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GÜNDEM : 

1- Fakültemiz öğretim elemanlarınca yapılan yayınların sayısı ve nitelikleri. 
2- İç-Dış Fon kaynaklı proje sayılarını artırmak hedefi doğrultusunda, proje sayılarını 
3-  Fakültemizde Öz değerlendirme raporunu tamamlayan bölüm sayısı. 
4- 2019-2020-2021 yıllarında yapılan Sosyal sorumluluk etkinlik sayısı ve doğrudan 

topluma hizmet kapsamında gerçekleştirilen bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyet ve 
etkinliklerin sayısı. 

5- Bölüm başkanlığı veya bölüm öğretim elemanlarınca 2019-2020-2021 yıllarında 
öğrenciler ile ilgili tutulan resmi ya da gayri resmi tutanak sayısı. 

6- Fakültemiz bölümlerinde  2019-2020-2021 yıllarında akademik danışmanlık 
memnuniyeti konusunda herhangi bir veri ya da kanıt belge bulunup bulunmadığı.  

7- 2019-2020-2021 yıllarında akademik yetkinlikleri geliştirmeye yönelik (AGEP dışı 
eğitim/araştırma ile doğrudan ilgili) verilen eğitimlere katılan akademik personel oranı 

8- Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uygulanan Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi 
genel raporunun görüşülmesi. 

TOPLANTIYA KATILANLAR. 
Prof.Dr.Füsun ÖZERDEM    Başkan  
Prof.Dr.Ali Ender ALTUNOĞLU   Üye 
Doç.Dr.Hakan KİRACI     Üye 
Doç.Dr.Onur AKBULUT    Üye 
Dr.Öğr.Üyesi Aynur YILDIRIM    Üye  
Fakülte Sekreteri Gürcan KARA   Üye  
 
 Fakültemiz Birim Kalite Komisyonu 12/09/2022 tarihinde saat 15:00’de 
Prof.Dr.Füsun ÖZERDEM’in başkanlığında zoom üzerinden toplandı. 
KARAR 1: Fakültemiz öğretim elemanlarınca yapılan yayınların sayısı ve niteliklerinin 
görüşülmesi ele alında.  
 Yapılan görüşmeler sonucunda,  

Fakültemizde  
- SCI, SSCI ve AHCI kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayılarının 
- ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından 

taranan dergilerde yayımlanan yayın sayılarının (ESCI ve Scopus), 
- SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından 

taranan dergilerde yayımlanan yayın sayılarının (Örn. Index Cop., Doaj vb), 
Bölüm Başkanlıklarımızdan istenmesine karar verildi.  
KARAR 2: İç-Dış Fon kaynaklı proje sayılarını artırmak hedefi doğrultusunda, proje 
sayılarının belirlenmesinin görüşülmesi ele alındı. 
 Yapılan görüşmeler sonucunda, 

Fethiye İşletme Fakültesinin kuruluşundan günümüze kadar yapılan iç-dış fon kaynaklı 
proje bilgisinin Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon biriminden 
istenmesine karar verildi.    
KARAR 3: Fakültemizde Öz değerlendirme raporunu tamamlayan bölüm sayısının 
görüşülmesi ele alındı. 
  

Yapılan görüşmeler sonucunda,  



Fakültemizde Öz Değerlendirme raporunu İşletme, Ekonomi ve Finans ile Yönetim Bilişim 
Sistemleri bölümlerinin tamamladıkları hususu görüşülerek karara bağlandı.  
KARAR 4: 2019-2020-2021 yıllarında yapılan Sosyal sorumluluk etkinlik sayısı ve doğrudan 
topluma hizmet kapsamında gerçekleştirilen bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyet ve 
etkinliklerin sayısının görüşülmesi ele alındı. 
 2019-2020-2021 yıllarında yapılan Sosyal sorumluluk etkinlik sayısı ve doğrudan 
topluma hizmet kapsamında gerçekleştirilen bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyet ve 
etkinliklerin sayılarının bölüm başkanlıklarından istenmesine karar verildi.  
 KARAR 5: Bölüm başkanlığı veya bölüm öğretim elemanlarınca 2019-2020-2021 yıllarında 
öğrenciler ile ilgili tutulan resmi ya da gayri resmi tutanak sayısının görüşülmesi ele alındı.  
 Yapılan görüşmeler sonucunda, 

Bölüm başkanlığı veya bölüm öğretim elemanlarınca 2019-2020-2021 yıllarında 
öğrenciler ile ilgili tutulan resmi ya da gayri resmi tutanak sayısının Bölüm başkanlıklarından 
istenmesine karar verildi.  
KARAR 6:  Fakültemiz bölümlerinde  2019-2020-2021 yıllarında akademik danışmanlık 
memnuniyeti konusunda herhangi bir veri ya da kanıt belge bulunup bulunmadığı konusu ele 
alındı.  
 Yapılan görüşmeler sonucunda, 

Fakültemiz bölümlerinde  2019-2020-2021 yıllarında akademik danışmanlık 
memnuniyeti konusunda herhangi bir veri ya da kanıt belge bulunup bulunmadığı bilgisinin 
bölüm başkanlıklarından istenmesine karar verildi.  
KARAR 7: 2019-2020-2021 yıllarında akademik yetkinlikleri geliştirmeye yönelik (AGEP 
dışı eğitim/araştırma ile doğrudan ilgili) verilen eğitimlere katılan akademik personel oranının 
görüşülmesi ele alındı.  
 Yapılan görüşmeler sonucunda,  

2019-2020-2021 yıllarında akademik yetkinlikleri geliştirmeye yönelik (AGEP dışı 
eğitim/araştırma ile doğrudan ilgili) verilen eğitimlere katılan akademik personel oranının 
Bölüm başkanlıklarından istenmesine karar verildi.  
KARAR 8 : Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uygulanan Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi 
genel raporunun görüşülmesi ele alındı. 
 Yapılan görüşmeler sonucunda, 
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uygulanan Öğrenci Ders Değerlendirme Anketi genel 
raporunun bölümler bazında değerlendirmelerinin bölüm başkanlıklarından istenmesine karar 
verildi.  
           
 Prof.Dr.Füsun ÖZERDEM       Başkan   İmza  
 Prof.Dr..Ali Ender ALTUNOĞLU     Üye   İmza 
 Doç.Dr. Hakan KİRACI    Üye   İmza 

Doç.Dr.Onur AKBULUT    Üye   İmza  
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Dr.Öğr.Üyesi Aynur YILDIRIM   Üye   İmza  
Fakülte Sekreteri Gürcan KARA  Üye   İmza  
 
 
 
 
 

 
  

 
 


