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A. GİRİŞ 

Önlisans programlarının kalitesinin arttırılması açısından “Öz Değerlendirme Rapor”ları 

önemlidir. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun akreditasyon verdiği kuruluşların belirlediği 

kriterler doğrultusunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Komisyonu’nca hazırlanan “Öz 

Değerlendirme Klavuzu” ve burada yer alan ölçütler dikkate alınarak Afyon Meslek 

Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Programı’nın öz değerlendirme raporu, akran 

değerlendirmesinde de temel alınmıştır.  

  

İncelemeye konu olan ilgili programın öz değerlendirme raporu, belirtilen sorular göz önüne alınarak 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde öz değerlendirme ölçütleri doğru 

anlaşılmış mıdır? Programın mevcut durumu ölçütler bazında ortaya konulmuş mudur? Programda 

hedeflenen mezunların yetiştirilmesi için periyodik ölçme ve iyileştirmeler yapılmakta mıdır? İlgili 

raporda verilen bilgiler kanıtlarla desteklenmiş midir? Verilen kanıtlar yeterince destekleyici midir? gibi 

sorular baz alınmıştır. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir. 

 

B. ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

0.1-PROGRAMA AİT BİLGİLER 

 

Değerlendirmeniz: Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu’nda yer alan 

Reklamcılık programı, reklamcılık alanıyla ilgili alanlarda öğrencilerine kendilerini 

geliştirmelerine imkân sağlayacak alt yapıyı sunan bir müfredatla faaliyetini sürdürdüğü 

yapılan incelemeler kapsamında belirlenmiştir. Ancak bu programın öz değerlendirme 

raporunun programa ait bilgiler kısmında bağlı olduğu bölüm adının “Pazarlama ve 

Reklamcılık Bölümü” biçiminde tam olarak yazılmasının program algısını güçlendireceği ve 

programın güçlü algılanmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu kısım için sunulan 

kanıtlarda da yine Reklamcılık programının bağlı olduğu bölümün adının tam olarak ifade 

edilmesi, algı karışıklığının önüne geçilmesi açısından önemlidir.  

 

1-ÖĞRENCİLER 

 

1.1-Programa kabul edilen öğrenciler, programin kazandirmayi hedeflediği çiktilari 

(bilgi, beceri ve davranişlari) öngörülen sürede edinebilecek altyapiya sahip olmalidir. 

Öğrencilerin kabulünde göz önüne alinan göstergeler izlenmeli ve bunlarin yillara göre 

gelişimi değerlendirilmelidir. 

 

İlgili raporda Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut Meslek Yüksekokulu Reklamcılık Programı’na 

öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan merkezi 

sınav sonuçlarına (TYT) puan türüne göre yapıldığı ve öğrencilerin bu programa kayıt olmaları 

için gerekli olan belgeler ile ilgili kanun ve yönetmelikler bağlamında raporda belirtildiği 

görülmüştür. Ayrıca bu kısım içerisinde programda okumakta olan öğrenci sayıları ile mezun 

sayılarının Tablo 1.1’de verildiği belirlenmiştir. Ancak son beş yıl bağlamında programın yeni 

açılan program olması sebebiyle veri olmadığı görülmektedir. Bundan sonraki değerleme 

aşamaları için ilgili raporda program kontenjanları, yeni kayıt yaptıran öğrenci sayıları ile giriş 

puanı ve başarı sırası gibi bilgilerin nicel olarak sunulması programı daha güçlü kılacaktır. 

 



Bu kısımda verilen kanıtlardan 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74340?AspxAutoDetectCookieSupport=1 hata vermesi 

sebebiyle tam olarak destekleyip desteklemediği belirlenememiştir. Diğer sunulan kanıtlar 

yeterli düzeydedir. 

 
1.2-Yatay ve dikey geçişle öğrenci kabulü, çift ana dal, yan dal ve öğrenci değişimi 

uygulamalari ile başka kurumlarda ve/veya programlarda alinmiş dersler ve kazanilmiş 

kredilerin değerlendirilmesinde uygulanan politikalar ayrintili olarak tanimlanmiş ve 

uygulaniyor olmalidir. 

 
Değerlendirmeniz: İlgili raporda Reklamcılık Programın’da yatay geçiş hakkı kazanan 

öğrencilerin intibak işlemlerinin bölüm yatay geçiş ve muafiyet komisyonu tarafından yapıldığı 

ve komisyona ilişkin bilgiler sunulmuştur. Bu programda intibak işlemlerinin hangi ilgili 

yönetmelik ve yönergeye göre yapıldığı belirtilmekle birlikte süreç olarak açıklanmıştır. Bunun 

temel nedeni yeni sayılabilecek program olmasıyla ilişkilidir. Dolayısıyla bu belirtilen hususlar, 

sonraki dönemlerde açıklandığında programın güçlü yanlarından biri olacaktır.  

 
1.3-Kurum ve/veya program tarafindan başka kurumlarla yapilacak anlaşmalar ve 

kurulacak ortakliklar ile öğrenci hareketliliğini teşvik edecek ve sağlayacak önlemler 

alinmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili raporda Reklamcılık Programında öğrenim gören öğrencilerin 

yararlanabileceği hareketlilik programlarından sadece Erasmus programına değinildiği 

görülmektedir. Oysa Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve 

Uygulama Merkezi tarafından Erasmus gibi diğer öğrenci hareketliliğini sağlayan programlara 

yönelik bilginin ve işlemlerin süreç olarak nasıl gerçekleştiği bu kısımda belirtilmesi ve hangi 

hareketlilik programlarında hangi kurumlarla anlaşmaların olduğu konusunun ayrıntılı şekilde 

verilmesi programı güçlendirecektir. Sunulan kanıtlar, sadece Erasmus ile ilişkili kısmı 

içermekle birlikte verilen bilgiyi destekler niteliktedir. 

 

1.3.1 Anlaşma Yapilan Kurum ve Kuruluşlar 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 

ERASMUS kapsamında önlisans düzeyinde anlaşma yapılan okullara öğrenci gönderildiği 

belirtilmekle birlikte ilgili programın ikili anlaşması bulunmadığının raporda belirtilmediği 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla ilgili programın daha da güçlendirilmesi açısından ERASMUS 

kapsamında anlaşmalar sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

1.3.2 Öğrenci Hareketliliğini Teşvik Edecek Düzenlemeler 

 

İlgili raporda öğrenci hareketliliği hakkında oryantasyon eğitimlerinin Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından seminerler 

şeklinde verildiği ve   bu seminerlerde Erasmus hareketlilik türlerinin anlatıldığı ile izlenecek 

süreçlere yönelik bilgilerin aktarıldığına değinildiği görülmektedir. Bu kısımda Şuhut Meslek 

Yüksekokulu’nda Erasmus, Farabi ve Mevlana programına yönelik öğrencilere rehberlik 

edecek öğretim elemanlarının bulunduğu ve kimler olduğunun verilmesi programı 

güçlendirecektir. 

 

1.3.3 Değişim programlarindan yararlanan öğrenciler hakkinda sayisal ve niteliksel bilgi 

veriniz. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/74340?AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

Bu kısım programın öz değerlendirme raporunda yer almamaktadır. Her ne kadar yeni olduğu 

için değişim programlarından yararlanan öğrenci olmasa da belirtilmesi uygun olur. Sonraki 

dönemlerde nicel ve nitel bağlamda bu konuya yönelik verilerin olması programın 

güçlendirilmesi açısında önem taşımaktadır.  

 

1.4-Öğrencileri ders ve kariyer planlamasi konularinda yönlendirecek danişmanlik 

hizmeti verilmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Reklamcılık Programı’nın ilgili raporunda öğrencilere kayıt, ders ve kariyer 

yönlü danışmanlık hizmetinin bölüm öğretim elemanlarınca verildiği belirtilmiştir. Ayrıca staj 

açısından öğrencilere gereken desteğin sağlandığı da vurgulanmıştır. Programın bu yönden 

daha da güçlendirilebilmesi için 1.4.2’de öğretim üyelerinin danışmanlık hizmetlerinin nicel 

verilerle desteklenmesi yerinde olacaktır. Kanıtlar açısından sunulan öğretim elemanlarının 

görev tanımlarına ilaveten hangi öğretim elemanına kaç danışmanlık düştüğünü destekleyecek 

kanıtların konulabilir. 

 

1.4.2 Öğretim üyelerinin danişmanlik hizmetlerine katkilarini sayisal ve niteliksel olarak 

açiklayiniz. 

 

İlgili raporun bu kısmında, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Reklamcılık 

Programında akademik ve staj danışmanlığı olarak danışmanlık hizmetlerinin yürütüldüğü ve 

öğretim elemanlarının program öğrencilerinin ders ve staj yeri seçimlerini sağlıklı olarak 

yapmaları amacıyla her türlü rehberliği yaptıkları belirtilmiştir. Bu programı güçlendiren 

yanlardan biridir. Bunun daha da güçlendirilmesi için öğretim üyelerine düşen danışmanlık 

sayıları son beş yıl bazında tablo şeklinde verilmesi yerinde olabilir. 

 
1.5-Öğrencilerin program kapsamindaki tüm dersler ve diğer etkinliklerdeki başarilari 

şeffaf, adil ve tutarli yöntemlerle ölçülmeli ve değerlendirilmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Reklamcılık Programının ilgili raporunda öğrencilerin akademik 

başarılarının “Afyon Kocatepe Ünı̇versı̇tesı̇ Önlı̇sans ve Lı̇sans Eğı̇tı̇m-Öğretim ve sinav 

Yönetmeliği”ne uygun olarak değerlendirildiği ve öğretim elemanlarının öğrencilerin 

başarılarını genellikle sınavlar, ödevler, sunumlar ve proje ödevleri gibi araçlarla ölçtükleri 

belirtilmiştir. Bu kısımda sunulan kanıtlar yeterli olup, ilgili programı daha da 

güçlendirmektedir. 

 

1.5.2 Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasi 

Bu kısımda raporda ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanışı süreç olarak ve “Şuhut 

Meslek Yüksekokulu Sınav Kuralları” başlığı altında maddeler bazında açıklanmıştır. Ayrıca 

sınavlar esnasında kopya ya da disiplin konularıyla ilişkili olarak yapılan uygulamaların da 

nasıl gerçekleştirildiğine yer verilmiştir. Bu kapsamda kanıtlara konan veriler programı 

güçlendirecek düzeydedir. 

 

15.6. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programin gerektirdiği tüm 

koşullarin yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve 

uygulaniyor olmalidir.  

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C4%B1nav


İlgili raporda bu kısımda herhangi bir bilginin yer almadığı görülmektedir. Bu kısımda 

programda mezuniyet kararların nasıl işlediğine yönelik sürecin ve hangi yöntemlerin 

kullanıldığına ilişkin bilgilerin 1.6.2 ile 1.6.3’de paylaşıldığının belirtilmesi yerinde olacaktır. 

 

1.6-Öğrencilerin mezuniyetlerine karar verebilmek için, programin gerektirdiği tüm 

koşullarin yerine getirildiğini belirleyecek güvenilir yöntemler geliştirilmiş ve 

uygulaniyor olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili raporun bu kısmında programdan öğrencilerin mezuniyetlerine 

yönelik karar sürecinin nasıl işlediği ve başarı ölçme ile değerlendirme yöntemlerinin 

Üniversite’nin ilgili yönetmeliğine uygun şekilde açıklandığı belirlenmiştir. Gösterilen kanıt, 

bu açıklamaları destekler niteliktedir. Ayrıca öğrencilere bunun duyurulması bağlamında 

Afyon Kocatepe Üniversite’nin Ders Bilgi Paketleri’nin yer aldığı web sayfası kanıt olarak 

gösterilmesinin programı daha da güçlü kılabilecektir. 

 

2-PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI 

 

2.1-Değerlendirilecek her program için program eğitim amaçlari tanimlanmiş olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili programın eğitim amaçları raporda 6 madde olarak tanımlanmış 

olmakla birlikte bu maddelerde amaçların yazımında “Reklamcılık Programı öğrencileri” 

ibaresine yer verilmesinin, programa yönelik algıyı kuvvetlendireceği söylenebilir. Her bir 

amaç, program içeriğine uygun şekilde tanımlanmıştır. Ancak 2.1.2’de belirtildiği üzere 

program eğitim amaçlarının yer alacağı belirtilen https://suhutmyo.aku.edu.tr/kalite-

koordinatorlugu/reklamcilik/ adresinde herhangi bir linke rastlanılmamıştır. Bunun en kısa 

sürede sağlanması programı daha da güçlendirecektir. 

 

2.2-Bu amaçlar; programin mezunlarinin yakin bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer 

hedefleri ve mesleki beklentiler tanimina uymalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Bu raporda belirtilen programın amaçları; PEA1, PEA3, PEA4 ve PEA5 

maddelerindeki amaçlar, yakın gelecekte mezunların erişmeleri istenen kariyer hedefleri ve 

mesleki beklentilerine uyumlu olacak şekilde yazılmıştır. PEA2’deki amaç ise, yakın gelecekte 

mezunların erişmeleri istenen kariyer hedefleri ve mesleki beklentilerine uyumlu olacak şekilde 

yazılmış olmakla birlikte amaç içerisinde geçen “kampanya yönetimi” kavramının “bütünleşik 

pazarlama iletişim kampanyaları, reklam kampanyaları ve halkla ilişkiler kampanyalarının 

yönetimi” olarak ifade edilmesinin programı daha da güçlendireceği söylenebilir. PEA6’da 

yazılan amaçta ise “Önlisansüstü” kavramının çıkartılarak amacın “Reklamcılık programından 

mezun olan öğrenciler, faaliyet gösterdikleri iş alanlarında araştırma çalışmalarını 

gerçekleştirirler.” olarak yazılmasının daha uygun olacağı söylenebilir. 

 

2.3-Kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle (misyonu) uyumlu olmalidir. 

 

İlgili raporda “2.2. Bölüm Özgörevleriyle Tutarlılık” başlığının ve alt diğer başlıkların sehven 

yanlış numaralandığı görülmektedir. Bu sebeple değerlendirmeler bu kısımda verilmiştir. Bu 

kısımda “Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü”nün özgörevinin Reklamcılık programı 

kapsamında tanımlandığı dikkati çekmektedir. Bunun sebebinin bu bölüm içerisinde sadece tek 

program olmasıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca raporda bu tanıma ulaşmak için sadece ilgili 

linkin verilmesi yeterlidir. Aksi takdirde “Reklamcılık Bölümünün Özgörevleri, Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Şuhut MYO internet sayfasında yer alan Bölümler sekmesi içerisindeki 

https://suhutmyo.aku.edu.tr/kalite-koordinatorlugu/reklamcilik/
https://suhutmyo.aku.edu.tr/kalite-koordinatorlugu/reklamcilik/


Reklamcılık Bölümü sekmesinin altında Bölüm Genel Tanıtımı içerisinde yayımlamaktadır.” 

ifadesinin doğruluğunu sağlamak için ilgili web sayfasında yayınlanması gerekmektedir. Böyle 

yapıldığında ise program daha da güçlü kılınmış olacaktır. 

 

2.3.3 Program eğitim amaçlarinin kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevleriyle 

(misyonuyla) ne ölçüde uyumlu olduğunu ayri ayri irdeleyiniz. Program eğitim 

amaçlarinin bileşenleriyle, kurumun, fakültenin ve bölümün özgörevlerinin 

(misyonunun) bileşenleri aralarindaki çapraz ilişkileri açiklayiniz. Bu amaçla tablo(lar) 

kullanmaniz önerilir. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili  raporun “2.2.3. Program Öğretim Amaçları ve Bölüm Özgörevinin 

Uyumu” kısmında yer alan Tablo 2.2’deki “Bölüm Misyonu” kısmında yer alan ifade ile 

2.2.1’de verilen Bölüm Özgörevi arasında bir uyum olmadığı, programı daha güçlü kılınması 

için 2.2.1’deki ifadenin aynısının Tablo 2.2’de ilgili kısımda yer alması gerekmektedir. İlgili 

düzenleme programın güçlü olduğu algısını güçlendirecektir. Ayrıca program eğitim 

amaçlarının sadece ilk üçü üzerinden çapraz ilişki yapıldığı belirlenmiştir. Bunun tüm amaçlar 

için gerçekleştirilmesi programı daha da güçlü kılacaktır. Tablonun yan sayfa olarak 

düzenlenmesi görsel açıdan etkili olabilir. 

 

2.4-Programin çeşitli iç ve diş paydaşlarini sürece dahil ederek belirlenmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili programın raporunda iç ve dış paydaşlar genel olarak belirtilmiştir. 

Ancak programın iç paydaşları içerisinde yer alan Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Rektörlüğü’nün dış paydaşlar kısmında yer alabileceği ve bu kapsamda değerlendirilmesinin 

uygun olabileceği de söylenebilir. Ayrıca bu kısımda hem iç hem de dış paydaşların rolünün 

net olarak belirlenmesi programı güçlendirecektir. 

 

2.4.1.Programin İç Paydaşlari 

 

Yukarıda değinildiği üzere iç paydaşlar tanımlanmıştır. Ancak programın bağlı olduğu kurum 

ve bulunduğu okul çerçevesinden bakıldığında Rektörlük birimini, daha dışarıda bulunması 

bakımından dış paydaşlar kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. Fakat yapılan 

değerlendirmenin hiyerarşik bakış açısıyla olması sebebiyle doğru olduğu da bir gerçektir. 

Paydaş kapsamını belirlerken hangi unsurların dikkate alındığının önceden belirtilmesi ve daha 

sonra sınıflandırmanın yapılması daha yerinde olacaktır. 

 

2.4.2. Programin Diş Paydaşlar  

 

İlgili raporda dış paydaşlar genel bağlamda bir sınıflandırma olarak verilmiştir. Ancak daha da 

özelleştirilerek verilmesi programın daha güçlü olarak algılanmasını sağlayacaktır. 

 

2.4.2.1. Program Öğretim Amaçlarinin Belirlenmesinde Diş Paydaşlarin Katkisi 

 

İlgili raporun bu kısmında belirtilen danışma kurulunun, ne amaçla oluşturulduğu ve programa 

olan katkılarından süreç bazlı olarak bahsedilmesi, dış paydaş katkılarını ortaya konulması 

açısından önemlidir. Hangi paydaşların hangi yönde katkılarının olduğunun belirtilmesi 

programı güçlendiren bir yandır. Bu yönde yapılan uygulamalardan ve bundan sonraki 

programı güçlendirme yönlü yapılacak çalışmalarda buna dikkat edilmesi tavsiye edilebilir. 

 

2.5.Program Öğretim Amaçlarinin Yayimlanmasi 



 

Değerlendirmeniz İlgili raporun bu kısmında belirtilen Bologna Bilgi Paketi kısmında ve 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspxlang=tr&curOp=showPac&curUnit=20&curSun

it=421793# adresinde gerekli güncellemelerin yapılmadığı görülmektedir. Gerek belirtilen 

yerlerde gerek yüksekokulun web sayfasında program paydaşlarının kolaylıkla erişebileceği 

şekilde Program Öğretim Amaçlarının yayınlanmış olması programı daha güçlü kılacaktır.  

 

2.6-Programin iç ve diş paydaşlarinin gereksinimleri doğrultusunda uygun araliklarla 

güncellenmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Raporun bu kısmında güncellemelerin yapıldığından bahsedilmiş ancak 

yöntem konusunda açıklamanın yetersiz olduğu söylenebilir. Yapılan güncellemelerin hangi 

paydaşın talebi doğrultusunda neden gerçekleştiğine yönelik kanıtlar bu kısımda sunulması 

programı daha da güçlendirecektir. 

 

2.6.1.Program Öğretim Amaçlarinin İç Paydaşlarin Gereksinimlerine Göre Güncellenme 

Yöntemi  

 

Hazırlanan öz değerleme raporunda Reklamcılık Programındaki güncellemelerin iç 

paydaşlardan alınan istek, görüş ve öneriler doğrultusunda program içeriğini zenginleştirme 

kapsamında yapıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla program öğrenme amaçlarına yönelik 

güncelleştirmelerin yapılıp yapılmadığı ve bu yönde bir ihtiyacın olup olmadığı 

anlaşılamamaktadır. Program öğretim amaçlarının nasıl güncellendiğine yönelik yöntemin 

belirtilmesi programı güçlü kılacaktır. 

 

2.6.2.Program Öğretim Amaçlarinin Diş Paydaşlarin Gereksinimlerine Göre 

Güncellenme Yöntemi 

 

Reklamcılık Programının öz değerlendirme raporunda, dış paydaşların gereksinimlerine göre 

güncellemelere gidildiği ve genellikle de MEB, YÖK ve ÖSYM gibi yasal kuruluşlarca 

getirilen yeni düzenlemeler doğrultusunda bu güncellemelerin ivedilikle yerine getirildiği 

belirtilmektedir. Ancak yine iç paydaşlarda olduğu gibi dış paydaşlarda da onların 

gereksinimlerine göre program öğretim amaçlarının güncellenip güncellenmediği konusunda 

herhangi bir bilgi verilmemiştir. Program öğretim amaçlarının nasıl güncellendiğine yönelik 

yöntemin belirtilmesi programı güçlü kılacaktır. 

 

2.6.3.Program Öğretim Amaçlarina Ulaşma 

 

Reklamcılık Programı öğretim amaçlarına ulaşma durumu, ilgili raporda öncelikle mezun 

öğrencilere yönelik uygulanan memnuniyet anketleri ve istihdam profillerinin takibi ile 

ölçüldüğü belirtilmektedir. Bu kısımda Tablo 1.13’deki verilerin destekleyici olarak 

gösterilmesi, programın öğretim amaçlarına ulaştığını yansıtma da yetersiz kalabilir. Bu 

sebeple mezun öğrencilerden belirtilen amaçlara ulaşanlara yönelik nicel ve nitel verilerin 

paylaşılması programı daha da güçlendirecektir. 

 

2.6.4.Program Öğretim Amaçlarinin Tespiti İçin Süreç Yönetimi 

 



Reklamcılık programında program öğretim amaçlarının tespitinde kullanılan süreç yönetimi, 

programın iç ve dış kaynaklardan alınan bilgilere dayalı olarak periyodik bağlamda 

gerçekleştirilen ders içerik analizleri ile birim kalite komisyonu çalışmalarına bağlı olarak aylık 

düzenlenen bölüm kurulu toplantılarında tartışılması yoluyla gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 

Ancak periyodik olarak belirtilen kısmın aralık biçiminde verilmesi daha uygundur ve 

programın güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

3-PROGRAM ÇIKTILARI 

 

Program çiktilari, program eğitim amaçlarina ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve 

davraniş bileşenlerinin tümünü kapsamali ve ilgili (MÜDEK, FEDEK, SABAK, EPDAD 

vb. gibi) Değerlendirme Çiktilarini da içerecek biçimde tanimlanmalidir. Programlar, 

program eğitim amaçlariyla tutarli olmak koşuluyla, kendilerine özgü ek program 

çiktilari tanimlayabilirler. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili raporda program çıktılarının oluşturulmasında, Türkiye 

Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alındığı belirtilmiştir. Bunun 

sebebinin önlisans programları için akreditasyon kuruluşlarının olmamasıdır. Bu yönüyle 

program çıktıları yeterli düzeyde tanımlanmıştır. Tablo 3.1’de sunulan 15 program çıktısının 

her bir maddesinde “Reklamcılık programı mezunları” ibaresinin olması yerinde olur. Çünkü 

okunurken hangi programa ait çıktılar olduğu net anlaşılacağı için programı güçlendirilmesine 

etkisi olacağı düşünülmektedir. 

 

3.2-Program çiktilarinin sağlanma düzeyini dönemsel olarak belirlemek ve belgelemek 

için kullanilan bir ölçme ve değerlendirme süreci oluşturulmuş ve işletiliyor olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Reklamcılık programı çıktılarının ulaşılan mezun öğrencilerle görüşme 

yoluyla dönemsel olarak somut kanıtlar elde edilmek amacıyla yapıldığı ilgili raporda “3.2.1 

Program Çıktılarının Sağlanma Düzeyine İlişkin Ölçme ve Değerlendirme Yöntem” başlığında 

belirtilmiş ve yine “3.2.2. Program Çıktılarının Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Sağlanma 

Düzeyi” başlığında ise mezun durumdaki öğrencilere OBS üzerinden Afyon Kocatepe 

Üniversitesinin uyguladığı anketler yoluyla verilerin sağlanmaya çalışıldığı vurgulanmıştır. 

Ancak kanıtlara konan anketler incelendiğinde Reklamcılık programından mezunların ankete 

katılmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sebeple programın daha da güçlendirilmesi için mezun 

görüşlerinin nitel yöntemlerle desteklenmeye çalışıldığı söylenebilir. Ayrıca mezunların 

anketlere katılımının sağlanabilmesi için gerekli olan iletişim kanallarının program bazında 

oluşturulması yapılan bu anketlere katılımı arttırabileceği söylenebilir. 

 

3.3-Programlar mezuniyet aşamasina gelmiş olan öğrencilerinin program çiktilarini 

sağladiklarini kanitlamalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Raporun bu kısmında “3.3.1. Program Çıktılarını Sağlamak İçin Yaklaşım 

ve Uygulamalar” başlığında programda gerçekleştirilen uygulamalar AKÜ’nün sınav 

yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı belirtilmiş ve işleyiş ile değerleme yöntemleri 

belirtilmiştir. “3.3.2. Program Çıktısı Ölçme ve Değerlendirme Sistemi” başlığında ise sadece 

mezun durumdaki öğrencilerle görüşülerek program çıktılarına yönelik kanaat edinildiğine 

değinilmiştir. İlgili programın çıktılarının yeterince sağlanıp sağlanamadığını tespite yönelik 

dönemsel aralıklarla (örn; 5 yılda bir gibi) nicel verileri sağlamaya yönelik bir anket çalışması 



yapılabilir. Böyle bir çalışma program çıktılarının sağlandığını göstermede yeterli bir güvence 

oluşturacağından programı daha da güçlü kılacaktır. 

 

4-SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

 

4.1-Kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçlarin programin 

sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak kullanildiğina ilişkin kanitlar sunulmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: İlgili raporda belirtildiği üzere Reklamcılık Programı’nın sürekli 

iyileştirme kapsamında çalışmalar yapıldığı ve bunların iç ve dış paydaşlardan görüşler alınma 

yoluyla belirlenen sorunları çözme yönlü oldukları söylenebilir.  Ancak hangi iyileştirmelerin 

hangi amaçla yapıldığına yönelik kanıtlar raporda sunulmamıştır. Bunlara yönelik kanıtların 

konularak kısaca yapılan iyileştirmeler hakkında bilgi verilmesi programın iyi yönde 

geliştirildiğinin göstergesi olması açısından önemlidir. 

 

4.2-Bu iyileştirme çalişmalari, başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, 

programin gelişmeye açik tüm alanlari ile ilgili, sistematik bir biçimde toplanmiş, somut 

verilere dayali olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Raporda Reklamcılık Programının sürekli iyileştirme çalışmalarını, 

Toplam Kalite Yönetimi gereğince belirlenmiş temel alanlarda ve kalite geliştirme hedefi 

doğrultusunda sürdürdüğü belirtilmiştir. Ancak bahsedilen hedef açık olarak verilmemiştir. 

Hedeflerin açık olarak hangi ölçüt bazında belirlendiğinin açıklanması ve somut kanıtlarla 

desteklenmesi programı güçlü kılacaktır. Bu yönde çalışmalara ağırlık verilmelidir. 

 

5-EĞİTİM PLANI 

Kredi: Bir kredi, yarıyıl boyunca her hafta düzenli olarak verilen bir saatlik teorik 

dersin ya da yapılan iki ya da üç saatlik uygulama veya pratik / laboratuvar 

çalışmalarının öğretim yüküne eşdeğerdir. 

AKTS 

Kredisi: 

Avrupa Kredi Transfer Sisteminde tanımlanan kredi. 

 

5.1-Her programin program eğitim amaçlarini ve program çiktilarini destekleyen bir 

eğitim plani (müfredati) olmalidir. Eğitim plani bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve 

disipline özgü bileşenleri içermelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Eğitim planı bu ölçütte verilen ortak bileşenler ve disipline özgü bileşenleri 

içermektedir. 

 

 

5.1.2 Öğretim planinin, öğrenciyi meslek kariyerine veya ayni disiplinde öğretimini 

sürdürmeye nasil hazirladiğini, program eğitim amaçlarina ve program çiktilarina 

erişimi nasil desteklediğini açiklayiniz. Burada, öğretim planinda yer alan her dersin, 

program eğitim amaçlari ve program çiktilari bileşenlerine katkilarini gösteren bir tablo 

kullanilmasi önerilir. Program çiktilarinin her biri için, o çiktiyi tüm öğrencilere 

edindirmek amaciyla programda kullanilan yaklaşim ve uygulamalari ayrintili olarak 

açiklayiniz. 

 

 



5.1.3 Öğretim planinin Ölçüt 10’da verilen programa özgü bileşenleri içerdiğini 

gösteriniz. Örneğin başliğinda “istatistik” nitelemesi bulunan temel bilim programlarinin 

öğretim planinin/içeriğinin aşağidaki bileşenleri (FEDEK, 2017) içerdiği gösterilmelidir: 

 Veri düzenlenmesi ve yorumlanması 
 Olasılık kuramı 
 İstatistik kuramı 
 Tahmin 
 Hipotez testleri 
 Parametrik olmayan testler 
 Lineer modeller 
 Varyans analizi 
 Çok değişkenli analiz  
 Bu alanları genişletecek ve tamamlayacak nitelikte, matris kuramı, optimizasyon, 

kategorik veri analizi, örnekleme ve anket tasarımı, istatistiksel paket programlar, 
nümerik analiz ve benzeri ilgili konularda seçmeli ve/veya zorunlu derslerle alınacak 
bilgiler.    

 

5.1.4 Öğretim planinda yer alan tüm derslerin (bölüm dişi dersler dahil) izlencelerini, 

belirtilen formata uygun olarak veriniz. 

Ders izlenceleri için kullanilacak format her ders için ayni olmali, verilen bilgi ders başina 

iki sayfayi geçmemeli ve aşağidaki hususlari içermelidir: 

 

 Bölüm, kod ve ders adı 
 Zorunlu/seçmeli ders bilgisi 
 Dersin AKTS kredisi 
 Önkoşul(lar)/eşkoşul(lar) 
 Dersin amaçları 
 Ders içeriği 
 Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme 
 Öğretim yöntem ve teknikleri 
 Dersin öğrenim çıktıları 
 İşlenen konular 
 Dersin alan öğretimini sağlamaya yönelik katkısı 
 Dersin öğrenim çıktılarının program çıktıları ile olan ilişkileri 
 Hazırlayan kişi(ler) ve hazırlanma tarihi 
 Belirtmeyi gerekli gördüğünüz diğer hususlar 

 

  

 

5.2-Eğitim planinin uygulanmasinda kullanilacak eğitim yöntemleri, istenen bilgi, beceri 

ve davranişlarin öğrencilere kazandirilmasini garanti edebilmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Bölüm eğitim planında bulunan derslerin öğrenciye etkin bir biçimde 

aktarılabilmesi için teorik konuların yanında uygulamalar, projeler, teknik geziler vb. faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. Reklamcılık eğitiminin temelini ifade eden içerik, teorik olarak konu 

bazında öğrencilere anlatılırken, konunun daha iyi kavratılabilmesi için örneklemeler, iş 

hayatındaki güncel ve gerçek uygulamalar dersin sorumlu öğretim görevlisi tarafından 

kullanılmaktadır. 

 



5.3-Eğitim planinin öngörüldüğü biçimde uygulanmasini güvence altina alacak ve sürekli 

gelişimini sağlayacak bir eğitim yönetim sistemi bulunmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut MYO Reklamcılık kuruluşundan 

bugüne kadarki süreçte Öğretim Planını sürekli iyileştirme ve geliştirme çabası içinde olmuştur.  

 

Öğrenim planı, öğrenim sürecinin akademik anlamdaki yol haritası niteliği arz eden bir taahhüt 

belgesidir.  Bu planı bölüm başkanı ve öğretim elemanlarından oluşan bölüm Kurulu tarafından 

sürekli olarak incelenmektedir. Bu kurul, tüm bölüm öğretim elemanlarını öğretim planı 

konusunda bilgilendirmekte ve akademik kurulda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalarını 

yürütmektedir. Her akademik yılda açılması planlanan derslere yönelik öğretim üyesi 

görevlendirmesi Bölüm Kurul kararı ve Fakülte onayı ile gerçekleştirilmektedir. Güz ve bahar 

yarıyılları sonunda yapılan Bölüm Kurul Toplantılarında, o yarıyılın değerlendirmesi 

yapılmakta ve gelecek yarıyıl için de görüş ve öneriler alınmaktadır. 

 

5.4-Eğitim Plani, En az bir yillik ya da en az 32 kredi ya da en az 60 AKTS kredisi 

tutarinda temel bilim eğitimi içermelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Eğitim Planı, her yarıyılda 30 olmak üzere 4 yarıyılda toplam 120 AKTS 

kredisi tutarında temel bilim eğitimi içermektedir. 

 

5.5-En az bir buçuk yillik ya da en az 48 kredi ya da en az 90 AKTS kredisi tutarinda 

temel (mühendislik, fen, sağlik…vb.) bilimleri ve ilgili disipline uygun meslek eğitimi 

içermelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Öğretim planında yer alan ilgili disipline uygun mesleki eğitim öğretimi 

sağlayan derslerin AKTS toplamı 120’dir. 

 

5.6-Eğitim programinin teknik içeriğini bütünleyen ve program amaçlari doğrultusunda 

genel eğitim olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Eğitim programı teknik içeriği bütünler niteliktedir ve program amaçları 

doğrultusundadır. 

 

5.7-Öğrenciler, önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanacaklari, ilgili 

standartlari ve gerçekçi kisitlari ve koşullari içerecek bir ana uygulama/tasarim 

deneyimiyle, hazir hale getirilmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Şuhut MYO Reklamcılık Bölümü öğretim planında, mesleki uygulamalı 

derslerin yanı sıra alınan teorik ve kavramsal eğitimin alanda uygulanmasına yönelik “Staj” 

(Zorunlu) dersleri bulunmaktadır. Staj akademik kariyer devam ederken öğrencilik hayatında 

öğrenilen bilgilerin, iş dünyasında “pratikte” uygulanmasını sağlayan, Staj sayesinde eğitimini 

tamamlamak üzere olan öğrenciler iş hayatına daha hızlı bir şekilde adapte sağlar. 

 

6-ÖĞRETİM KADROSU 

 

6.1-Öğretim kadrosu, her biri yeterli düzeyde olmak üzere, öğretim üyesi-öğrenci 

ilişkisini, öğrenci danişmanliğini, üniversiteye hizmeti, mesleki gelişimi, sanayi, mesleki 

kuruluşlar ve işverenlerle ilişkiyi sürdürebilmeyi sağlayacak ve programin tüm alanlarini 

kapsayacak biçimde sayica yeterli olmalidir. 



 

Değerlendirmeniz: Öğretim kadrosu program için geliştirilebilir. 

 

6.1.1 Tablo 6.1 ve 6.2’yi doldurunuz. Bu tablolarda, programı yürüten bölümde yer alan tam 

zamanlı, yarı zamanlı ve ek görevli tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri yer almalıdır. 

Bu tabloları doldururken yeteri kadar satır ekleyebilirsiniz. 

 

 

6.2-Öğretim kadrosu yeterli niteliklere sahip olmali ve programin etkin bir şekilde 

sürdürülmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Öğretim kadrosu program için geliştirilebilir. 

 

6.2.1 Öğretim kadrosunun sahip olduğu niteliklerin yeterliğini ve programın sürdürülmesi, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yönündeki yaklaşım ve uygulamalarını Ölçüt 6.2’de 

belirtilen özellikleri de göz önüne alarak irdeleyiniz. 

 

6.2.2 Ders vermekle yükümlü olan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin özet özgeçmişlerini 

belirtilen formata uygun olarak veriniz. 

Programı yürüten bölümdeki tüm öğretim üyelerinin, öğretim görevlilerinin ve DSÜ öğretim 

elemanlarının özgeçmişlerini veriniz. Özgeçmişler aynı formatta olmalı, verilen bilgi kişi 

başına iki sayfayı geçmemeli ve en az aşağıdaki hususları içermelidir: 

 Adı, soyadı ve unvanı 
 Aldığı dereceler (alan, kurum ve tarih bilgisi ile) 
 Kurumdaki hizmet süresi, ilk atama tarihi ve unvan terfi tarihleri 
 Diğer iş deneyimi (Öğretim, kamu/özel sektör, vb.) 
 Danışmanlıkları, patentleri, vb. 
 Son beş yıldaki belli başlı yayınları 
 Üyesi olduğu mesleki ve bilimsel kuruluşlar 
 Aldığı ödüller 
 Son beş yılda verdiği kurumsal ve mesleki hizmetler 
 Son beş yıldaki akademik gelişme etkinlikler 

 
 

6.3-Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarida siralananlari sağlamaya ve 

geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiş ve uygulaniyor olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Öğretim üyesi atama ve yükseltme kriterleri yukarıda sıralananları 

sağlamaya ve geliştirmeye yönelik olarak belirlenmiş ve uygulanmaktadır  

 

7-ALTYAPI 

 

7.1-Siniflar, laboratuvarlar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarina ve program çiktilarina 

ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazirlamaya yardimci olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Sınıflar ve diğer teçhizat, eğitim amaçlarına ve program çıktılarına 

ulaşmak için yeterlidir. 

 

7.1.1 Sınıflar, laboratuvarlar ve diğer donanımın program öğretim amaçlarına ve program 

çıktılarına ulaşmak için yeterli ve öğrenmeye yönelik bir atmosfer hazırlamaya yardımcı 



olduğunu, nitel ve nicel verilere dayalı olarak gösteriniz. Burada, yalnızca programı yürüten 

bölümün kendi altyapısı değil, program öğrencileri için destek bölümlerinde kullanılan altyapı 

da irdelenmelidir. 

  

7.1.2 Lisans öğretiminde kullanılan başlıca öğretim ve laboratuvar donanımını veriniz ve bu 

donanımın lisans öğretiminde nasıl kullanıldığını açıklayınız. 

 

7.2-Öğrencilerin ders dişi etkinlikler yapmalarina olanak veren, sosyal ve kültürel 

gereksinimlerini karşilayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini 

destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandiran uygun altyapi mevcut 

olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Öğrencilerin ders dışı etkinlikler yapmalarına olanak veren, sosyal ve 

kültürel gereksinimlerini karşılayan, mesleki faaliyetlere ortam yaratarak, mesleki gelişimlerini 

destekleyen ve öğrenci-öğretim üyesi ilişkilerini canlandıran uygun altyapı mevcuttur. 

 

7.3-Programlar öğrencilerine modern mühendislik araçlarini kullanmayi 

öğrenebilecekleri olanaklari sağlamalidir. Bilgisayar ve enformatik altyapilari, 

programin eğitim amaçlarini destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin 

bilimsel ve eğitsel çalişmalari için yeterli düzeyde olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Bilgisayar ve enformatik altyapıları, programın eğitim amaçlarını 

destekleyecek doğrultuda, öğrenci ve öğretim üyelerinin bilimsel ve eğitsel çalışmaları için 

yeterli düzeydedir. 

 

7.4-Öğrencilere sunulan kütüphane olanaklari eğitim amaçlarina ve program çiktilarina 

ulaşmak için yeterli düzeyde olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Öğrencilere sunulan kütüphane olanakları yeterlidir. 

 

 

7.5-Öğretim ortaminda ve öğrenci laboratuvarlarinda gerekli güvenlik önlemleri alinmiş 

olmalidir. Engelliler için altyapi düzenlemesi yapilmiş olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Öğretim ortamında engelliler için altyapı düzenlemesi yapılmış olup 

laboratuvarlarda gerekli güvenlik önlemleri konusunda eksiklik bulunmaktadır. 

 

8-KURUM DESTEĞİ VE PARASAL KAYNAKLAR 

 

8.1-Üniversitenin idari desteği, yapici liderliği, parasal kaynaklar ve dağitiminda izlenen 

strateji, programin kalitesini ve bunun sürdürülebilmesini sağlayacak düzeyde olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Reklamcılık Bölümü program bütçesi Şuhut MYO bütçesi içerisinde yer 

almaktadır. 

 

8.1.1. Programın bütçesinin oluşturulma sürecini ve bu sürece kurumun (fakülte, üniversite, 

mütevelli heyet vb.) sağladığı desteği ve bu desteğin sürdürülebilirliğini anlatınız. Programa 

sağlanan parasal desteğin kaynaklarını açıklayınız. Programı yürüten bölüm için Tablo 8.1’i 

doldurunuz. 

 



Değerlendirmeniz: Kaynaklar, nitelikli bir öğretim kadrosunu çekecek, tutacak ve mesleki 

gelişimini sürdürmesini sağlayacak yeterliliktedir. 

 

 

8.3-Program için gereken altyapiyi temin etmeye, bakimini yapmaya ve işletmeye yetecek 

parasal kaynak sağlanmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Bölümde ihtiyaç duyulan altyapı ve donanımın temini, ilgili altyapı ve 

donanımın bakımı ve işletilmesi amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü merkezi 

bütçesinden finansman talep edilmektedir 

 

8.4-Program gereksinimlerini karşilayacak destek personeli ve kurumsal hizmetler 

sağlanmalidir. Teknik ve idari kadrolar, program çiktilarini sağlamaya destek verecek 

sayi ve nitelikte olmalidir. 

 

Değerlendirmeniz: Şuhut MYO bünyesinde bir okul sekreteri,  iki öğrenci işleri, bir ayniyat 

ve bir tekniker olmak üzere beş idari personelin yanı sıra iki temizlik personeli ve bir işçi 

statüsünde personel bulunmaktadır. Meslek yüksekokulu idari personeli görevlerini 

gerçekleştirmede yeterli niteliksel becerilere sahiptir.  

 

9-ORGANİZASYON VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ 

 

9.1-Yükseköğretim kurumunun organizasyonu ile rektörlük, fakülte, bölüm ve varsa 

diğer alt birimlerin kendi içlerindeki ve aralarindaki tüm karar alma süreçleri, program 

çiktilarinin gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarina ulaşilmasini destekleyecek şekilde 

düzenlenmelidir. 

 

Değerlendirmeniz: Reklamcılık Bölümü ders müfredatında yer alan dersler daha çok teorik ve 

ders kapsamında uygulama olarak belirtilmiştir.  

 

10-PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLER 

 

10.1-Programa Özgü Ölçütler sağlanmalidir. 

10.1.1 Program öğretim planı, dersler ve diğer uygulamalarda ölçme-değerlendirme aracılığıyla 

programa özgü ölçütlerin nasıl sağlandığı anlatılmalıdır. Programa özgü ölçütlere ilgili 

akreditasyon kuruluşunun (MÜDEK, TEPDAD, FEDEK, VEDEK, EPDAD, HEPDAK, İLAD-

İLEDAK, SABAK, TUADER-TURAK, ECZAKDER ve TPD) lisans programları 

değerlendirme ölçütlerinden ulaşılabilir. 

 

Değerlendirmeniz: Reklamcılık bölümü ders müfredatında yer alan dersler ve uygulamalar 

verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğrendiği bilgileri pratiğe dökmesi için atölye, teknik gezi, 

uygulama, yarışma gibi etkinlikler yapılmaktadır. 

 

C. SONUÇ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 

içerisinde yer alan Reklamcılık Programının, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler 

kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başladığı ve ilk mezunlarını 

2019-2020 eğitim-öğretim yılında verdiği görülmektedir. Çok yeni sayılabilecek bir program 

olması sebebiyle raporda istenilen son beş yıla ilişkin verilerin bu bazda sağlanması mümkün 

olmadığından bazı ölçütlerin sadece nitel bazdaki veriler desteklendiği görülmektedir. 



Dolayısıyla Reklamcılık programı, olgunlaşma aşamasında olan bir programdır. Bu 

olgunlaşmanın sağlıklı olabilmesi için değerlendirme kısımlarında belirtilen hususlara ağırlık 

verilmesi gerekir. Özellikle programın Afyon İli bazında tek program oluyor olması, önemli bir 

üstünlük sağlayıcı unsurdur. Ancak üstünlük sağlayıcı unsur tek başına yeterli olmadığı için 

ilgili programın Türkiye ölçeğinde değerlendirilmesinde fayda vardır. Biliyoruz ki bilişim 

teknolojileriyle birlikte reklamcılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve meslek olarak iletişim 

alanının parlayışı öğrenci taleplerini etkileyen unsurların başında gelmektedir. Bu yönden 

bakıldığında reklamcılık disiplin alanı her geçen gün farklı uygulamaların sergilendiği yenilikçi 

yanıyla dikkatleri çekmektedir.  

 

Reklamcılık programının müfredatı ve öğretim elemanları, programın güçlü yanlarından birini 

teşkil etmektedir. Ancak yüksekokulun konumu, öğrencilerin reklamcılık uygulamalarını takip 

etme ve sektörle içe içe olma açısından uygun değil gibi görünse de, Şuhut ilçesinin 

Afyonkarahisar’a en yakın olan ilçelerden biri olması ve ulaşım olanaklarının olması sebebiyle 

bu sorun teşkil etmemektedir. Dolayısıyla program tercihi açısından çok fazla etkili olacağı 

düşünülmemekle birlikte öğrencilerin Afyonkarahisar il merkezinde bulunan butik ajans 

niteliğindeki reklam işiyle uğraşanlarla temaslarının konferanslar, seminerler, teknik gezi gibi 

faaliyetlerle sağlanması yerinde olacaktır. Yine sektörde bilinen ünlü reklamcılar ve reklam 

hocaları ile buluşmayı sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesi, reklam ve afiş yarışmalarına 

katılım sağlanması öğrenciler üzerinde olacaktır.  

 

İlgili programın yeni açılmış olması sebebiyle müfredatı ile ilgili güncelleştirme ve 

iyileştirmelerin dönemsel olarak hangi aralıklarla nasıl yapılacağının planlaması ve 

uygulanması önemlidir. Program kalitesinin arttırılması açısından bu konuya ağırlık verilerek 

bir süreç yönetimi izlenebilir. 


