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KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI   
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Toplantıya katılanlar:  
 
Prof. Dr. Çimen ATAK  + 

Doç. Dr. Derya DENİZ  + 

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALTINMAKAS  + 

Öğr. Temsilcisi Oğuzhan GERGİN  + 

   

   

 
Toplantı gündemi: 
 
1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı eğitim sürecinin değerlendirilmesi, 

 

2. Üyelerin istek ve önerileri. 
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İKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU 
TOPLANTISI KARARLARI: 

 
 
Toplantı No: 2022/01      Toplantı tarihi: 27.06.2022 
 

1. Komisyon üyeleri 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının Güz döneminde kısmi olarak 
uzaktan ve yüz yüze/hibrit, Bahar döneminde ise ağırlıklı olarak yüz yüze yapılan eğitimi 
derslerin verimliliği, eğitimin kalitesi, teknik alt yapı ve sınav uygulamaları kapsamında 
değerlendirdiler. Fen-Edebiyat Fakültesi (FEF) Kalite Komisyonu Üyesi ve Fakülte 
Öğrenci Temsilcisi Oğuzhan Gergin her iki sürecin de öğrenciler açısından iyi ve verimli 
geçtiğini vurguladı. Öğretim üyelerinin ise genel görüşü yüz yüze eğitimin öğrencilerin 
akademik ve sosyal gelişimi, sınavlardaki başarı oranları ve derslerde gösterdikleri katılım 
açısından daha olumlu katkılar sağladığı yönünde oldu. Covid-19 Salgın önlemleri 
kapsamında 45 dakikaya indirilen vize ve final sınavlarının, sorulan açık uçlu sorularda 
öğrencilerin kaliteli tartışmalar ve yeterli açıklamalar yapmaları için yeterli olmadığı ve 
bu durumun iyileştirilmesi gerektiği görüşüldü.   

2. FEF Kalite Komisyonu Üyesi ve Fakülte Öğrenci Temsilcisi Oğuzhan Gergin, Fakültemiz 
bünyesinde eğitim dili Türkçe olan bölümlerde uzaktan eğitimle yapılan Yabancı Dil I 
(İngilizce) ve Yabancı Dil II (İngilizce) derslerinin dil gelişimini ilerletmek ve yüksek 
lisans programlarına başvurularda gerekli olan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki 
başarısını artırmak isteyen öğrenciler için devamının sağlanmasının önemli olduğunu 
vurguladı. Bu derslerinin devamını sağlamak için Bölüm Başkanlıkları ve İKÜSEM ile 
görüşülerek planlama yapılmasına karar verildi.   

3. Yeni akademik yıl başlangıçlarında birinci sınıf öğrencileri için yapılan oryantasyon 
toplantılarının derslerin başlangıcından önceki hafta yapılmasının daha etkili olabileceği 
görüşüne varıldı. Ayrıca, oryantasyon toplantılarında öğrencilere aktarılan bilgilerin belirli 
periyotlarda (ör. her yarıyıl başında) bölümlerdeki tüm öğrenciler için tekrar edilmesinin 
de hatırlatıcı nitelikte etkili sonuçlar vereceği için bu konuda Bölümlerle iletişime 
geçilmesine karar verildi. 

4. FEF Kalite Komisyonu Üyesi ve Fakülte Öğrenci Temsilcisi Oğuzhan Gergin, Fen-
Edebiyat Fakültesi bünyesindeki belirli bölümlerdeki öğrenciler için İKÜ Eğitim Fakültesi 
tarafından açılan Formasyon Eğitimi programının önceki yıllarda uygulandığı şekilde, 
öğrencilerin mezuniyetlerini takip eden eğitim-öğretim yılında eğitim kurumlarında 
öğretmen olarak çalışabilmeleri için öğrencilerin eğitim programlarının yedinci ve 
sekizinci yarıyıllarında uygulanmasının önemini vurguladı.  

5. FEF Kalite Komisyonu üyeleri derslerin sorgulayıcı ve problem çözücü bireyler 
yetiştirmeyi hedeflemeleri konusunda görüş birliğine vardılar. Bu konuda daha önce 
açılması planlanan Eleştirel Düşünce ve Kültür (SAD) dersinin içeriğinin güncellenerek 
ders planlarına eklenmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verildi. 

6. Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin entelektüel, akademik ve kariyer gelişimlerine 
katkıda bulunacak etkinliklerin planlanması için Fakülte Öğrenci Temsilcisi Oğuzhan 
Gergin ’in görüşleri alındı. Fakültemiz bünyesindeki Bölümlerin düzenlediği etkinliklerin 
tüm fakülte öğrencilerine SMS yoluyla da duyurularak öğrencilerin farklı disiplinlerde 
düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinliklere katılımlarının artırılmasının etkili olacağı 
görüşüne varıldı. 
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TOPLANTIYA KATILANLAR 

 
Komisyon Üyesi İmza 

Prof. Dr. Çimen ATAK (imza) 

Doç. Dr. Derya DENİZ (imza) 

Dr. Öğr. Üyesi Derya ALTINMAKAS (imza) 

Öğr. Temsilcisi Oğuzhan GERGİN (imza) 

 


