
 

 



 
 

Sayı: 2022/153                                                                                                          13.05.2022  

İlgi: 11.04.2022 tarih ve 2022/115 sayılı yazımız  

Konu: İLAD Genel Değerlendirme Raporu ve Akreditasyon Sertifikası  

 

Sayın Prof. Dr. Özcan Yağcı  

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı  

 

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinin, İLAD tarafından Genel Değerlendirmesi yapılan 

İLAD GD 2021/109-001 kod numaralı Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İLAD GD 2021/109-002 kod 

numaralı İletişim ve Tasarımı ile İLAD GD 2021/109-003 kod numaralı Radyo, Televizyon ve 

Sinema lisans programlarına, 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. Berrin Yanıkkaya, Ekip Başkanı 
Prof. Dr. Işık Özkan, Ekip Eş Başkanı 

 
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Füsun Topsüme 
Prof. Dr. Pelin Hürmeriç 

 
 

İletişim ve Tasarımı Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Ala Sivas Gülçur 
Prof. Dr. Zeynep Çetin Erus 

 
 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Dursun Gökdağ 
Prof. Dr. Murat İri 

 
 

 
 

 
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 
Genel Değerlendirme Raporu Özeti 

 
 
Programın güçlü yönleri: 
 

1. Akademik kadrosunun araştırma ve eğitim öğretim faaliyetlerinde iç ve dış paydaşları ile 

iletişim içerisinde olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

2. Öğretim elemanları, öğrencileri ve mezunlarının Başkent Üniversitesi’ne güçlü bir aidiyet 

duygusu ile bağlı olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

3. Pandemi nedeniyle değişen koşullara, uzaktan öğretim deneyimleri sayesinde kolaylıkla 

uyum sağlaması, eğitim öğretime sorunsuz şekilde devam etmesi programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi. 

 

 



Programın gelişmeye açık yönleri: 
 
1. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık 

hizmetinin iyileştirilmesi önerildi. 

2. Öğretim programında en az iki adet alan dışı dersin bulunması önerildi.  

3. Program çıktılarının/kazanımlarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek 

ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecinin oluşturulması ve 

işletilmesi önerildi. 

4. Temel iletişim bilimleri ile öğrencinin alanına uygun meslek eğitimine yönelik 

derslerin zenginleştirilmesi gerektiği belirtildi. 

5. Öğrencilerin halkla ilişkiler programına özgü atölye, ajans vb. uygulama alanlarının 

oluşturulması, içerik üretiminde gerekli olan olanakların sağlanması gereği 

vurgulandı.  

 
 

İletişim ve Tasarımı Programı 
Genel Değerlendirme Raporu Özeti 

 
 
Programın güçlü yönleri: 
 

1. Nitelikli öğretim elemanlarından oluşan kadrosuyla uygulama ağırlıklı bir eğitim 

vermekte olması ve sektörle işbirliği içinde, iç ve dış paydaşlarla süreklilik halinde 

iletişim kurması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

2. Bölüm öğretim elemanları arasında uyumlu çalışma eğilimleri, öğrencilerin ve 

mezun öğrencilerin memnuniyetleri programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

3. Pandemi nedeniyle değişen koşullara, uzaktan eğitim deneyimleriyle kolaylıkla 

uyum sağlaması ve uzaktan eğitimi sürdürmesi programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 
 

Programın gelişmeye açık yönleri: 
 
1. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık 

hizmetinin iyileştirilmesi önerildi. 

2. Program çıktılarının/kazanımlarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek 

ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecinin oluşturulması ve 

işletilmesi önerildi. 



3. Öğrencinin kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirmeye yönelik, en az iki adet 

alan dışı ders alması önerildi. 

4. Öğretim kadrosunun yeterli akademik düzeye sahip ve programın tüm alanlarını 

kapsayacak sayıda olması önerildi. 

5. İletişim tasarımı yapım atölyesinin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi önerildi. 

 
 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 
Genel Değerlendirme Raporu Özeti 

 
 
Programın güçlü yönleri: 
 
1. Nitelikli öğretim elemanlarından oluşan kadrosu programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

2. Sektörle işbirliği içinde, iç ve dış paydaşlarla süreklilik halinde iletişim kurulması 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

3. Öğretim elemanları arasındaki uyumlu çalışma eğilimleri ile öğrencilerin ve mezun 

öğrencilerin memnuniyetleri programın güçlü yönleri olarak değerlendirildi. 

4. Programın pandemi nedeniyle değişen koşullara, uzaktan eğitim deneyimiyle 

kolaylıkla uyumu güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

 
Programın gelişmeye açık yönleri: 
 
1. Öğrencileri ders ve kariyer planlaması konularında yönlendirecek danışmanlık 

hizmetinin iyileştirilmesi önerildi. 

2. Program çıktılarının/kazanımlarının sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek 

ve belgelemek için kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecinin oluşturulması ve 

işletilmesi önerildi. 

3. Temel derslerin ve iletişim alan derslerinin sayıca zenginleştirilmesi gerektiği 

belirtildi. 

4. Görsel- işitsel içerik üretiminde gerekli olan ekipmanların yeterli düzeye getirilmesi 

önerildi. 

 

 

 


