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Sayın Prof. Dr. Adem Yılmaz
Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı
İLAD GD 2020/106-001 kod numaralı Gazetecilik, İLAD GD 2020/106-002 Halkla İlişkiler
ve Tanıtım ile İLAD GD 2020/106-003 Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programları
hakkında İLEDAK Değerlendirme Ekibi tarafından Özdeğerlendirme Raporu üzerinden
yapılan ve ziyaretle (çevrimiçi ve yüzyüze) yapılan incelemeler sonucu hazırlanan Ekip
Değerlendirme Raporu, 04 Nisan 2021 tarihli İLEDAK toplantısında görüşüldü.
İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme
sonucu, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo Televizyon ve Sinema
programları için “akreditasyon kararı” verildi. İLEDAK Ekibi tarafından gözlenen ve
Değerlendirme Raporu ile Çıkış Bildiriminde yer alan yetersizlikler dikkate alınarak
akreditasyon kararlarının, programlarda gerekli düzenlemelerin izlenmesi açısından, 2 yıl
sonra “Ziyaretle Ara Değerlendirme” yöntemiyle yeniden değerlendirilmesi uygun görüldü.
İLEDAK’ın akreditasyon kararı, İLAD Yönetim Kurulu’nun 06 Nisan 2021 tarih ve 2021/05
sayılı kararı ile uygun bulundu ve onaylandı.
1. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Lisans Programı,
2. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı,
3. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Programı
07.04.2021 - 07.04.2023 tarihleri arasında iki (2) yıl geçerli olmak üzere akredite edildi ve
İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı. Bilgilerinize sunar kalite
çalışmalarınızda 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. Abdülrezak Altun, Ekip Başkanı
Prof. Dr. Berrin Yanıkkaya, Ekip Eş Başkanı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım değerlendiricileri:
Prof. Dr. Emet Gürel, Değerlendirici
Prof. Dr. Yalçın Kırdar, Değerlendirici

Gazetecilik Programı Değerlendiricileri
Prof. Dr. Şebnem Çağlar, Değerlendirici
Prof. Dr. Seçkin Özmen , Değerlendirici

Radyo Televizon ve Sinema Değerlendircileri
Prof. Dr. Jale Sarmaşık, Değerlendirici
Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen, Değerlendirici
Dursun Güleryüz, Gözlemci

Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Gazetecilik Programı
Genel Değerlendirme Raporu Özeti
Programın güçlü yönleri:
1. Programın öğretim kadrosunun yeterli sayıda ve donanımda olduğu, görevlerini
özveriyle yerine getirdikleri, öğretim elemanlarının verdikleri derslerin ders içerikleri ve
çeşitliliği öğrenciyi gerek kuram gerekse uygulama açısından gerekli donanıma
ulaştıracak yeterlilikte olduğu..
2. Programa uygun şekilde uygulama birimlerinin olduğu, kütüphane olanaklarının
öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli düzeyde olduğu.
3. Rektörlük, fakülte, bölüm ve diğer alt birimler düzeyindeki karar alma süreçlerinin
programın gelişimini desteklemekte olduğu.
4. Fakültenin fiziksel altyapısının öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışmalarını
kolaylaştırıcı nitelikte olduğu gözlemlendi.
5.

Engelli öğrencilere yönelik düzenlemelerin varlığı tespit edildi.

6. Programın misyon, vizyon, akademik kadro gibi bilgilerinin kurumsal web sayfası
üzerinden yayımlanması olumlu olarak değerlendirildi.
7. Program kapsamında 2016 yılından bu yana eğitim-öğretim programlarının
güncellenmesine önem verilerek, gelişimi temel alan çalışmalar yürütülmesi ve söz
konusu çalışmaları koordine etmek amacıyla ‘Eğitim Programlarını Geliştirme
Komisyonu’nun kurulmuş olması, olumlu bir gelişme olarak nitelendirildi.
Gazetecilik Programına yönelik iyileştirme önerileri:
1.

Paydaşlarla yapılan toplantıların tutanak ve kayıtlara geçirilmesi önerildi.

2. Her öğrencinin öğretim programında en az iki adet alan dışı dersi tamamlamış olması
gerektiği belirtildi.
3.

Öğretim programında İş Sağlığı ve Güvenl ğ ders n n bulunması önerildi.

4. Yabancı dil dersinin sözlü, yazılı ve mesleki iletişimi sağlayacak düzeye getirilmesi
gerektiği belirtildi.
5. Her öğrencinin genel kültür birikimine katkıda bulunacak iki alan dışı dersi alması
gerektiği belirtildi.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Genel Değerlendirme Raporu Özeti
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının güçlü yönleri:
1. Programın; Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birinin bünyesinde faaliyet göstermesi
ve “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında çalışmalar yürütmesi,
güçlü yön olarak değerlendirildi.
2. Programın altyapı, öğretim için kullanılan alanlar ve teçhizat ile teknik donanım
açısından yeterli olması olumlu olarak değerlendirildi.
3.

Program akademik kadrosunun kalite ve akreditasyona olan inancı değerli bulundu.

4. Programın misyon, vizyon, akademik kadro, ders programı gibi bilgileri kurumsal web
sayfası üzerinden yayımlaması olumlu olarak değerlendirildi.
5. Program kapsamında 2016 yılından bu yana eğitim-öğretim programlarının
güncellenmesine önem verilerek gelişimi temel alan çalışmalar yürütülmesi ve söz konusu
çalışmaları koordine etmek üzere Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’nun
kurulmuş olması, memnuniyet verici bulundu.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına yönelik iyileştirme önerileri:
1.

Program öğretim amaçlarının paydaşların katkılarıyla belirlenmesi önerildi.

2. Programın alanına yönelik mevzuat ve kalite standartlarını içeren derslerin müfredata
eklenmesi önerildi.
3. İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, deneyim sahibi olma ve farkındalık
oluşturma; girişimci ve yenilikçi yaklaşım bilinci ile davranmayı kazandıracak
uygulamaların müfredatta yer alması önerildi.
4. Her öğrencinin genel kültür birikimine katkıda bulunacak iki alan dışı ders alması
gereği belirtildi.
5.

İş sağlığı ve güvenliği dersine programda yer verilmesi önerildi.

6. Yabancı dil dersinin sözlü, yazılı ve mesleki iletişimi sağlayacak düzeye getirilmesi
gerektiği belirtildi.
7. Programda öğrencilerin ulusal ve uluslararası kalite yönetim süreçlerine uygun
davranmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması önerildi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı
Genel Değerlendirme Raporu Özeti

Programın güçlü yönleri:
1. Programın öğretim kadrosunun genç, dinamik, özverili öğretim elemanları olduğu ve
bu alanda uzmanlaştıkları gözlemlendi. Öğretim elemanlarının verdikleri derslerin ders
içeriklerinin hem kuram hem uygulama açısından doyuruculuğu olumlu olarak
değerlendirildi.
2. Programın altyapısının; stüdyo ve laboratuvarların öğrenci memnuniyetini sağlayacak
düzeyde olduğu gözlemlendi.
3. Öğrencilere radyo, televizyon ve sinema alanında uygulamalar yaptıracak, deneyim
kazanmalarında yararlı olacak atölyelerin kurulmuş ve çalıştırılmakta olması önemli
bulundu.
4. Engelli öğrenci ve çalışanlar gözetilerek, engelliler için uygun düzenekli çalışma
ortamı sağlanması olumlu olarak değerlendirildi.
5.

Fakültenin idari ve teknik personelinin yeterli olduğu gözlemlendi.

6.

Programın kurumsal web sayfasının işlevsel nitelikleri olumlu bulundu.

7. Programın sürekli olarak geliştirilmesi çalışmaları dikkat çekici bulundu. 2017-2018
döneminden itibaren yeni program düzenlemelerini yürütmek üzere “Eğitim Programlarını
Geliştirme Komisyonu”nun kurulmuş olmasını takdirle karşılandı.
Radyo Televizyon ve Sinema Programına yönelik iyileştirme önerileri:
1. Öğretim programının amaçlarının saptanması ve güncellenmesinide paydaşların
katkılarının somut verilere dayandırılması önerildi. .
2. Bilimsel, toplumsal, ekonomik, yasal ve siyasal gelişmeleri irdeleyen ve öğrencilerin
kamusal sorumluluk bilinciyle davranmalarını sağlayacak temel derslerin müfredata
eklenmesi gerektiği belirtildi.
3. Her öğrencinin öğretim programında en az iki adet alan dışı dersi tamamlamış olması
gerektiği belirtildi.
4. Öğret m programında İş Sağlığı ve Güvenl ğ , Çevre Sorunları g b
bulunması önerildi.

dersler n

5. Yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sağlayacak ileri mesleki
yabancı dil dersleri bulunması gerektiği belirtildi.
6. En az 32 kredi/60 AKTS tutarında sosyal bilimler ve sanat disiplinine özgü alanlarda
uygulamaya dayalı çalışmalarla desteklenmiş temel eğitimin uygulanması gerektiği
belirtildi.
7. Öğretim programına sinema türleri ve akımlarına ilişkin derslerin müfredata eklenmesi
önerildi.

