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GÜNDEM:  

1. Birim Kalite Komisyonu gerçekleştirilen hedeflerin değerlendirilmesi.  

2. Mevcut hedeflerin değerlendirilmesi ve revize edilmesi. 

3. Bir sonraki Birim Kalite Komisyonu tarihinin belirlenmesi. 

Gündem Madde 1 ve görüşülen konular: Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler olarak; 

• Yabancı Diller Bölüm Başkanı, Bölüm İdari Koordinatörü ve İngilizce Hazırlık Sınıfı (İHS) 

sınıf temsilcilerinden oluşan, öğrencilerin talep, görüş, öneri ve şikayetlerini ilettikleri ‘Student 

Voice’ toplantılarının yapıldığı, 

   

• Öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirebilmeleri adına haftalık ders programına ek 

olarak öğretim görevlileri tarafından verilen “Remedial” ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü 

4.Sınıf öğrencileri arasından Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın uygun görüp yetkilendirdiği 

asistan öğrenciler tarafından verilen “Tutorial” derslerinin yapıldığı,  

 

• Remedial ve tutorial derslere ek olarak, öğretim görevlilerinin öğrencilere birebir akademik 

danışmanlık yaptığı ofis saati uygulaması, 

 

• Profesyonel Gelişim Birimi tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda öğretim görevlilerinin 

self-observation ve peer-observation ile ders gözlem ve değerlendirmelerini gerçekleştirdikleri, 

 

• PDU etkinlikleri kapsamında Öğr. Gör. Hüseyin CAN tarafından 02 Aralık 2021 tarihinde 

“Important Points to Consider to Raise Learners’ Awareness in Pronunciation of English as a 

Second Language” başlıklı sunumu gerçekleştirildiği, 

 

• Öğr. Gör. Gülsüm ÇEVİKBAŞ’ın 09 Aralık 2021- 13 Ocak 2022 tarihleri arasında "Assessment 

Design and Development" eğitimine katılımı, 

• Hazırlık Sınıfı eğitimine Akademik Takvim gereği daha geç başlayan öğrencilerimize yönelik, 

oluşması muhtemel akademik kayıplara önlem olması için 24 Ocak – 04 Şubat 2022 tarihleri 

arasında Telafi Destek Programı uygulaması,  

görüşüldü.  

 

Gündem Madde 2 ve ilgili kararlar: Yapılan değerlendirmeler sonucunda hedeflerle ilgili olarak 

alınan kararlar revize edildi ve yeni hedefler belirlenerek aşağıdaki konularda;  

• Öğretim görevlilerinin katılabileceği, profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak learner 

autonomy, differentiated instruction and assessment, task basked & problem based learning, 

efficiency in distance learning, classroom management in distance learning , müfredat 

geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi alana yönelik çalışmalara katılabileceği eğitim 

planlamalarının yapılması,   



• Müfredat dışı aktivite ve etkinliklerin planlanması ve teşvik edilmesi,  

• Öğretim dili İngilizce olan programlara ihtiyaç analizi yapılması, 

• İngilizce Hazırlık Sınıfından lisans eğitimine geçerken öğrencileri akademik hazır bulunuşlarını 

arttırmayı hedefleyen fakülte öncesi (Pre-Faculty) program için gerekli materyallerin ve 

planlamanın hazırlanması,  

• PDU (Professional Development Unit) tarafından öğretim görevlilerinin derslerinin 

gözlemlenmesi, olumlu ve geliştirilmesi gereken noktalar konusunda geribildirim verilmesi, 

• PDU etkinlikleri kapsamında öğretim görevlilerimizin ilgilendiği akademik alanlarla ilgili 

sunumlar yapması,  

 

kararları alındı.  

Gündem Madde 3 ve ilgili Karar: Bir sonraki Birim Kalite Komisyonunun 20.01.2022 tarihinde saat 

13:00’de toplanması kararı alındı.  

 

Öğr. Gör. Tuğba GLIMBERT                      Şenay YALÇINKAYA 

Birim Kalite Komisyon Üyesi             Birim Kalite Komisyon Üyesi  
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