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1. Bölüm İç ve Dış Paydaşlarının Belirlenmesi 

Çevre Mühendisliği Bölümü’nün iç ve dış paydaşlarının belirlenmesi için Bölüm 

MÜDEK Komisyonu’nda faaliyet gösteren öğretim elemanları tarafından taslak olarak 

belirlenerek bölüm öğretim elemanlarından görüşler alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda bölüm iç ve dış paydaşları Ocak 2017 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

 

İÇ PAYDAŞLAR 

 

 Süleyman Demirel Üniversitesi Yönetimi  

 Mühendislik Fakültesi Yönetimi  

 Çevre Mühendisliği Bölümü Öğrencileri (Lisans) 

 Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları  

 Bölümümüzde lisans dersleri veren diğer bölüm öğretim elemanları 

 

DIŞ PAYDAŞLAR 

 

 Bölümümüz mezunları 

 Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

 Isparta Belediyesi (Çevre Koruma birimleri) 

 Isparta Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

 Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

 Sanayi kuruluşu temsilcileri (ORMA, Göltaş)  

 İlimizde faaliyet göstermekte olan çevre danışmanlık hizmeti veren firmaların 

temsilcileri 

 

2. 2017 Yılı Paydaşlar Toplantısı  

 

2.1. İç Paydaşlar Toplantısı  

Program eğitim amaçlarının ve program çıktılarının belirlenmesi amacıyla Bölüm 

MÜDEK Komisyonu üyeleri tarafından belirlenen taslak eğitim amaçları ve program çıktıları 

21 Mart 2017 tarihinde bölümün iç paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda 

değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya ait tutanak Ek-1’de görülmektedir. 

 

2.2.  Dış Paydaşlar Toplantısı 
Bölüm iç paydaşları tarafından değerlendirmeye alınan program eğitim amaçlarının ve 

program çıktılarının, tanımlanan eğitim amaçları ve program çıktıları olarak belirlenebilmesi 

için bölümün dış paydaşları ile 6 Nisan 2017 tarihinde toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıya 

ait tutanak Ek-2’de görülmektedir. Toplantı sonrasında katılımcılara önerilen program eğitim 

amaçları ve çıktılarını içeren e-posta gönderilerek görüşleri alınmıştır. 
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3. 2018 Yılı Paydaşlar Toplantısı 

3.1. Dış Paydaşlar Toplantısı 

MÜDEK çalışmaları kapsamında Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmekte 

olan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve fikir alışverişi yapmak üzere bölümün dış 

paydaşları ile 26 Şubat 2018 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıya ait tutanak 

Ek-3’te görülmektedir. 
 

Toplantıda bölümün Staj Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verilmiş 

ve 2017 Yılı Staj Değerlendirme anketlerinin sonuçları sunulmuştur. Ayrıca bölümden 2017 

yılında mezun olan öğrencilerin doldurduğu yeni Mezun Öğrenci Anketleri’nin sonuçları 

Mezuniyet Komisyonu tarafından sunulmuştur.  
 

Bölümün güncel ders müfredatı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrenci başarısını 

arttıracak nitelikte şekillendirilmesi ve sektörel gereksinimler açısından bir Çevre 

Mühendisi’nin mezuniyet sonrasındaki profilinin belirlenmesi amacıyla katılımcılardan sözlü 

olarak görüşler alınmış ve paydaşların Ek-4’te belirtilen anketi doldurmaları sağlanmıştır. Bu 

doğrultuda belirtilen görüşler aşağıda özetlenmektedir:  
 

 Ders müfredatında öğrencilerde çevre izin/lisans süreçleri ve mesleğin gerektirdiği 

mevzuatlar hakkında farkındalık oluşturmak üzere güncelleme yapılmalıdır. Bu kapsamda 

müfredatta çevre hukuku ile ilgili derslerin içeriğinde veya dersin işlenme tarzında değişiklik 

yapılması önerilmiştir. Ayrıca endüstriyel kirlenme ile ilgili derslerde her bir farklı 

endüstriyel sektör öğrencilere anlatılırken ilgili sektörü kapsayan mevzuat bilgisi derslere 

dahil edilmelidir. 

 Öğrencilere daha fazla laboratuar pratiği kazandırmak amacıyla uygulama saati 

bulunan derslere daha fazla ağırlık verilmelidir.  

 Çevre Mühendisleri’nin istihdam potansiyelinin olduğu sektörlerde alan dışı branş 

mezunlarının istihdam elde etmesini azaltacak nitelikte öğrenci mezun etmek amacıyla eğitim 

kalitesi arttırılmalıdır.  
 

3.2. İç Paydaşlar Toplantısı 

MÜDEK çalışmaları kapsamında Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmekte 

olan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve fikir alışverişi yapmak üzere bölümün iç paydaşları 

ile 28 Şubat 2018 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıya ait tutanak Ek-5’te 

görülmektedir. 
 

Bölümün güncel ders müfredatı ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrenci başarısını 

arttıracak nitelikte şekillendirilmesi amacıyla katılımcılardan sözlü olarak görüşler alınmıştır. 

Bu doğrultuda belirtilen görüşler aşağıda özetlenmektedir:  
 

 Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketleri’nde ve diğer anketlerin doldurulması 

aşamasında öğrenciler daha objektif olmalıdır. 

 Öğrencilere daha fazla laboratuar pratiği kazandırmak amacıyla uygulama saati 

bulunan derslere daha fazla ağırlık verilmelidir.  

 Bazı derslerin güncel müfredattaki ders saatleri yeniden planlanmalıdır. Bu kapsamda 

müfredatta bir güncelleme yapılması önerilmiştir. 

 Özellikle bölüm dışından öğretim elemanlarının girdiği bazı fakülte ortak dersleri için 

ders programında yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması önerilmiştir. 
 

Düzenlenen iç ve dış paydaş toplantılarıyla ilgili duyuruya ulaşmak için; 

http://muhendislik.sdu.edu.tr/cevre/tr/haber/bolumumuz-kalite-calismalari-22910h.html  

http://muhendislik.sdu.edu.tr/cevre/tr/haber/bolumumuz-kalite-calismalari-22910h.html
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