ĠLAD ÇALIġMA RAPORU: 1
(30 OCAK 2018- 5 HAZĠRAN 2018)
İLAD‟ın Yükseköğretim Kalite Kurulu‟ndan, İletişim Eğitimi Yükseköğretim
Programları için 30 Ocak 2018 günü Akreditasyon Tescil Belgesini almasından
sonra, yapmış olduğu faaliyetleri şöyledir:
ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠNE AKREDĠTASYON DUYURUSU VE BAġVURULAR:
1. 30 Ocak 2018 tarihinde İLAD‟ın Yükseköğretim Kalite Kurulu‟ndan dış
değerlendirme ve akreditasyon için tescil belgesi aldığı ve dış
değerlendirmelere başlayacağı tüm iletişim fakültelerinin dekanlarına
duyuruldu ve 31 Mart 2018 tarihine kadar dış değerlendirme için
başvurularının alınacağı bilgisi iletildi.
2. 32 program için (28 lisans, 4 önlisans) başvuru yapıldı. Başvuran programlar
için yapılan incelemelerde lisans düzeyinde eğitim veren ve mezunlarını
vermiş olan 27 programın akreditasyon süreçlerinin başlatılması uygun
bulundu.
 Önlisans akreditasyon başvuruları, İLAD‟ın şu anda bu tür akreditasyon
yapmadığı için kabul edilmedi.
 Bir lisans programının başvurusu henüz mezun vermediği için kabul
edilmedi.
 Kabul edilen lisans programlarından 27‟sine akreditasyon teklif
mektupları gönderildi. 19‟undan kesin cevap geldi; gerekli ön ödemeleri
yaptılar.
 4 iletişim program başvurusu ile ilgili olarak ilgili eğitim kurumundan
cevap bekleniyor.
 4 iletişim program başvurusu ise başvuran ilgili eğitim kurumu
tarafından durduruldu.
3. İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve KKTC „den 9 üniversite‟den 19 program
akreditasyon teklif mektuplarımızı kabul ederek ön ödemelerini yatırdı ve
hazırlıklarına başladı. Bu programlara, 31 ağustos 2018 gününe kadar İLAD‟a
iletmeleri istenen İLAD / İLEDAK Özdeğerlendirme raporları ile dış
değerlendirme ölçütleri ve öğretim çıktıları, her programın özelliğine göre ayrı
ayrı kağıda basılı dosyalar olarak kargo ile ve ayrıca dekanlara e-posta ile
dijital ortamda gönderildi.

4. Başvuran eğitim kurumları ve programlar özdeğerlendirme raporlarını ve
değerlendirme ölçütleri karşıladıklarına ilişkin belgelerini hazırlıyorlar. 31
Ağustos‟a kadar hazırladıkları dosyaları 2 adet basılı ve ayrıca dijital ortamda
İLAD adresine iletmelerini bekliyoruz.
5. İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon kuruluşu İLEDAK tarafından,
31 Ağustosa kadar gelecek olan Özdeğerlendirme Raporlarının ve ölçütlerle
ilgili kanıtların ilk incelemelerini yapmak üzere, İLEDAK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu başkanlığında bir komisyon kuruldu. Bu komisyon
kurumların göndereceği özdeğerlendirme raporlarını inceleyerek eksik ve
yetersiz olanlarla ilgili bilgilendirme ve ek belge bilgi isteme yönünde 30 Eylül‟e
kadar çalışmalar yapacak. İstenen belge ve bilgi ve kanıtların kurumlarınca
(30 Ekim‟e kadar) tamamlanmasından sonra değerlendirmeye alınması uygun
görülen programlar için değerlendirme ekipleri oluşturulacak.
6. Ekipler kesinleştirildikten sonra ekip başkanları ve değerlendiricilere
özdeğerlendirme raporları ve ekleri gönderilerek incelemelerini tamamlamaları
ve ziyaret günlerini kararlaştırmaları istenecek. Ziyaret ve sonrasında da rapor
yazımı ile raporların uyumlaştırılması ve İLEDAK‟ın değerlendirmesi ve
akreditasyona ilişkin kararlar gündeme gelecek. Kurum ziyaretlerinin 2018
kasım aralık ve 2019 Ocak aylarında yapılması, raporların ve kararların 2019
yılı ilk aylarında alınması öngörülüyor.
KURUM BĠLGĠLENDĠRMELERĠ ÇALIġTAYLARI
7. 30 Ocak 2018 tescil belgesinden sonra, kül dekanlıklara, Özdeğerlendirme
Raporu
hazırlıkları
ve
genel
olarak
bilgilendirme
için
Kurum
Eğİtimi/Bilgilendirmesi çalıştayları yapılacağı duyuruldu. Katılmak isteyenlerin
başvuruda bulunmaları istendi. 20 den fazla katılım isteği oldu.


1. Kurum Eğitimi/Bilgilendirme ÇalıĢtayı: İstanbul‟da (10 Mart 2018) de
paydaşlarımızdan TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ.) merkezinde
İstanbul, Ankara, Erzurum, Erciyes, Sakarya Üniversiteleri iletişim
fakültelerinden toplam 12 kişinin katılımı ile yapıldı. Katılımcılar İLAD/İLEDAK
Ölçütleri,
İletişim alanı ve programları ile ilgili öğretim çıktıları,
Özdeğerlendirme Raporu hazırlanması, değerlendiricilerin ziyaret aşamaları,
değerlendirme ölçütleri, etik kurallar gibi temel konularda bilgilendirildiler.
Çalıştay sonrası katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi.



2. Kurum Eğitimi/Bilgilendirilme ÇalıĢtayı: Adana‟da İLDEK Dekanlar
Konseyi‟nin ikinci gününde (13 Nisan 2018) yapıldı. Çukurova Üniversitesi
Senato Salonunda yapılan Çalıştaya İletişim Fakültelerinin Dekanları ve dekan

yardımcıları ve dekanlık temsilcileri olarak toplam 64 dekan ve dekan
temsilcisi katıldı. Katılımcı dekanlar ve temsilcileri İLAD ve İLEDAK‟ın yapısı,
akreditasyon ile ilgili gelişmeler, Yükseköğretim Kalite Kurulu‟nun kuruluşu ve
çalışmaları, yasal mevzuat, kurumların dış değerlendirmeleri, İLAD /
İLEDAK‟ın ölçütleri, öğretim çıktıları, özdeğerlendirme raporu hazırlanışı, dış
değerlendirme ekiplerinin çalışma yöntemleri ve etik kurallarla ilgili
bilgilendirildiler. Çalıştay sonrası katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi.


3. Kurum Eğitim/ Bilgilendirme ÇalıĢtayı, KKTC‟de, Lefke Avrupa
Üniversitesi (LAÜ)‟nde 21 Mayıs 2018 günü yapıldı. LAÜ İletişim Fakültesi
Dekanı, bölüm başkanları, öğretim üye ve görevlileri, üniversitenin
akreditasyon sorumlusu Mühendislik Fakültesi Dekanı ve diğer fakülteler ve
bölümlerden ( Psikoloji, Eğitim, İktisadi İdari Bilimler) 4 öğretim üyesi ile toplam
19 kişi katıldı. LAÜ de kurumların dış değerlendirmesi, ölçütler ve öğretim
çıktılarımız, özdeğrelendirme raporu hazırlanması konularında bilgilendirildi.
Çalıştay sonrası katılımcılara “Katılım Sertifikası” verildi.
BASILI BĠLGĠLENDĠRME:

8. İLAD‟ın tescil belgesi alması,
akreditasyon ile ilgili bilgilendirmeler,
Değerlendirme Ölçütleri, İletişim Alanı ve Programlara özgü öğretim çıktıları ve
özdeğerlendirme raporu hazırlanırken dikkat edilecek konuları içeren bir
broşür bastırıldı. İletişim Dekanlarına yönelik olarak yapılan Kurum
Bilgilendirme Eğitim Çalıştayında tüm dekanlara dağıtıldı ve başvuruda
bulunan üniversiteler ile programlara bu broşürler gönderildi.
9. İLAD‟ın bugüne dek gerçekleştirdiği 4 değerlendirici eğitimi çalıştayı ile 3
kurum eğitim çalıştayında tüm katılımcılara, içinde sunumların, ölçütlerin,
özdeğerlendirme raporunun ve gerekli tüm belgelerin yer aldığı çalıştay
kitapçıkları hazırlanarak bastırıldı ve dağıtıldı. Katılımcıların, Çalıştayları bu
kitapçıklar üzerinden izlemeleri ve not almaları sağlandı. Böylece 200 kadar
dosya ve içerik katılımcılara basılı olarak da dağıtılmış oldu.
DEĞERLENDĠRĠCĠ EĞĠTĠMLERĠ VE HAVUZU:
İLAD / İLEDAK bugüne kadar 4 tane değerlendirici/eğitici eğitimi çalıştayı
düzenledi. Eğiticiler hariç bu çalıştaylara 62 kişi katıldı ve değerlendirici
sertifikası aldı.
1. Değerlendirici /Eğitici Eğitimi ÇalıĢtayı, İstanbul‟da İLAD Merkezi‟nde
10 Aralık 2016‟da (12 kişi ) yapıldı. Değerlendirici eğitimlerimiz 2017 yılında
iki çalıştay ve 2018 yılında 1 çalıştay ile devam etti.
2. Değerlendirici/Eğitici Eğitim ÇalıĢtayı 3 Haziran 2017 Ankara‟da Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi‟nin ev sahipliğinde yapıldı ve 19 kişi katıldı.
YÖK gözlemcisi Ayhan Koçer de bu çalıştayda hazır bulundu.

3. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı İstanbul 09 Aralık 2017 de
paydaşlarımızdan RATEM (Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği)‟in
ev sahipliğinde yapıldı. Çalıştaya İLAD ve İLEDAK üyeleri de dahil
toplam16 kişi katıldı.
4. Değerlendirici Eğitimi ÇalıĢtayı, KKTC Gazimağusa‟da Doğu Akdeniz
Üniversitesi ev sahipliğinde 17 Mart 2018 günü yapıldı. Çalıştaya KKTC‟de
bulunan 5 üniversitenin İletişim Fakültelerinin dekanları ve öğretim üyeleri
katıldı (15 Kişi).
ĠLERĠYE DÖNÜK ÇALIġTAY PLANLARI:
Önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul‟da 5. ve 6. Değerlendirici Eğitimi
Çalıştayları yapmayı planlıyoruz. Daha sonraki aylarda da Türkiye‟nin
çeşitli bölgelerinde o bölgelerdeki üniversitelerin iletişim ile ilgili
akademisyenlerinin ve sektörden elemanların katılacağı değerlendirici
çalıştaylarımızı sürdüreceğiz. Bu bağlamda Sonbahar aylarında
Trabzon/Gümüşhane/ Erzurum bölgesini kapsayan bir değerlendirici
çalıştayı ile Mersin/Çukurova./ Gaziantep/Antalya bölgesini kapsayan ikinci
bir çalıştay ile Ankara‟da üçüncüsü olmak üzere çalıştayların yapılması da
planlanmıştır.
ĠLAD ÇALIġMA EKĠBĠ:








İLAD/İLEDAK çalışmaları için profesyonel olarak çalışmak üzere,
İktisadi İşletme Müdürü ve Ofis Yöneticisi kadrolu iki çalışan göreve
başladı.
İktisadi İşletmenin hesapları İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası‟na kayıtlı muhasebe müdürümüz tarafından
yürütülmektedir.
İLAD hesapları ve iktisadi işletmenin hesapları 4 aylık dönemler
itibariyle İLAD Denetim Kurulu tarafından denetlenmektedir. Son olarak
Ocak- Nisan 2018 dönemi defterleri ve gelir - gider denetimi yapıldı.
KDV ve diğer vergilerle ilgili beyannameler düzenli olarak vergi
dairesine verilmekte ve ödenmektedir.

WEB SĠTEMĠZ:
Yapılan bütün çalıştaylar ve çalışmalar ile bilgilendirmeler düzenli olarak
İLEDAK web sitesinde yer almakta ve şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır.
İLEDAK ölçütleri ve öğretim çıktılarında yapılan küçük düzeltmelerle
oluşturulan Öğretim Çıktıları sürüm 1.2 ve buna bağlı düzeltmeler de web
sitemizde yayınlanarak paydaşlarımıza duyurulmuştur.
Çalıştaylara katılan tüm katılımcılar ve sertifika alanlar – görselleriyle
birlikte- Web sitemizde yer almaktadır.

