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SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİRİM KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI II 

 

 

Fakültemizin Kalite Komisyonu, Kalite Güvencesi Sisteminin değerlendirilmesi, farkındalığın 

artırılması, mevcut durumun gözden geçirilmesi ve sisteme ilişkin önerilerin görüşülmesi 

amacıyla 24.09.2020 tarihinde Birim Kalite Sorumluları ile 2020 yılı ilk toplantısını 

gerçekleştirmiştir. Fakültemiz E-7 bloğunda kurulan Kalite Ofisinde her bölümün klasörleri 

olduğu ve Kalite ile ilgili tüm evrakların burada dosyalanması gerektiği belirtilmiştir. 

Görüşülen konular aşağıda başlıklar halinde listelenmiştir. 

 

Danışman Hoca Görüşme Notları: 

-Her danışman haftada en az 1 saat görüşecek 

-Danışman başına düşen öğrenci sayısı birimlerde azaltılmalı 

-Özellikle ders ve kariyer planlaması konusunda danışmanlık verilmeli 

-Danışman listelerinin web sayfasında yayınlanmalı 

-Yapılan her toplantı/etkinlik tutanakla arşivlenmeli 

-Birim web sayfasında toplantılar duyurulmalı 

 

Fakülte ortak ders havuzu: 

-Fakülte ortak dersleri ile ilgili konuşuldu 

-Disiplinler arası bitirme ödevi ve tasarım projesi dersinin uygulanmasının ertelendiği 

birimlere bildirildi. 

 

Yeni Mezun Anketleri: 

-Anketler değerlendirildi mi? 

-Dosyalandı mı? 

-Sayısı arttırıldı mı? Birim sorumlularına yeni mezun anketleri ile ilgili istatistiksel 

değerlendirmenin yapılması ve anketlerin uygulanması hakkında tekrardan bir bildirim 

yapılmıştır. 

-Deney tasarımına dair içeriklerin laboratuvar dersinin olduğu tüm derslere uygulanmalı 

önerisinde bulunuldu. 

  

Staj Denetlemeleri ve Anketleri: 

-Yapılan stajların raporu (hangi yıllar, kaç kişi, hangi kurum) 

-Denetleme raporu 

-Kaç anket yapıldı? 



-Anket sonuçları girilmeli 

-Yapılan anketlerin değerlendirilmesi ve Fakülte Kalite Ofisinde tasnifi/saklanması 

konuları konuşuldu. 

 

Ders sınav uygulaması ile bölüm yetkinlikleri ilişkisi: 

-Bölüm yönetimi bölüm yetkinliklerinin ne ölçüde sağlandığını hem genel hem de 

öğrenci özelinde rapor alabilmesi ile ilgili yazılımın OBS’ye ekleneceği bildirilmiştir. 

-Ders bilgi paketlerinin ilgili komisyon tarafından 16 Ekim 2020 tarihine kadar kontrol 

edilmesi istenildi.  

 

Dış paydaş toplantıları: 

-12 Ekim 2020 tarihine kadar Bölümlerin belirledikleri dış paydaş toplantısının 

gerçekleştirilmesi, tasnif/saklanması, Dış paydaş toplantısında 

önerilerin/fikirlerin/tavsiyelerin ders içeriklerine yansıması ve bunun kanıtlarıyla kalite 

ofisinde saklanması birimlerden istenilmiştir. Dış danışman görüşleri doğrultusunda 

ders içeriklerinin güncellenmesi, yeni ders tekliflerinin yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Oryantasyon: 

-Bölümlerin dönem boyunca 1.sınıflara bölümdeki dersler, laboratuvarlar, hocalar, 

gerçekleştirilen çalışmalar, fakülte/üniversite hakkında bilgi verilmesi.  

-Yapılan faaliyetlerin kalite ofisine de iletilmesi 

-Yapılan faaliyetlerin tasnifi/saklanması 

-Danışmanların, öğrencilerin toplanması 

-Akran değerlendirmesi yapılması (akranımız İİBF) konuları konuşulmuştur. 

 

Yabancı ve engelli danışmanlık sistemi: 

-Yabancı öğrenci danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYDIN (Gıda Müh. Böl.) 

-Engelli öğrenci danışmanı Arş.Gör. Dr. Bahar İZİOĞLU(Çevre Müh. Böl.)  

-Yabancı dilde kur sistemi ve dil belgesi öğrencilere duyurulmalı 

-İngilizce 102 dışında İngilizce 103, 104, 105, 106, 107 ve 108 dersleri sisteme 

eklenmiştir. 

-Öğrenciler İngilizce 103 ve İngilizce 104 derslerinden başarılı olduğunda A2+B1  

-İngilizce 105 ve İngilizce 106 derslerinden başarılı olduğunda B1  

-İngilizce 107 ve İngilizce 108 derslerinden başarılı olduğunda B1+B2 seviyesine sahip 

sertifika alacaklardır. 

-Bu bilgiler öğrencilere iletilmesi ve öğrenciler bu dersleri almaları hususunda teşvik 

edilmesi konuları konuşulmuştur. 

 



 

Ders Planları: 

-Bölümlere ait her şey dosyalanacak 

-Komisyonlar güncellenip Dekanlığa bildirilecek 

-Hocalar klasör alıp izlence ve notlamaya dair her şey eklenecek 

-Hocalar tarafından cevap anahtarları da eklenecek 

  

Yukarda belirtilen tüm bu süreçlerin kolay bir şekilde takip edilebilmesi adına bir Kalite 

İşleyiş Takviminin oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

Doç. Dr. Sema Yurdakul 

 

 

 


