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Komisyon Adı: Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ve Komisyonu 

Toplantı Tarihi: 28.12.2021  

Toplantı Saati: 14.00-15.00  

Toplantı Yeri: Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Toplantı Başkanı: Doç.Dr. Nurullah BOLAT  

Toplantıda Görüşülen Gündem Maddeleri: 

1. 2021 Yılı Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

2. 2022 Yılı Çalışma Başlıkları 

3. Görüş ve Öneriler 

Toplantı Tutanağı 

Toplantı; Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Özlem YAYINTAŞ ve Prof.Dr. Erkan Melih ŞAHİN, 

Komisyon Başkanı Doç.Dr. Nurullah BOLAT, 4 üye, 1 misafir Öğretim görevlisi (Öğr. Gör. 

Ergül SÖYLEMEZOĞLU) ve 1 raportör katılımı ile yukarıda belirtilen gün ve saatte 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı ve Komisyon üyesi Prof.Dr. Özlem 

YAYINTAŞ, 2022-2023 Kalite Yolculuğu başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda 2022 Kalite 

Hedefleri ile ilgili oluşturduğu başlıkları komisyon üyelerinin görüşlerine sundu.  

Doç.Dr. Nurullah BOLAT, Toplumsal Katkı çalışmaları PUKÖ döngüsü özelinde “Stratejik 

Hedefleri, PUKÖ döngülerini takip edebilecek bir alt çalışma grubunun kurulması yararlı 

olabilir. Bu alt birim Fakültemizin Kalite sorumluları ile oluşturulabilir.” dedi.  

Prof. YAYINTAŞ, Ocak ayında Tıp Fakültesi Kalite Sorumluları ile bir toplantı 

gerçekleştireceğini söyleyerek Kalite Komisyonunun üzerinde durduğu konular üzerinde 

aksiyon alabilecek alt çalışma gruplarının oluşturulabileceğini söyledi.   

Doç. Dr. BOLAT, Akademisyenlerin belirli bir zamanda göreve başlamadıkları, dağınık 

başladıkları için oryantasyon eğitiminin verilmesi konusunda bir organizasyona ihtiyaç 

olduğunu ve uluslararasılaşmada eksiğimizin olduğunu belirtti.  
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Komisyon başkanlığı görevini başarıyla yürüten Doç.Dr. BOLAT “Anabilim dalındaki 

sorunların çözümlenebilmesi, Kalite Komisyon Başkanlığının yoğun çaba gerektirmesi ve 

mevcut anabilim dalı işleriyle başkanlığı efektif sürdüremeyeceğim. Dolayısıyla bu göreve 

başka bir arkadaşımızın devam etmesini istiyorum.” dedi. Hâlihazırda bir başkan adayı 

olmadığı için Dekanlık tarafından atanması kararlaştırıldı.  

Prof. YAYINTAŞ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün 10. Enstitü Kurulu Toplantısında da 

bahsedilen her anabilim dallarının ayrı bir web sayfasının olması konusunu Komisyon 

Üyelerine sundu.  

Öğr. Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU, toplumsal katkı alanında tıp öğrencilerinin çalışmalarını 

planlamasının bu komisyon tarafından yürütülmesini; yurtdışı ortaklı çalışmalar, diğer 

üniversitelerle ortak çalışmalar, akreditasyonu sürdürme Fakülteye araştırma-geliştirme 

faaliyetleri alanında artı kazandıracağını belirtti.  

Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Melih ŞAHİN “Akademisyenlere 

verilen oryantasyon eğitimini yer-mekan bağımsız olarak bireysel alabilir. Söz gelimi youtube 

videosu, oryantasyon el kitapçığı hazırlanarak. Bir diğer önerim; Üniversite-Sanayi iş birliği 

açısındandır. Hocalarımızın ilaç şirketleriyle yaptıkları araştırma ya da danışmanlık hizmetleri 

var. Buraya katılan hocaların sayıları alınabilir. Bu sayılar döner sermaye işletmesinden alınıp 

bu veriler kalite komisyonuna entegre edilebilir. Bir diğer önerim ise uluslararasılaşma 

alanında görünürlüğümüzü artırabilmek amacıyla Uluslararası Öğrenci Ofisinden bir personel 

davet edebilir, Erasmus programındaki öğrenci sayısını artırmak için web sayfamızda 

Erasmus’la ilgili çalışmalar yapabiliriz, öğretim üyesi değişim programı kapsamında 

hocalarımızı teşvik edici, bilgilendirme çalışmaları yapabiliriz. Ayrıca yurtdışına giden mezun 

öğrencilerimizin, gitmek için başvuru yapan öğrencilerimizin kaydını tutalım. Ocak ayında da 

kalite çalışmaları yapan öğrencilerimizle görüşelim.” dedi.  

Komisyon üyesi ve Eğitim Başkoordinatörü Prof.Dr. Gamze ÇAN “Eğitim, Proje ve diğer 

işler alanında komisyonun 3 ana başlık altında toplayabileceğimiz faaliyetleri var. 

Komisyonumuzun misyonu bu faaliyetlerin planlayıcısı mı olmalı, icracı mı olmalı?” diyerek 

görüşlerini sundu.  

Kalite Komisyonu üyelerinin YÖKAK Program Akreditasyonu sürecinde göstermiş olduğu 

başarılardan dolayı, Rektör Prof.Dr. Murat SEDAT’ın Kalite Komisyonu üyelerine verdiği 
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teşekkür belgeleri Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Özlem Yayıntaş ve Komisyon Başkanı Doç.Dr. 

Nurullah Bolat tarafından takdim edildi.  

Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere iyi dilek ve temennilerle toplantı sonlandırıldı.  


