
29. İLDEK DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 

Pamukkale, 12.11.2021 

İletişim fakülteleri dekanlarının ya da temsilcilerinin katılımıyla 2021 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı 

11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi. Toplantıda aşağıdaki öneri mahiyetinde kararlar alınmıştır. 

1. İletişim fakülteleri mezunlarının uygulama becerilerini geliştirmek, mezuniyet sonrasında istihdam 

edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla, isteyen iletişim fakültelerinin mevzuat kapsamında 7+1 modeline 

geçmelerine, bazı pilot çalışmalar yapmalarına ve kendi modellerini diğer fakültelerle paylaşmalarına,    

2.  2021-2022 akademik yılında iletişim fakültelerinin gazetecilik vb. bazı bölümlerinin kontenjanlarına 

hiç tercih yapılmadığı ya da çok az sayıda adayın yerleştiği konusu görüşüldü. Bunun sonucu olarak da 

yakın gelecekte iletişim fakültelerinin bu ve benzeri bölümlerinin tümden kapanacağı tehdidi 

karşısında, iletişim fakültelerinin çağımızdaki dijital gelişmelere uygun olarak müfredatlarını 

güncellemeleri gerektiği vurgulandı. İletişim fakültelerine sadece Sözel puan türü ile öğrenci 

alınmasının, iletişim fakültelerinin bazı bölümlerinin eğitim ve öğretim müfredatları ile uyuşmadığı, bu 

nedenle de bölüm özelliklerine bağlı olarak farklı puan türlerine sahip öğrencilerin de iletişim fakülte 

bölümlerini tercih yapabilmelerine imkân tanınmasının uygun olacağı önerildi. İLDEK Konseyi Yürütme 

Kurulunun bu konuda bazı çalışma yaparak, ilgili kurum ve kuruluşlara hazırladıkları öneri raporlarını 

iletmesine ve görüşmeler yapmasına,     

3. Bazı üniversitelerimizin (Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi) Açıköğretim 

ya da Açık ve Uzaktan Eğitim Fakülteleri bünyesinde çevrimiçi bölümler açtıklarını, bu bölümlerin 

bazılarının iletişim fakülte bölümleri ile tamamen örtüştüğü ve bunun sonucu olarak da iletişim 

fakülteleri bölümlerinin kontenjanlarını olumsuz etkilendiği konusu tartışıldı. Bu olumsuz durumun 

bertaraf edilmesi amacıyla, söz konusu Açıköğretim ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerinin yer aldığı 

üniversitelerin iletişim fakültelerinin kendi üniversite senatolarına konuyu taşımalarına ve uygun 

çözümler üretmelerine, 

4. İletişim fakültelerinin Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 11 Kasım 2021 tarihinde 31656 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde çalışmalarını başlatmaları, 
zorunlu hale getirilen Kurumsal Akreditasyon Programlarına (KAP) iletişim fakülteleri olarak gerekli 
çalışmaları en kısa sürede yapmalarına, 
  
5. YÖKAK’ın üzerinde önemle durduğu mikro yeterlilikler ve rozetler konusunda iletişim fakültelerinin 
çalışmalar başlatmaları, pilot uygulamalar geliştirmeleri, bu tür çalışmaları diğer uygun görecekleri 
fakültelerle konsorsiyum kurarak bu tür faaliyetleri sürdürmelerine,  
 
6. İLDEK ve İLAD’ın işbirliği ile 2022’de üçüncüsü gerçekleştirilecek Dijital Çağda İletişim 
Sempozyumunun (Communication in Digital Age – CIDA) Ankara’da Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin öncülüğünde, Başkent, Hacettepe, Atılım, Çankaya ve Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitelerinin iletişim fakülteleri ve ilgili programlarının katılımıyla 12-15 Ekim 2022 tarihleri 
arasında yapılmasına,  sempozyuma gönderilen bildiri kalitesinin artırılması için katılım başvurularının 
1000 sözcükten az olmayacak biçimde genişletilmiş özet olarak istenmesine, 
       
7. 30. İLDEK toplantısının 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ev 

sahipliğinde yapılmasına ve çalışmalara hemen başlanılmasına,  

8. Yeni İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu’nun  
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üyelerden oluşmasına, toplantıya yüz yüze ya da çevrimiçi katılan dekan ya da dekan temsilcilerinin 

oyları ile öneri mahiyetinde kararlaştırıldı.  

 
 


