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Toplantı Gündemi: 

 Fakülte ve bölüm faaliyetlerin değerlendirilmesi  

 Yeni akademik yıl eylem planının görüşülmesi 

 Sistem güncellemeleri  

 Uygulanan anket ve diğer ölçüm raporları   

 Diğer  

 Görüş ve öneriler 

 

Toplantıya katılanlar:  

Prof. Dr. Çimen ATAK  + 

Doç. Dr. Derya DENİZ  + 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül F. YELKENCİ  + 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU 

TOPLANTISI KARARLARI: 

 

 

Toplantı No: 2022-2023/01                     Toplantı tarihi: 17.10.2022 

 

1. Komisyon üyeleri 2021-2022 Akademik yılı Fakülte kalite etkinlikleri değerlendirilmesini 

yaptı. Bölüm faaliyet raporları incelendi. Bölüm faaliyet raporlarının bölüm sorumluları 

veya öğretim üyeleri tarafında daha elverişli biçimde girilmesi ve kayıt altına alınabilmesi 

için kullanıcı dostu bir web arayüz tasarlanması görüşüldü. İlgili arayüz için BST ile 

görüşülmesine karar verildi.  

2. Komisyon üyeleri 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için dekanlık ve bölümler için taslak 

eylem planı yapılması görüşüldü. Bölümlere ait 2022-2023 Akademik yılı Eylem 

Planları’nın tamamlanması ve Kalite Komisyon toplantılarında izlenmesi kararı verildi. 

3. Fakülteye bünyesindeki bölümlerin 2022-2033 akademik yılı güz yarıyılında açılan dersler 

için akademik paketler incelendi ve güncellenmemiş olan dersler için güncelleme 

gerektiğinin hatırlatılmasına karar verildi. Fakülte websitesinde projelerin 

güncellenmesine karar verildi. Bölümlerin de web sitelerini düzenli olarak haber girişi 

sağlayarak güncellemelerinin istenmesine karar verildi. Fakülte ve bölümlerdeki öğretim 

üyelerinin YÖKSİS özgeçmişlerini güncellemelerini hatırlatılması gerektiği görüşüldü. 

4. KİDB ve Kalite Koordinatörlüğü iş birliğinde üniversite genelinde uygulanan anketlerin teminine 

ve anketlerin değerlendirilmesine karar verildi. 

5. FEF bünyesindeki Bölümlerin ortak olarak hazırladıkları ve uygulamaya başlayan Eleştirel 

Düşünce ve Kültür başlıklı Seçimlik Alan Dışı (SAD) dersi için öğrenci görüşlerinin alınması 

görüşüldü.  

6. Fakülte Öğrenci Temsilcisi ve bölüm öğrencilerinden gelen talepler doğrultusunda Fen-Edebiyat 

Fakültesi bünyesindeki belirli bölümlerdeki öğrenciler için İKÜ Eğitim Fakültesi tarafından 

Formasyon Eğitimi programının açılması görüşüldü. YÖK’ün yayınladığı yönergeye göre mezun 

öğrencilerin faydalanabilmekte olduğu programın Ekim 2022 tarihinde başlayacağı ve %60 İKÜ 

mezunu %40 diğer üniversite mezunları için kontenjanın değerlendirildiği iletildi.  

7. Fakülte tarafından 2022-2023 akademik yılı içerisinde ulusal bir etkinlik düzenlenmesi 

görüşüldü. Bu etkinliğin ileriki yıllarda da tekrarlanarak gelenekselleştirilmesi planlandı. 

 



Bir sonraki Kalite Komisyonu Toplantısı 2022-2023 Akademik Yılı Güz dönemi sonunda (Aralık 

ayında) yapılacaktır. 

 

 



TOPLANTIYA KATILANLAR 

 

Komisyon Üyesi İmza 

Prof. Dr. Çimen ATAK (imza) 

Doç. Dr. Derya DENİZ (imza) 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül F. YELKENCİ (imza) 

  

 

 


