
 



 

Sayı: 2022/107                                                                                             05.04.2022 

İlgi: 04.02.2022 tarih ve 2022/42 sayılı yazımız 

Konu: İLAD akreditasyon raporu ve sertifikası 

 

Sayın Prof. Dr. Kerem Rızvanoğlu 
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
 

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

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

İLAD AD 2021/118-001 kod numaralı İletişim 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 

                                                                               

 

www.ilad.org.tr ■ Eğitim Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 71/56, Kadıköy, İstanbul ■ ilad@ilad.org.tr 

http://www.ilad.org.tr/


 

KURUM ZİYARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER 
 

İLEDAK Akreditasyon Ara Değerlendirme Ekibi 
 

Prof. Dr. Recep Tayfun, Ekip Başkanı 
 

İletişim Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Deniz Yenğin 
 
 
 

 

İletişim Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın Güçlü Yönleri 

 

1. Galatasaray Üniversitesi ile Fransız üniversiteleri arasında çift 

lisans diploması anlaşmalarının uygulanması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

2. BAP projelerine desteğin artması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi.. 

 

3. Öğrencilerin ÇAP ve YAP konusunda bilgilendirilmesi programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi.. 

 

4. Sektörle işbirliğine ağırlık verilen projelerin gerçekleştirilmesi programın güçlü 

yönü olarak değerlendirildi.. 

 

5. Uzaktan öğretim imkânlarının verimli olması programın programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi.. 

 

6. Öğrencilerin, staj imkânlarının bulunmasından memnuniyet duymaları programın 

güçlü yönü olarak değerlendirildi.. 



 

7. Mezun öğrencilerin, aldıkları eğitimi meslek yaşamlarında faydalı bulmaları 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

8. Teorik ve uygulama derslerinin güncel gelişmelere uygunluğu programın güçlü 

yönü olarak değerlendirildi. 

 

9. Sektör temsilcilerinin İletişim Fakültesi yönetimi ile düzenli toplantılar yapmaları 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

10. Sektör temsilcilerinin düzenli olarak ders saat ücretli olarak derslere gelmeleri 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

11. Sektör temsilcilerinin staj konusunda öğrencilere imkân sunmaları programın 

güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

12. Mezunlarla öğrencilerin diyaloglarının devam etmesi programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

13. Erasmus programına katılımları programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

14. Teknikerlerin çalışma ortamı fiziki koşullarının iyileştirilmesi programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi. 


