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Kalite Güvence Sistemi’ne ilişkin yeni dönem ilk toplantısı, Fakültemiz Dekanlık Toplantı 

Salonunda 08.07.2020 tarihinde, Fakültemiz bölümleri ‘Kalite Geliştirme Komisyonları 

üyelerinin katılımları ile toplantı tutanağı düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda öncelikli olarak, ‘Kalite Güvence Sistemi’ ve ‘Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 

Rubrik Değerlendirme Sistemi’ne dair üyelere bilgiler verilmiştir. 

Daha sonra, fakültede önceki süreçte yapılan çalışmalara dair bilgi paylaşımları yapılmıştır. 

Komisyon üyeleri tarafından Kurumsal Geri Bildirim Raporu, özellikle ‘Geliştirilebilir  

Yönler’ konusunda etraflıca değerlendirilmiş, fakültemiz kapsamında öncelikli ve hızla 

yapılabilecek işler, bunların hangi komisyonlar/kişiler/yada yöneticiler tarafından 

çalışılabileceği konuları gündeme gelmiştir.  

Bu kapsamda,  

• Bölüm Kalite Geliştirme Komisyonlarından kendi iç ve dış paydaşlarının listelerini 

oluşturmaları, 

• Bölüm Staj Komisyonu ve Mezunlarla İlişkiler Sorumlularından;  

o dış paydaşlardan olan mezunlar ve  öğrencilerin stajlarını yaptıkları kurum, 

kuruluş ve firmaların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı ve bunlara 

ilişkin bilgilendirme mekanizmalarının oluşturulması,  

o  İzleme sisteminin yapılandırılması,  

o  izleme sisteminin kalite güvence sistemine katkısını gösteren uygulamaların 

yapılması konularında PÜKO (Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem 

Alma) döngüsünü de sağlayacak şekilde çalışmaların yürütmesine ilişkin, 

yapılandırma ve uygulama önerilerinin yer aldığı kısa raporlar istenmiş, bu geri 

dönüşler için 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü belirlenmiştir. Çalışmaların 

bölümler aracılığı ile dekanlığa iletilmesi gerektiği iletilmiştir. 

• Bölüm Başkanlıklarından, kurum içi değerlendirme raporu çerçevesinde, daha önce 

bölümlerde gerçekleştirilen akreditasyon çalışmalarının neler olduğunun aktarılması 



ve sürecine dair bilgi verilmesi istenmiş,   bölümün akredite olabileceği eğitim 

kurumları, bu kurumların akreditasyon koşulları, eğitim kurumlarının yanı sıra hangi 

özel alanlar, kurum ve kuruluşlara akredite olunabileceği ve tüm bu çalışmalar için 

yürütülmesi gereken sürecin ana başlıklar halinde belirlenmesi talep edilmiştir. 

Sürecin paralel yürütülebilmesi için, bu çalışmalar için de yine, 22 Temmuz 2020 

tarihi belirlenmiştir.  

• Ayrıca Kalite Geliştirme Komisyonu’nun üst temsilcisi olarak dekanlık kapsamında 

yapılan görüşmeler sonucunda, Yüksek Öğretim Kalite Kurulunca belirlenen yeni 

değerlendirme kriteri olan ‘Toplumsal Katkı’ alanı için bölümlerden birer kişinin 

belirlenmesi ile ‘Toplumsal Katkı Komisyonu’ oluşturulması önerisi geliştirilmek 

üzere gündeme gelmiştir.  

 

 

 

Prof. Dr. Ali TÜRK 

Dr. Öğr.Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI 

 

 


