
BİRİM KALİTE FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1-) Birim Kalite Komisyonunda alınan kararlardan uygulamaya geçenler var mı? 
Kanıtları web sayfasında sunuldu mu? 

• Her bölüme Bölüm Başkanı başkanlığında Kalite Kültür Takımları (KKT) oluşturulması

için bölümlere yazı gönderilmiştir (Kanıt 1).

• KKT’lerde görev alan her öğretim üyesine detaylı olarak KKT’nin görev tanımı

bildirilmiştir (Kanıt 2).

• Birim Danışma Kurulu üye listesi ve toplantı raporları eklenmiştir (Kanıt 3).

• Birim web sayfası güncellenmiştir (Kanıt 4).

• Fakülte sekreteri başkanlığında KKT kurulması, fakülte sekreterinin halihazırda Birim

Kalite Komisyonu’nda bulunmasından dolayı ihtiyaç duyulmamıştır. Bu durum öğrenci

temsilcisi bünyesinde oluşturulması planlanan KKT için de geçerlidir. Çünkü Birim

Kalite Komisyonu bünyesinde 1 öğrenci temsilcisi seçilmiş ve aktif olarak görev

yapmaktadır.

• İş birliklerinin sürdürebilirlik kazanması ve daha somut hale gelebilmesi için

protokoller hazırlanmaktadır (Migros, İş Bankası, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası

Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.).

• Ocak ayının sonuna kadar istenen Birim Öz Değerlendirme Raporu’nun doğru ve

eksiksiz olarak hazırlanabilmesi için bölümlerden kendi raporlarını 27 Aralık 2021

Pazartesi gününe kadar göndermeleri için resmi yazı yazılmasına karar verilmiştir.

• Tanımlanmış olan program yeterlikleri, öğrenme çıktıları/kazanımları ve ders bilgi

paketlerine iibf.sdu.edu.tr adresinden ulaşılması sağlanmıştır (Kanıt 5).

• Bölüm başkanı/yrd. ve birimdeki kalite temsilcilerinin istenen sunumu doğru ve

eksiksiz yapabilmesi amacıyla 7 Eylül 2021 Salı günü saat 14:30’da tüm bölüm başkanı,

yardımcısı ve kalite temsilcilerinin çağırılacağı bir toplantı gerçekleştirilecektir (Kanıt

6 - Toplantı, 26.10.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir).

• Her bölümden 2017 yılından itibaren yapılmış olan Toplumsal Katkı faaliyetlerinin

listesi istenmiştir. Bu listelerin Kalite Ofisi’ne son bildirilme tarihi 15/08/2020 olarak

belirlenmiştir (Kanıt 7).

https://drive.google.com/file/d/1m7sK7LmF1Ci7KEk2bQgqg_x9IzM0vP-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C50ltB0dyeCzhe_QG9AuCLattCJE-wvs/view?usp=sharing
https://iibf.sdu.edu.tr/tr/birim-kalite-calismalari/birim-kalite-calismalari-13639s.html
https://iibf.sdu.edu.tr/tr/
https://iibf.sdu.edu.tr/tr/haber/4-sinif-ogrencilerimizin-dikkatine-35639h.html
https://iibf.sdu.edu.tr/tr/haber/is-deneyimleme-ve-ise-alim-programi-idiap-cercevesinde-firmalarla-protokol-gorusmeleri-devam-ediyor-29512h.html
https://iibf.sdu.edu.tr/tr/haber/is-deneyimleme-ve-ise-alim-programi-idiap-cercevesinde-firmalarla-protokol-gorusmeleri-devam-ediyor-29512h.html
https://link.sdu.edu.tr/CCRJmOaP
https://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/5-kalite-toplantisi_26-10-2021-31122021.pdf
https://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/5-kalite-toplantisi_26-10-2021-31122021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1PHJZEYCjPO2d8UhOYHIAKwuSxSPUssEh/view?usp=sharing


2-) Birim Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar ilgili kurul/komisyonlarda 

görüşüldü mü? Kanıtları var mı? PUKÖ kapsamında süreç tamamlandı mı? 

• Birim Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar gerçekleştirilmiştir. Bu 

bağlamda Birim Danışma Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı seçilmiştir (Kanıt 8).  

• Birim Danışma Kurulu üyeleri ile birlikte webinarlar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

etkinlikler ve kararların kanıtları, İİBF Instagram sayfası ve Birim Danışma Kurulu 

raporunda sunulmuştur (Kanıt 9). 

 

3-) Akademik süreçlerle ilgili paydaş görüşleri ilgili komisyonlarda görüşüldü mü? 

Kanıtları var mı? PUKÖ kapsamında süreç tamamlandı mı? 

• Bu süreçle ilgili düzenlemeler devam etmekte olup; gerekli planlamalar yapılmaktadır. 

 

4-) Öğrenci görüşleri ilgili komisyonlarda görüşüldü mü? Kanıtları var mı? PUKÖ 

kapsamında süreç tamamlandı mı? 

• Bu süreçle ilgili düzenlemeler devam etmekte olup; gerekli planlamalar yapılmaktadır. 

 

5-) SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sisteminde, birime ilişkin program amaçları, çıktıları ve 

programların TYYÇ ile uyumu belirtildi mi? 

• Birimlerde yürütülen programların amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) 

oluşturulmuş, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumu 

belirtilmiş, kamuoyuna ilan edilmiştir (Kanıt 10). 

• Diğer bölümlerin de benzer uygulamaları bulunmakta olup bölümlerimizde eğitim 

öğretime yönelik iç ve dış paydaşların görüşleri alınması ve buna göre gerekli 

güncellemelerin yapılması planlanmaktadır. 

 

6-) Öğrenciye mezun olduğu anda program çıktılarının ne oranda kazandırıldığı 

ölçülüyor mu? 

• Fakültemizdeki öğrenciler mesleki deneyimlerinin artırılmasına yönelik zorunlu staj 

uygulamasına tabi tutulmaktadır. Öğrencilerin staj yaptıkları kurum ve kuruluşlardan 

öğrenci değerlendirme formu ve kurum görüşlerini barındıran geri bildirimler 

alınmaktadır. Alınan geri bildirimler kapsamında öğrencilere staj öncesi bilgilendirme 

eğitimleri verilmektedir (Kanıt 11 - Sağlık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve 

Sosyal Hizmet bölümü staj programları). 

https://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/birim-danisma-kurulu-toplantisi-1-09022022.pdf
https://www.instagram.com/p/CMIPM2AhTyl/
https://drive.google.com/file/d/1mYt4aeE4GvUc6sVWK5ExktreFT9Naz1I/view
https://drive.google.com/file/d/1IJfSlUd-I00XYEJEDzxyCMAaH6OD3_I8/view


7-) 2020 yılında yapılan çapraz akran değerlendirmesiyle ilgili birim düzeyinde 

iyileştirmeler yapıldı mı? 

• Çapraz akran değerlendirmesiyle ilgili toplantı yapılmıştır. İlgili toplantı tutanağı, 

birimimiz web sitesinde sunulmuştur (Kanıt 12). Bununla birlikte çapraz akran 

değerlendirmesi sonuçları bölüm başkanlıklarıyla paylaşılmıştır. 

 

8-) Dezavantajlı gruplara (engelli, yoksul, yabancı uyruklu vb.) yönelik planlama ve 

uygulamalar var mı? 

• Bölümler bünyesinde öğretim üyeleri dezavantajlı öğrencilere kolaylık sağlanmaktadır 

(Kanıt 13 - Sınav kağıtlarının ilgili dezavantajlı öğrenciye özel olarak hazırlanması). 

• Fakülte bünyesinde dezavantajlı öğrenciler ve öğretim üyelerine yönelik süreçler, birim 

öz değerlendirme raporunda sunulmuştur (Kanıt 14 - Otopark imkanları, lavabolar, 

rampa ve asansör). 

• Birimimizde görev yapan Arş. Gör. Mehmet MAZAK koordinatörlüğünde yabancı 

öğrenci ofisi kurulmuştur (Kanıt 15).  

• Yabancı ve dezavantajlı öğrencilerle daha iyi iletişim kurulabilmesi adına öğrenci 

temsilcisi seçilecektir. 

 

9-) Toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin uygulama örnekleri var mı? Kanıtları mevcut 

mu? Süreç PUKÖ kapsamında tamamlandı mı? 

• Toplumsal Katkı faaliyetleri kapsamında birimimizce gerçekleştirilen çeşitli 

uygulamalar bulunmaktadır.  

• Dolaplar Ayaklandı (Kanıt 16),  

• Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet (Kanıt17),  

• Bir Gülücük - Bir Gelecek (Kanıt 18), 

• Çobanisa Köyü Ekoturizm Altyapısına Yönelik Fizibilite Raporu (Kanıt 19), 

• MÜSİAD Viyana Üyelerine Eğitim (Kanıt 20), 

• Isparta'nın Unutulan Yöresel Lezzetlerinin Gastronomi Turizmine 

Kazandırılması (Kanıt 21). 

 

10-) Birimde SDÜ Uluslararasılaşma Politikası ve 2021-2025 Stratejik Planı 

doğrultusunda yürütülen uluslararasılaşma faaliyetleri var mı? 

• ERASMUS ve MEVLANA değişim programları kapsamında öğrenci alımımız 

https://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/2-kalite-toplantisi_06-08-2021-31122021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1crPaHBx9NBqY1yqygK8L38lCw4VO8TyP/view
https://drive.google.com/file/d/1PyWHtDVAReO2sPYYhubZAeyJlgfRs3cp/view
https://drive.google.com/file/d/1N03nPPLiEve5Nn4uqq07e21WzV7EOlzI/view?usp=sharing
https://link.sdu.edu.tr/CxKTNVay
https://drive.google.com/file/d/1lMBEAh6EbOBXw1j5kWl-1iQ3o8RTeWL6/view?usp=sharing
https://w3.sdu.edu.tr/haber/8308/bir-gulucuk--bir-gelecek-koy-okulu-otobusu-cocuklar-icin-yollarda
https://iibf.sdu.edu.tr/tr/haber/cobanisa-koyu-ekoturizm-altyapisi-fizibilite-raporu-projesinin-ilk-istisare-toplantisi-gerceklestirildi-29391h.html
https://w3.sdu.edu.tr/haber/10580/sduden-musiad-viyana-uyelerine-egitim
https://iibf.sdu.edu.tr/turizmisletmeciligi/tr/haber/gastronomi-projesi-alan-arastirmasi-b04-36514h.html


bulunmaktadır. 

• Birimimizdeki bölümlerce 2023’e kadar devam eden KA103 ve KA107 projeleri 

yürütülmektedir (Kanıt 22).  

• Öğretim üyelerimiz, değişim programları kapsamında öğretim hareketliliğine 

katılmaktadırlar (Kanıt 23). 

• İngilizce İşletme Bölümü aktif olarak öğrenci alımı yapmaktadır. Söz konusu bölümün 

aktif 84 öğrencisi bulunmaktadır. Finans ve Bankacılık İngilizce programı için 

çalışmalar sürmektedir. 

• Fakültemiz araştırma görevlilerine yabancı dil eğitimi verilmiştir. 

• Fakültemiz bünyesinde uluslararasılaşma kapsamında 2 yabancı öğretim üyesi görev 

yapmaktadır (Kanıt 24). Üçüncü bir öğretim üyesinin dahil olması planlanmaktadır.  

• 2021-2022 eğitim öğretim dönemindeki aktif yabancı öğrenci sayısı 402’dir. 

 

11-) Birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği, akademik, idari vb. süreçlere ilişkin, 

PUKÖ döngüsü kapsamında tanımlanan özgün, sistematik, sürdürülebilir ve örnek 

gösterilebilir uygulamaları var mı? 

• Bu süreçle ilgili düzenlemeler devam etmekte olup; gerekli planlamalar yapılmaktadır. 

https://drive.google.com/file/d/195nMQux1Vosnz1Zh3lmxRG1sUtIiU2c-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ME_F3ypP9otjEJb-cQtWszRNUX8SuA6o/view?usp=sharing
https://w3.sdu.edu.tr/personel/09599

