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Sayın İLEDAK Değerlendirme Takım Başkanı ve Takım Üyeleri, Değerli Öğretim Üyeleri, 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Birinci Öğretim Lisans Programları 2019-2020 

Değerlendirme Dönemi Akreditasyon Başvurumuzun İLEDAK Çıkış Bildirgesi Toplantısına hoş 

geldiniz.  

Öncelikle bu kapsamda Üniversitemizi ziyaret eden İLEDAK Takım Başkanı ve Eşbaşkanı ile 

takım üyelerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyor, tekrar hoş geldiniz diyorum. 

2019 – 2020 değerlendirme döneminde, İLEDAK tarafından İletişim Fakültemizin Birinci 

Örgün Eğitim Lisans Programlarının 14-17 Aralık 2019 tarihleri arasında 4 gün süreyle ilk kez 

genel değerlendirmesi yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, İletişim Fakültemiz 3 bölümü (İletişim Bilimleri, RTS ve Gazetecilik) ve 768 

öğrencisiyle Üniversitemizin önemli ve genç Fakültelerinden biridir.  

Akreditasyon, bir yükseköğretim kurumunun güvenirliğini ve tanınmasını sağlayan bir 

sistemdir.  

Programın belirli standartlara sahip olduğunu belgeleyen bir sertifika sürecidir.  

Bu akreditasyon değerlendirmesiyle birlikte İletişim Fakültesi’ndeki güncel durumumuzu 

birazdan yapılacak olan çıkış bildirgesi ile öğreneceğiz. 

Amacımız Üniversitemizdeki tüm fakülteler ve tüm programların Akreditasyon 

sertifikasına sahip olması ve Üniversitemizin kalitesinin arttırılmasıdır. 

Yine bilindiği gibi, Üniversitelerin görevi çağdaş bir eğitim-öğretim gerçekleştirmek, 

bilimsel araştırmalar yapmak ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan gücü yetiştirmektir.  

Bu amaçların gerçekleşmesinde İletişim Fakülteleri de önemli görevler üstlenmektedir.  

İletişim Fakülteleri, toplumsal ve küresel ölçekteki gerçeklerin bilincinde olan, bilimsel 

ilkeler ve etik değerlere bağlı, eleştirel yaklaşımı benimseyen ve bu doğrultuda iletişim sürecini 

verimli kullanan, duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyleri, sağlam bir kuramsal altyapı ve 

uygulamaya yönelik bilgi donanımı ile mesleki yaşama hazırlayan merkezler olmaları nedeniyle 

bu fakültelerin üniversite sistemi içindeki yeri ve katkısı büyüktür. 



Değerli Öğretim Üyeleri,  

İletişim Fakültemizin Akreditasyon sürecine girmesinin sevincini sizlerle paylaşıyor, 

üniversitemizin kalite ve standartlarını arttırmasına katkı sağlayan İLEDAK Değerlendirme 

Takımından Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN ve Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU Hocalarımıza ve Başkanları 

Sayın Prof. Dr. Dursun GÖKDAĞ ve Eşbaşkanı Sayın Prof. Dr. Aytekin İŞMAN Hocalarımıza, 

İletişim Fakültesi Dekanımıza ve Dekan Yardımcılarına, Bölüm Başkanlarımıza ve emeği geçen 

tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 

Ben sözü, çıkış bildirgesinin açıklanması için Takım Başkanı Sayın Prof. Dr. Dursun  

Hocamıza bırakıyorum. 
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