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Toplantıya Prof. Emrah Orhun yaşadığımız talihsiz yangından bahsederek giriş yaptı.
Bu olaydan ders alabileceğimize değindi. Daha sonra Arizona Üniversitesinin
ziyaretine değindi. Üniversitemizin uluslararasılaşma konusunda yazılı bir
dökümanının olmadığını aktardı.
GAÜ KİDR raporundaki sorulara fakülte ve okulların kurumsal ve birimsel düzeyde
bakabileceğine değindi ve örnekler verdi. Soruların kurumsal ve birimsel düzeyde
cevaplanabileceğini aktardı.
Gündem üzerinden devam edildi. Bölüm 3 ve 4’ün komisyon derlemelerine değinildi.
Bölüm 5’in taslak çalışmasının beklendiği aktarıldı.
Kurumsal bir arşivleme ve yazışma sisteminin olmadığı aktarıldı. Bazı fakültelerin bu
soruna kendi içlerinde çözüm getirdiği ancak kurumsal ölçekte bir sistem olmadığı
aktarıldı. Raporun son bölümü olan değerlendirme bölümünde toplanan tüm bilgiler
derlendikten sonra zayıf ve güçlü yönlerimizi tespit edebileceğimiz; yeni dönemde ise
tüm paydaşların temsil edildiği bir ortamda bu sorunlara yönelik çalışmalara
başlayacağımız aktarıldı.
Paydaş katılımı ile kalite güvencesi el kitabı; kalite güvencesi politikasının
tanımlanması gibi konulara yeni dönemde ağırlık verilecek.
Dr. Murat Akkaya, eğitim alt komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Bilgilerin derlenmesi sonucunda ortaya çıkan grafik hakkında konuştu.
Ortaya çıkan tablo sonucunda komisyon üyeleri; boş bırakılan soruların yanıtının
“YOK” olmadığı yönünde görüş bildirdi. Bu durumda, kurumsal ölçekte cevabı
“VAR” olduğu bilinen sorulara eğitim alt komisyonunun cevap verme yetkisi verildi.

Ayrıca, eğitim alt komisyonunun sorunun kurumsal veya birimsel ölçekte olup
olmadığına karar verebilme yetkisi verildi.
Eğitim alt komisyonu perşembe günü toplanıp bilgileri derleyerek son halini Google
Drive’a yükleyeceğini ve Pazartesiye kadar komisyon üyelerinin aktaracağı herhangi
bir güncellemeyi yansıtacaklarını aktardı.
Araştırma alt komisyonu bilgi verdi. Boş bölümler olduğu ve henüz 7 birimin dönüş
yaptığını aktardı.
Araştırma konusunda yapılan calışmaların, küçük bile olsa, komisyona bildirilmesi
istenildi.
Fakültelerin bir araştırma merkezi varsa ancak ne sebeple etkinleştirilemiyorsa bunun
belirtilmesinde fayda olduğu aktarıldı.
Yapılan çalışmaları, araştırmaları ileriye taşıyacak bir sistem olmamasına değinildi.
Sürdürebilirlik yok. Böyle bir yapılanma yok.
Araştırma yapılmıyor. Geçmişte yaşanılan bazı durumların araştırma yapılmasına
engel oluşturduğu aktarıldı. Bu gibi durumların ve örneklerin rapora yansıltılmasında
fayda olduğu konusunda hem fikir olundu.
Kalite Güvence alt komisyonunun Bölüm 2 calışmalarına başlaması ve bilgileri
sisteme yüklemesine karar verildi.
Bir sonraki toplantının 18 Mart 2019 saat 11:00 de yapılmasına karar verildi.

