
 

 



 
 

Sayı: 2022/106                                                                                             05.04.2022 

İlgi: 04.02.2022 tarih ve 2022/43, 2022/44 sayılı yazılarımız 

Konu: İLAD akreditasyon raporu ve sertifikası 

 

Sayın Prof. Dr. Bilgehan Gültekin 
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
 

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

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

İLAD AD 2021/114-001 kod numaralı Radyo, Televizyon ve Sinema ile İLAD AD 2021/114-

002 kod numaralı Gazetecilik lisans programlarına, 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. Aysel Aziz, Ekip Başkanı 
 

Gazetecilik Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Safiye Kırlar Aksu 
 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Nurdan Taşkıran 
 

Prof. Dr. Işık Özkan, Gözlemci 
 

 

Gazetecilik Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Avrupa ülkelerinden 13 programla ikili Erasmus anlaşması bulunması ve değişim 

programından çok sayıda öğrencinin yararlanması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

2. Öğrencilerin Ege Ajans biriminde uygulamalı çalışmalar yapma ve sektör 

profesyonelleriyle buluşma imkânına sahip olması ve diğer bölüm öğrencileriyle 

birlikte çalışma ve üretme olanağı bulmaları programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

3. Gazetecilik bölümü öğrencileri ve mezunlarının, sektör çalışanı gazeteciler başta 

olmak üzere, dış paydaşlarla yakın bir ilişki içinde olmaları programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi. 

4. Mezunlarının, aldıkları eğitim, edindikleri mesleki beceriler ve kurumun güçlü 

kurumsal imajı nedeniyle sektörde tercih edilmeleri programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

 

 



Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Çift Anadal Programı uygulanmasının transkriptlere yansıtılması gereğine dikkat 

çekildi. 

2. Öğretim programının paydaşların gereksinimleri temel alınarak belirlenmesi ve 

paydaşların katkılarıyla güncellenmesi gereğine dikkat çekildi. 

3. Yabancı dil dersinin sözlü, yazılı ve mesleki iletişimi sağlayacak düzeye getirilmesi 

istendi. 

 

 

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Programın öğretim kadrosunun gerek sayıca gerekse içinde bulundurduğu anabilim 

dallarının özelliklerine göre dengeli bir yapıda olması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

2. Öğrenci tercihleri açısından yüksek puanlı öğrenci alan programlardan olması  güçlü 

yönlerinden olarak değerlendirildi. 

 

3. Tüm iletişim fakültelerinde okutulması beklenen ‘Medya Okuryazarlığı’ dersinin 

zorunlu olarak eğitim programına katması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

4. Geniş bir alana yayılmış binalarda yer alan donanımlı altyapı olanakları; medya 

merkezi ve öğrencilere sağlanan diğer olanaklar eşliğinde doğanın içinde bir eğitim 

merkezi olarak yer alması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

 

 

 



Programın Gelişmeye Açık Yönleri: 

 

1. Çift Anadal Programı uygulanmasının transkriptlere yansıtılması gereğine dikkat 

çekildi. 

2. Öğretim Programının paydaşların gereksinimleri temel alınarak belirlenmesi gereğine 

dikkat çekildi. 

3. Öğretim Programının paydaşların katkılarıyla güncellenmesi gereğine dikkat çekildi. 

4. Yabancı dil dersinin sözlü, yazılı ve mesleki iletişimi sağlayacak düzeye getirilmesi 

istendi. 

 


