
 

 



 
 

Sayı: 2022/111                                                                                             05.04.2022 

İlgi: 16.03.2022 tarih ve 2022/73 sayılı yazımız 

Konu: İLAD akreditasyon raporu ve sertifikası 

 

Sayın Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu 
Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
 

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

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

İLAD AD 2021/140-001 kod numaralı Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 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. Jale Sarmaşık, Ekip Başkanı 
 

 
Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Değerlendiricisi 

 
Prof. Dr. Hale Künüçen 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı 

Ara Değerlendirme Raporu Özeti 

 

 

Programın güçlü yönleri: 

 

1. Genç, dinamik bir akademik kadroya sahip olması programın güçlü yönü 

olarak değerlendirildi. 

2. Programının öğretim amaçları Üniversitenin ve Fakültenin öz görevleriyle 

uyumlu olması yanında bölümün paydaşlarla ilişkisi, öğrencileriyle birlikte 

sektör profesyonelleriyle işbirliği yapması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi 

3. Öğrenci memnuniyetinin yüksek olması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi 

4. Öğrencilere sunulan atölye olanaklarıyla uygulamalı çalışmalar yapılarak 

mesleki beceriler edinmelerinin sağlaması programın güçlü yönü olarak 

değerlendirildi. 

 

 



Programın gelişmeye açık yönleri: 

 

1. Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterlerinin geliştirilmesi önerildi. 

 

2. Altyapı düzenlemelerinin erişilebilirlik kriterlerine uygun hale getirilmesi 

gereğine dikkat çekildi. 


