
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No    : 2020/03 

Toplantı tarihi: 14.09.2020 

Saat    : 13:00 

Toplantı Yeri: Skype/Çevrimiçi 

Toplantıya Katılanlar 

1) Prof. Dr. Rauf YILDIZ 
2) Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA  
3) Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal GÜNDÜZ 

 

Toplantı Gündemi 

1. Kalite çalışmaları için strateji belirlenmesi 
2. 1.sınıf öğrencileri için oryantasyon çalışmalarının planlanması 
3. Ders akademik paketlerinin güncellenmesi 
4. Ders programlarının düzenlenmeye başlanması 
5. CATS v.3.0 hakkında bilgi verilmesi ve sınavlarda dikkat edilecek hususların 

belirlenmesi 
6. Üyelerin istek ve önerileri 

 

Eğitim Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantısı: 

1. Kalite çalışmaları gözden geçirilerek 2020-2021 Akademik Yılı için stratejiler 
belirlendi. Özellikle yüz yüze öğretim yapılamayacak olmasının öğrencilerle iletişimi 
engellememesi adına bölüm başkanlıklarına büyük sorumluluk düştüğü ve 
öğrencilerden sürece ilişkin sürekli dönüt alınmasının önemi vurgulandı. Bu sayede 
sorunların büyümeden çözümü niteliği artırmak için temel strateji olarak belirlendi.  

2. Fakülteye yeni kayıt olan öğrencilerin adaptasyon sürecini hızlandırmak ve 
kolaylaştırmak için bölümlerin oryantasyon sunum çalışmalarını uzaktan eğitim 
sürecini dikkate alarak düzenlemelerine karar verildi.  

3. Ders bilgi paketlerinin uzaktan öğretim sürecine uygun şekilde güncellenmesi 
gerekliliği belirtildi. Bu doğrultuda ders izlencelerin mutlaka CATS sistemine 
yüklenmesine, izlencede kullanılacak tekniklerin ve gerekli olan donanım bilgisinin 
yer almasına, dersin ölçme-değerlendirme süreci düzenlenirken uzaktan eğitimin 
dikkate alınarak belirlenmesine karar verildi.  

4. Bölümlerin, güz dönemli ders programları ile ilgili genel bilgilerin düzenlenmesine 
yönelik çalışmalarına başlamalarının önemi vurgulandı. Bu bağlamda bölümlerden, 
öğretim elemanlarının vermek istedikleri derslere ilişkin tercihlerini, açılması 
planlanan seçmeli derslere ilişkin bilgileri vs. belirleyerek güz dönemi ders 
programlarını planlamaya başlamalarının istenmesine karar verildi.  

5. Yeni cats sistemi ile ilgili sorun yaşanmaması için öğrenci ve öğretim üyeleri ile 
kullanım videolarının ve sıkça sorulan sorular belgesinin paylaşılmasına karar verildi. 



Ölçme değerlendirme süreci ile ilgili olarak 2019-2020 Bahar döneminde belirlenen 
sınav uygulama ilkelerinin Güz dönemi için de geçerli olmasına kara verildi.  

6. Dilek ve görüşler alındıktan sonra toplantı tamamlandı. 
 

 

 

TOPLANTIYA KATILANLAR 

 

Komisyon Üyesi             İmza 

 

Başkan (Dekan)   Prof. Dr. Rauf YILDIZ     

 

 

Üye    Doç. Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA  

  

 

Üye    Dr. Öğr. Üyesi Gülten Feryal GÜNDÜZ 

 


