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2.
3.
4.

GÜNDEM MADDELERİ
Fakültemiz WEB sayfasına Kalite Çalışmalarının yansıtılması
Kariyer Temsilciliği hakkında bilgilendirme
Fakültemiz Akademisyen Çalışma ve Değerlendirme Formları ve Karşılaştırma
verilerinin toplanmasına ilişkin bilgilendirme
Birim Danışma Kurulu toplantısında öne çıkan başlıklar üzerine değerlendirme

1.

2.

3.

4.

KAPSAM
Dekanımız Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT Fakültemiz WEB sayfası
sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Ece ÇALIŞ ZEĞEREK’i toplantıya davet ederek,
bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Kalite Komisyonuna bilgi aktarmasını rica
etmiş ve Komisyondan istediği başka veri olup olmadığını sormuştur. Bu bağlamda
ZEĞEREK, sayfada gerekli güncellemelerin yapıldığını, İngilizce başlıkların ise
tamamlanmak üzere olduğu bilgisini vermiştir. Ayrıca, Komisyondan sayfada
Fakülte Kalite Komisyonun kuruluşundan günümüze kadar kat ettiği süreci ve bu
süreçte yapılanları özetleyecek bir metin oluşturulmasını ve bu metnin “İngilizce”
çevirisinin yapılarak kendisine iletilmesini talep etmiştir. Fakültemiz Web sayfasında
yer alacak söz konusu metnin oluşturulmasında Dr. Öğretim Üyesi Tuğba KODAL
görevlendirilmiştir.
Toplantıya davet edilen Fakültemiz Kariyer Temsilcisi Arş. Gör. Mustafa
KAYABAŞI, Üniversitemizde yapılan Kariyer Temsilciliği çalışmaları ve
yönetmelikler ve Kariyer Temsilcisi Yönergesinde yer alan başlıklar hakkında
bilgilendirme yapmıştır. Bu noktada mezun takip sistemi içerisinde çeşitli etkinlikler
düzenlenmesi, bölüm mezunlarına ulaşılması gibi çalışmalar yapılarak bir mezun veri
sistemi oluşturulması planlanmıştır. Bu sürecin ivedilikle koordinasyonu için
Bölümlerden bir öğretim elemanının görevlendirilmesi için yazı hazırlanması talimatı
verilmiş ve bu iş için Fakültemiz İdari Personeli Dr. İbrahim CANSEVER
görevlendirilmiştir. Kendisi de bir SDÜ Mezunu olarak Mezun Bilgi sistemine
kayıtlı olmasına rağmen bugüne kadar mezunlarla ilgili hiç bir bir konuya ilişkin mail
almadığını dile getirmiştir. Bu noktada Fakültemizde yapılan Webinar etkinliklerinin
Mezun Bilgi sisteminde de duyurularak mezun –üniversite etkileşiminin sağlanması
hususunda bir katkı sunabileceğini ifade etmiştir ve Sn. Bilge HÜRMÜZLÜ
KORTHOLT konunun önemli olduğunu ve üst yazı ile gerekli birimlere aktaracağını
belirtmiştir.
Diğer bir gündem olarak Fakültemiz Akademisyen Çalışma ve Değerlendirme
Formları ve Karşılaştırma verilerinin oluşturulması sürecinde görevli Dr. Öğretim
Üyesi Gülşen ÖZTÜRK çalışmada hangi aşamada olduğumuz hakkında
bilgilendirme yapmıştır. Buna göre Fakültemize ait 2018- 2020 yılları arasındaki
verilerin büyük ölçüde tamamlandığı ve bölümlerden gelecek olan verilerle
çalışmanın sonuçlandırılacağı bilgisine ulaşılmıştır.
Dekanımız Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT son gündem maddesi olarak
21.10.2020 tarihinde yapılan ilk Fakültemiz Birim Danışma Kurulu toplantısında öne
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çıkan başlıkların Kurul Sekretaryasını yürüten Dr. Öğretim Üyesi Yıldız MUTLU
YILDIZ tarafından komisyona sunulmasını rica etmiştir. İlgili rapor detaylarına
geçmeden önce Birim Danışma Kurulu Başkanı Sn. Canan KIRIMSOY’un kendisini
arayarak kurul üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıdan dolayı duyduğu memnuniyeti
ifade ettiğini ve sorunlara yönelik çözüm önerileri konusunda kendi rolü ve yapılması
gerekenlerle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğunu açıklamıştır. Bu noktada
Birim Kalite Komisyonun konu hakkındaki değerlendirme raporunun öne çıkan
başlıklar ve çözüm önerileri şeklinde rapor olarak Birim Danışma Kurulu Başkanı Sn.
Canan KIRIMSOY’a iletilmesi kararı alınmıştır. Kurul toplantısında öne çıkan
başlıklar ve ortaya çıkan tablo komisyon üyelerince görüşülmüş, maddeler tek tek
incelenmiştir. Bu bağlamda, Birim Danışma Kurulundan eğer mümkün olabilirse
içinde bulunduğumuz sürecin daha verimli olmasına katkı sunacak daha somut
öneriler alınmaya çalışılmasına dikkat çekilmiştir. Bu maddelerde ifade edilen
başlıklara istinaden aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
Madde 1- Kurulun önerdiği doğrultuda Fakültemizde pandemi sürecinin başladığı
2019 Bahar döneminde yapılan Webinar etkinlikleri listelenip, içinde
bulunduğumuz 2020-2021 Eğitm-Öğretim Yılı Güz döneminde yapılan ve
yapılması planlanan etkinliklerin listelenerek sunulması ve bu konuda görüş
alınması; Planlanan etkinliklerin Üniversitemiz dışındaki kurum ve kuruluşlar
tarafından da duyurulması böylelikle daha geniş katılımın hedeflenmesi;
Madde 2 ve 3- Pandemi döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması
sürecine ilişkin YÖK’ün tavsiye kararlarına ilişkin yazıların eklenmesi;
Madde 6- Fakültemize “Bologna” sürecinin oluşturduğu sorunlara ilişkin kurul
üyeleri tarafından bir rapor hazırlanıp sunulması halinde Fakülte Yönetim Kurulu
kararı ile raporun YÖK’e iletilebileceği hususu ifade edilmiştir.
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