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1. Toplantı gündemi paylaşıldı.  

2. 2015-2020 yılları arası uygulanan anketlerle ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Eksik anketler 

hakkında bilgi verildi.  

3. Ders dosyalarındaki eksikliklerin tamamlanması sürecinin devam ettiği belirtildi.  

4. Ders içeriklerinin derlenmesi konusunda da sürecin hala devam ettiği aktarıldı.  

5. Ders raporlarının işlenmesi ve hesaplama yöntemi oluşturulması konusunda ise çalışmaların 

henüz başlamadığı dile getirildi.  

6. Müdek Özdeğerlendirme Raporu “Ölçüt-5 Eğitim Planı Değerlendirilmesi” bölümü ile ilgili 

yenilenen içerik takım üyeleriyle paylaşıldı.  

7. Yeni oluşturulmuş olan Ölçüt 5.1- Eğitim Planı bölümü hakkında bilgi verildi.  

8. Üniversite seçmeli derslerini programa yerleştirebilmek için mevcut derslerin kredisinde 

yapılan düşürmelerle (ders içeriği değiştirilmeden) ilgili durumu rapora işlerken bunun 

yalnızca seçmeli derslere yer açmak amacıyla yapıldığının vurgulanması gerektiği söylendi.  

Rapora bu konuda kanıt olarak üniversite senato kararının da eklenmesi gerektiğinden 

bahsedildi. Daha sonrasında da bu kredi değişikliğinin mevcut dönemle geçmiş dönemler 

arasında kaydadeğer bir etki yaratıp yaratmadığı konusunun incelenebilceği belirtildi.  

9. Pandemi dolayısıyla dersleri daha çok bilgisayar tabanlı yapıldığı belirtilerek bu bağlamda 

derslerin program çıktılarının güncellenmesi hususunun Eğitim Komisyonunda görüşülmesine 

karar verildi.  

10. Geçtiğimiz dönem Makine Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilen laboratuvar derslerine 

ait deney raporlarının Makine Mühendisliği Bölümü deney asistanlarından talep edilmesi 

kararı alındı.  

11. Sosyal Sorumluluk Projeleri uygulamalarından geçmiş yıllarda alınan geri dönütlerin 

tartışılması ve çıktıların değerlendirilmesi gerektiği anlatıldı. Sosyal Sorumluluk Projeleri 

uygulamaları yerine disiplinlerarası ortak deney çalışmalarına geçişin gerekçelendirilmesi 

gerektiği anlatıldı.  



 

12. Özdeğerlendirme raporunda sanayi destekli yürütülen diploma projelerinin listede 

açıklamasıyla birlikte verilmesi gerektiği söylendi.  

13. Danışma Kurulu çıktılarının ders içeriklerinde güncellemeye dair kanıt olarak konulması 

konusu tartışıldı. Bu konuda henüz sistematik bir çalışmamız olmadığı belirtildi. Bu kapsamda 

yeni açılan seçmeli derslerin vurgulanabileceğinden bahsedildi.  

14. Ana tasarım dersinin ikiye bölünmesi konusuna kanıt olarak geçtiğimiz yıllarda dersi alan 

öğrenci sayısı ile bu yıl dersi alan öğrenci sayılarının kıyaslamasının yapılabileceği belirtildi. 

Son beş yılın özetini ve son dönem değişikliklerini ayrı olarak rapora işlenmesi gerektiğinden 

bahsedildi.  

15. Geleceğe yönelik olarak bazı derslere önkoşul getirilmesi veya devam etme zorunluluğu 

getirilmesi (FD notunun kaldırılması) konularıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Bu konuların üst 

yönetimlerle de görüşülüp ayrıntılı olarak özel bir toplantıda tekrar ele alınması gerektiği 

kararı alındı.  



 

 

 


