
 

 



 
 

Sayı: 2022/105                                                                                                          05.04.2022 

İlgi: 16.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı yazımız 

Konu: İLAD akreditasyon raporu ve sertifikası 

 

Sayın Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinin, 2019-2020 döneminde İLAD tarafından Genel 

Değerlendirmesi yapılan ve Ara Değerlendirme koşulu ile iki ( 2 ) yıl için akreditasyon verilen 

İLAD AD 2021/155-002 kod numaralı Radyo, Televizyon ve Sinema lisans programına, 

Ziyaretle Ara Değerlendirme sonucunda, 20.02.2022 tarihinden 20.02.2025 tarihine kadar 

geçerli olmak üzere üç (3) yıl süreli akreditasyon verilmiştir. 

 

Ekte sunulan Ara Ziyaret 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 websitesi 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 Ara Değerlendirme Ekibi 

 
Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Ekip Başkanı 

 
Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Değerlendiricisi 

 
Prof. Dr. Hale Künüçen 

 

 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 

2006 yılında kurulmuştur. Bölümün 2020-21 öğretim yılındaki öğrenci sayısı 247’dir.  

 

2. RTS Programının öğretim kadrosu 6 öğretim üyesi (2 Profesör, 2 Doçent ve 2 Dr. 

öğretim üyesi), 2 Öğr. Görevlisi ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 

 

3. 6500 metrekare kapalı alana sahip olan uygulama birimlerinde bölümde ilgili 

derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu, kısa film ve belgesel 

atölyesi gibi uygulama olanakları bulunmaktadır. 

 

4. Öğretim üyeleri; öğrenci sayılarının artmasına bağlı olarak artan öğretim yüklerine 

karşın, son 5 yılda 11 uluslararası, 30 ulusal makale yayınlamış; 8 uluslararası, 19 

ulusal kitap bölümü yazmış; 43 uluslararası, 24 ulusal bildiri sunmuştur. Ayrıca 1 

Avrupa; 4 BAP projesi yapmıştır. 

 

 

 

 

 



Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Programın öğretim amaçlarını ve program kazanımlarını destekleyecek biçimde 

güncellenmesi önerildi. 

 

2. Öğretim üyelerinin sayıca yeterli olmasına karşın, haftalık ders yükü 

ortalamalarının yüksek bulunmasına dikkat çekildi. 

 

3. Sınıflar, laboratuvarlar, stüdyo, uygulama odaları ve diğer gerekli donanımın 

öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşmak için yeterli duruma getirilmesi 

önerildi. 

 

4. Fakülte kapılarının saat 17.00‘de kapatılması, üniversitenin kütüphanesinin de saat 

18.00’den sonra kapandığının gözlenmesi, öğrencilerin; kütüphane, fakülte işlik ve 

stüdyolarından yeterince yararlanamaması sonucuna yol açtığına, dikkat çekildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


