
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No: 2018/02 
Toplantı tarihi: 02/08/2018 
Toplantı Yeri: İKÜ 

Toplantıya katılanlar: 

Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu (Vekil Dekan) 

Dr. Öğretim Üyesi Cem Özışık 

Dr. Öğretim Üyesi Didem Özdoğan 

Dr. Öğretim Üyesi Sevcan Yağan Güder 

Mehmet Yazar (Öğrenci Temsilcisi) 

Toplantı gündemi: 
1. Fakülte kalite komisyon süreçlerine ilişkin paylaşım
2. İç ve dış paydaşlardan veri ve görüşlerin toplanması
3. Bölüm başkanları tarafından Dekanlığa iletilen Dış Paydaş ve Mezun isimlerinin

belirlenmesi
4. Web sayfasının kalite komisyonu çalışmalarına göre düzenlenmesi
5. Kalite komisyon çalışmalarına yönelik planlamalar, üyelerin istek ve önerileri.

Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantısı: 

1. Fakültenin kalite kültürünün oluşturulmasındaki kilit adımlar konusunda paylaşımlarda
bulunulmuştur.

2. Fakültenin iç paydaşları olan öğrencilerden toplanan anketlere, "odak grup görüşmeleri" de
eklenerek değerlendirilmesi konusu görüşüldü. Bunun yanında, dış paydaşlarla yürütülecek
odak grup toplantılarının da fakültenin özdeğerlendirme sürecine eklenmesine karar verildi.

3. Bölüm başkanları tarafından Dekanlığa iletilen Dış Paydaş ve Mezun isimleri belirlenmiştir.
Bununla birlikte dış paydaşlarla her akademik yıl içinde en az 3 kez olacak şekilde paydaş
toplantılarının yürütülmesine karar verildi.

4. Fakülte web sayfasına "Kalite Komisyonu" başlığı ile ilgili bir bölüm eklenmesine ve bu
başlık altında Kalite Komisyon Üyelerinin isimlerine, yürütülen kalite çalışmalarına ve
toplantı tutanaklarına yer verilmesine karar verildi.

5. Dilek ve görüşler alındıktan sonra toplantı tamamlandı. 2018-2019 akademik yılı başında
tüm fakülte öğretim elemanlarının ve idari personelin katıldığı "fakülte içi arama paylaşım
konferansı" yapılmasına karar verildi. Eylül ayı sonuna kadar yapılacak bu çalışmada,
fakültenin stratejik hedefleri ve geçmiş dönem çalışmalarının gözden geçirilerek, ilerleyen
yıllara yönelik stratejik hedeflerinin ve stratejik adımların YÖK yönergesi ile uyumlu olarak
güncellenmesine karar verildi.
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TOPLANTIYA KATILANLAR 

Komisyon Üyesi İmza 

Prof. Dr. Özge Ha cıfazlıoğ lu (Vekil Dekan
)

Dr. Öğretim Üyesi Cem Özışık

Dr. Öğ retim Üyesi Did em Özdoğan
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