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İLAD ÇALIŞMA RAPORU (26/01/2019) 

(30 OCAK 2018 -   28 ŞUBAT 2019) 

 

YÖKAK  Başkanlığına    

Ankara 

 

YÖKAK Yükseköğretim Kalite Kurulu‟nun,  30 Ocak 2018 tarihinde İLAD İletişim 

Araştırmaları Derneği‟ne,  iletişim eğitimi veren yükseköğretim programlarına 

ilişkin Akreditasyon Tescil Belgesi vermesinden sonra yapılan faaliyetler özetle 

aşağıdaki başlıklar altında açıklanacaktır: 

1. 2018 – 2019 Dönemi Akreditasyon  Çalışmaları 

2. 2019 – 2020 Dönemi  Akreditasyon  Başvuruları 

3. İLEDAK Kurulunda Başkan ve Üye Yenilenmesi 

4. Kurum Bilgilendirme ve Değerlendirici Eğitim Çalıştayları 

a. Kurum Eğitimi/Bilgilendirme Çalıştayları 

b. Değerlendirici Eğitimi  Çalıştayları 

5. Sürekli Yenilenme 

a. Ölçütlerle İlgili Yeni Sürümler 

b. Yeni Ölçütler 

6. Paydaş Toplantıları 

7. İLAD İktisadi İşletme Faaliyetleri 

8. Dernek Özdenetimi  

9. Yurt Dışı Kuruluşlara Üyelik Çalışmaları 

10. Ulusal Akreditasyon Kuruluşları İle İlişkiler 

11. Web Sitesi ve Basılı Bilgilendirme  

a. Web Sitesi ( www.iledak.org ) 

b. Basılı Bilgilendirme 

12.  Zorunlu Adres Değişikliği  

 

 

 

 

 

 

http://www.iledak.org/
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1. 2018 – 2019 Dönemi Akreditasyon Çalışmaları 

 

2018 Şubat Yükseköğretim Kalite Kurulu‟nun dış değerlendirme ve akreditasyon 

kuruluşu olarak İLAD‟a akreditasyon tescil belgesi verdiği ve lisans programlarının 

akreditasyon başvurularının kabul edileceği hususu, tüm iletişim fakültelerinin 

dekanlarına e-posta yoluyla duyuruldu. 31 Mart 2018 tarihine kadar dış 

değerlendirme için başvuruların alınacağı bilgisi iletildi. 

 

2018-2019 dönemi için İLAD‟a, Türkiye‟den ve KKTC‟den 9 Üniversiteden 28‟i 

lisans, 4‟ü önlisans olmak üzere 32 iletişim programı, akreditasyon başvurusu 

yaptı. Başvuran programlar üzerinde yapılan incelemelerde lisans düzeyinde 

eğitim veren ve mezunlarını vermiş olan 27 program için akreditasyon sürecinin 

başlatılması uygun bulundu.  

 Önlisans akreditasyon başvuruları, İLAD henüz önlisans için 

akreditasyon hazırlıklarını tamamlamadığı için kabul edilmedi. 

 Bir lisans programının başvurusu, henüz mezun vermediği için kabul 

edilmedi. 

 Kabul edilen lisans programlarından 27‟sine akreditasyon teklif 

mektupları gönderildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve KKTC „den 8 

üniversitenin 23 programı akreditasyon teklif mektuplarımızı kabul 

ederek akreditasyon sürecini başlattı.  

 Bu programlara Özdeğerlendirme Raporlarını tamamlayıp göndermeleri 

için Ağustos ayı sonuna kadar tanınan süre verildi. Bu süre, son 

gönderi günlerinin Kurban Bayramı ve 30 Ağustos bayramı ile yoğun 

tatile denk gelmesi nedeniyle, kurumlardan gelen talep üzerine 15 

Eylül‟e kadar uzatıldı. 19 Program özdeğerlendirme raporu gönderdi. 

 Özdeğerlendirme Raporunu tamamlayarak gönderen 19 programın 

raporları İLADAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu 

tarafından oluşturulan Ön İnceleme komisyonunca incelendi.   

 1 program ön incelemeden geçti diğer 18 programa eksiklikleri ile ilgili 

ayrıntılı Öninceleme Raporları gönderildi ve özdeğerlendirme 

raporlarında tespit edilen eksiklerini bir ay içinde tamamlamaları istendi. 

 14 program eksiklerini tamamladılar ve yeniledikleri özdeğerlendirme 

raporlarını İLEDAK tarafından oluşturulan değerlendirme ekiplerine 

ilettiler. Değerlendirme ekipleri ile ilgili kurumların dekanları arasında 

yapılan görüşmelerle ziyaret programları oluşturuldu 

  26 Şubat 2019 tarihine kadar İLEDAK Değerlendirme Ekipleri 

tarafından 14 programın kurum ziyaretleri tamamlandı. Değerlendirme 

Ekipleri, değerlendirme raporlarını İLEDAK‟a ilettiler ve iletiyorlar. 

Böylece İLAD ve İLEDAK 2018- 2019 döneminde 14 iletişim 

programının akreditasyon sürecini tamamlamak üzeredir. Mart sonuna 

kadar akreditasyona ilişkin tüm kararlar alınmış ve ilgili kurumlara 

bildirilmiş, web sitemizde ilan edilmiş olacaktır.  
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2. 2019-2020 Dönemi Akreditasyon Başvuruları  

2019-2020 dönemi için tüm iletişim fakültelerinin dekanlarına 15 Şubat 2019 

tarihine kadar akreditasyon için başvuru yapabileceklerini belirten bir yazı ile 

gerekli bilgiler ve başvuru formları gönderildi. Bu dönem için 23 iletişim lisans 

programı akreditasyon başvurusunda bulundu. Başvuruların ilk incelemeleri 

yapıldı. Uygun bulunanlar ile akreditasyon çalışmaları başlatılıyor. 

 

3. İLEDAK Başkan ve Üyelerinde Yenilenme 

İLEDAK yönetimi, iki yıllık çalışma süresini doldurduğu için Çalışma 

Yönetmeliğimiz gereği yenilendi. İki yıldan uzun süre başkanlık yapılmayacağı için 

mevcut başkan Prof. Dr. Hülya Yenğin‟in yerine başkan yardımcısı Prof. Dr. Halil 

Nalçaoğlu başkanlık görevini devraldı. Yeni Başkan Yardımcısı, Kurul üyesi  Prof. 

Dr. Süleyman İrvan oldu. 

Kurulun iki  kurumsal üyesi yenilendi  KalDer‟den Mehmet Çoban ve TGC‟ten 

Gülseren Ergezer Güver yeni üyeler olarak görevlerine başladılar.  

Bir akademisyen ve iki kurumsal üyenin süresi uzatıldı: Prof. Dr. Aytekin İşman ile  

RATEM temsilcisi Yusuf Gürsoy ve TÜHİD temsilcisi Fügen Toksü.  

İLEDAK iletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu bu değişikliklerle şu 

şekilde yenilendi: 

Akademisyen Üyeler:   

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu (İLEDAK Başkanı) 

Bilgi Üniversitesi  İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Süleyman İrvan  

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı 

Prof. Dr. Hülya Yenğin  

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. İlhan Yerlikaya  

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı - RTÜK Üyesi 

Prof. Dr. Aytekin İşman   

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

 

Kurumsal Temsilciler:   

Yusuf Gürsoy  

RATEM Temsilcisi-RATEM Başkanı 

Fügen Toksü 

     TÜHİD Temsilcisi-TÜHİD Eski Başkanı 

Gülseren Ergezer Güver   

TGC Temsilcisi-TGC Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Çoban  

KalDer Temsilcisi-Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri 

 

 

http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/prof.-dr.-suleyman-irvan_24.07.2018_19c2f9c.pdf
http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/prof.-dr.-suleyman-irvan_24.07.2018_19c2f9c.pdf
http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/prof.-dr.-ilhan-yerlikaya_24.07.2018_811e23a.pdf
http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/prof.-dr.-ilhan-yerlikaya_24.07.2018_811e23a.pdf
http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/prof.-dr.-aytekin-isman_24.07.2018_7074769.pdf
http://iledak.ilad.org.tr/img/pages/prof.-dr.-aytekin-isman_24.07.2018_7074769.pdf
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4. Eğitim Çalıştayları 

İletişim Fakültelerinin akreditasyon çalışmalarına yardımcı olmak  
özdeğerlendirme raporu hazırlıklarda yol göstermek ve genel olarak bilgilendirme 
için Kurum Eğitimi / Bilgilendirme Çalıştayları düzenledik. 
İLEDAK‟ın kurumları değerlendirme ve ziyaret ile yerinde gözlemleme çalışmaları 
için oluşturduğu ekip havuzuna katkı için de Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları 
yapıldı.  

  

4.1 Kurum Eğitim/Bilgilendirme Çalıştayları 

1. Kurum Eğitimi/Bilgilendirme Çalıştayı: İstanbul‟da (10 Mart 2018) de 

paydaşlarımızdan TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ.) merkezinde 

İstanbul, Ankara, Erzurum, Erciyes, Sakarya illerinin iletişim fakültelerinden 

toplam 12 öğretim üyesinin katılımı ile yapıldı. Katılımcılar İLAD/İLEDAK 

Ölçütleri,  İletişim alanı ve programları ile ilgili öğretim çıktıları, 

Özdeğerlendirme Raporu hazırlanması, değerlendiricilerin ziyaret aşamaları, 

değerlendirme ölçütleri, etik kurallar gibi temel konularda bilgilendirildiler. 

Çalıştay sonrası katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi. 

 

2. Kurum Eğitimi / Bilgilendirilme Çalıştayı: Adana‟da İLDEK Dekanlar 

Konseyi‟nin ikinci gününde (13 Nisan 2018)  yapıldı. Çukurova Üniversitesi 

Senato Salonunda yapılan Çalıştaya Dekanlar Toplantısına katılan İletişim 

Fakültelerinin dekanları, dekan yardımcıları katıldı.   Katılımcı dekanlar ve 

temsilcileri İLAD ve İLEDAK‟ın yapısı, akreditasyon ile ilgili gelişmeler, 

Yükseköğretim Kalite Kurulu‟nun kuruluşu ve çalışmaları, yasal mevzuat, 

kurumların dış değerlendirmeleri, İLAD /  İLEDAK‟ın ölçütleri, öğretim çıktıları, 

özdeğerlendirme raporu hazırlanışı, dış değerlendirme ekiplerinin çalışma 

yöntemleri ve etik kurallarla ilgili bilgilendirildiler. 64 dekan ve dekan 

temsilcisinin katıldığı Çalıştay sonrası katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi. 

 

3. Kurum Eğitim/ Bilgilendirme Çalıştayı,  KKTC‟de,  Lefke Avrupa 

Üniversitesi (LAÜ)‟nde 21 Mayıs 2018 günü yapıldı. LAÜ İletişim Fakültesi 

Dekanı, bölüm başkanları, öğretim üye ve görevlileri, üniversitenin 

akreditasyon sorumlusu, Mühendislik Fakültesi Dekanı ve diğer fakülteler ve 

bölümlerden (Psikoloji, Eğitim, İktisadi İdari Bilimler) 4 öğretim üyesi ile toplam 

19 kişi katıldı. Çalıştay sonrası katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi. 

 

4.2 Değerlendirici Eğitim  Çalıştayları  

İLAD / İLEDAK bugüne kadar 6 kez değerlendirici/eğitici eğitimi çalıştayı 

düzenledi. Eğiticiler hariç bu çalıştaylara 103 değerlendirici adayı katıldı ve 

eğitim sonunda değerlendirici sertifikalarını aldılar. 

 

1. Değerlendirici /Eğitici Eğitimi Çalıştayı;  İstanbul‟da İLAD Merkezi‟nde 

10 Aralık 2016‟da 12 katılımcı ile yapıldı.  
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2. Değerlendirici/Eğitici Eğitim Çalıştayı; 3 Haziran 2017‟de Ankara‟da 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi‟nin ev sahipliğinde yapıldı ve 19 

katılımcı sertifika aldı. YÖK/YÖKAK gözlemcisi sayın Ayhan Koçer de bu 

çalıştayda gözlemci olarak yer aldı.  

3. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı; İstanbul 09 Aralık 2017‟ de  

paydaşlarımızdan RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği)‟in 

ev sahipliğinde yapıldı. Çalıştaya İLAD ve İLEDAK üyeleri de dahil 

toplam16 öğretim üyesi katıldı.   

 

4. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, KKTC Gazimağusa‟da  Doğu Akdeniz 

Üniversitesi ev sahipliğinde 17 Mart 2018 tarihinde yapıldı. Çalıştaya 

KKTC‟de bulunan 5 üniversitenin İletişim Fakültelerinin dekanları ve 

öğretim üyeleri katıldı ve 15 yeni değerlendirici sertifikalarını aldılar. 

 

5. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesi‟nin evsahipliğinde yapıldı. 26 Haziran 2018‟de yapılan çalıştaya 

27 öğretim üyesi katılıp Değerlendirici sertifikalarını aldılar. 

 

6. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim  

Fakültesi‟nin evsahipliğinde 03 Kasım 2018 tarihinde yapıldı.14 katılımcı 

katılım ve değerlendirici sertifikalarını aldılar.. 

 

7. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı,  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi‟nin 

evsahipliğinde 4 Mart 2019 tarihinde İzmir‟de yapılması planlandı.  

 

8. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı,  15 Mart 2019 tarihinde Maltepe 

Üniversitesi İletişim Fakültesi‟nin evsahipliğinde İstanbul‟da yapılması 

planlandı.  

 

Değerlendirici ve Kurum eğitimi çalıştaylarının, Anadolu‟nun çeşitli 

bölgelerindeki iletişim fakültelerinin evsahipliğinde yapılması için planlama 

çalışmalarımız sürüyor. 

 

5. Sürekli Yenilenme 

5.1.Ölçütlerle İlgili Yeni Sürümler 

İLAD tarafından İLDEK Dekanlar konseyinin önerileri doğrultusuna oluşturulan 

Hazırlık Komisyonunun çalışmaları sonucu hazırlanan İletişim Alanı öğretim 

çıktıları ve iletişim programlarının türlerine göre 7 ayrı dalda 2017 yılında 

hazırlanan program çıktılarının ilk sürümü, yenilenme çalışmaları çerçevesinde 

2018-2019 döneminde 1.2 sürüm olarak revize edildi.  
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2019 – 2020 döneminde ise akreditasyona katılan değerlendirme ekiplerinden 

ve paydaşlardan gelen önerilerinden yararlanarak “Ölçütler Komisyonu 

tarafından” 1.3 sürüm için yenileme çalışmaları yapıldı.  Çalışmalarımızı 

paydaşlarımızla toplantılar yaparak sektör görüşlerini de alarak sürdürüyoruz.  

5.2.Yeni Ölçütler   

 Ölçütler Komisyonumuzun 2019 yılı Ocak/Şubat aylarında yapılan 

 toplantılarında, iletişim eğitimi alanında var olan iki program türü için de yeni 

 öğretim çıktıları geliştirdi ve İLAD tarafından görüşülerek kabul edildi. Bu 

 programlar, Çizgi Film ve  Animasyon Programları ile Oyun Tasarımı 

 Programları‟dır.  Yeni ölçütlerin oluşturulmasında paydaş görüşlerinden 

 yararlanıldı. Böylece İLAD/İLEDAK‟ın  İletişim eğitimi akreditasyon 

 kapsamında var olan 7 programa ilişkin öğretim çıktısı sayısı 9‟a çıkarıldı. 

 Çalışmalar, ülkenin gereksinimleri ve gelen talepler doğrultusunda devam 

 ediyor. 

6. Paydaş Toplantıları 

Program çıktıları için paydaşlık toplantılarımızı sürdürüyoruz.  30 Ocak 2019 

günü ARVAK (Açıkhava Reklamcıları Vakfı), RVD (Reklamverenler Derneği), 

İlancılık Reklam Ajansı, IAB Turkey (Interactive Advertising Bureau)  gibi  

reklamcılık sektörü kuruluşları ile sektördeki gelişmelerin eğitime yansımasını  

ele aldığımız ve öğretim çıktılarını yeniden düzenlediğimiz  paydaşlık 

toplantıları düzenledik  

20 Şubat 2019 tarihinde Grafikerler Meslek Kuruluşu ile yapılan toplantıda 

görsel iletişim ile ilgili paydaşlık çalışmalarını ve yeni programlara ilişkin 

görüşmeler gerçekleştirdik. 

 

7. İLAD İktisadi İşletme Faaliyetleri 

İLAD akreditasyon çalışmalarını yürütürken tüm hesaplarını, İLAD İktisadi 

İşletmesi üzerinden ve Banka hesapları ile yönetmektedir. Tüm gelirler fatura 

ile KDV‟leri hesaplanarak alınmakta ve harcamalar belgelerle faturalarla kayda 

geçirilmektedir. İktisadi İşletmenin hesapları İstanbul Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası‟na kayıtlı muhasebe müdürümüz tarafından yürütülmektedir. 

Kayıtlarımız, Bilanço Esasına göre defterlere işlenmektedir. 

 

İLAD İktisadi işletmesinin bir yöneticisi ve bir Ofis Yöneticisi olarak iki personeli 

çalışmaktadır. Bu çalışanların düzenli olarak sigortaları ve vergileri 

ödenmektedir. 

İktisadi işletme 2018 döneminde tüm vergi ve sigortalarını yatırmış; gelecek 

yılın bütçe kalemi için fon oluşturmuştur. Gelir ve gider arasında oluşan fark 

için de kurumlar vergilerini düzenli ödemektedir. 

8. Dernek Özdenetimi 
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İLAD Derneği olarak, iç denetim mekanizmalarımız çalışmaktadır. İLAD 

Denetleme Kurulu 2019 yılı için her 4 ayda bir Dernek ofisinde toplanarak tüm 

hesapları, defterleri inceledi ve Dernek çalışmalarının düzenli yürütüldüğünü, 

yerinde defterler üzerinden inceleyerek raporlarlaştırdı.  

 

İLAD ve İLEDAK ile ilgili tüm yazışmalar,  bilgisayar üzerinden gelen ve 

gönderilen -e- posta‟lar da dahil olmak üzere- gelen ve giden evrak 

defterlerinde kayıt altına alınmaktadır. Gerekli tüm defter ve kayıtlar muntazam 

olarak tutulmaktadır. 

 

9. Yurt Dışı Kuruluşlara Üyelik Çalışmaları 

 

İLAD, Avrupa Yüksek Öğretim Kuruluşlarının ESG2015  standartları 

çerçevesinde çalışmalarını sürdüren bir kuruluş olarak,  Orta ve Doğu Avrupa 

Yüksek Öğretim Kalite Standartları Kuruluşu  CEENQA üyeliği için 

hazırlıklarını sürdürülmektedir. Başvuru için gerekli başvuru formlarını 

hazırladık. Mayıs 2019‟da KKTC/Girne‟de yapılacak CEENQA Genel Kuruluna 

üyeliğimizin sunulması için çaba gösteriyoruz.  

 

10. Ulusal Akreditasyon Kuruluşları ile İlişkiler 

 

 Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu TURAK‟a akreditasyon 

konusunda bilgilerimizi, birikimlerimizi ve yazışma modellerimizi aktardık.  

 Güzel Sanatlar Fakültelerinde akreditasyon kurumu oluşturmak için faaliyete 

geçen ve dekanlardan oluşan kurucu ekibe alanlarıyla ilgili akreditasyon 

süreciyle izleyecekleri yol ve hazırlayacakları dosyalarla ilgili bilgilendirmeler 

yaptık, yol gösterici olduk.  

 İLAD/İLEDAK‟ın kuruluş aşamalarında olduğu gibi, yıl içerisinde de MÜDEK ve 

FEDEK‟in bilgi birikiminden de zaman zaman yararlandık; ilişki içerisinde 

olduk.  

 

11. Web Sitemiz ve Basılı yayınlarımız 

 

11.1.Web Sitesi ( www.iledak.org ) 

Yapılan bütün çalıştaylar ve çalışmalar ile bilgilendirmeler düzenli olarak 

İLEDAK Web sitesinde yer almakta ve şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır. 

 

 İLEDAK ölçütleri ve öğretim çıktılarında yapılan küçük düzeltmelerle 

oluşturulan Öğretim Çıktıları sürüm 1.2 ve buna bağlı düzeltmeler de Web 

sitemizde yayınlanarak paydaşlarımıza duyuruldu.  

 Sürüm 1.3 ile yapılan yeni gözden geçirmeler ve yeni iki program ölçütü de 

yayına konulacaktır. 

http://www.iledak.org/
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 Çalıştaylara katılan tüm katılımcılar ve sertifika alanlar –görselleriyle birlikte- 

Web sitemizde yer almaktadır. 

 

 Akreditasyon çalışmalarımızın sonunda akredite edilen programlar da yine 

Web sitemizde ilan edilerek akreditasyon kararlarından kamuoyu ve tüm 

öğrenci, aile ve paydaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

 

 Web sitemizin İngilizce olarak yayınlanma çalışmaları sürdürülmektedir. En 

kısa zaman içerisinde kullanıma açılacaktır. 

 

11.2 Basılı Bilgilendirme 

 

 İLAD‟ın tescil belgesi alması,  akreditasyon ile ilgili bilgilendirmeler,  

Değerlendirme Ölçütleri, İletişim Alanı ve Programlara özgü öğretim 

çıktıları ve özdeğerlendirme raporu hazırlanırken dikkat edilecek 

konuları içeren bir broşür bastırıldı. İletişim Dekanlarına yönelik olarak 

yapılan 2. Kurum Bilgilendirme Eğitim Çalıştayında tüm dekanlara 

dağıtıldı. Başvuruda bulunan üniversiteler ile programlara da bu 

broşürler gönderildi. 

 İLAD‟ın bugüne dek gerçekleştirdiği Değerlendirici Eğitimi Çalıştayları 

ile Kurum Eğitim Çalıştaylarında tüm katılımcılar için,  sunumların, 

ölçütlerin, değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgilerin ve gerekli tüm 

belgelerin yer aldığı Çalıştay kitapçıkları hazırlanarak bastırıldı ve 

dağıtıldı. Katılımcıların, Çalıştayları bu kitapçıklar üzerinden izlemeleri 

ve not almaları sağlandı. Böylece 250  - 300 kadar dosya, broşür ve 

içerik katılımcılara basılı olarak dağıtılmış oldu.  

 

12. Zorunlu Adres Değişikliği  

 

İLAD Derneği kısa bir süre sonra adres değişikliğine gidecektir. Derneğin 

kiracısı bulunduğu Beyoğlu İstiklal Caddesi No:22 de bulunan bina 1900 lü 

yıllarda inşa edilmiş olduğu için, Koruma Kurullarından alınan izinler 

çerçevesinde restorasyon ve güçlendirme çalışmalarına başlanıyor. Bir buçuk 

yıl kadar süreceği bildirilen bu çalışmalar sırasında binanın tümüyle 

boşaltılması gerektiğinden bu süre içinde zorunlu bir adres değişikliği yapmak 

durumundayız.  Yeni geçici adresimize taşınma durumunda YÖKAK‟a, tüm 

iletişim fakülteleri dekanlıklarına ve paydaşlarımıza gerekli adres değişikliği 

bilgilendirmesi yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımla. 
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         Prof. Dr. Aysel Aziz 

       İLAD Başkanı   

 

         


