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Sayın Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinin, İLAD tarafından Genel Değerlendirmesi yapılan İLAD
GD 2021/303-001 kod numaralı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programına, ziyaretle ilk
genel değerlendirme sonucunda, 14.03.2022 tarihinden 14.03.2024 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. Deniz Yenğin, Ekip Başkanı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Değerlendiricileri:
Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Değerlendirici
Prof. Dr. Hatice Çubukçu, Değerlendirici

Semra Ay, Öğrenci Değerlendirici
Prof. Dr. G. Senem Gençtürk Hızal, Gözlemci

Programın güçlü yönleri:
1. Rektörlük, fakülte, bölüm ve diğer alt birimler düzeyindeki karar alma
süreçlerinin, programın gelişimini etkin biçimde desteklemesi programın güçlü
yönü olarak değerlendirildi.
2. Akreditasyon konusunda üniversitede öncü çalışmaların yapılması, akademik
kadro ve öğrenci açısından düzenlenen bilinçlendirme ve farkındalık
oluşturmaya yönelik eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi, paydaşlarla etkileşim,
önceden akredite olmuş birimlerle dirsek teması, müfredat programlarında
iyileştirme çalışmaları gibi gelişmeye yönelik çabalar programın güçlü yönü
olarak değerlendirildi.
3. Öğretim elemanlarının birbirleriyle iletişiminin etkileşimli olması programın
güçlü yönü olarak değerlendirildi.
4. Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunların iş bulma oranının yüksek olması
programın güçlü yönü olarak değerlendirildi.

Programın gelişmeye açık yönleri:
1. Programda yandal uygulamasının yanısıra çift anadal uygulamasının da yapılması
gerektiği belirtildi.
2. Ders kazanımlarının program kazanımlarına ulaşma düzeyini ölçebilmek adına
sistematik bir ölçme değerlendirme yapısı bulunması gerektiği belirtildi.
3. İletişim alanı ile ilgili sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda,
müfredat kazanımlarını yeterince karşılayacak ders içeriklerine yer verilmesi önerildi.
4. Staj derslerinin müfredatta yer alması gerektiği belirtildi.
5. Öğrencilerin müfredattan seçebileceği derslerin çeşitlilik yönünden artırılması
önerildi.
6. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim verilmesi gerektiği vurgulandı.
7. Mezuniyet Projesi veya Bitirme Projesinin zorunlu ders olarak geçmesi gerektiği
belirtildi.
8. Öğretim programlarında, öğrencinin kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirmeye
yönelik, en az iki adet alan dışı ders alması sağlanmış olması gerektiği belirtildi.
9. Teknik ve idari personelin sayıca yeterli hale getirilmesi önerildi.

