe süreci, programın
kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak
düzeyde.
Kaynaklar nitelikli bir öğretim kadrosunu çekme, tutma
ve mesleki gelişimini sürdürme açısından yeterli.
Kaynaklar, altyapı ve teçhizatı temin etmek, bakım
yapmak ve işletmek için yeterli.
Teknik ve idari personel sayıca ve nitelik olarak yeterli.

9. ORGANĠZASYON VE KARAR ALMA
SÜREÇLERĠ
Rektörlük, fakülte, bölüm ve diğer alt birimler
düzeyindeki karar alma süreçleri programın gelişimini
desteklemekte.
Süreçler program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve
öğretim amaçlarına ulaşılmasını destekleyecek şekilde
düzenlenmiş.
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10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER
Programa özgü ölçütlerin sağlandığı kanıtlanmış (Bu
ölçütlerin sağlandığının kanıtlanması için her programa
özgü ölçütlerin değerlendirme tabloları aşağıda yer
almaktadır.).
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Gazetecilik ve Habercilik Programları
Görsel İletişim Tasarımı Programları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programları
İletişim Bilimleri Programları
Radyo, Televizyon ve Sinema Programları
Reklamcılık Programları
Yeni Medya, Dijital Medya Programları

10.1. Gazetecilik ve Habercilik Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki Gazetecilik ve Habercilik çıktılarına ulaĢıldığı
kanıtlanmıĢ
1.Gazetecilikle ilgili temel kavramları ve ilkelerini bilir.
2.Haber toplama ve yazma sürecini bilir.
3.Gazeteciliğin tarihsel ve teknolojik gelişimini bilir.
4.Gazeteciliğin yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir.
5.Haber kaynaklarını ve sınıflandırılmasını bilir.
6.Araştırmacı gazetecilik sürecini bilir.
7.İletişimin ulusal, uluslararası ve kültürlerarası boyutlarını
bilir.
8.Kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini analiz yöntem ve
tekniklerini bilir.
9.Medya ve/veya yeni medya ortamlarına uygun içerik üretme
becerisine sahiptir.
10.Haber kaynaklarını sınıflandırma ve doğrulama becerisine
sahiptir.
11.Gazetecilikle ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri
tanıma ve açıklama becerisine sahiptir.
12.Medya ve/veya yeni medya içeriklerini eleştirel bakış
açısıyla yorumlar.
13.Bilgi iletişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini
kullanma becerisine sahiptir.
14.Özdenetim ve editoryal kontrol becerisine sahiptir.
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15.Gazetecilik ve/veya yeni medya alanında bireysel üretim
yaptığı gibi ekip çalışmasına da uyum sağlar, sorumluluk alır.
16.Gazetecilik habercilik ortamlarının teknoloji bağlamında
gelişimini izler.
17.Yeni medya teknolojilerini etkili bir biçimde kullanma
yetkinliğine sahiptir.
18.Gazetecilikle ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler.
19.Farklı türdeki haberlerin üretimine ilişkin özellikleri uygular.
20.Zaman sınırlaması altında çalışma, düşünme ve yazma
yetkinliğine sahiptir.
21.Gazetecilik ve/veya yeni medya alanında sosyal
sorumluluk projeleri geliştirir.

10.2 Görsel ĠletiĢim Tasarımı Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki Görsel ĠletiĢim Tasarımı çıktılarına ulaĢıldığı
kanıtlanmıĢ
1.Tasarım yapmak için kullanılan işletim sistemlerini bilir.
2.Görsel iletişim tasarımda kullanılan görsel-işitsel ve çoklu
medya tekniklerini bilir.
3.Temel tasarıma ilişkin kuramları, ilkeleri ve kavramları bilir.
4.Tasarımın estetik kurallarını bilir.
5.Kültürlerin ve ulusların sembol sistemlerini bilir.
6.Görsel iletişim alanında tasarlanmış eserlerin özellikleri bilir.
7.Görsel iletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası
etik kuralları ve standartları bilir.
8.Yeni medya teknolojilerini bilir.
9.Görsel iletişim tasarımı uygulamaları için gereken araç,
yöntem ve teknikleri kullanır.
9.2 ve 3 boyutlu görüntüleri üretme, işleme ve değerlendirme
konusunda bilgisayar programlarını kullanır.
10.Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda çok boyutlu tasarımlar
yapar.
11.Yaratıcı fikirler üretir ve bu fikirleri grafik, fotografik,
illüstratif, 3 boyutlu, hareketli ve etkileşimli görsel ifadelere
dönüştürebilir.
12.Yeni medya ortamlarında görsel tasarım tekniklerini
uygular.
13.Bilgisayar yazılımı ile birlikte bilgi iletişim teknolojilerini
kullanma becerisine sahiptir.
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14.Görsel iletişim tasarımı alanındaki projeleri eleştirel bir
yaklaşımla inceler.
15.Bireysel olarak alanıyla ilgili yaratıcı ve güçlü yönlerini
kullanır.
16.Teknolojik yenilikleri kendi yaratım alanı içinde yetkin
biçimde kullanır.
17.Görsel iletişim tasarımı konusunda ulusal ve uluslararası
etik kuralların ve standartların farkındadır.
18.Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi
ve özgün yapıtlara dönüştürür.
19.Estetik farkındalığa ve kavrayışa sahiptir.

10.3 Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım çıktılarına ulaĢıldığı
kanıtlanmıĢ
1.Halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.
2.Halkla İlişkilerin bir yönetim fonksiyonu olduğunu bilir.
3.Bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde halkla ilişkilerin
ve tanıtımın önemini, rolünü bilir.
4.Örgütsel iletişim modelleri ve işleyişini bilir.
5.Araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirmeyi
bilir.
6.Halkla ilişkilerde kriz yönetimi ve çözüm süreçlerini bilir.
7.Kurum ve kuruluşların algı ve itibar yönetimi hakkında bilgi
sahibidir.
8.Kurum ve kuruluşların tanıtımıyla ilgili medya ve dijital
medya iletişimini bilir.
9.Alanında yapılan faaliyetlerle ilgili periyodik raporlama
yapmasını bilir.
10.Alanında etkili sunum tekniklerini bilir.
11.Medya planlamasını bilir.
12.Kurum ve kuruluşların, kurum içi ve kurum dışı iletişim
çalışmalarını yapar.
13.Kurum ve kuruluşların her türlü etkinliklerini düzenler.
14.Halkla ilişkiler çalışmalarında amaca uygun ortam,
ekipman ve materyal seçimini yapar.
15.Araştırma sonuçları doğrultusunda hedeflerine uygun
çözüm önerilerini geliştirir.
16.Stratejik düşünme becerisine sahiptir.
17.Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında gerekli olan
raporlamaları yapar.
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18.Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında gerekli olan görsel işitsel
iletişim araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
19.Medya planlamasını yapar; planlar, kullanır, denetler.
20.Ulusal ve uluslararası kalite yönetim süreçlerine uygun
davranır.
21. Kurum ve kuruluşlarda olası krizleri öngörür ve önler,
mevcut krizleri çözümler.
22.Etkin dinleme, eleştirel analiz ve sorun çözme konusunda
yetkindir.
23.Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel
bir yaklaşımla değerlendirir.
24.Yönetsel bakış açısına sahiptir.
25.Protokol ve sosyal davranış kurallarına uygun davranır.
26.Mesleğin dünyadaki gelişimini izler; ülke ve iş hayatının
kurallarıyla bağdaştırır.
27.İçinde bulunduğu toplumun ekonomik, sosyal ve siyasal
politikalarını ve gündemini yakından izleyip kamu yararına
kullanma yetisine sahiptir.

10.4 ĠletiĢim Bilimleri Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
Gözlem için "G", hiç bir
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki ĠletiĢim Bilimleri çıktılarına ulaĢıldığı
kanıtlanmıĢ
1.İletişim Bilimleri alanına ilişkin temel kavramları ve iletişim
modellerini bilir.
2.Yerel, ulusal ve küresel iletişim sistemlerine ilişkin temel
kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir.
3.İletişimin ve kitle iletişiminin tarihsel gelişimini bilir.
4.Kitle iletişiminin ve kültür endüstrilerinin süreçlerini,
işlevlerini ve yapılarını tanımlar.
5.Medyanın toplum ve siyaset ile ilişkisi konusunda bilgi
sahibidir.
6.Çapraz medya kullanımı ve veri madenciliği konularında
bilgi sahibidir.
7.Araştırma yöntemlerinin temel kullanım alanlarını, araştırma
kavramlarını ve araştırma süreçlerini bilir.
8.İletişim Bilimleri alanına ilişkin çalışma koşullarından ve
meslek örgütlenmelerinden haberdardır.
9.Medyanın, endüstrinin ve iletişimin toplumsal, ekonomik ve
tarihsel rolünü çözümler.
10.Medyanın toplumsal ve siyasal bağlamını eleştirel
düşünebilir ve değerlendirme yapar.
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11.İletişim alanına özgü nicel ve nitel araştırma yöntemlerini,
tekniklerini ve istatistik programlarını uygulama ve
raporlaştırma becerisine sahiptir.
12.Alana özgü sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
13.Farklı iletişim alanları ve farklı medya araçları için içerik
oluşturur.
14.Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gündemi takip eder
ve eleştirel bir bakışla değerlendirir.
15.Medya içeriklerini eleştirel bakış açısıyla yorumlar.
16.Medya okuryazarlığı ilkelerine bağlı olarak, yazılı, görsel
ve işitsel ortamlardaki iletilere ulaşma, bunları çözümleme,
değerlendirme ve iletme yeteneğine sahiptir.
17.Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için
mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir.
18.Etkin dinleme, eleştirel analiz ve sorun çözme konusunda
yetkindir.
10.5 Radyo, Televizyon ve Sinema Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki Radyo, Televizyon ve Sinema çıktılarına
ulaĢıldığı kanıtlanmıĢ
1.Radyo, Televizyon ve Sinema yapımlarının “yapım öncesi”,
“yapım” ve “yapım sonrası” aşamalarında yapılacak işleri
bilir.
2.Kamera, mikrofon, ses, ışık, kurgu gibi görsel işitsel üretim
araçlarının temel çalışma prensiplerini ve işletimlerini bilir.
3.Yayın ortamlarına ve amaca uygun içerik üretiminin temel
özelliklerini, işlevlerini, çalışma prensiplerini ve işletimlerini
bilir.
4.Rejili / tek kameralı yapım sürecinin işleyişini bilir.
5.Radyo ve televizyon program türleri hakkında bilgi sahibidir.
Web tabanlı radyo, televizyon yayın sürecini bilir.
6.Yayın üretim ve iletimleri alanında teknolojik gelişmeleri
bilir.
7.Sinematografik dilin / anlatının temel unsurlarını bilir.
Sinema anlatısındaki türler hakkında bilgi sahibidir.
8.Senaryo yazmayı ve çekim senaryosu hazırlamayı bilir
9.Türkiye ve dünya sinema tarihini bilir.
10.Alanına ait terminolojiyi yerinde ve doğru kullanmayı bilir.
11.Görsel tasarım ve kompozisyonun temel ilkelerini bilir.
12.Radyo, Televizyon ve Sinema yapımlarının “yapım
öncesi”, “yapım” ve “yapım sonrası” aşamalarındaki işleri
planlar ve uygular
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13.Verilen bir konuyu radyo ve/veya televizyon programı
olarak tasarımlar ve üretir.
14.Radyo, televizyon ve sinema yapımlarının üretiminde
gerekli teknolojileri kullanır
15.Yayın ortamına uygun radyo, televizyon ve sinema
projeleri için proje önerisi hazırlar.
16.Yapım sürecine ilişkin belgeleme, planlama ve raporlama
dokümanlarını hazırlama becerisine sahiptir
17.Ses ve görüntü kurgusu yapma becerisine sahiptir.
18.Grafik öğelerini alana özgü içerik üretimde kullanır.
19.Rejili ve/veya tek kameralı üretim sürecinde en az bir
birimde, görev alacak mesleki beceriye sahiptir.
20.Alanında kullanılan teknik malzemelerin kapasitesini ve
sınırlılıklarını bilerek tercih yapar.
21.Görsel-işitsel ürünlere eleştirel bakış açısıyla bakma ve
çözümleme yeteneğine sahiptir.
22.Radyo, televizyon ve sinema alanında ortak çalışma ve
üretim için işbirliği yapmada yetkindir.
23.Birey ve toplum ile radyo, televizyon ve sinemanın ilişki ve
etkileşimini bilir.
24.Sanat eserleri, sanat tarihi, sanat akımları, reklamcılık,
görsel iletişim tasarımı ve yeni medyadaki gelişmeler
hakkında bilgi sahibidir.
25.Medya içerikleri ve sinemanın toplumsal, ekonomik ve
kültürel etkilerini bilir.
26.Senaryo, program akışı gibi metinleri yapım türüne göre
analiz eder.
27.Medya Okur-yazarlığı ilkelerine bağlı olarak yazılı, görsel
ve işitsel ortamlardaki iletilere ulaşma, bunları çözümleme,
değerlendirme ve iletme yeteneğine sahiptir.
28.Görsel işitsel dil oluşturma sürecinin tüm unsurlarını
kullanır.

10.6 Reklamcılık Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki Reklamcılık çıktılarına ulaĢıldığı kanıtlanmıĢ
1.Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi
alanına ilişkin temel kavram ve modelleri konusunda bilgi
sahibidir.
2.Pazar bölümlenmesini (segmentasyonu) bilir.
3.Hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturulmasını bilir.
4.Geleneksel ve yeni medya reklam ortamlarında yürütülen
reklam kampanya süreçlerini bilir.
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5.Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya
planlamasını bilir.
6.Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma yapma yöntem ve
tekniklerini ve sonuçlarını değerlendirilmesini bilir.
7.Reklamcılık alanında medya stratejisinin oluşturulmasını ve
uygulamasını bilir.
8.Reklamcılıkla ilgili yasal düzenlemeleri ve etik değerleri bilir.
9.Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek
örgütlerini bilir.
10.Reklam mesajlarını, iletişim ortamlarının farklı özelliklerini
dikkate alarak oluşturur.
11.Geleneksel ve yeni medya reklam kampanyalarını planlar
ve yürütür.
12.Kalite yönetim süreçlerinde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun davranır.
13.Reklamcılık alanına ilişkin bilgileri toplar, yorumlar,
ilgililerle paylaşır.
14.Dijital ortamları ve sosyal medyayı reklamcılık alanında
etkili şekilde kullanır.
15.Toplumsal gelişmeleri yakından izler, tüketici
davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri
reklam mesajlarında kullanır.
16.Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirir.
17.Reklamcılık alanında sorunları çözmek için bağımsız ya da
ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
18.Alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla düşüncelerini
paylaşır; sorunlar ile ilgili çözümler önerir.
19.Reklamcılıkla ilgili sürekli yenilikleri takip eder, konusuyla
ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, konferans ve
sempozyumlara katılır.
20.Reklamcılık mesleğini yaparken evrensel değerlere,
hukuka ve etik ilkelere bağlı kalmaya özen gösterir.

10.7 Yeni Medya, Dijital Medya Programları

İlgili satırda, Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K",
kullanınız.

Bir
Önce
Ön Hazır
ÇıkıĢ
ki
1.
Tah lık
Bildiri
Değer
Gün
min Günü
mi
lendir
me

AĢağıdaki Yeni Medya, Dijital Medya çıktılarına ulaĢıldığı
kanıtlanmıĢ
1.Farklı dijital içerik formatlarını ve içerikleri iletmek üzere
kullanılan çoklu-medya ortamlarının özelliklerini bilir.
2.Yeni medyanın yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir.
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3.Etkileşimli ve katılımcı yeni medya kültürüne özgü süreçleri
ve gelişmeleri bilir.
4.Yeni medya okuryazarlığının özelliklerini bilir.
5.Yeni medya içeriklerini eleştirel biçimde
değerlendirilebilecek ileri okuma, düşünme ve analitik
çözümleme becerilerine sahiptir.
6.Yeni iletişim teknolojilerine ilişkin mesleki ve uygulamalı
becerilerini kuramsal bilgileri ile bütünleştirme becerisine
sahiptir.
7.Yeni iletişim teknolojilerine ilişkin mesleki ve uygulamalı
becerilerini kuramsal bilgileri ile bütünleştirme becerisine
sahiptir.
8.Dijital platformlar için içerik sunumu ve dağıtımı ile ilgili
ortam tasarlar ve uygular.
9.Alan ürünlerini, çoklu ortam (Çapraz-Medya ve Trans –
Medya vb.) uygulamaları için tasarlar ve uygular.
10.Yeni medya ortamlarına özgü araştırma yöntemlerini
kullanır ve sonuçlarını değerlendirir.
11.Yeni medya okuryazarlığının temel unsurlarının önemini
bilerek uygular.
12.Yeni iletişim teknolojilerinin kültür, sanat, bilim, ekonomi,
siyaset, eğitim ve toplum üzerindeki etkilerini yerel, ulusal ve
küresel açılardan değerlendirir.
13.Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gündemi takip eder
ve eleştirel bakışla değerlendirir.
14.Değişen teknolojilere adapte olabilecek şekilde, yeni
ihtiyaçlara yaratıcı çözümler geliştirir.
15.İzler kitle/kullanıcı ve uzmanlar ile enformasyon, düşünce,
problem ve çözümlerle ilgili sözlü, yazılı, görsel iletişim kurar.
16.Yeni iletişim teknolojileri alanına ilişkin sorunlara çözüm
önerileri geliştirir.
17.Farklı platformlar üzerinden iletişim kurarak düşüncelerini
açıklar.
18.Alanına ilişkin çalışma koşullarından ve meslek
örgütlenmelerinden haberdardır.

ĠLEDAK PROGRAM DEĞERLENDĠRME FORMU (ĠPDF)
Değerlendirme sürecinin kurum ziyaretinden sonraki geliĢiminin özeti:
Bir sonraki sayfadaki İLEDAK Program Değerlendirme Formu (İPDF), kurumu ziyaret eden
değerlendirme ekibinin İLEDAK tarafından değerlendirilen her program hakkındaki ilk
değerlendirmesini özetlemektedir.
İPDF‟nin iki bölümü vardır. İlk bölümde, değerlendirme ekibince 10 değerlendirme
ölçütünde sağlanmadığı düşünülen noktalardaki yetersizlikler özetlenir. Bu yetersizlikler,
eksiklik (E), zayıflık (Z) ve kaygı (K) olarak gösterilir. Bu bulguların tanımları İPDF‟nin ilk
sayfasının altında verilmiştir. İPDF‟nin ikinci sayfasında ise, programların değerlendirilmesi
ve kurum ziyareti sırasında saptanan yetersizliklerin ve gözlemlerin ayrıntılı açıklamaları
verilir.
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Değerlendirme ekibinin kurumu ziyaretinin hemen arkasından “son süreç” evresi başlar. Bu
süreç, program değerlendirme işleminin önemli bir kısmıdır ve şu aşamalardan meydana
gelir.
 Programların 30 günlük Yanıtı:
Değerlendirilen programlar için kuruma verilen çıkış bildiriminde maddi hata varsa,
programları değerlendirilen kurum bu hataların düzeltilmesi amacıyla ziyareti izleyen 30 gün
içinde takım başkanına yanıt verebilir. Bu yanıtta, yalnızca maddi hatalara ilişkin düzeltmeler
göz önüne alınmalı ve yanıt elektronik ortamda verilmelidir. Eğer herhangi bir maddi hata
düzeltmesi gerekmiyorsa, kurumca 30 günlük yanıtın verilmeyeceği kurum tarafından takım
başkanına bildirilmelidir.
 Taslak Rapor:
Her kurum ziyareti sonrasında, ziyaret ekipleri tarafından birincil bulguları ve akreditasyon
önerilerini içeren bir taslak değerlendirme raporu hazırlanır ve 60 gün içinde İLEDAK
Başkanlığı‟na yazılı olarak teslim edilir. Bu taslağın değerlendirilen her program için ilgili
program değerlendiricisinin değerlendirmelerini içeren ayrı birer bölüm içermesi beklenir.
Ziyaret edilen kurum tarafından çıkış bildirimine 30 günlük yanıt verilmesi durumunda; taslak
raporlar üzerindeki düzeltmeler, kurum ziyareti sırasında toplanan ya da değerlendirme
işlemlerinin başında kurum tarafından sağlanan bilgilerdeki hataları giderecek şekilde ilgili
program değerlendiricilerinin görüş ve önerileri de alınarak ekip başkanı tarafından yapılır.
 Kesin Rapor:
İLEDAK Başkanlığı‟na yazılı olarak teslim edilen taslak raporlar, tutarlılık ve yazım kontrolleri
yapıldıktan sonra İLEDAK üyelerinin görüşüne sunulur. İLEDAK„da kabul edilen raporlar,
İLAD Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kurumlara gönderilecek kesin raporlardır.
ĠLEDAK PROGRAM DEĞERLENDĠRME FORMU
YETERSĠZLĠKLERĠN ÖZETĠ*

Kurum

[Üniversite, Fakülte]
Değerlendirici

Program

[Program Adı]

EĢ
Değerlendirici

Ekip BaĢkanı
Ekip EĢ
BaĢkanı

Ziyaret
Tarihleri

Ġlgili satırda,
PROGRAM ÖLÇÜTLERĠ

Eksiklik için "E", Zayıflık için "Z", Kaygı için "K"
kullanınız.
Bir ölçütle ilgili olarak programın hiç bir
yetersizliği bulunmuyorsa ilgili satıra Tamam

*

Çıkış toplantısında bir kopyasını kuruma veriniz.
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anlamına “T” koyunuz.
Bir Önceki ÇıkıĢ
Değerlendir
Bildirimi
me

+60
Gün Tutarlılık ĠLEDAK
Sonu Sonucu Kararı
cu

1. ÖĞRENCĠLER
2. PROGRAM ÖĞRETĠM AMAÇLARI
3. PROGRAM ÇIKTILARI
4. ÖĞRETĠM PLANI
5. ÖĞRETĠM KADROSU
6. YÖNETĠM YAPISI
7. ALTYAPI
8. KURUM DESTEK VE PARASAL
KAYNAKLAR
9. SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME
10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER

Kavramların açıklanması:
Eksiklik (E): Bir ölçütün sağlanmadığının bildirimidir. Dolayısıyla, program ölçütle uyum
içinde değildir. Bu ölçütün sağlanması için kurumca acil önlemler alınması gereklidir.
Zayıflık (Z): Bir ölçütün kısmen sağlandığını, ancak bu durumun zorlukla elde edildiğini ve
bir sonraki genel değerlendirmeye kadar programın niteliğinde bir bozulma olmayacağı
garantisi bulunmadığını gösterir. Dolayısıyla, ölçütün daha kuvvetli bir şekilde sağlanması
için kurumca düzeltici önlemler alınması gereklidir.
Kaygı (K): Bir ölçütün halen sağlandığını, ancak bu durumun yakın bir gelecekte değişme
potansiyelinin olduğunu ve bu ölçütün ileride sağlanmayabileceğini gösterir. Dolayısıyla,
ölçütün sağlanmasının devamını garanti etmek için kurumca olumlu bir girişim
yapılmasında yarar vardır.
Tamam (T): Değerlendirme sırasındaki bir ölçütün tüm kriterlerinin yerine getirildiği
anlamına gelir.
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ĠLAD / ĠLEDAK PROGRAM DEĞERLENDĠRME FORMU
YETERSĠZLĠKLERĠN VE GÖZLEMLERĠN AÇIKLANMASI†
Kurum

[Üniversite, Fakülte]
Değerlendirici

Program

[Program Adı]

EĢ
Değerlendirici

Ekip
BaĢkanı

Ziyaret
Tarihleri

Ekip EĢ
BaĢkanı

Aşağıda, program ile ilgili yetersizlikler ve gözlemler hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.
(Bir ölçütle ilgili herhangi bir yetersizlik ve gözlem yoksa, bu durumu belirtiniz)
PROGRAM ÖLÇÜTLERĠ
1.

YETERSĠZLĠKLER VE GÖZLEMLER

ÖĞRENCĠLER

2. PROGRAM ÖĞRETĠM
AMAÇLARI
3. PROGRAM
ÇIKTILARI
4.

ÖĞRETĠM PLANI

5.

ÖĞRETĠM KADROSU

6.

YÖNETĠM YAPISI

7.

ALTYAPI

8. KURUM DESTEĞĠ VE
PARASAL KAYNAKLAR
9. SÜREKLĠ
ĠYĠLEġTĠRME
10. PROGRAMA ÖZGÜ
ÖLÇÜTLER

Üniversite üst yönetimi dışında her metnin yalnızca ilgili programları yürüten bölüm ile
sınırlı kalarak kullanılması beklenmektedir.
2. Bu formdaki metinlerde maddi hatalar varsa ve/veya kısa süre içinde bazı iyileştirmeler
†

Çıkış toplantısında bir kopyasını kuruma veriniz.
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acilen devreye alınıp uygulanmaya başlanmışsa, bu hataların düzeltilmesi ve/veya devreye
alınan iyileştirmelerin kanıtlarını sunmak amacıyla çıkış görüşmesinin tarihini izleyen 30
gün içinde fakülte dekanlığı tarafından ekip başkanına elektronik ortamda yanıt verebilir.

Kurum tarafından verilecek 30 gün yanıtının birincil amacı, çıkış bildiriminde sunulan
ekip değerlendirmesinin dayandırıldığı bilgi ve izlenimlerdeki “maddi hataları” düzeltmektir.

Ancak, kurum 30 gün yanıtında değerlendirme ekip raporunun hazırlığında göz
önünde bulundurulmak üzere ek bilgi de sunabilir.

Çıkış bildirimlerine kurumlardan yanıt verildiği durumlarda, İLEDAK her ne kadar
esnek bir yaklaşım içinde olacaksa da genellikle akreditasyon kararlarını değerlendirilen
programların ziyaret sırasındaki durumuna dayandıracaktır.

Ancak, ziyaret sırasında saptanan yetersizlikler, gerekli düzeltme veya değişikliklerin
ziyaret sonrası 30 gün içinde kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlanmış olmaları ve yetkili
yöneticiler tarafından imzalanmış resmî belgeler ile kanıtlanmış olması durumunda
düzeltilmiş sayılırlar.

Bir sorunu düzeltmeye yönelik bazı girişimlerde bulunulmuş ve bazı önlemler alınmaya
başlanmış olmasına rağmen bu önlemlerin etkilerinin tam olarak sonuç vermeye
başlamadığı durumlarda veya yalnızca bazı iyi niyet işaretlerinin görüldüğü durumlarda,
düzeltici önlemlerin (örneğin: yeni bir öğretim üyesinin işe alınması işlemlerinin
başlatılması, yeni bir ders etkinliğinin eklenmesi, ek mali kaynak veya teçhizat planlanması
gibi) etkileri, İLEDAK tarafından bir sonraki planlanmış ara ziyaret veya ara rapor
değerlendirilmesi sırasında dikkate alınır.


"30 gün yanıtı" olarak anılan bu yanıtın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir.



Değerlendirilen her program için ayrı bir yanıt dosyası hazırlanması gerekmektedir.


Değerlendirilen program için verilen her yanıt ile ilgili ölçüt ve bu ölçütle ilgili bu formda
verilmiş olan değerlendirme metni o yanıtın başlığı olarak kullanılmalıdır.

Talep edilen maddi hata ile ilgili gerekçelere ve/veya devreye alınan iyileştirmeler ile
ilgili somut kanıtlara 30 gün yanıtının metninde ya da ekinde mutlaka yer verilmelidir.

30 gün yanıtlarının gereksiz ayrıntılar içermemesi ve olabildiğince kısa tutulması
sağlanmalıdır.


Daha önce gönderilen bilgi ve belgeler 30 gün yanıtında tekrarlanmamalıdır.

30 gün yanıtında bu formda verilmiş olan değerlendirmelerden sadece maddi hata
düzeltmesi talep edilenler ve/veya iyileştirme yapılanlar yer almalıdır; dolayısıyla bu Formda
verilmiş olan değerlendirmelerin hepsine ayrı ayrı yer verilmesi gerekmez.
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ĠLEDAK KURUM ĠÇĠN ÇIKIġ BĠLDĠRĠMĠ
(ÇIKIŞ TOPLANTISINDA OKUNMALIDIR – KURUMA KOPYASI VERİLMEZ)
Çıkış Görüşmesi Program Bildirimi‟nde, önce ilgili program için belirlenen güçlü yönler
vurgulanmalıdır.
Daha sonra programda her bir ölçüt için belirlenen eksiklik, zayıflık, kaygı ve gözlem
değerlendirmeleri ölçüt numarası sırasında, kısa gerekçelerini vererek, konuşma dilinde
yazılmış metinden okunmalıdır.
Özellikle eksiklik, zayıflık ve kaygıların anlatımında, mümkün olduğunca İLEDAK
Değerlendirme Ölçütleri‟ndeki dil kullanılmalıdır.
PROGRAM ÇIKIġ BĠLDĠRĠMĠ
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