
 



 
 

 

Sayı: 2022/151                                                                                             13.05.2022 

İlgi: 11.04.2022 tarih ve 2022/116 sayılı yazımız 

Konu: İLAD Genel Değerlendirme Raporu ve Akreditasyon Sertifikası 

 

Sayın Prof. Dr. Fulya Bayraktar 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı 

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin, İLAD tarafından Genel 

Değerlendirmesi yapılan İLAD GD 2021/302-001 kod numaralı Görsel İletişim Tasarımı 

lisans programına, ziyaretle ilk genel değerlendirme sonucunda, 08.04.2022 tarihinden 

08.04.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere iki (2) yıl süreli akreditasyon verilmiştir. 

 

Ekte sunulan Genel Değerlendirme Raporu “hizmete özel” belge olup, rapor içeriğinin üçüncü 

kişilere açıklanması Kurumunuzun yetki ve sorumluluğundadır. Açıklama yapmanız 

durumunda raporun kesinti veya alıntı yapılmadan paylaşılması gerektiğini hatırlatmak 

isteriz. Akreditasyon kararının açıklanmasında, kararın “Üniversite” veya “Fakülte” için değil 

yalnızca adı geçen lisans programı için verilmiş olduğunun açık bir şekilde belirtilmesi 

gerekmektedir. İLAD, programın raporda belirtilen güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile ilgili 

kısa bir özetini, iledak.ilad.org.tr web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşacaktır. 

 

Akreditasyon süresi içinde programın adı, içeriği, öğretim kadrosu, yönetim ve yürütülmesi ile 

ilgili önemli değişiklikler olması durumunda, İLAD’ın bilgilendirilmesi Dekanlığınızın 

sorumluluğundadır. Kurumunuzun, iletişim alanında yürüttüğü kalite geliştirme çalışmalarında 

başarılar dileriz. 

 

 
        Prof. Dr. Aysel Aziz  

İLAD Yönetim Kurulu Başkanı 
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KURUM ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 
 

İLEDAK Akreditasyon Genel Değerlendirme Ekibi 
 

Prof. Dr. Aytekin İşman, Ekip Başkanı 
 
 

Görsel İletişim Tasarımı Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek 
 

Prof. Dr. Gökçe Keçeci 
 
 

Yağmur Ermiş, Öğrenci Değerlendirici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Görsel İletişim Tasarımı Programı 
Genel Değerlendirme Raporu Özeti 

 
 
Programın güçlü yönleri: 
 

1. Akademik kadronun kalitesi  programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

2. Bölüm içi iletişimin kuvvetli ve uyumlu olması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

3. Altyapı ve öğretim için kullanılan fiziki mekanların durumu güçlü yön olarak 

değerlendirildi. 

4. İç ve dış paydaşlarla kurulan etkin iletişim, programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

5. Pandemi sürecinde uzaktan öğretimin başarıyla yürütülmesi kurumun ve 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

6. Bitirme projelerinde sektörün önde gelenleri ile ortaklaşa yapılan çalışmalar 

öğrencinin gelişimi açısından programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 



Programın gelişmeye açık yönleri: 
 
1. Çift anadal ve yandal uygulamalarında program içeriklerinin oluşturulması önerildi. 

2. İletişim alanı ve programlarıyla ilgili sosyal bilimler konularında yeterli akademik ve 

kültürel bilgi birikimine katkı sağlayacak derslerin yeterli düzeye getirilmesi önerildi. 

3. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal bilgi birikimine katkı sağlayacak 

derslerin yeterli düzeye getirilmesi önerildi. 

4. İletişim hukuku alanıyla ilgili derslerin yeterli düzeye getirilmesi önerildi. 

5. Etik alanıyla ilgili derslerin yeterli düzeye getirilmesi önerildi. 

6. Yabancı dil derslerinin yanında mesleki yabancı dil derslerinin olması gerektiği 

belirtildi. 

7. Dış ve iç paydaşlardan alınan görüşlerin programın iyileştirilmesine yönelik 

kullanılması önerildi. 

8. İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgilerin sistematik olarak toplanması önerildi. 

 


