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TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 13 

Tarih ve Saat: 23.11.2021 

                           9.00-11.00 

 

Yer: Çevrim içi Toplantı (Zoom) 

Toplantı Konusu  Kalite Komisyonu      

Toplantı Başkanı  Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK     

Toplantı Raportörü Hilal ŞAHİN 

 

Katılımcılar 

Üye Unvan Katılım Durumu 

Prof. Dr. Ömer CERAN Rektör V. Katıldı 

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Kalite Komisyon Koordinatörü Katıldı 

Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY Öğretim Üyesi Katıldı 

Prof. Dr. Hakan TOZAN Öğretim Üyesi Katıldı 

Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU Öğretim Üyesi Katıldı 

Prof. Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL Öğretim Üyesi Katılmadı 

Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU Öğretim Üyesi Katıldı 

Doç. Dr. Ülkü TOSUN Öğretim Üyesi Katıldı 

Doç. Dr. Üyesi Şule AYLA Öğretim Üyesi Katılmadı 

Doç. Dr. Hüseyin ALPTEKİN Öğretim Üyesi Katıldı 

Doç. Dr. Feyza DEREKÖY Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÇOLAK Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin 
ALACA 

Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞLAYICI Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal KALAYCI OFLAZ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre 
EYÜPOĞLU 

Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Saadet UĞURLU Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Esra ALAN AKCAN Öğretim Üyesi Katılmadı 
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Katılımcılar 

Üye Unvan Katılım Durumu 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Necmettin 
ARIBAŞ  

Öğretim Üyesi Katıldı 

Dr. Öğr. Üyesi Melis Almula 
KARADAYI 

Öğretim Üyesi Katıldı 

Öğr. Gör. Çiğdem TAŞKIN GEÇMEN Öğretim Elemanı Katılmadı 

Öğr. Gör. Derya TUĞLU Öğretim Elemanı Katılmadı 

Öğr. Gör. Kerime Fatma GÜNTÜRK  Öğretim Elemanı Katıldı 

Öğr. Gör. Halil YORULMAZ Öğretim Elemanı Katıldı 

Harun GÜLAY Kalite Akreditasyon Ofis Sorumlusu Katıldı 

Orhan DEMİR Kalite Akreditasyon Uzmanı Katıldı 

Sezen YAĞOĞLU Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı Katıldı 

Hilal ŞAHİN Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı Katıldı 

Berinay ASİL  Öğrenci Konseyi Temsilcisi Katıldı 

Tunahan ANNAÇ Öğrenci Konseyi Temsilcisi Katılmadı 

Ceyda YAMAN Öğrenci Konseyi Temsilcisi Katıldı 

 



 

KA-F001-R1  20.03.2020 

Görüşülen Konular:  

 
1. Sezen YAĞOĞLU tarafından Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik konulu sunum yapıldı; 

• Yönetmelik maddelerinde yapılan değişiklikler aktarıldı, 
o Tanımlarda yapılan değişiklikler; 

➢ Kurumsal Dış değerlendirme Programı, 
➢ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu, 
➢ Ara Değerlendirme tanımının eklenmesi, 
➢ Ara Değerlendirme Raporu tanımının eklenmesi, 
➢ Değerlendirme süreçleri tanımının eklenmesi, 
➢ İzleme Programı tanımının eklenmesi, 
➢ İzleme Raporu tanımının eklenmesi, 
➢ Kurumsal Akreditasyon Programı tanımının eklenmesi, 
➢ Kurumsal Akreditasyon Raporu tanımının eklenmesi, 
➢ YKS tanımının eklenmesi. 
➢ Dış Değerlendirme tanımı değerlendirme süreci olarak güncellenmesi, 
➢ Bir önceki iç ve dış değerlendirme tanımı önceki değerlendirme süreci olarak 

güncellenmesi. 
o Kurumsal Dış Değerlendirme başlığına yeni maddeler eklenmesi; 

➢ Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim 
kurumları, değerlendirme yılını izleyen en erken ikinci yıl Kurul tarafından izleme 
programına dahil edilmesi, 

➢ Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilen 
yükseköğretim kurumları bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl Kurul 
tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına başvuru yaparlar. İzleme 
programı kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim 
kurumları kurumsal akreditasyon programına başvuramaması, 

➢ Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim 
kurumlarından, değerlendirmeyi izleyen beş yıl içerisinde kurumsal akreditasyon 
programına başvuru yapmayanlar Kurul tarafından doğrudan kurumsal 
akreditasyon programına dahil edilmesi, 

➢ Kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyonun reddi kararı verilen 
yükseköğretim kurumları bu kararı izleyen en erken iki yıl sonra tekrar kurumsal 
akreditasyon programına başvuru yapılması, 

➢ Kurumsal akreditasyon programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl 
süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna 
gönderilmesi. 

• Geçici madde 
o Yönetmeliğe “Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen 

yükseköğretim kurumlarına ilişkin kurumsal akreditasyon uygulaması” geçici maddesi 
eklenmiştir. 

2. Recep ÖZTÜRK tarafından Kalite Komisyonu Yönergesinde yapılması planlanan değişiklikler hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuldu; 

• Bu Yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesinin iç ve dış kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve 
toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre 
geliştirilmesine ve dış değerlendirme çalışmalarıyla ilgili hazırlıkların yapılmasına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır maddesi Bu Yönerge, İstanbul Medipol Üniversitesinin 
iç ve dış kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari 
hizmetlerinin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre geliştirilmesine ve dış değerlendirme 
süreçleri (kurumsal dış değerlendirme programı, kurumsal akreditasyon programı, izleme programı 
ve ara değerlendirme) çalışmalarıyla ilgili hazırlıkların yapılmasına ilişkin usul ve esasları 
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düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır şeklinde komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. 

• Bu Yönerge üniversitenin akademik değerlendirme, kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, 
kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların 
örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin Kalite Komisyonunun görev ve faaliyet alanlarını kapsar 
maddesi Bu Yönerge üniversitenin akademik değerlendirme, kalite geliştirme, stratejik planlama, iç 
kontrol, kurumsal değerlendirme süreçleri (kurumsal dış değerlendirme programı, kurumsal 
akreditasyon programı, izleme programı ve ara değerlendirme) , periyodik izleme ve iyileştirme 
süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin Kalite Komisyonunun görev 
ve faaliyet alanlarını kapsar şeklinde komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. 

• Bu Yönerge 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kalite 
Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır 
maddesi Bu Yönerge 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmış  ve 11 Kasım 2021 tarihli 31656 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 
"Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak şeklinde komisyon üyelerinin 
değerlendirmesine sunuldu. 

• Alt Komisyon: Kalite Komisyonu tarafından, değişik çalışmalar yapmak (anket çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi vs.) amacıyla sürekli veya geçici olarak oluşturulan, komisyon üyelerinden veya 
komisyon dışından üniversite öğretim üyelerinden oluşan alt komisyonları, maddesi eklenmesi 
konusu komisyon üyelerinin değerlendirilmesine sunuldu. 

• Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme 
raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak maddesi Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin 
anket çalışmalarını tamamlamak, iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına 
sunmak, yıllık Kalite Komisyonu Toplantılarının değerlendirme ve analizini belirlenecek performans 
ölçütlerini dikkate alarak yapmak şeklinde komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. 

• Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya 
kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek, maddesi 
Değerlendirme süreçlerinde (kurumsal dış değerlendirme programı, kurumsal akreditasyon 
programı, izleme programı ve ara değerlendirme) gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici 
kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları 
bilgilendirmek şeklinde komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. 

• Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, 
uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu 
sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek maddesi yerine Yükseköğretim Kalite Kurulu 
kararlarını ve kalite güvencesi kapsamında yayınlamış olduğu durum raporlarını Üniversitenin 
akademik birimlerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite 
genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek maddesi 
olarak komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. 

3. Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY tarafından Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ismi yerine Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği isminin yeterli olduğu, değişiklik olsa bile tek bir yönetmelik adı 
altında olması gerektiği hakkında görüş bildirildi. 

• Prof. Dr. Yeter USLU tarafından yönetmelikte güncellenen maddelerin “değişik ibare” şeklinde 
yazılabileceği hakkında görüş bildirildi. 

• Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU tarafından yönetmelik maddelerinde değişiklik yapılması halinde 
maddelere tarih belirtilmesi gerektiği hakkında görüş bildirildi. 

4. Dr. Öğr. Üyesi Ozan Emre EYÜPOĞLU tarafından MEBİS üzerinde yer alan Danışma Görüşme Formu’na 
erişim yönteminin gösterilmesi konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu; 

• MEBİS uygulaması açılarak danışman öğrenciler kısmından örnek teşkil etmesi açısından öğrenci 
seçilerek, öğrenci görüşmeleri kısmından tarih, saat ve açıklamalarla birlikte görüşmelerin kayıt 
altına alınabildiği, 

• Toplu görüşmeler için MEBİS uygulamasında herhangi bir form bulunmadığı, 

• Danışmanı olunan öğrencilerin tamamının listelendiği görüşme zamanlarının sistemde gözükmediği. 
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5. Saadet UĞURLU tarafından öğrenci danışman formlarının tekrar indirilip doldurulması yerine hepsinin dijital 
ortamda yapılabilmesi konusunda görüş bildirildi. 

6. Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU tarafından lisansüstü öğrencilerin yarı zamanlı asistan olarak istihdam edilmesi 
konusu ile ilgili sunum yapıldı; 

• Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuldu; 

o Amacı, 
o Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin sayılarının belirlenmesi, 
o Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, 
o Öğrencilerin seçimi ve onaya sunulması, 
o Sözleşme yapılması, 
o Günlük, haftalık iş süresi, idari ve mali hükümler, 
o İş tanımı ve iş değişikliği 

• İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ, Selçuk, İstanbul, Yıldız Teknik ve Bilgi Üniversitelerin kısmi zamanlı öğrenci 
çalıştırma konusunda uygulamaları, 

• Prof. Dr. Hakan TOZAN tarafından Mühendislik Fakültesindeki öğrencilerin kısmi çalıştırması 
konusunda bilgi paylaşımında bulundu 

o İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi internet sayfası Research Groups 
sekmesinde yer alan lisansüstü ve doktora öğrencileri için çalışma ilanları gösterimi, 

o Öğrencilerin iş tanımları hakkında bilgi, 
o Öğrencinin çalışma öncesinde tüm şartları ilanlardan öğrenip çalışmaya önceden 

bilgilendirilerek başlanıldığı konularında bilgi paylaşımında bulunuldu. 
7. Dr. Hüseyin ALPTEKİN tarafından Lisansüstü programlarda yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için 

derslerin açılmaması konusu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu; 

• Derslerin açılabilmesi için ortalamanın yüksek lisans için 3, doktora için 5 öğrenci olması, 

• Dışarıdan gelen öğretim üyelerinde derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayının 5 olması, 

• Çeşitli vakıf ve devlet üniversitelerinin örneklerinin gösterimi, 

• Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin ALACA tarafından yeni açılan lisansüstü programların beş sınırının üçe 
indirilmesi, programın kendini tanıtması halinde sınırın tekrar beşe çıkarılması gerektiği konusunda 
görüş bildirdi. 

• Prof. Dr. Hüsamettin Oktay tarafından Ortodonti doktora programı örnek gösterilip, ders bazında 
ücret hesaplamasının yapıldığı konusu hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 

• Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU tarafından ders bazından ücret verilmesi sorunu kapsamında zorunlu 
seçmeli programlarının açıldığı konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu. 

8. Recep ÖZTÜRK tarafından 11 Kasım’da gerçekleştirilmiş olan Öğrenci Kalite Topluluğu tarafından 
düzenlenen ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu katılımıyla gerçekleştirilen seminer hakkında özet bilgi 
paylaşımında bulunuldu; 

• Öğrencilere bölümlerinin Akredite olduğu kurumları ve Akreditasyonun sağlayacağı yararlar 
konusunda bilgilendirilmesi gerektiği, 

9. Orhan DEMİR tarafından Öğrenci Danışmanlığı Performans Göstergeleri Raporunu göndermeyen birimler 
hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 

 

Alınan Kararlar 
Yerine Getirecek 

Kişi 

Gerçekleştirme 

Tarihi 

Rektörlük aracılığı ile iletilecek EBYS yazısı hazırlanarak Öğrenci Danışmanlığı 

Sistemi ile ilgili aşağıda belirtilen konularda akademik kadronun 

deneyimlerinden istifade edilmesine ve bu amaçla iyileştirme önerilerinin 

alınmasına karar verildi. 

• İMÜ Ön Lisans/Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi 

• MEBİS Danışmanlık Modülü 

Kalite 

Akreditasyon Ofisi 
17.12.2021 
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"Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığının 

"Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliği" başlığı şeklinde güncellenmesi konusunun hukuksal açıdan 

değerlendirilip görüş alınmasına karar verildi. 

Prof. Dr. Recep 

ÖZTÜRK 
6.12.2021 

Kalite Komisyonu Yönergesinin geri bildirimler doğrultusunda 

güncellenmesine karar verildi. 

Kalite 

Akreditasyon Ofisi 

Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığı 

10.12.2021 

Gündem dışı madde olarak ele alınan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
Bölümü tarafından iç ve dış paydaş görüşlerinin alınmasına yönelik olarak 
hazırlanmış olan paydaş anketleri formlarının anketlerin anket alt komisyonu 
tarafından değerlendirilmesine karar verildi.  

Anket Alt 

Komisyonu 
6.12.2021 

 

Bir Sonraki Toplantı Tarihi: 7.12.2021 

Toplantı Saati: 9.00-11.00 

Toplantı Yeri:  

Gündem: Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK tarafından belirlenecektir. 

 


