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GÜNDEM: 

 

1. Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim uygulamalarının 

değerlendirilmesi 

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

çalışmaların değerlendirilmesi, 

3. Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sisteminin (KBYS) değerlendirilmesi, 

4. Diğer görüş ve önerilerin değerlendirilmesi, 

ALINAN KARARLAR - DEĞERLENDİRMELER: 
 

Üniversitemiz Konferans ve Sergi Salonunda Üniversitemiz Kalite Komisyonu ve Üniversite 

Danışma Kurulu başkan ve üyelerinin katılımıyla, Valimiz Sn. Ali ARSLANTAŞ ve 

Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ başkanlığında yapılan toplantıda; 

1. Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim uygulamalarının 

değerlendirilmesi kapsamında; 

a. Üniversitemizin eğitim öğretim uygulamalarının yerinde olduğu, 3+1, 7+1 vb. uygulamaların 

öğrencilerin gelişimi açısından faydalı olduğu ve bu uygulamaların devam etmesi 

kararlaştırıldı. 

b. Araştırma-geliştirme çalışmaları kapsamında özellikle Bölgesel Kalkınma alanında yapılan 

ihtisaslaşma çalışmaların çok yerinde olduğu hem Üniversitemize hem de ilimize önemli 

katkılar sağladığı özellikle de üniversite-sanayi işbirliğinin lokomotifi olduğu sonucuna 

varıldı. 

c. Üniversitemiz toplumsal katkı çalışmalarının ve projelerinin çok yerinde olduğu ve toplumun 

neredeyse her kesimine dokunmayı başardığı paydaşlarımızca dile getirildi. Aynı 

uygulamaların devamına karar verildi. 

d. Yönetsel süreçlerin yerinde olduğu ve danışma kurulunu oluşturan sektör temsilcilerinin 

Üniversitemiz ilgili birimlerine rahatlıkla ulaşabildiği, gerekli durumlarda yönetsel süreçlere 

dahil edildiklerini ve özellikle bu yıl uygulamaya konulan anket sisteminin çok yerinde olduğu 

değerlendirmeleri yapıldı. 

2. Üniversitemizin 2023 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) dahil olmak 

istediği hususu dile getirildi. Danışma kurulu üyeleri bu kararın çok yerinde olduğunu ve 

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve öğrenci kalitesini arttırıcı unsur olduğunu değerlendirdiler. Bu 

süreçte de her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. 

3. Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı ile de belirtilen ve 2022 yılında uygulamaya alınan 

Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS), Danışma Kurulu üyeleriyle paylaşıldı ve 

sistemin uygulamaya alınan modülleri tanıtıldı. Üyeler sistemi çok beğendiler ve elde edilen 

bilgilerin Üniversitemiz uygulamaları hakkında paydaşlara önemli düzeyde katkı sağladığını 

değerlendirdiler. Sistemin tüm modüllerinin tamamlanması çalışmalarının sürdürülmesi 

kararlaştırıldı.  
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4. Valimiz Sn. Ali ARSLANTAŞ ve Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ ayrı ayrı söz alarak başta 

Kalite Komisyonu olmak üzere kalite süreçlerinde görev alan tüm personele, bugüne kadar 

yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkür edildi. Danışma kurulu üyeleri ise bu kurulun çok 

faydalı olacağı ve üniversite ile kurul üyeleri arasında köprü görevi göreceği değerlendirmesinde 

bulundular.  İyi dileklerle toplantı sona erdi. 

Toplantıya ilişkin haber linki: https://www.mehmetakif.edu.tr/haber/1108/makude-sektor-meclisi-

toplandi  
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