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GÜNDEM MADDELERİ 

1.  2017 KGBR Kapsamında Birimlerde Gelişmeye Açık Olarak Görülen Kritik Alanlar 

2.  Birimler Tarafından Bugüne Kadar Yapılan/Planlanan Toplumsal Katkı Faaliyetleri 

3.  Ders Bilgi Paketi (AKTS) Çalışmalarının Son Durumu 

4.  Birimler Tarafından Yürütülen Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları  

5.  Birimlerde Danışma Kurullarının Kuruluşuyla İlgili Faaliyetler 

 

KAPSAM 

Üniversitemiz “Kalite Güvence Sistemi” toplantıları devam etmektedir. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı 

Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, akademik ve idari 

birim yöneticilerimizle bir araya gelerek üniversitemiz bünyesinde yürütülen kalite güvence sistemi 

çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Akademik birimlerin kalite çalışmaları hakkında bilgilerin de verildiği toplantıda, “çalışma yürütülmesi 

gereken öncelikli alanlar”, “akreditasyon çalışmaları”, “devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan 

toplumsal katkı içerikli projeler”, “birimlerin yürüttüğü uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetler” ve 

“stratejik paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi” konuları ele alınmıştır. 

Toplantıda aşağıda belirtilen konular bağlamında birimlerin çalışmaları görüşülmüştür. 

1) 2017 Kurumsal Geri Bildirim Raporu Kapsamında Birimlerde Gelişmeye Açık Olarak Görülen 

Kritik Alanlar 

Birimler tarafından en çok dile getirilen konular: 

Kalite kültürünün yaygınlaşması: Kurumsal bazda yapılan kalite çalışmalarının birimlere indirgenmemiş 

olması birçok birim tarafından gelişmeye açık yön olarak görülmektedir.  

Eğiticilerin eğitimi: Eğiticilerin akademik gelişimi ve son gelişmelere ayak uydurabilmesi için 

eğiticilerin eğitimi konusu en çok dile getirilen konulardandır. 

Anketler: Birimler bazında standart bir anket sistemi olmaması, mevcut anketlerin sonuçlarının sistemli 

bir şekilde izlenmemesi konuları birçok birim yöneticisi tarafından dile getirilmiştir.  

Mezun izleme sistemi: Birçok birim mezun izleme sistemi olmadığı, olan birimlerin ise efektif bir sonuç 

elde etmediği bilgisini vermiştir ve bunu gelişmeye açık yön olarak görmektedir. 

Paydaşlar: Bazı birimler iç ve dış paydaşlarının tanımlı olmadığını, tanımlama sürecinde olduklarını ve 

tanımladıkları paydaşlar ile iletişime geçtiklerini belirtmişlerdir. Bazı birimler ise paydaşların karar alma 

mekanizmalarında daha aktif katılım sağlaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Danışmanlık sistemi: Bazı birimlerde öğrenci sayısının artması, öğretim üyesi sayısının yetersizliği 

nedeniyle akademik danışmanlık ve kariyer danışmanlığı sistemlerinin etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülememesi gelişmeye açık yön olarak görülmektedir.  

Yukarıda bahsi geçen en çok dile getirilen durumlar dışında; PUKÖ çevriminin kapatılamaması, 

dokümantasyon ve belgeleme/kanıt oluşturma, idari personel yetersizliği, bölümlerde kalite komisyonu 

varlığı fakat bir üst komisyon gerekliliği, ders bilgi paketlerinin güncelliği konusu, çalışma alanlarının 
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yetersizliği ve teknolojik altyapı eksikliği, yabancı dilde eğitimin yetersizliği konuları da gelişmeye açık 

yön olarak bildirilmiştir. 

2) Toplumsal Katkı Faaliyetleri 

Toplantıda toplumsal katkı hususu bağlamında birim yöneticileri tarafından aktarılan bilgiler iki temel 

başlık halinde aşağıda özetlenmiştir: 

a) Birimler tarafından bugüne kadar yapılan faaliyetler:  

Birim yöneticileri tarafından aktarılan bugüne kadar yapılan toplumsal katkı faaliyet örnekleri şu şekilde 

özetlenebilir: 

 Engelsiz Diş Hastanesi ve Geriatri Kliniği oluşturulması (Diş Hekimliği Fakültesi) 

 Covid laboravuvarı kurulması gibi bireysel çabalar gösterilmesi (Eczacılık Fakültesi) 

 Öğrenciler tarafından meme kanseri ve antibiyotik farkındalık çalışmaları yapılması (Eczacılık 

Fakültesi) 

 Görme engelli öğrenciler için sesli kitap okuma ve karekod uygulamaları yapılması (Eğitim 

Fakültesi) 

 Kültürel Miraslar programı yürütülmesi (Güzel Sanatlar Fakültesi) 

 BAKA destekli Çobanisa Köyü ekoturizm projesi yürütülmesi (İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi) 

 Şarkikaraağaç ilçesinin sosyoekonomik yapısı ile ilgili proje yürütülmesi (İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi) 

 İşte Kadın Kooperatifi ile ilgili çalışmalar yürütülmesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 

 Türkiye Diyanet Vakfı ile öğretim elemanlarının gönüllü olarak diyanet programlarında ders 

verdiği Akademik İlahiyat Programı yürütülmesi (İlahiyat Fakültesi) 

 Kampüs Doğu Batı gazetesi faaliyetleri ile hem öğrencilere pratik kazandırılması, hem de 

üniversitenin ve Isparta’nın bilgilendirilmesi (İletişim Fakültesi) 

 Zindan Mağarası ve Çobanisa Köyü projesi ile Burdur’da bulunan çeşitli kurumların restorasyon 

çalışmalarının yürütülmesi (Mimarlık Fakültesi) 

 TÜBİTAK 100/2000 bursiyerlerinde önemli sayıya ulaşılması (Mühendislik Fakültesi) 

 Aktif staj kontrolü faaliyetleri yürütülmesi (Mühendislik Fakültesi) 

 Öğrenci ve öğretim üyeleri ile kreş, hastane, huzurevi gibi alanlarda farklı gruplara yönelik eğitim 

ve çeşitli sağlık hizmetleri çalışmaları yürütülmesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) 

 Özellikle spor tesislerinin kullanımı konusundaki dışa dönük bir yapıya sahip olunması (Spor 

Bilimleri Fakültesi) 

 Toplumsal Hizmet dersi kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencileri tarafından eğitsel 

materyallerle köy okullarında dersler verilmesi ve huzurevi ziyaretleri yapılması (Spor Bilimleri 

Fakültesi) 

 Düzenli halka açık konferans, sempozyum ve TV programları gerçekleştirilmesi (Tıp Fakültesi) 

 TÖMER’in halka açık kurslarının öğretim elemanı ihtiyacı olduğunda kendilerine destek 

verilmesi (Yabancı Diller Fakültesi) 

 Dünya Engelliler Günü ve Dünya Yaşlılar Günü gibi özel günlerde ilgili huzurevleri ve engelli 

kurumları ile etkinlik düzenlenmesi (Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO) 

 Sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta gündelik yaşamın idame ettirilebilmesine yönelik ilçe halkıyla 

toplantılar yapılması (Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO) 
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 Engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı zorlukların anlaşılmasına yönelik empatik iletişim 

çalışmaları yürütülmesi (Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO) 

 Engelli bireyler ile ailelerinin kaliteli ve eğitici zaman geçirebilmeleri için proje bazlı çalışmalar 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir (Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO) 

 Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için oyun materyalleri hazırlanıp sunulması (Isparta Sağlık 

Hizmetleri MYO) 

 

b) Birimler tarafından bugüne kadar planlanan faaliyetler:  

Toplantıda birim yöneticileri tarafından toplumsal katkı amacıyla bugüne kadar planlanan faaliyetlere de 

değinilmiştir. Bu faaliyetlerden bir kısmı aşağıda özetlenmiştir:  

 Evde diş hekimliği hizmetine ilişkin bir proje yapılması (Diş Hekimliği Fakültesi) 

 2020-2021 yılından itibaren ders müfredatına eklenecek "ECZ-107 Eczacılıkta Kültürel ve Sosyal 

Etkinlikler" ve "ECZ-249 Eczacılıkta Topluma Hizmet Uygulamaları" dersleri ile toplum ve 

öğrencileri bir araya getirecek faaliyetlerin planlanması (Eczacılık Fakültesi) 

 Evde eğitim hizmetleri ihtiyacı bulunan öğrencilere öğretmen adaylarının gerekli eğitim desteğini 

sunmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması (Eğitim Fakültesi) 

 Yabancı uyruklu ve Erasmus öğrencilerine Türkçe öğretimini sağlamak amacı ile sosyal 

sorumluluk projelerinin oluşturulması (Eğitim Fakültesi) 

 Göçmen kadınlara meslek edindirme programı kapsamında kurslar düzenlenmesi (Güzel Sanatlar 

Fakültesi)  

 Liselerde hukuk bilincinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerin ilerletilmesi (Hukuk Fakültesi) 

 Valilik bilgisi dâhilinde ilçelerin sosyoekonomik yapısı ile ilgili projeler yürütülmesi (İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi) 

 Ulusal ve uluslararası çevrimiçi faaliyetlerin (webinar, seçmeli ders vb.) sürdürülmesi (İlahiyat 

Fakültesi) 

 Kampüs Doğu Batı gazetesinin dijital ortama aktarılması (İletişim Fakültesi) 

 SDÜ Film Akademisi adı altında fakülte dışından da katılımın olabileceği bir okul ve tartışma 

ortamı oluşturulması (İletişim Fakültesi) 

 Yaşlılara yönelik bir Yaş Akademisi kurulması (Sağlık Bilimler Fakültesi) 

 Üniversite bünyesinde bir sporcu kamp merkezi oluşturulması (Spor Bilimleri Fakültesi) 

 Medeniyetin Eşiğine Sağlam Basan Ayaklar projesinin revize edilerek TÜBİTAK’a tekrar 

sunulması (Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO)  

 Yaşlılar haftasında ilçe sakinleri ve yönetimi ile birlikte yürüyüş düzenlenmesi (Eğirdir Sağlık 

Hizmetleri MYO) 

 Çocuk Gelişimi programındaki öğretim elemanları tarafından 23 Nisan haftası etkinlikleri 

çerçevesinde maddi durumu yetersiz çocuklara ilişkin etkinlik yapılması (Eğirdir Sağlık 

Hizmetleri MYO) 

 Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Gününde yapılan etkinliklerin sürdürülmesi (Eğirdir 

Sağlık Hizmetleri MYO) 
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3) Ders Bilgi Paketi (AKTS) Çalışmaları 

Birimler ders bilgi paketi çalışmalarına kendilerine bildirilen takvim doğrultusunda devam etmektedir. 

Konuyla ilgili olarak büyük bir problemle karşılaşılmadığı belirtilmiştir. 

4) Birimler Tarafından Yürütülen Ulusal Ve Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları  

Akreditasyon çalışması planlanan/yapılan birimler:  

 Diş Hekimliği Fakültesinde ulusal akreditasyon kuruluşu DEPAD’a başvuru yapılmış ve 

çalışmalara başlanmıştır.  

 Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde 

akreditasyon sürecine başlanmıştır. 

 İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Bankacılık Finans, Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, 

Turizm İşletmeciliği bölümlerinde akredite olma yönünde çalışmalar başlamıştır.  

 İlahiyat Fakültesinde İlahiyat Akreditasyon Ajansı’na Ocak 2021 de başvuru yapılması 

planlanmaktadır. 

 İletişim Fakültesi İLEDAK akreditasyon kuruluşuna fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle 

başvuramamaktadır fakat konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

 Mühendislik Fakültesinde Gıda, Çevre, Kimya, Bilgisayar, Endüstri Mühendisliklerinde 

akreditasyon için çalışmalara başlanmıştır.  

 Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik bölümünde HEPDAK, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

ve Ebelik bölümlerinde SABAK akreditasyon çalışmaları başlamıştır. HEPDAK’a 2022 yılında, 

SABAK’a 2021 Ocak ayında başvuru yapılması düşünülmektedir. 

 Spor Bilimleri Fakültesinde SPORAK akreditasyon kuruluşu bulunmaktadır fakat henüz mezun 

verilmemesi nedeniyle başvuru yapılamamaktadır. Başvuru ölçütleri takip edilmekte ve ölçütleri 

sağlama çalışmaları devam etmektedir. Ölçütlerin uygunluğu sağlandığı ilk fırsatta başvuru 

yapılması planlanmaktadır. 

 Sivil Havacılık Yüksekokulunda YÖK’ün 2017 yılında yazdığı yazı ile Uçak Gövde Motor 

Bakım ve Havacılık Elektrik Elektroniği Bölümleri akreditasyon zorunluluğu nedeniyle 

açılamamıştır. Akademik yapılanma devam etmektedir fakat fiziki altyapı tamamlanamamıştır. 

Akreditasyonu devam eden birimler:  

 Tıp Fakültesi TEPDAD akreditasyonu bulunmaktadır. 

 Yabancı Diller Yüksekokulu PEARSON akreditasyonu bulunmaktadır. 

5) Birimlerde Danışma Kurullarının Kuruluşuyla İlgili Faaliyetler 

Birimlerin bir kısmı tarafından danışma kurulları oluşturulmuş, bir kısmı tarafından ise danışma kurulları 

oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. İlk toplantıların Eylül ayı itibariyle yapılması planlandığı 

anlaşılmıştır. 
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