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TOPLANTIYA KATILANLAR:
1-Prof.Dr. Durmuş TEZCAN- Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü,
2-Dr.Öğr.Üyesi Sakine Nilüfer BİLGİN- Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür
Yrd.
3-Dr.Öğr.Üyesi İdris GÜZEL- Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd.
4-Öğrenci Temsilcisi- Sinan YARAR.
TOPLANTI GÜNDEMİ:
1. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü' nün 2017-2018 Yıllık Faaliyet
Raporlarının hazırlanması ve WEB sayfasına konulması.

2. KDD Takımının yapmış olduğu ön ziyaret sırasında tespit etmiş olduğu kanıt dosyasının
değerlendirilmesi.
3. Eğitim öğretim süresince iç paydaş kabul edilen öğrencilerimiz ile Güz ve Bahar
dönemlerinde birer defa olmak üzere toplantı yapılması,
4. Eğitim öğretim süresince iç paydaş kabul edilen öğrencilerimizin yakınlarının davet
edilerek Güz ve Bahar dönemlerinde birer defa olmak üzere toplantı yapılması,
5. Eğitim öğretim dönemi süresince ayda bir konferans / seminer düzenlenmesi.
6. Mezunlarla iletişime geçilerek Güz ve Bahar dönemlerinde en az birer defa olmak üzere
okula davet edilmesi, bilgi ve tecrübelerinin öğrencilerle paylaşmalarının sağlanması.
7. Öğretim üyeleri için performans göstergelerinin gelişmeye açık bir şekilde
oluşturulması.
8. Dilek ve Temenniler.
ALINAN KARARLAR:
Yukarıdaki gündem maddeleri 13/11/2018 günü saat 12:00-13:00 arasında yukarıda
isim ve ünvanları yer alan öğretim üyeleri ve öğrenci temsilcisi katılımı ile müzakere edilmiş,
aşağıda sıralanan kararlar alınmıştır.

1. İstanbul Kültür Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü' nün 2017-2018 Yıllık Faaliyet
Raporlarının hazırlanması ve WEB sayfas
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2. KDD Takımının yapmış olduğu ön ziyaret sırasında tespit etmiş olduğu kanıt dosyası
üzerinde çalışılması ve istenen bilgi ve belgelerin dosyaya konulması kararlaştırılmıştır.
3. Eğitim öğretim süresince iç paydaş kabul edilen öğrencilerimiz ile Güz ve Bahar
dönemlerinde birer defa olmak üzere toplantı yapılması,
4. Eğitim öğretim süresince iç paydaş kabul edilen öğrencilerimizin yakınlarının davet
edilerek Güz dönemi için 23 Kasım 2018 günü saat:15.00-17.00 arasında ve Bahar
dönemi için 26 Nisan 2019 günü saat:15.00-17.00 arasında toplantı yapılması
kararlaştırılmıştır.
5. Eğitim öğretim dönemi süresince ayda bir konferans / semıner düzenlenmesi
kararlaştırılmıştır. Konuşmacı olarak konusunda uzman kişi çağrılacak ve gündemdeki
konular ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
6. Mezunlarla iletişime geçilerek Güz ve Bahar dönemlerinde en az birer defa olmak üzere
okula davet edilmesi, konusu değerlendirilmiş, Güz dönemi için 23 Kasım 2018 günü
saat:14.00-15.00 arasında ve Bahar dönemi için 26 Nisan 2019 günü saat:14.00-15.00
arasında toplantı yapılması, bilgi ve tecrübelerinin öğrencilerle paylaşmalarının
sağlanması kararlaştırılmıştır.
7. Öğretim üyeleri için performans göstergelerinin gelişmeye açık bir şekilde
oluşturulması.
8. Dilek ve Temenniler olarak, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyelerinin WEB
sayfasında ilan edilmesi, Kalite Politikamızın WEB' e alınması ve kalite sürecinin
sürekli izlenmesi ve iyileştirici tedbirler alınması kararlaştırılmıştır.
Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir. 13/11/2018
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