
SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kalite Komisyonu olarak 20.10.2021 tarihinde saat 14.00’da 

toplantı yapılmıştır. Toplantıda birim kalite komisyonunun çalışma usul ve esasları ile kalite 

komisyonunun görevleri belirlenmiştir. Bu kapsamda gerekli konular aşağıda sunulmuştur. İşbu 

tutanak tarafımızdan imzalanmıştır. 20.10.2021. 

 

Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları  
Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:  
a) Komisyon, her akademik yılda gerektiği durumlarda komisyon başkanının çağrısı ve 
komisyon üyelerinin katılımı ile toplanır.  
b) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların 
eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.  
 
Kalite Komisyonunun Görevleri  
Komisyonun görevleri şunlardır:  
a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, 
toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma kapsamındaki çalışmaların 
değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile birimin kalite güvence sisteminin işleyişini 
gözetmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları sürdürmektir.  
b) Kurumsal İç Değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi ile kurumsal değerlendirme ve kalite 
geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık birim değerlendirme raporunun hazırlanarak 
kuruma sunulması, onaylanan yıllık birim değerlendirme raporunun birim internet sayfasında 
ulaşılacak şekilde kamuoyuyla paylaşılması ile kalite çalışmalarını yapmaktır. 
c) Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma 
faaliyetlerinin akreditasyonuna yönelik çalışmaları yapmaktır. 
 

 
 

Dr. Öğretim Üyesi Oya CENGİZ 
Komisyon Başkanı 

 
 

Doç. Dr. Fatma AKSEVER 
Komisyon üyesi 

Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER 
Komisyon üyesi 

 
 

Bölüm Sekreteri Ayfer GÜRAKAN 
Komisyon üyesi 

 
 

Öğrenci Temsilcisi Emre ÖLEKLİ 
Komisyon üyesi  

  
 



SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kalite Komisyonu olarak 21.10.2021 tarihinde saat 15.00’da 

toplantı yapılmıştır. Toplantıda birim kalite komisyonu başkan ve üyelerinin iç kalite güvencesi 

çalışmalarındaki rolü, birim kalite komisyonunun iç kalite güvencesi sisteminin oluşması ve 

gelişmesindeki rolü, komisyonun bu doğrultuda hangi faaliyetleri yürütmesi gerektiği konuları 

görüşülmüştür. Bu kapsamda gerekli yükümlülükler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İşbu 

tutanak tarafımızdan imzalanmıştır. 21.10.2021. 

 
Kalite komisyon başkan ve üyelerinin görev ve yükümlülükleri 

Ad/Soyad Görev ve Yükümlülükler 
Dr. Öğretim Üyesi Oya CENGİZ 
(Komisyon Başkanı) 

Birim kalite komisyonu toplantılarını organize etmek. 
Birim kalite komisyonu iş takvimlerini oluşturmak. 
İç ve dış paydaşlarla toplantılar düzenlemek. 
Birim öz değerlendirme raporunu düzenlemek.  

Doç. Dr. Fatma AKSEVER 
(Komisyon üyesi) 

Birim kalite komisyonu toplantılarına katılmak. 
Birim kalite komisyonu iş takvimlerini takip etmek. 
İç ve dış paydaşlarla toplantılara katılmak. 
Birim öz değerlendirme raporunu düzenlemek. 

Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER 
(Komisyon üyesi) 

Birim kalite komisyonu toplantılarına katılmak. 
Birim kalite komisyonu iş takvimlerini takip etmek. 
İç ve dış paydaşlarla toplantılara katılmak. 
Birim öz değerlendirme raporunu düzenlemek. 

Bölüm Sekreteri Ayfer GÜRAKAN 
(Komisyon üyesi) 

Birim kalite komisyonu toplantılarına katılmak. 
Birim kalite komisyonu iş takvimlerini takip etmek. 
Birim öz değerlendirme raporunu düzenlemek. 

Öğrenci Temsilcisi Emre ÖLEKLİ 
(Komisyon üyesi) 

Birim kalite komisyonu toplantılarına katılmak. 
Birim kalite komisyonu iş takvimlerini takip etmek. 
Birim öz değerlendirme raporunu düzenlemek. 

 

 
 

Dr. Öğretim Üyesi Oya CENGİZ 
Komisyon Başkanı 

 
Doç. Dr. Fatma AKSEVER 

Komisyon üyesi 
Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER 

Komisyon üyesi 
 
 

Bölüm Sekreteri Ayfer GÜRAKAN 
Komisyon üyesi 

 
 

Öğrenci Temsilcisi Emre ÖLEKLİ 
Komisyon üyesi  

 



SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 19.10.2021 tarih ve 

141751 sayılı yazısı gereği 21.10.2021 tarihi saat 15.00’da fakülte Kalite Komisyon Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. İlgili toplantıda görüşülen konular hakkında Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

Kalite Komisyonu olarak 22.10.2021 tarihi saat 14.00’da toplantı yapılmıştır. Toplantıda Birim 

Öz Değerlendirme Raporu’nun bölümlerine ait kanıtların güncellenmesi görüşülmüştür. Bu 

kanıtların güncellenmesi için komisyon üyeleri arasında iş bölümü yapılmasına karar 

verilmiştir. Bu tutanak tarafımızdan hazırlanıp imzalanmıştır. 22.10.2021. 

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Oya CENGİZ 

Komisyon Başkanı 

 

 

Doç. Dr. Fatma AKSEVER 

Komisyon üyesi 

 

Öğr. Gör. Dr. Selma DEMER 

Komisyon üyesi 

 

 

 

 

Bölüm Sekreteri Ayfer GÜRAKAN 

Komisyon üyesi 

 

 

 

 

Öğrenci Temsilcisi Emre ÖLEKLİ 

Komisyon üyesi  

  

 


	Kalite komisyon toplantı_20.10.2021 Usul ve Esasları gorevler.pdf
	Kalite komisyon toplantı_21.10.2021 yukumlulukler.pdf
	Kalite komisyon toplantı_22.10.2021 oz degerlendirme raporu hazirlanmasi.pdf

