
 

 



 
 

Sayı: 2022/108                                                                                             05.04.2022 

İlgi: 07.02.2022 tarih ve 2022/64, 2022/65, 2022/66 sayılı yazılarımız 

Konu: İLAD akreditasyon raporu ve sertifikası 

Sayın Prof. Dr. Abdullah Özkan 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
 

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

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

İLAD AD 2021/128-001 kod numaralı Gazetecilik, İLAD AD 2021/128-002 kod numaralı 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile İLAD AD 2021/128-003 kod numaralı Radyo, Televizyon ve 

Sinema 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. Sacide Vural, Ekip Başkanı 
 
 

Gazetecilik Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Müge Demir Ayral 
 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Bahire Özad 
 
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Işık Özkan 
 
 

Muhammed Emir Fidan, Öğrenci Değerlendirici 
 

Dursun Güleryüz, Gözlemci 
 
 

 

Gazetecilik Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. İletişim Fakültesi’nin ve özelde Gazetecilik Bölümü öğretim kadrosunun uzun 

yıllardır birlikte çalışan, kurumsal kimlik bilincine, kurum ile bağları güçlü ve bu 

alanda bir ekol oluşturacak düzeyde bilgi ve sosyal sermaye birikimine ve aynı 

zamanda kurumsal hafızaya sahip olması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

 

2. Öğretim elemanlarının yetkinliklerini ve birikimlerini ders içeriklerine ve programa 

yansıttıklarının gözlemlenmesi programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 



 

3. Öğrencilerin deneyim ve beceri kazanmasına katkıda bulunacak şekilde atölye 

olanaklarının yeterli düzeyde ve geliştirilme çabasında olması programın güçlü 

yönü olarak değerlendirildi. 

 

 

Programına gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Programın öğretim amaçlarının kurumun öz göreviyle uyumlu olması önerildi. 

 

2. Programın iç ve dış paydaşlarının katkılarıyla güncellenmesi gereğine dikkat 

çekildi. 

 

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

getirilmesi gerektiği belirtildi. 

 

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Fakülte ve bölüm öğretim elemanları arasında işbirliği ve eşgüdümün güçlü olması 

ve bu durumun eğitim ve öğretime olumlu yansıması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

2. Bölüm öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin İstanbul Üniversitesi’ne güçlü bir 

aidiyet duygusu beslemesi programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

3. Öğrencilerin deneyim, bilgi, beceri kazanmasına katkıda bulunacak laboratuvar ve 

benzeri altyapı imkânlarının etkin kullanılması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 



 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programına yönelik iyileştirme önerileri: 

 

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

getirilmesi gerektiği belirtildi.  

2. Program kazanımlarının sağlanma düzeyini belirlemek ve belgelemek için 

kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecinin dönemsel olarak oluşturulması ve 

işletilmesi gereğine dikkat çekildi. 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Fakülte ve bölümen güçlü kadrosu, altyapısı ve sektörle ilişki fırsatlarının, aday 

öğrencilerin tercih kararlarını etkilemesi, yüksek puanlı ve başarılı öğrencileri 

bölüme kazandırması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

2. Programın iç ve dış paydaşları ile birlikte dengeli ve sürekli bir ilişki içinde olması 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

3. Fakülte ve bölüm öğretim elemanları arasında işbirliği ve eşgüdümün olması 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

4. Pandemi nedeniyle değişen koşullara, uzaktan öğretime kolaylıkla uyum 

sağlaması ve öğretime sorunsuz şekilde devam ettiğinin görülmesi programın 

güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

 

 

 

 



Programın Gelişmeye Açık Yönleri: 

 

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

getirilmesi gerektiği belirtildi.  

2.  Program çıktılarının sağlanma düzeyini belirlemek ve belgelemek için 

kullanılan ölçme ve değerlendirme sürecinin dönemsel olarak oluşturulması ve 

işletilmesi gereğine dikkat çekildi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


