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Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi ve 

Tutanağı 

Toplantı Türü: Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 27.05.2020 Toplantı Saati: 14.00 Toplantı No: 2020/5  
Toplantı Yeri: Online 

 
 
Görüşme ve Kararlar: 

 

 

1. Kalite Yönetimi biriminin oluşturulması için Kalite Yönetimi Birimi oluşturulması için 

aşağıdaki isimler ilgili birimler tarafından daha önce önerilmiştir: 

- Öğr. Gör. Dr. Burak BAŞKAN (KARPAM) 

- Dr. Öğ. Üy. Mahmut TUTAM (Müh. Fak). 

- Arş. Gör. Mehmet Emirhan KULA (İ.İ.B.F) 

- Dr. Öğ. Üy. Duygu Zişan ALİOĞULLARI (İ.İ.B.F) 

- Arş. Gör. Ezgi KAŞDARMA (Ed. Fak). 

Yukarıda isimleri belirtilen öğretim elemanları ile irtibata geçilerek söz konusu birim ve görev 

tanımları hakkında bilgilendirme yapılmasına, 

 

2. KİDR-2018 raporunda belirtilen eksik göstergelerin Kalite Koordinatörlüğü 

koordinasyonunda tamamlanmasına, ilgili birimlerden veri sağlanmasının hızlandırılmasına 

ve bu işlemlerin Alt çalışma grup başkanları gözetiminde 14 Haziran 2020 tarihinden önce 

bitirilmesine, 

3. Kalite çemberlerinin oluşturulmasında Fen ve Mühendislik fakültelerindeki örneklerin esas 

alınarak tamamlanmasına ve 15 haziran 2020’den önce ilgili birimlerin web sayfalarında 

yayımlanmasına, 

4. Dış paydaş anketlerinin/üst yazılarının aşağıda belirtilen formatta olmasına, Dış paydaş 

listelerinin bölümler tarafından oluşturulmasına, müfredat güncellemeleri ile ilgili gündem 

senatoya gelmeden önce, geri dönüşlerin alınması konusunda çaba gösterilmesine, 

5. Kurumsal Geri Bildirim Raporu-2019’da belirtilen “Geliştirmeye Açık Yönler” ile ilgili 

kısa, orta ve uzun vadeli iyileştirme iş paketlerinin planlanmasının aşağıda belirtildiği 

şekilde olmasına, 

6. Bir sonraki komisyon toplantısı tarihinin 10.06.202 olmasına,  

karar verildi. 
 
 
 
 
 
 
 
B.Ç;   Ü.İ;   İ.K;  B.S;  M.K;  T.Y; M.K;  T.Ş.Y;  E.K; A.F.Y;  E.Ş;  A.G; Y.Z.S;  G.T;  M.S;  A.D;  İ.K;  S.K 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantı Karar Onayı 

 

Toplantı Türü: Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 27.05.2020 Toplantı Saati: 14.00 Toplantı No: 2020/5  
Toplantı Yeri: Rektörlük Binası, Toplantı salonu, 3. kat 

 
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi  
 

 
İmza 

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK 

(Rektör, Kalite Komisyonu Başkanı) 

 

Prof. Dr. Ümit İNCEKARA 

(Kalite Koordinatörü) 

 

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ 

(Rektör Yardımcısı) 

 

Prof. Dr. Birol SOYSAL 

(Rektör Yardımcısı) 

 

Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU 

(Rektör Yardımcısı) 

 

Doç. Dr. Tuba YETİM 

(Genel Sekreter)  

 

Prof. Dr. Murat KACIROĞLU 

(Edebiyat Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI 

(İİBF Dekanı) 

 

Prof. Dr. Elanur KARABULUTLU 

(Sağlık Bil. Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Ali Fatih YETİM 

(Mühendislik Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Erdinç ŞIKTAR 

(Spor Bil. Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Arzu GÖRMEZ 

(Fen Bilimleri Enst. Müd.) 

 

Doç. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ 

(Sosyal Bilimler Enst. Müd.) 

 

Doç. Dr. Güven TURGUT 

(YÜTAM Müd.) 

 

Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU 

(KARPAM Müd.) 

 

Doç. Dr. Ahmet DUMLU 

(Proje Koor. Uyg. Ve Arş. Merk. Müd.) 

 

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN 

(Öğrenci Temsilcisi) 

 

Süleyman KARA 

(Strateji Daire Başkanı) 

 

 

 

DIŞ PAYDAŞLARA GÖNDERİLECEK (MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ İÇİN) ÜST YAZI ÖRNEĞİ 
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Değerli Dış Paydaşımız, 

Üniversitemiz stratejik planı ve kalite politikası gereği gelişen teknolojiye, değişen eğitim 

gereksinimlerine ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak öğretim planlarını sürekli olarak 

güncellemektedir. Bu bağlamda program ve ders çıktıların belirlenmesine katkı vermesi 

açısından sizlerin görüş ve katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Ekte bulunan xxxx bölümümüze ait 

mevcut ders planı dikkate alınarak, aşağıdaki iki soruluk anketi yanıtlamanızı rica ediyoruz. 

İlginiz ve katılımız için teşekkür ederiz. 

 

Mevcut ders planına ilişkin (mesleki bilgi, uygulama becerileri, yabancı dil becerileri, 
iletişim becerileri, teorik bilgileri, teknolojik becerileri) değerlendirmeleriniz ve önerileriniz 
nelerdir? 

 

Kuruluşunuzda çalıştırılmak üzere seçeceğiniz adayların hangi bilgi, beceri ve kişisel-
mesleki yetkinliklere sahip olmasını beklersiniz? 
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Dış Paydaş Değerlendirme Anketi 
(MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ İÇİN ÜST YAZI GÖNDERİLEN KURUMLARIN DIŞINDAKİ PAYDAŞLAR İÇİN) 

 

Değerli Dış Paydaşlarımız, 

Üniversitemiz stratejik planı gereği gelişen teknolojiye, değişen eğitim gereksinimlerine ve 

özellikle sanayinin ihtiyaçlarına uygun olarak öğretim planlarını sürekli olarak 

güncellemektedir. Bu bağlamda program ve ders çıktılarının belirlenmesine katkı vermesi 

açısından sizlerin görüş ve katkılarına ihtiyaç duymaktayız. 

İlginiz ve katılımız için teşekkür ederiz. 

* Gerekli 
 
 

1. E-posta adresi * 
 
 
 

 
 
 

2. Paydaşlık durumunuz? 
 

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin. 

 
Kamu Kurumları (Bakanlıklar, Müdürlükler vs.) 

İşletmeler 

Meslek Odaları 

STK'lar 

Sendikalar 

Diğer Üniversite Temsilcileri 

Diğer 
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3. Bölümümüzle bağınız var mı? Aşağıdakiler açısından değerlendiriniz. 
 

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin. 

 

Zaman zaman birimi ziyaret etme 

Bölümle ilgili haberleri takip etme 

Bölümün etkinlerine katılma 

Bölümün yayınlarını takip etme 

Bölümün web sayfasını ziyaret etme 

Bölüm personeli ile görüşme 

Diğer: 

 
 
 

 

4. İşletmenizde/kurumunuzda bölümümüz mezunlarını istihdam ediyor musunuz? 
 

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin. 

 

Evet 

Hayır 

Diğer:     
 

 

 

 

5. Mezunlarımızın mesleki bilgi düzeyleri yeterlidir. 
 

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin. 

 

1 2 3 4 5 
 

Hiç Katılmıyorum Tamamen Katılıyorum 
 

 
 
 

 

6. Mezunlarımızın mesleki pratik becerileri yeterlidir. 
 

Yalnızca bir şıkkı işaretleyin. 

 

1 2 3 4 5 
 

Hiç Katılmıyorum Tamamen Katılıyorum 
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YÖK KALİTE KOMİSYONU KGBR-EYLEM PLANIMIZ 

 

GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM  

Gelişmeye Açık Yönler 

Planlama 

Süresi 

(kısa-orta-

uzun) 

Gerçekleştirecek 

Birim 

Gerçekleştirme 

Tarihi 

AÇIKLAMA 

Programların tasarımı ve güncellenmesinde iç ve dış 

paydaşların süreçlere etkin katılımının sağlanması, 

 

K 

*Kalite 

Koordinatörlüğü 

koordinasyonunda 

Dekanlar. 

- 

 

-Görüş alınacak dış paydaşların isimleri 

belirlenecek, her bölüm dış paydaş 

listesini Dekanlığa gönderecek 

 

*-Ortak metin (dekanlar belirleyecek). 

Üniversitenin AKTS Bilgi Paketinin, AKTS Kullanım 

Kılavuzunun tüm gerekliliklerini kapsayacak şekilde 

hazırlanması, güncelleme, iyileştirme çalışmalarının 

düzenli ve sistematik olarak uygulanması,  

 

K 

 

Eğitim Komisyonu 2020 Bahar 

finallerden sonra 

Finallerden sonra Eğitim komisyonunda 

görüşülecek, takvime bağlanacak 

Ders öğrenme çıktılarına ve iş yüküne dayalı olarak 

belirlenen AKTS kredilerinin akademik yıl/yarıyıl 

sürelerine uygun olarak hesaplanması,  

 

K-O 

 

Eğitim Komisyonu 
2020 Bahar 

finallerden sonra 

Finallerden sonra Eğitim komisyonunda 

görüşülecek, takvime bağlanacak 

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının, akademik 

birimlerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde gözden 

geçirilmesi, öğrenci merkezli eğitime uygun olarak 

yapılandırılması ve iyileştirilmesi (örnek: ders öğrenme 

çıktılarının direkt olarak ölçülmemesi, ölçme ve 

değerlendirme uygulamalarının yarıyıl/yıl içi 

ağırlıklarının ve çeşitliliğinin yeterli olmaması ve 

kurumsal güvence altına alınmaması), 

 

 

 

 

K-O-U 

 

 

 

Eğitim Komisyonu 
 

-Yıl içi etkinliklerin ortalamasının 

değerlendirmeye katılması yönetmelik ile 

sağlandı. 

 

-Birimlerin uygulama esası ihtiyacı var 

mı? belirlenecek. 

Bazı programlarda kısmen uygulanan öğrenci merkezli 

öğretme ve öğrenme yaklaşımlarının tüm eğitim-

öğretim programlarına yaygınlaştırılması, 

 

 

 

K-O-U 

 

 

 

Tüm birimler 
 

-Öğrenme yönetim sistemi ve online 

eğitimler, pozitif katkı sağladı,  

 

-Akran eğitimlerinin yaygınlaştırılması 

(hedef) 

 

-Öğrenci sempozyumlarının 

yaygınlaştırılması (hedef) 
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Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı konusunda öğretim 

elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerinin 

geliştirilmesi yönünde kurumsal düzeyde henüz bir 

planlama ve uygulamanın yapılmamış olması,  

 

 

K-O-U 

*kalite 

Koordinatörlüğü-

İrfan Hocam 

 

-Bu kapsamda; Blackboard eğitimleri ile 

ilgili yazılar: 

 

(1): 15/01/2020-E.57 

(2): 16/01/2020-E.668 

(3): 17/03/2020-E.346 

(4): 16/01/2020-E.668 

 

-DDO kurulmuş olup bu konuda öğretim 

üyelerine destek olmaktadır. 

 

-Enstitü bünyesinde Djital sınıflar 

oluşturulmuştur: 

  

https://www.erzurum.edu.tr/duyuru/erzur

um-teknik-universitesi-fen-bilimleri-

enstitusunde-online-sinavlar-basladi1/  

  

https://www.erzurum.edu.tr/duyuru/onlin

e-doktora-yeterlik-ve-tez-savunma-

sinavlari-devam-ediyor1/   

 

-*Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı 

konusunda online seminer-

konferans/çalıştay (İrfan hocamla 

planlanacak) 

Seçmeli derslerin öğrencilere kendi alanları dışında 

bireysel yetkinliklerini ve gelişimlerini destekleyecek, 

sosyal ve kültürel derinlik kazandıracak şekilde 

zenginleştirilmesi, 

 

 

O 

 

 

-Dekanlardan müfradata eklenen yeni 

seçmeli derslerin (Üniv, Fakülte, Bölüm) 

neler olduğu alınacak. Örnekler ifade 

edilecek, öncesi-sonrası karşılaştırılarak 

somutlaştırılacak. 
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Üniversitede çift ana dal (ÇAP) ve yan dal 

uygulamalarının üniversite genelinde farklı alanları da 

kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, 

 

 

K-O 

 

Tüm Fakülteler 

 

01.07.2020 

Fakülte içi bölümler ve 

Edebiyat-İ.İ.B.F; Fen-Müh. ; Fen-Sağlık 

Bil. Fakültesi bölümleri 

 (ÇAP) ve yan dal yapılacak 

programlarını belirleyecekler. 

Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli, 

uluslararası veya mülteciler) sağlanan eğitim-öğretim 

olanaklarının ve desteklerinin zenginleştirilmesi, 

 

O-U 

 

 

Birol hocam 

koordine edecek 

*: 30.08.2020 

-Spor salonları engelliler için tahsis 

ediliyor. 

 

-*Engelli biriminin önerileri (ders 

materyali vs.) alınacak (Ergoterapi-

Fizyoterapi) 

 

-Uluslararası veya mülteci öğrencilere 

-Uyum Danışmanlığı (ETÜ-PAM) 

Üniversitede uygulanan önceki öğrenmenin (formal, 

non-formal, informal öğrenmeler) tanınması 

kapsamındaki uygulamaların zenginleştirilmesi, 

 

 

K-O 

 

 

Eğitim komisyonu 

ön çalışma yapacak 
31.08.2020 

Non-formal, informal öğrenmeler için 

yapılan başvuruların eğitim 

komisyonunda değerlendirileceğine dair 

senato kararı alınacak. Bu konuda Eğitim 

Komisyonu ön çalışmasını senatoya 

sunacak. 

Öğrencilere, öğretim elemanlarına ve araştırmacılara 

sunulan basılı ve elektronik kaynakların 

zenginleştirilmesi.  

  

 

-Mevcut imkanlar vurgulanacak. 

 

-Kütüphane ve Dök. Başkanlığının ilgili 

yazıları ile talep toplanmış ve sağlanan 

elektronik veri tabanları/kitaplar 

duyurulmuştur 27/05/2020-E.5145 

(Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi 

Başkanlığının satın alma ve abonelikler 

yoluyla yeni kaynaklar talep toplama 

yazısı) (5). 

 

-13 May 2020 tarihli erişime açılan 

elektronik kaynaklara ilişkin KDDB 

duyurusu (9). 
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-Lisansüstü öğrenciler için yayınlar 

Bölüm web sayfalarında/bireysel sayfada 

paylaşılabilir. 

 


