
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ KALĠTE KOMĠSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih Saat Topl. Sayısı Toplantı Yeri 

06.11.2019 15:00 2019/19 Rektörlük Toplantı Odası 

Koordinatör Prof. Dr. Fatma Zehra Tan’ın başkanlığında toplanan Kalite komisyonu 

aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek tavsiye/öneri niteliğinde kararlar almıştır.  

Katılımcılar 
- Kalite Komisyonu Üyeleri (Tam Katılım) 

- Bilgi Ġşlem Daire Başkanı Kamuran KARAHAMZA 
 

Gündem 1 

 

 11/10/2019 tarih ve E.41899 sayılı yazı ile istemiş olduğumuz Akademik 

birimler tarafından tespit edilen sorunlar ile komisyon üyelerimizin toplantı 

esnasında dile getirdiği aşağıdaki alt başlıklı sorunların görüşülmesi  

 

 

A- Öğrenci Danışmanlık Hizmetinin Etkin Verilememesi 

Danışmanlık hizmetinin etkin ve verimli yürütülememesinin nedenleri olarak:   

 - Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin genellikle araştırma görevlilerince 

yürütüldüğü, bir araştırma görevlisine çok sayıda öğrencinin danışmanlığının 

verildiği,  

- Bu hizmetin “Öğrenci Danışmanlık Yönergesi” hükümleri dikkate alınmadan 

yürütüldüğü görülmüştür. 

 

Öneri olarak; 

- Danışmanlık hizmetlerinin birimlerde yeteri sayıda araştırma görevlisi olması 

halinde bunlar arasında değilse diğer öğretim elemanlarına da danışmanlık 

görevinin verilmesinin sağlanması 

- Bir öğretim elemanına mevzuatın ilgili hükmü (5. Madde E fıkrası) gereği birden 

fazla sınıf verilmemesi, 

- Öğrenci Danışmanlık Yönergesinin 5.Maddesinin (ç) bendi “Danışmanlık 

Koordinatörlüğü, dekan, müdür veya görevlendirecekleri yardımcıları 

başkanlığında yarıyıl başlarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanarak 

akademik danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, karşılaşılan sorunların 

çözülmesi ve ilk kez akademik danışmanlık yapacak öğretim elemanlarına gerekli 

bilgi, belge ve dokümanların sağlaması için toplanır.” gereğince toplantı 

yapılmasının sağlanması 

 

B- Çap öğrencilerinin 2 bölümde de aldığı derslerin danışman tarafından 

görülmemesi 

Çap öğrencilerinin 2 bölümde de aldığı derslerin danışman tarafından görü lmemesi 

nedeniyle dersler çakışmaktadır. Sorunlar yaşanmaktadır. Konu ile ilgili Öğrenci 

Ġşleri Daire Başkanlığı ile iletişime geçilerek çözüm yolları aranacaktır. 

 

C- Web sayfasının güncel tutulmaması 

- Birimlerde web sayfasından sorumlu personel bulunmasına rağmen gerekli 

bilgilendirme yapılmaması sebebiyle web sayfalarının güncellenmesinde 

gecikmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle Birim web sayfası sorumlularının alınan 

idari kararlardan (görev, unvan değişikliği, görevden ayrılma…vb.) ve yapılan 

etkinliklerden (gezi, proje, ödül, etkinlik…vb.) haberdar edilerek veri girişinin 

hızlı bir şekilde sağlanması, 

- Üniversitemiz ilgili biriminin (Genel sekreterlik veya Bilgi işlem Daire 

Başkanlığı) birim web sayfasından sorumlu personel ile bilgilendirme toplantısı 

yapmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  



 

D- Bölüm ve Birim içi iletişimin yetersiz olması 

- Bölüm Başkanlarının ve yöneticilerinin paylaşımcı olması, 

- Bölümün sorunlarının rahatlıkla iletilebileceği ortam oluşturulması,  

- Bölüm Başkanlığı görevinin dönüşümlü olarak istekliler arasında sırayla yapılması 

gibi çözüm önerileri ilgililere sunulacaktır. 

 

E- Uluslararası Öğrencilerle ilgili yaşanılan sorunlar 

Ġletişim Sıkıntısı: Yabancı dil bilen kısmi zamanlı öğrencilerin enstitü ve 

uluslararası öğrencilerin fazla olduğu birimlerde görevlendirilmesi, 

Kayıt Tarihlerinin Düzensiz Olması: Devamsızlık süresi içerisinde (ilk 4 hafta 

içerisinde) kayıt yapılmasına riayet edilmesi.  

 

F- TÖMER belgesi alan öğrencilerin Türkçeye yeterince hâkim olmaması   
Farklı üniversitelerden TÖMER belgesi alan öğrencilerden bir kısmının Türkçeye 

yeteri kadar hakim olmadığından bu sorunlar yaşanmaktadır. Üniversitemiz 

dışından belge almış öğrencilere üniversitemizde de ayrıca Türkçe bilgisini ölçmek 

için ek bir sınav yapılması veya eğitimleri devam ederken ek kurs verilmesinin 

uygun olacağı 

 

G- Islak imzalı evrakların sıklıkla istenmesi 

Birimlerde imza karşılığı evrak duyurusunun gerekmedikçe yapılmaması bu tarz 

duyuruların EBYS üzerinden yapılmasının uygun olacağı 

 

H- Fiziki mekân yetersizliği 

Yeni açılacak birimler ile fiziki mekân yetersizliği sorunu ortadan kalkacağı 

beklenmektedir. (TOBB, Öğrenci Ġşleri, Sosyal Bilimler MYO binaları ) 

 

Gündem 2 Bir Önerim Var sistemine gelen önerilerin değerlendirilmesi 

Öneri/Karar 

- 2019 yılı başından itibaren “Bir Önerim Var” sistemine gelen öneriler toplantı 

gündeminin yoğunluğu ve zamanının kısıtlı olması nedeniyle değerlendirmeye 

alınamamış bir sonraki toplantıda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.  

- Bir Önerim Var sistemine gelen önerilerin Kalite Komisyonu ile elektronik 

ortamda paylaşılması 

Gündem 3 Paydaş Anketi 

Öneri/Karar 

Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Plan kapsamında dış paydaşlara yapılacak anket 

ile Kalite çalışmaları kapsamında yapılacak olan dış paydaş beklenti anketinin 

mükerrerliğe yer vermemesi açısından iki anketin komisyon üyesi Prof. Dr. Tahir 

KAHRAMAN tarafından birleştirilerek bir sonraki toplantıya kadar paydaşlara 

gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Gündem 4 
2019 yılı Kurum Ġç Değerlendirme Raporu (KIDR) hazırlama ekibinin 

belirlenmesi 

Öneri/Karar 

Raporu hazırlamak üzere gönüllülük esasına göre aşağıdaki gibi alt çalışma 

gruplarının oluşturulmasının uygun olacağına karar verilmiştir:  

 

a) Kurumsal Bilgiler :  Strateji Daire Başkanlığı  

b) Kalite Güvencesi: Dr.Öğretim Üyesi Bülent ORAL, Dr.Öğretim Üyesi 

Musa YILDIRIM, Öğr.Gör. Hülya ÖZÇAĞLAR EROĞLU 

c) Eğitim Öğretim: Prof.Dr Fatma Zehra TAN, Dr.Öğretim Üyesi Enes 

ÖZKÖK, Dr.Öğretim Üyesi Osman KURTER 

d) Araştırma Geliştirme: Doç. Dr. Kamil ARSLAN, Doç. Dr. Engin GEDĠK, 

Dr.Öğretim Üyesi Cumhur GÜNGÖROĞLU 

e) Yönetim Sistemi :  Strateji Daire Başkanlığı 



Gündem 5 Birim Kalite Temsilci/komisyonlarıyla çalışma toplantı yapılması  

Öneri/Karar 

13 Kasım 2019’da bu toplantının yapılmasının, toplantıya öğrenci dışındaki 

temsilci/komisyonun davet edilmesi, güncel olmayan komisyon üyelerinin 

güncellenmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

Gündem 6 Bir sonraki toplantı tarihi 

Öneri/Karar 
Bir sonraki toplantının 4 Aralık 2019 tarihi saat:15.00’da aynı yerde yapılması 

kararlaştırılmıştır 
 


