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BAŞLIK 

Kalite Toplantı Tutanağı 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1. Kurumsal Akreditasyon programı hazırlık çalışması hakkında bilgilendirme. 

2. Müfredata bağlı olarak uygulanan AKTS ders bilgi paketlerinin güncellenmesi. 

3. Akademik personelin özgeçmiş bilgilerinin YÖKSİS tanımlanması ve Web sayfasında 

özgeçmiş bilgilerinin güncellenmesi. 

4. 2022-2023 Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak faaliyetle ile ilgili planlamanın 

yapılması. 

5. Kalite çalışmaları kapsamında  paydaş görüşlerine yer verilmesi. 

6. Sınıf danışmanlıklarına önem verilmesi ve bu konuda öğrenci görüşlerine yer verilmesi. 

7. Danışma kurulu üyelerinin güncellenmesi. 

8. Görüş ve Öneriler. 

 

KAPSAM 

“Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu 

Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesinin” 9/1-a maddesinde belirtilen Komisyon, her 

akademik yılda en az iki kez, ayrıca başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin üçte birinin yazılı 

isteği ile toplanır. Toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılır. '' hükmü gereğince fakültemiz 

Dekanı Prof. Dr. Cem ÇETİN başkanlığında kalite komisyonu üyeleri ile yapılan toplantı 

neticesinde aşağıda alınan kararların alınmasına;  

01-Kurumsal Akreditasyon programı hazırlık çalışmalarının başlanması. 

           Yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, 

toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem 

alma döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemi olan 

Kurumsal Akreditasyon programına fakültemizin dahil olması ve Akredite olabilmesi için 

hazırlık çalışmalarına başlanmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

02- Müfredata bağlı olarak uygulanan AKTS ders bilgi paketlerinin 

güncellenmesi. 

Müfredata bağlı olarak uygulanan fakültemiz bölümlerinde okutulan derslere ait 

program içeriği, tarihçe, kazanılan derece, kabul koşulları, üst kademeye geçiş, mezuniyet 

koşulları, mezun istihdam olanakları, ölçme ve değerlendirme, kaynakça vb. içeriklerde yer 

alan AKTS ders bilgi  verilerin eksik, uyumsuz olup olmadığı sürekli takip edilerek gerekli 

güncellemelerin zamanında yapılması ve bu konuda akademik personelin gerekli özeni 

göstermesi konusunda gerekli duyurunun yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

03- Akademik Personelin YÖKSİS  Veri Tabanı Girişi ve Akademik Personelin 

WEB sayfasında özgeçmiş bilgilerinin güncellenmesi. 

Üniversitemiz internet sayfasında fakültemiz web sayfasında yer alan Akademik 

Analizlere tam ve eksiksiz ulaşabilmesi ve verilenin doğru olarak yansıması için akademik 

personelimizin akademik çalışmalarını YÖKSİS bilgi sistemine girmeleri ve ayrıca Web 

sayfasında da özgeçmiş bilgilerinin girilmesi ve güncellenmesi için akademik personele 

gerekli duyuruların yapılmasına karar verildi. 

 



 

SÜLEYMAN DEMİREL 

ÜNİVERSİTESİ  

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

KALİTE TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 8 

Toplantı Tarihi 18.10.2022 

Toplantı Yeri FAKÜLTE 

Katılımcı Sayısı 10 

 

2 

 

4-2022-2023 Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak faaliyetlerle ilgili 

planlamaların yapılması. 

              2022-2023 Eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin bilgi, görgülerinin artırılması, 

derslere motivasyonlarının sağlanması ve derslerin daha verimli geçirilmesi için  söyleşi, 

etkinlik, turnuva, aktivite, sosyal faaliyetler gibi etkinliklerin yapılması için plan program 

yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

5- Kalite çalışmaları kapsamında paydaş görüşlerine yer verilmesi. 

             Fakültemiz kalite çalışmaları kapsamında sürece dahil olan iç paydaş (öğrenci, 

akademik ve idari personel) ve dış paydaş görüşlerine yer verilmesi, gerekli olan toplantı, 

anket vs. çalışmaların yapılması, istek, öneri ve şikayetlerin takip edilerek gerekli 

iyileştirmelerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

 6- Sınıf danışmanlıkları. 

 Üniversite hayatına başlayan öğrencilerimizi yükseköğretime ilişkin doğru 

bilgilendirmek, akademik ve mesleki olarak yönlendirmek; onların yükseköğretime ilişkin 

doğru tutum geliştirmelerini sağlamak üzere bağlı bulunduğu bölümün Akademik 

Danışmanlığını yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarının danışmanlık görevlerini 

aksatmadan yerine getirmelerine, öğrencilerin görüş ve önerilerini fakültemize iletmelerine 

oy birliği ile karar verildi. 

 

7- Danışma Kurulu Üyelerinin Güncellenmesi. 

            Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin 

Yönerge kapsamında Fakültemizce iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri 

geliştirmek amacıyla fakültemize çeşitli konularda tavsiye niteliğinde görüş ve öneri 

bildirmek üzere kurulan danışma kurulu üyelerinin güncellenmesi ve yeni üyeler 

eklenmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 
Prof.Dr.Cem ÇETİN                Doç.Dr. Mahmut ALP                   Doç.Dr. Hulusi ALP 

       Dekan                                 Dekan Yardımcısı Üye                  Dekan Yardımcısı Üye 

 

 

 

Doç.Dr.Mehmet KUMARTAŞLI          Doç.Dr.Osman PEPE         Doç.Dr. Olcay SALİCİ 

Bölüm Başkanı-Üye                                Bölüm Başkanı Üye         Bölüm Başkanı-Üye 

 

 

 

Doç.Dr.Gürhan SUNA           Arş.Gör.Fahriye Esra BAŞYİĞİT               Nazik ÖZDEMİR 

Bölüm Başkanı Üye              Araştırma Gör.Temsilcisi Üye                   Öğrenci Temsilcisi 

 

  (Raportör) 
                                                                                                                                Nihal KUTSAL 

                                                                                                                               Fakülte Sekreteri 
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TOPLANTI FOTOĞRAFLARI 
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