
 

 



 
 

 

Sayı: 2022/110                                                                                             05.04.2022 

İlgi: 04.02.2022 tarih ve 2022/59, 2022/60, 2022/61, 2022/62, 2022/63 sayılı yazılarımız 

Konu: İLAD akreditasyon raporu ve sertifikası 

 

Sayın Prof. Dr. Filiz Otay Demir 
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
 

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

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

2021/137-001 kod numaralı Gazetecilik, İLAD AD 2021/137-002 kod numaralı Görsel İletişim 

Tasarımı, İLAD AD 2021/137-003 kod numaralı Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İLAD AD 2021/137-004 kod 

numaralı Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) ile İLAD AD 2021/137-005 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. Senem Duruel Erkılıç, Ekip Başkanı 
 
 

Gazetecilik Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Şebnem Çağlar 
 

Görsel İletişim Tasarımı Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu 
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Hikmet Seçim 
 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Sevimece Karadoğan Doruk 
 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Değerlendiricisi 
 

Prof. Dr. Şükran Esen 
 
 

Sercan Gündoğar, Öğrenci Değerlendirici 
 

Füsun Özbilgen, Gözlemci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Gazetecilik Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1.  Fakültenin kampüs ortamında modern binalar ve dersliklerde faaliyet göstermesi, 

teçhizat ile teknik donanım açısından yeterli olması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

2. Akademik kadrosuna yeni öğretim üyelerini kazandırması programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi. 

 

3. Öğrenci sayısının az olması nedeniyle danışmanlık uygulamasının etkinliğinin 

yüksek olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

4. Programın, iç ve dış paydaş görüşlerini temel alarak gelişime yönelik çalışmalar 

yürütmesi programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

 

Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Öğrenci danışmanlıkları, izleme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması 

gereğine dikkat çekildi. 

 

2. Mezuniyet koşullarının kontrol yöntemlerinin uygulanması gerektiğine dikkat 

çekildi. 

 

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

gereğine dikkat çekildi. 

 

4. Teknik ve idari personelin sayıca yeterli hale getirilmesi önerildi. 

 



 

Görsel İletişim Tasarımı Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Müfredatta yapılan iyileştirmelerle temel derslerin yanı sıra Görsel İletişim 

Tasarımı alan derslerinin bütüncül bakış açısına hizmet edecek şekilde 

düzenlenmesi programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

2. Programa uygun derslik ve teknik donanım olanaklarının memnuniyet verici 

olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

3. Bölüm içi bilgilendirmenin sistemli bir biçimde yapılıyor olmasının yanı sıra 

bölüm işlerinin öğretim elemanlarının yetkilendirilmesiyle paylaşılıyor olması 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

4. Uygulama ağırlıklı programda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 

memnuniyet verici olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Ders programındaki güncellemelerle oluşan AKTS iyileştirmelerinin 

transkriptlere tüm öğrenciler bazında yansıması gereğine dikkat çekildi. 

 

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

getirilmesi gereğine dikkat çekildi. 

 

3. Teknik ve idari personelin sayıca yeterli hale getirilmesi önerildi. 

 

 

 

 



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Programın altyapısının öğretim için kullanılan alanlar ve teçhizat ile teknik donanım 

açısından yeterli olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

2. İç ve dış paydaş görüşlerini temel alarak gelişime yönelik çalışmalar yürütmesi 

programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

3. Dış paydaşların projelerde öğrencilere mentorluk çalışmaları yapmaları programın 

güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Öğrenci danışmanlıkları, izleme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması 

önerildi. 

 

2. Mezuniyet koşullarının kontrol yöntemlerinin uygulanması gerektiğine önerildi. 

 

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

önerildi. 

 

4. Teknik ve idari personelin sayıca yeterli hale getirilmesi önerildi. 

 

5. Ulusal ve uluslararası kalite yönetim süreçlerine uygun davranılması gereğine 

dikkat çekildi. 

 

 

 

 

 



Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Kampüs ortamında modern binalar ve dersliklerde faaliyet göstermesi, teçhizat ile 

teknik donanım açısından yeterli olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi.. 

 

2. Akademik kadrosuna yeni öğretim üyelerini kazandırması programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi. 

 

3. Öğrenci sayısının az olması nedeniyle danışmanlık uygulamasının etkinliğinin 

yüksek olması programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

4. Programın, iç ve dış paydaş görüşlerini temel alarak gelişime yönelik çalışmalar 

yürütmesi programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Öğrenci danışmanlıkları, izleme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanması 

gereğine dikkat çekildi. 

 

2. Mezuniyet koşullarının kontrol yöntemlerinin uygulanması önerildi. 

 

3. Teknik ve idari personelin sayıca yeterli hale getirilmesi önerildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Uzaktan eğitimde ve iletişimde dijital sistemi kullanmaktaki başarısı programın 

güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

2. Teorik derslerde olduğu gibi, uygulamaya dayalı derslerde de, pandeminin yarattığı 

kısıtlılıkları en aza indiren bu sistemin etkin biçimde kullanılması programın güçlü 

yönü olarak değerlendirildi. 

 

3.Sürekli iyileştirme çabalarının, iç ve dış paydaşlarla iletişime dayalı ders programı 

geliştirme çalışmaları programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

4. Temel alan dersleri ve programa özgü ders kazanımları ile seçmeli derslerin 

dağılımında yapılan iyileştirmeler programın güçlü yönü olarak değerlendirildi. 

 

 

Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Öğrenci danışmanlıklarının öğretim üyeleri tarafından yapılması gereğine dikkat 

çekildi. 

 

2. Ders programındaki güncellemelerle oluşan AKTS iyileştirmelerinin 

transkriptlere tüm öğrenciler bazında yansıması gereğine dikkat çekildi. 

 

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

getirilmesi gereğine dikkat çekildi. 

 

4. Teknik ve idari personelin sayıca yeterli hale getirilmesi önerildi. 


