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 Gündem BaĢlıkları 

 1- 2016 yılı kurum iç değerlendirme raporu hazırlık çalıĢmaları 

 2- Üniversitemizde kalite çalıĢmaları yaygınlaĢtırılması 

 

 1.Gündem BaĢlığı 

2016 yılı kurum iç değerlendirme raporu hazırlık çalıĢmaları  hakkında 

görüĢülmesi,  Üniversitemizde kalite çalıĢmaları yaygınlaĢtırılması  için 

yapılacak iĢ ve iĢlemler 

Kararlar  

ÖNERĠLER 

-Stratejik plan hazırlık çalıĢmalarında hedeflerin somut, ulaĢılabilir, anlaĢı labilir bir dilde olması 

-Anketlerin (Öğrenci Memnuniyet Anketi, Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi, Personel 

Memnuniyet Anketi düzenli bir Ģekilde yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için 

komisyon oluĢturulması) (komisyon oluĢturulmuĢ olup gerekli anketler hazırlanmıĢtır.) 

-Oryantasyon çalıĢmalarının düzenli yapılıp yapılmadığı hakkında birimlerden sağlıklı bilgi alınması 

veya bu çalıĢmaların toplu bir Ģekilde konferans salonunda yapılması  

-Kalite çalıĢmalarını daha aktif hale getirmek ve kurulun yılda 2 kez toplanması 

-Üniversitemizde kalite yönetimi ile ilgili seminer vermek 

-Birimlerde DanıĢma Kuralları aktif çalıĢıp çalıĢmadığı hakkında 

-Mezun takip sistemi daha aktif nasıl çalıĢtırılabilir? 

 

ĠYĠLEġTĠRMEYE YÖNELĠK DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI 

-Üniversitemizde stratejik planında ve performans programında yer alan hedeflerin ve performans 

göstergelerinin hedeflenen düzeyden olumsuz olarak farklılık göstermemesi, yürütülen faaliyetlerin 

yükseköğretim alanındaki düzenlemelere uygun bir Ģekilde yerine getirilmesi için Ġç Kontrol ve Risk 

Değerlendirme ÇalıĢmaları yapılmıĢtır 

-Üniversite bünyesinde gerçekleĢtirilen Eğitim-Öğretim ve araĢtırma faaliyetlerinin nitelik açısından 

değerlendirilmesine yönelik etkili bir mekanizma bulunmamaktadır 

-Öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayılarının yüksek olması eğitim öğretim süreçlerindeki 

verimliliğin artırılabilmesi için öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısında iyileĢtirme sağlanması 

gerekmektedir. Mezunlarla iletiĢimin geliĢtirilmesi ve alınacak geri bildirimlerin eğitim öğretim 

süreçlerine yansıtılması gerekmektedir. Öğrenci sayısını dikkate alarak fiziksel mekanların ve 

laboratuvar imkanlarının sayısının artırılması gerekmektedir. 

-Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle araĢtırma geliĢtirmeye ayrılan zaman 

yetersizliği nedeniyle araĢtırma performansı istenen düzeyde değildir  

-AraĢtırma geliĢtirme faaliyetlerinin finansmanında üniversite dıĢından sağlanan kaynakların 

artırılması için çalıĢmalar yapılması gerekmektedir. 

-Kurumda belirlenen vizyon ve misyonun etkililiğinin gözden geçirilerek çıktılarının ölçülmesine 

iliĢkin yaklaĢımlar ve eğitim öğretim faaliyetleri ve bunların çıktılarının karĢılaĢtırılması noktasında 

standart bir yaklaĢımın geliĢtirilmesi gerekmektedir. 



 


