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Toplantı Prof. Emrah Orhun’nun konuşması ile başladı. Aşağıdaki konulara değinildi:










KİDR raporunda 3. bölüm üzerinde çalışacağız, değerlendireceğiz.
Gelecek hafta 4. bölüm üzerinde çalışacağız.
Mart sonuna kadar takvimde belirtildiği gibi hafta hafta ilerleyeceğiz.
GAÜ kalite güvencesi politikasının saptanması, kaynakların ortaya çıkması (el kitabı
gibi), ölçüm yöntemleri vs. Mart ayından sonra gündemimizde olacak.
Takvim üzerinde düşünce ve önerileri bekliyoruz.
Kalite güvence politikamızın ne olacağına, hangi mükemmellik modeline yöneleceğimize
Nisan ayında karar vereceğiz. Mükemmellik modelinin belirlenmesi sonrasında bu
konuda bilgilendirme, eğitim, liderlik eğitimi planlanması yapılacak.
Hangi modeli seçersek seçelim; eğitim ihtiyaçları olacak. EFQM, Baldridge ve ISO
modellerini düşünebiliriz. Yönetim kapsamında farklı modeller (ISO 9001 ve Çevre
Yönetimi standartı gibi) söz konusu olabilir.
Google drive’daki mevcut durumun şu an için uygun olduğuna hem fikir olundu.
Rapor ile ilgili gelen sık sorulardan bir tanesi sorulara evet/hayır gibi cevaplar verilip
verilemeyeceği ile ilgiliydi. Bu konuya açıklık getirildi; bu gibi yanıtlar yeterli değildir.
Kanıt gerekli.









KİDR raporunu yazarken, gerçekçi olmak, nelerin eksik olduğu ve mevcut durumun
saptanması açısından önemli. Durum saptaması hedefimiz.
Stratejik plan komisyonu kurulacak, yazışmalar/arşiv düzenleme mevcut değil, kurumsal
değil.
Mezunlar çok önemli. Aktif olması gerekmektedir.
Yönergeler, senato kararları vs kanıt olarak göstermek zorundayız. Varsa kanıtı
göstermeliyiz.
Komisyonların nasıl çalışacağı konuşuldu; 4 alt komisyon mevcut. Birim komisyonları
bilgileri alacak; süreci nasıl işleyelim, eylem planına koyalim, birim bilgileri nasıl
derleyecek gibi sorular soruldu.
Bu hafta araştırma ile ilgili bölümün sorularının yanıtlanması gerektiği aktarıldı. Hafta
başı komisyon bunu taslak olarak getirebilmeli.
Dekanlıklar ve yüksek okul müdürleri ile gerekirse konuşulup, konunun önemi
aktarılacak, destek vermeleri istenecek.

Bu kararlar alındı:
 Birim üyelerini alt komisyonların belirlemesine karar verildi.
 Öğrenci dekanlığının belirlediği öğrenci temsilcisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 Alt komisyonun bilgilerin derlemesini yapmasına, son halinin google drive’da
eğitim/oğretim sistemi alt komisyonu sayfasına eklemesine karar verildi.
 Cuma günü saat 17:00’ye kadar eğitim komisyonundan taslak beklendiği aktarıldı. Eksik
olanların tespit edilmesi açısından, gerçeği yansıtan özet bir derlemenin beklendiği
aktarıldı.
 Eğitim alt komisyonu Perşembe günü saat 15:00-17:00 de bir araya gelerek çalışmaya
karar verdi.
 Bir sonraki toplantının Pazartesi, 4 Mart 2019 saat 11:00 de yapılmasına karar verildi.

