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SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 

KALİTE KOMİSYON TOPLANTISI 5 

Tarih 30.05.2022 Toplantı Yeri  : Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu Saat: 15.00 

Gündem:  

1. Fakültemiz çiftanadal ve yandal 
programlarının görüşülmesi.  
2. Özdeğerlendirme raporu 5. ölçütünün 
gözden geçirilmesi.  
3. Özdeğerlendirme raporu 6. ölçütünün 
gözden geçirilmesi.  
4. Talep ve öneriler. 
4.1. Özdeğerlendirme Raporu 7, 8, 9 ve 10. 
Ölçütlerinin de gözden geçirilmesi ve görev 
paylaşımı 

Katılanlar:                                                                                                             İmza 

Prof.Dr. Halit FİLİZ (Başkan)……………………………………………………. 

Prof.Dr. Ali Serhan TARKAN (Üye)…………………………………………….. 

Prof.Dr. Ali TÜRKER (Üye)…………………………….………………….…….. 

Prof.Dr. Latif TAŞKAYA (Üye)………………….……………….………………. 

Prof.Dr. Ali GÜNLÜ (Üye)……………………………………………..…………. KATILMADI 

Doç.Dr. Tülin ARSLAN (Üye)…………………………….…………………..….. KATILMADI 

Doç.Dr. Tülin ÇOKER (Üye)…………… ……………………………………….. 

Yüksel SEZER (Üye) …………………………………………………...………… KATILMADI 

5 nolu toplantı 5 komisyon üyesi ve üniversitemiz Akreditasyon Koordinatörlüğü öğretim üyeleri Prof.Dr. Gülten ÖKMEN ile Öğr.Gör. 
Feride GİRENİZ’in katılımıyla açıldı. Gündem maddeleri okundu ve kabul edildi. Talep ve öneriler soruldu, 3 Haziran 2022 tarihinde 
ZİDEK ile yapılacak “Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı” öncesinde ÖDR’nun gözden geçirilmesinin tamamlanması talebi Halit FİLİZ 
tarafından iletildi. Bu talep sonucu Toplantıya 4.1. nolu Gündemin eklenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.  

KARARLAR 

1. 

Çift Anadal Yan Dal ile ilgili olarak, önceki toplantılarda ÖDR Raporu üzerinde ön planı yapılan ve Eğitim-Öğretim, Uyum  
Komisyonu tarafından da olumlu olarak değerlendirilen Çift Anadal ve Yan Dal Program Taslağının (Ek-1) uygun olduğuna, bu 
programın Fakülte Web sayfasının ilgili kısımlarına eklenmesine ve Program Taslağının Fakülte Kurulu gündemine de 
sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 

2.  

Ölçüt 5 ile ilgili Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından üzerinde düzeltme ve öneriler yapılan Word dosyası (Ek-2) birlikte 
değerlendirildi, Kalite Komisyonu Kararı gereği (Kalite Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar) Ölçüt 5 ile ilgili düzeltme 
ve önerilerin Prof.Dr. Ali TÜRKER başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından ÖDR’na ivedi biçimde 
yansıtılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 

3.  

Ölçüt 6 ile ilgili Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından ÖDR raporunun kendisi üzerinde doğrudan değerlendirmeler yapıldı, 
gerekli düzeltme ve öneriler “değişiklikleri izle” komutu ile ÖDR raporu üzerinde not edildi. Düzeltme ve önerilen ÖDR’na 
Prof.Dr. Latif TAŞKAYA başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından ivedi biçimde yansıtılmasına 
katılanların oybirliği ile karar verildi. 
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Ölçüt 7 ile ilgili Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından ÖDR raporunun kendisi üzerinde doğrudan değerlendirmeler alındı, 
gerekli düzeltme ve öneriler “değişiklikleri izle” komutu ile ÖDR raporu üzerinde not edildi. Düzeltme ve önerilen ÖDR’na ivedi 
biçimde yansıtılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 
Ölçüt 8, 9 ve 10 ile ilgili Akreditasyon Koordinatörlüğü tarafından üzerinde düzeltme ve öneriler yapılan Word dosyası (Ek-3) 
birlikte değerlendirildi, düzeltme ve önerilen ÖDR’na ivedi biçimde yansıtılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 
ÖD Raporunun Temmuz 2022’ye kadar hazırlanıp ZİDEK’e sunulması gerektiği dile getirildi. Tüm ölçütler ile ilgili iyileştirme ve 
kanıt ekleme sürecinin komisyon marifetiyle 2022 Temmuz ayına kadar tamamlanması kararlaştırıldı.  
ÖDR Raporu ile ilgili görev dağılım şu şekilde oldu:  

- Ölçüt 1 ve alt ölçütleri: Prof.Dr. Ali TÜRKER başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından (Kalite 
Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar), 

- Ölçüt 2 ve alt ölçütleri: Prof.Dr. Ali GÜNLÜ başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından (Kalite 
Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar), 

- Ölçüt 3 ve alt ölçütleri: Prof.Dr. Halit FİLİZ başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından (Kalite 
Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar), 

- Ölçüt 4 ve alt ölçütleri: Prof.Dr. Halit FİLİZ başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından (Kalite 
Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar), 

- Ölçüt 5 ve alt ölçütleri: Bkz. Bu toplantı tutanağı Karar no 2, 
- Ölçüt 6 ve alt ölçütleri: Bkz. Bu toplantı tutanağı Karar no 3, 
- Ölçüt 7 ve alt ölçütleri: Prof.Dr. A. Serhan TARKAN başkanlığında oluşacak en az 2 kişilik bir alt çalışma grubu tarafından 

(Kalite Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar), 
- Ölçüt 8 ve alt ölçütleri: F. Sekreteri Yüksel SEZER ve idari personel tarafından (Kalite Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 

nolu karar), 
- Ölçüt 9 ve 10 ile alt ölçütleri: Prof.Dr. Halit FİLİZ tarafından (Kalite Komisyonu 11.04.2022 tarihli 03/2 nolu karar)  

Yapılmasına, ÖDR’nun tamamlanmasını takiben ZİDEK’e gönderilmeden önce Akreditasyon Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi, 
ardından da bir toplantı yapılmasına karar verildi. Gündem 2 sayfa ve 3 Ek olarak imza altına alındı. 30/05/2022 

 
Paraflar:  


