
BÖLÜM SÜREKLİ GELİŞTİRME KOMİSYONLARI 

 

BÖLÜM KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Kalite Güvence Sisteminin geliştirilmesi konusunda komisyonlar oluşturulmasına yönelik 

Bölüm Kuruluna öneriler sunar ve komisyonların çalışma sonuçlarının kalite çevrimlerinde 

kullanılmasını denetleme görevlerini yürütür. 

❖ MÜDEK komisyonları arasında bağlantı kurarak yapılan faaliyetler ile ilgili 

koordinasyonu sağlar. 

❖ Komisyonların raporlarını inceler, bu raporların Bölüm Akademik kurulunda 

tartışılmasını, olgunlaştırılmasını ve geri beslemede kullanılmasını sağlar. 

❖ Fakülteye, Üniversiteye ve Mesleki Kamuoyuna bölümün Kalite Güvence Sistemine ilişkin 

çalışma raporlarını sunar, çalışmaları tanıtır. 

❖ Bölümün Uluslar arası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için bölümü hazır tutar. Bölümün 

Öz Değerlendirme Raporunun güncelliğini sağlar. 

❖ Bölüm kurulu ile 6 (altı) ayda bir ortak yapılan toplantıda yazılı dokümanlara dayalı olarak 

çalışmaları hakkında bilgi verir. 

❖ Danışma kurulu toplantılarını organize eder, gündemi belirler. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Doç. Dr. Aytaç AYDIN            

Üye: Prof. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR  

Üye: Doç. Dr. Derya USTAÖMER 

Üye: Dr. Öğr. Üyesi. İbrahim YILDIRIM 

Üye: Arş. Gör. Özlem BOZDOĞAN BALÇIK 

Üye: Arş. Gör. Uğur BİLGİN 

 

EĞİTİM GELİŞTİRME KOMİSYONU 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Bölüm programı eğitsel hedeflerinin ve çıktılarının gerçekleştirilmesi ve en iyi düzeye 

çıkarılması konusunda faaliyet gösteren bir komisyondur. 

❖ Ders içeriklerindeki boşlukları ve tekrarları izler ve azaltılmaları konusunda önermelerde 

bulunur. 

❖ Bölüm misyonu ve vizyonunu gözden geçirerek Üniversitenin, Fakültenin misyonu ve 

vizyonu ile uyumlu bir misyon ve vizyonun ifadesi taslağı hazırlar. 

❖ Bölümün program eğitim amaçlarını ve çıktılarını ifade eden bir taslak hazırlar. Bu 

çalışmada, yurtiçi ve yurtdışı benzer bölümlerin çalışmalarından da dil ve ifade yönünden 

yararlanılabilir. 

❖ MÜDEK KAK ile eşgüdüm halinde eğitim çalıştaylarını planlar. 

❖ Eğitim çalıştayları ve danışma kurulu toplantılarının sonuçlarının eğitim programına 

yansıtılmasını planlar. 



KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Dr. Öğr. Üye. Kemal ÜÇÜNCÜ  

Üye: Prof. Dr. Ümit Cafer YILDIZ  

Üye: Prof. Dr. Hüseyin KIRCI     

Üye: Prof. Dr. Semra ÇOLAK 

Üye: Prof. Dr. Sedat ONDARAL 

 

BİLİŞİM KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Bilgisayar, yazılım ve donanım ihtiyacını belirler, 

❖ Bölümün dış dünyayla iletişimini sağlayacak sanal doku sayfası hazırlar ve günceller, 

❖ Kalite süreçlerindeki anket verilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar, 

❖ Anketler için sanal doku tabanlı anket veri giriş sistemi kurar ve çalışmasını sağlar, 

❖ Akreditasyon sürecine ilişkin bütün veri ve dokümanları elektronik formata dönüştürür ve 

saklanmasını sağlar. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ  

Başkan: Prof. Dr. İsmail AYDIN  

Üye: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM 

Üye: Arş. Gör. Dr. Aydın DEMİR 

 

BÖLÜM TANITIM KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Mesleğin aday öğrenciler, toplumun değişik kademeleri ve diğer disiplinler nezdinde 

tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur, 

❖ Bölüm tanıtım kitapçığı hazırlar, basar ve dağıtır, 

❖ Yeni giren öğrenci anketlerini yürütür ve raporlar, 

❖ Oryantasyon etkinliklerini düzenler, 

❖ Bölümün periyodik olarak kamuoyu gündemine gelmesini sağlar, 

❖ Bölüm logosu oluşturur, 

❖ Bölüm etkinliklerinin kamuoyuna duyurulmasını sağlar, 

❖ Bölümü tanıtıcı video ve sunumlar hazırlar; bunları ilgili kamuoyuna ve rehberlik 

uzmanlarına ulaştırır. 

❖Fuar vb. etkinliklerde bölümün tanıtılması için faaliyetler düzenler 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Prof. Dr. Ümit Cafer YILDIZ 

Üye: Prof. Dr. Sedat ONDARAL 

 

 

 



ETKİN ÖĞRETİM TEKNİKLERİ KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Öğrenme ve öğretme süreçlerinin program eğitim amaçları ve çıktıları bağlamında 

geliştirilmesini planlar, 

❖ Öğrenme ve öğretme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik anketler hazırlar ve yapar, 

❖ Etkin eğitim tekniklerinin kullanımı konusunda öneriler geliştirir, 

❖ Ders verme yöntemleri, aktif öğretim, resmi olmayan ekip çalışması, proje yönelimli öğretim 

vb. tekniklerin seminerler aracılığı ile yürütülmesini sağlar. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU  

Üye: Doç. Dr. Samet DEMİREL 

Üye: Arş. Gör. Özlem BOZDOĞAN BALÇIK 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE MEZUNLAR KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Yeni öğrencilere oryantasyon programı düzenler. 

❖ Mezun öğrencilerle bağlantıları sağlar ve öğrencilerin iş ve staj imkanlarını artıracak 

faaliyetlerde bulunur. 

❖ Personel birlikteliği ve dayanışmayı artırıcı faaliyetler yapar. 

❖ Çalışma raporlarını KAK’a sunar. 

❖ Bölüm içinde yapılan bilimsel etkinliklerden sektörel kuruluşlara, sektörel kuruluşlardaki 

etkinlikleri ise bölüm içerisindeki öğrencilere, öğretim elemanlarına tanıtılması için gerekli 

etkinlikleri düzenler. 

❖ Aktif bir danışmanlık hizmeti için gerekli çalışmaları organize eder. 

❖ Mezun günleri düzenleyerek mezunlar ve öğrenciler arasında etkileşim sağlar. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ  

Başkan: Prof. Dr. Sibel YILDIZ 

Üye: Prof. Dr. Semra ÇOLAK 

Üye: Prof. Dr. Turgay ÖZDEMİR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATUVAR VE ALT YAPI KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Bölümün altyapı envanterlerini tutar, programın altyapısının MÜDEK ölçütlerine uygun 

olarak gelişmesini sağlar. Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları altyapı 

uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirir ve görüş belirtir. 

❖ Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların envanterlerini çıkarır. 

❖ Laboratuvarların eğitim-öğretim, araştırma ve diğer amaçlarla kullanılma ilkelerini belirler, 

yönergeler biçiminde öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer ilgililere duyurur. 

❖ Laboratuvarların akreditasyon süreçlerini araştırır, bu konuda önerileri hazırlar, KAK’a 

sunar. Bu çerçevede Fakülte ve üniversitedeki ilgili çalışmalarda bölümü temsil eder. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Prof. Dr. Esat GÜMÜŞKAYA  

Üye: Prof. Dr. Cenk DEMİRKIR 

Üye: Doç. Dr. Özlem ÖZGENÇ 

Üye: Arş. Gör. Bilge YILMAZ 

Üye: Arş. Gör. Uğur BİLGİN 

 

ÖĞRENCİ SEKTÖR İLİŞKİLERİ VE STAJ KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Bölüm, kamu kurumları ve özel firmalar ile bölüm öğrencileri arasındaki iletişimi sağlar, 

❖ Stajların etkin bir şekilde sürdürülmesi ve denetimini sağlar, 

❖ Meslek odasıyla öğrenci iletişimini temin eder, 

❖ Stajların program öğrenim çıktılarına uygunluğunu sağlar, 

❖ Staj defterlerini değerlendirir. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Gaye KÖSE DEMİREL 

Üye: Arş. Gör. Özge Nur ERDEYER 

Üye: Arş. Gör. Abdullah Uğur BİRİNCİ 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında 

inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygular, 

❖ Akademik Bölüm kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme 

tekniklerine uygunluk açısından inceler ve görüş belirtir, 

❖ Anketlerin ne zaman yapılacağı, nasıl değerlendirileceğini tasarlayıp akademik kurula sunar, 

❖ Öğretim elemanı değerlendirme anketlerini hazırlar, uygular, değerlendirir ve raporlar, 



❖ Ders dosyalarını izler, eksiklikleri bildirir, 

❖ Bölüm amaç ve çıktılarını ölçmek ve değerlendirmek için gerekli yöntemleri belirler ve 

uygular, 

❖ Ölçme sonuçlarını değerlendirir ve MÜDEK Akreditasyon komisyonuna iletir 

❖ MÜDEK Akreditasyon komisyonu ile iletişim halinde olur. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ 

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM  

Üye: Doç. Dr. İlker AKYÜZ 

Üye: Doç. Dr. Aytaç AYDIN 

 

TASARIM VE EKİP ÇALIŞMASI KOMİSYONU 

 

GÖREV TANIMI VE SORUMLULUKLARI 

❖ Bölüme ilişkin tasarım konusunda öneriler getirir, 

❖ Ekip çalışmasının yaygınlaşması için çalışmalar yapar, 

❖ Bölüm derslerinin “tasarım ve ekip çalışması” esaslarına göre yürütülmesi yönünde 

çalışmalar yapar, 

❖ Tasarım Projesi ve Uygulama (Saha) Çalışmalarında öğrenim kalitesinin artırılmasını 

sağlar, 

❖ Programa uygun proje veri tabanı kurar ve sürekli geliştirir, 

❖ Bunlara ilişkin anketler yapar ve raporlar. 

 

KOMİSYON ÜYELERİ  

Başkan: Prof. Dr. Semra ÇOLAK  

Üye: Prof. Dr. Hüseyin KIRCI 

Üye: Prof. Dr. Ümit Cafer YILDIZ 

Üye: Dr. Öğr. Üye. Kemal ÜÇÜNCÜ 

 


