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BAŞLIK 

Kalite Komisyonu ve İzleme Yönlendirme Komisyonları Kalite Toplantısı (08.03.2021) 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  Araştırma İYK Raporu Sunumu 

2.  Kariyer Planlama Dersi Sunumu 

 

KAPSAM 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU yönetiminde Kalite 

Komisyonu ve İzleme ve Yönlendirme Komisyon üyeleri ile online bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının ilk bölümünde Araştırma İYK başkanı Prof. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT Araştırma İzleme ve 

Değerlendirme Raporunun ana hatlarını, raporda yer alan gelişmeye açık yönleri, güçlü yönleri ve önerilerini 

sunmuştur. Katılımcılardan araştırma faaliyetlerinin gelişmeye açık yönlerinden kendi tespitleri ile genel 

iyileştirme önerileri alınmıştır. Karşılıklı fikir alışverişi şeklinde geçen bu önerilerden bazıları şunlardır: 

 Öğretim üyelerinin araştırma motivasyonunun düşük olduğu belirtilmiştir. Bu motivasyonun 

artırılması için üniversite genelinde araştırma faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması için 

çalışmalarının artırılması üzerinde durulmuştur. 

 Yayın sayılarının düşük olması ve öğretim üyelerinin yayın sayılarının yükeseltilmesi için 

çalışmaların artırılması üzerinde durulmuştur.  

 Sosyal bilimler bölümlerinin araştırma faaliyetlerinin fen bilimleri bölümlerine kıyasla daha az 

olduğu ifade edilmiş, sosyal bilimler bölümlerinin de araştırma faaliyetlerinin artırılması üzerinde 

durulmuştur. 

Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü (AYD) direktörü Prof. Dr. Serdal TERZİ, AYD’nin 2020 yılında 

yapmış olduğu ve 2021 yılı için planladıkları, yakın zamanda faaliyete geçecek olan çalışmalar hakkında bilgi 

vermiştir. 

Toplantının ikinci bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN, Youtube üzerinden tüm üniversite 

1.sınıf öğrencilerine verdiği Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş dersi hakkında sunum yapmıştır. 

Ders hakkında öğrencilere bir anket düzenlemiş ve anket sonuçlarını sunumda paylaşmıştır. Dersin 

öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere göre geliştirildiği konusuna 

değinmiştir (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakülteleri gibi farklı fakülte 

öğrencilerine farklı içeriklerin sağlanması gibi). Dersi alan öğrencilerden ödev olarak video cv hazırlamalarını 

istemiş, bir örneğini sunum sonrasında sunmuştur.   

Bunun yanında mezun öğrencilere LinkedIn üzerinden ulaşarak üniversite hakkında görüşlerini videolar 

aracılığı ile talep ettiğini belirtmiştir. Tüm öğretim üyelerinin aynı çalışmayı yapmasıyla faaliyetin tüm 

birimlerde yaygınlaşabileceğini önermiştir.   

Son olarak 29.01.2021 tarihinde seçilen Üniversite Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı Aydın KICI kalite 

faaliyetleri konusunda görüşlerini belirtmiş, Araştırma Görevlileri Konseyinin ilerleyen günlerde 

toplantılarına devam edeceğini, görüşleri ve geri bildirimlerini Kalite Komisyonunda sunacağını ifade 

etmiştir.  

Bir sonraki toplantıda YÖK Karne hakkında bir sunum ve Toplumsal Katkı İYK sunumu yapılması 

kararlaştırılmıştır. 
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