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GÜNDEM 

1. Kalite Komisyonu’na yeni katılan üyeler ile tanışma. 

2. 2021 Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun (KİDR) değerlendirilmesi ve üyelerden geribildirimlerin 
alınması. 

3. 2022 yılı faaliyetlerine yönelik Fakülteler ve birimler tarafından takip edilecek aksiyonların 
görüşülmesi.  

 

KARAR 

1. Katılımcılar Üniversite’deki görevleri ve rollerine ilişkin kendilerini tanıtmışlardır. 
2. 2021 yılı KİDR bölümleri üzerinden üyelerle değerlendirme ve gözlemler paylaşılmıştır. 

a. Liderlik, Yönetim ve Kalite bölümünde Üniversite genelini kapsayan Dijitalleşme programı, 
pandemiye ilişkin İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri gibi birimler tarafından yapılan çalışmalar, 
yeni Uluslararasılaşma Stratejisi, İletişim Direktörlüğü faaliyetleri konularında rapora yapılan 
eklemelere değinilmiştir. 

b. Eğitim ve Öğretim kısmında öğrenme ve öğretmeye ilişkin KOLT’un birim bazında veya 
Fakültelerle ortak olarak düzenlediği çalışmalar, Fakültelerin farklı metotlar kullanarak yaptığı 
değerlendirmelerden örnekler ile hibrit eğitim sürecine dair eklenen kanıtlar üzerinden 
değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede, Fakülte ve Enstitülerin program yeterlilikleri, AKTS 
revizyon çalışmaları, öğrenci memnuniyetine ilişkin özellikle iletişim ağırlıklı hedefler 
belirleyebilecekleri görüşülmüştür. 

c. Araştırma ve Geliştirme bölümünde 2021 yılı sonunda Araştırma Üniversiteleri arasına dahil 
olmamız, Üniversite genelinde kazanılan başarılar, fonların yönetimi konularında süreçlere ilişkin 
paylaşılmış bilgiler üzerinden ilerlenmiştir. İleriye yönelik olarak Araştırma ve Geliştirmeden 
Sorumlu Rektör Yardımcılığı bünyesinde yapılan organizasyonel yapı değişikliği, araştırma 
merkezi faaliyetlerinin merkezi olarak takip edilmesi ve raporlanması, doktora öğrencilerinin 
teknik açıdan tek bir platform üzerinden olacak şekilde Enstitüler tarafından takibi konularının 
projelendirilmesi konularında görüşler belirtilmiştir. Dijitalleşme çalışmaları kapsamında bu 
konular proje olarak değerlendirilmektedir. 

d. Toplumsal Katkı bölümünde ise yine Merkezler odaklı olmak üzere yıllık faaliyetlerin düzenli 
olarak tutulması ve takip edilmesi konularının birimlere iletilmesine karar verilmiştir. Toplumsal 
katkı çalışmaları açısından Anadolu Bursiyerleri 10. Yıl çalışmaları, KUSIF, KOÇ-KAM gibi 
merkezlerin öne çıkan faaliyetleri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

e. Kalite Komisyonu’nun özellikle akademik birimler ve Danışma Kurulu ile koordinasyonunda bir 
köprü görevi görmesini sağlamak amacıyla Danışma Kurulu toplantılarına Kalite Komisyonu 
üyelerinin de katılımının beklendiği hatırlatılmıştır. 

3. Fakülte ve İdari Birimler tarafından 2022 yılı için takip edilmesi gereken aksiyonlar aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir: 

‐ Fakülteler: 
Fen ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakülteleri: Program yeterlilikleri süreci yaygınlaştırma 
İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik Fakülteleri: AKTS süreci revizyon 
İktisadi ve İdari Bilimler, Hemşirelik ve Tıp Fakülteleri: İyi örneklerin diğer Fakültelerle 
paylaşılması, toplumsal fayda raporu hazırlığı 

‐ Öğrenci Memnuniyet Anketi’nde aktarılan geliştirilmesi gereken konularda akademik ve idari 
birimlerin kendilerine hedef belirlemesi, takibi ve gerçekleştirilen çalışmaların iletişimi 

‐ Web sayfasındaki bilgilere erişim ile ilgili olarak daha etkin bir web sitesi tasarımı projesinin, 
oluşturulmuş çalışma grupları ve yapılan anket çalışmalarından çıkan sonuçlar ile birlikte 
değerlendirilerek çalışmalara devam edilmesi 



‐ AKTS sistemi için ihtiyaç duyulan altyapının KUHUB projesi kapsamında Bilgi Teknolojileri 
tarafından incelenmesi 

‐ Araştırma ve Geliştirme’de doktora mezunlarının gelişim trendlerinin daha sistematik olarak 
izlenmesi, altyapı açısından Bilgi Teknolojileri ile ortak çalışılması 

‐ Toplumsal Katkı strateji ve süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla araştırma merkezleri başta 
olmak üzere Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi’yle ve ilgili 
birimlerle çalışılması ve merkezi olarak konsolide edilebilmesi 

‐ Kurumsal performans hedeflerinin dashboard üzerinden takip edilmesi 
 


