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KATILIMCILAR: 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Dekan Yardımcısı) (Başkan) 

Prof. Dr. Güray YILMAZ (Üye) 

Doç. Dr. Esra SAATÇİ (Elektrik Elektronik Müh. Bölüm Bşk.) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin UĞURAL (Üye) 
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GÜNDEM  

1. Üniversite Kalite Komisyonu toplantısından aktarımlar 

2. Kalite Komisyonları çalışma ilkeleri (Kalite Yönergesi) 

3. 2021-22 Akademik yılı Eylem Planının görüşülmesi* 

4. MÜDEK hazırlıkları 

5. Güz yarıyılında uygulanan anketler 

6. KİD Raporu ve Stratejik Plan veri girişleri  

7. Öğrenci Temsilcisi tarafından iletilen öğrenci talepleri 

8. Görüş ve öneriler 

*Ekler: 2021 -22 MF Eylem Planı, Bölüm Eylem Planı Örneği, Bölüm Kalite Komisyonu Toplantı 

Gündemleri (örnek) 

 

2021-Akademik Yılı Kalite Komisyonu toplantısı tüm davetli katılımcıları ile toplanmış ve aşağıdaki 

konular görüşülerek, kararlar alınmıştır; 

1. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Gergin tarafından Üniversite Kalite Komisyonu toplantısında görüşülen 

konular ve alınan kararlar aktarılmıştır; 

i. Üniversitemiz idari ve akademik personeli ile öğrencilere memnuniyet ölçümü amacıyla 

NPS anketi uygulanmaktadır. 

ii. ‘Eğiticinin Eğitimi’ eğitimi tüm kadrolarda yaygınlaştırılacaktır. 

iii. Süreç yönetimi ve iyileştirilmesi eğitimleri verilerek KGS’nin etkin işleyişi 

desteklenecektir. 



iv. PUKÖ esasları tüm süreçlere uygulanmalıdır. 

v. Akademik personel sayısı arttırılarak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 

azaltılmalıdır. 

vi. Ar-Ge destekleri arttırılmıştır. BAP başvuruları lisans projelerine de açılmıştır. 

vii. Üniversitemiz YÖKAK denetiminde toplumsal katkısı yüksek üniversite olarak takdir 

edilmiştir. 

viii. Stratejik plan veri girişleri bu hafta açılacaktır.  

ix. KİD raporu kanıt girişleri Ocak 2022’de yapılacaktır. 

2. İKÜ Kalite Yönergesi bağlamında Bölüm Kalite Komisyonlarının görev ve sorumlulukları, varsa 

eksik Kalite Komisyonu toplantı tutanaklarının web sayfalarında duyurulması görüşüldü. 

3. Bölümlere ait 2021-22 Akademik yılı Eylem Planları’nın tamamlanması ve Kalite Komisyon 

toplantılarında izlenmesi kararı verildi.  

4. MÜDEK denetim hazırlıklarında son işlerin takibi amacıyla açılan takip dosyası görüşülmüştür.  

5. Bölümler tarafından güz yarıyılında uygulanan anketlere katılımın düşüklüğü görüşüldü. KİDB ve 

Kalite Koordinatörlüğü iş birliğinde üniversite genelinde uygulanan anketler ile çakışan anketlerin 

belirlenmesi ve bölümlerin anket planlama ve uygulamalarının bu bağlamda yapılması karar 

verildi. Ayrıca öğrenim çıktılarının ölçümü için yapılan anketlerin yalınlaştırılabilmesi için 

derslerin öğrenim çıktılarının sayılarının gözden geçirilmesi tavsiyesi paylaşıldı.  

6. KİD raporu kanıt girişleri ve Stratejik Plan veri girişleri Rektörlük’ten gelecek resmi talep sonrası 

başlayacaktır.  

7. Öğrenci temsilcisi tarafından iletilen talepler görüşülmüştür; 

i. Final sınavlarının çevrimiçi olması talep edilmektedir. Senato kararına aykırı olduğu ifade 

edilmiştir.  

ii. Gelecek yarıyıl için çevrimiçi derslerin sınavlarının çevrimiçi olması talep edilmektedir. 

iii. Almanya Kariyer ve İş Gücü Programının işleyişine dair gelişmeler hakkında MF 

öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantısı talep edilmiştir. 

8. ‘Eğiticinin Eğitimi’ modüllerinin Mühendislik Fakültesi ihtiyaçları özelinde, uygulama yöntemi ve 

içerik açısından değerlendirilmesine karar verildi.  

 

Bir sonraki Kalite Komisyonu Toplantısı Mart ayında toplanacaktır. 

 


