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GÜNDEM: 

 

1. Yeni yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Kılavuzu 3.1'in değerlendirilmesi, 

2. 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına başlanması, 

3. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) hazırlık kapsamında yapılan ve yapılacak 

çalışmaların değerlendirilmesi, 

4. Öğrenci Kalite Topluluğunun çalışmalarının değerlendirilmesi, 

5. Diğer görüş ve önerilerin değerlendirilmesi, 

ALINAN KARARLAR: 
 

Rektörlük Senato Toplantı Salonunda Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Kalite Alt 

Komisyonları başkan ve üyelerinin katılımıyla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Durmuş ACAR 

başkanlığında yapılan toplantıda; 

1. Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Kılavuzu 3.1'in Kurum İç Değerlendirme Raporu 

Hazırlık Kılavuzu 3.0 kıyaslaması yapılarak güncellenen yerleri slaytlarla detaylı anlatıldı. 

2. 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları kapsamında; 

a. KİDR’nin Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlık Kılavuzu 3.1 kılavuzuna göre 

hazırlanması, 

b. Kalite alt komisyonları ile birim kalite komisyonlarının sürece aktif katılımının sağlanması, 

c. Kalite alt komisyonlarınca Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı kapsamında 2022 

yılının genel değerlendirmesinin yapılması, 

d. 2021 yılı KİDR raporu ile belirtilen gelişime açık alanlar hakkında varsa iyileştirme 

çalışmalarının veya gelişime açık alanlarla ilgili yapılamayan iyileştirmelerin nedenlerinin 

2022 yılı KİDR raporu taslağına yansıtılması, 

3. YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) hazırlık kapsamında; 

a. Öğretim programlarının oluşturulması sürecine özellikle öğrenci katılımının arttırılması ve 

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ders programlarının Rektörlük onayına 

sunulması aşamasında öğrenci katılımını gösterir tutanakların eklenmesi, 

b. Akademik birimlerimizin birimi tanıtıcı bir tanıtım filmi veya sunumu hazırlaması, 

c. Birim akademik ve idari personel ile öğrencileriyle kalite ve yönetsel süreçlere ilişkin 

düzenli olarak planlama/izleme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmesi, 

d. Akademik birimlerimizde öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarına 

katılımlarını arttırmaya ve onlara yetkinlik kazandırmaya yönelik çalıştay (workshop) 

düzenlenmesi, 

e. Birimlerimizin dış paydaşlarını belirleyerek bir liste haline getirmesi ve bu paydaşları ile 

düzenli aralıklarla planlama/izleme ve değerlendirme toplantılar gerçekleştirmesi 

f. Birimlerimize kılavuz olmak üzere Kalite Koordinatörlüğünce kalite süreçlerinde 

gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin bir süreç takvimi/check list hazırlanması ve 

birimlerimize gönderilmesi, 
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g. Akademik birimlerimizin akreditasyon sürecine hazırlanması amacıyla acil 

gerçekleştirmesi gereken süreçler hakkında yapılacak ilk Senato Toplantısında Kalite 

Koordinatörünce bilgilendirme yapılması, 

h. Senato toplantısı sonrası ihtiyaç duyulması halinde akademik birim yöneticilerinin ve Birim 

Kalite Komisyonu üyelerinin katılımıyla KAP bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi, 

4. Öğrenci Kalite Topluluğunun çalışmalarının arttırılması adına; 

a. Öğrenci Kalite Topluluğuna bir mail adresi alınarak topluluk başkanına iletilmesi, 

b. Her akademik birimimizde öğrencilerin Kalite Topluluğuna üye olmasının sağlanması 

amacıyla tanıtım toplantıları düzenlenerek öğrencilerin bu topluluğa teşvik edilmesi, üye 

olmak isteyen öğrencilerin topluluk üye kayıt formlarının Üniversitemiz Veteriner 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan ÖNER’e iletilmesi, 

5. Akademik birimlerimizde “Birim Öğrenci Kalite Komisyonu” adıyla yalnızca öğrencilerden 

oluşan oluşturulması ve bu komisyonun kalite süreçlerine dahil edilmesi, 

kararlaştırıldı. 

 
6. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Durmuş ACAR tarafından Başta Kalite Komisyonu ve Kalite Alt 

Komisyon üyeleri olmak üzere kalite süreçlerinde görev alan tüm personele, bugüne kadar 

yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür edildi ve bundan sonraki çalışmalarını da aynı 

motivasyonla sürdürmeleri dileğiyle toplantı sona erdi. 

 

ASLININ AYNIDIR 

     

Mehmet TEPELİ 

YO Sekreteri 

   (Raportör) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


