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Psikoloji Bölümü Kalite Komisyon Kurulu 26.07.2018 tarihinde Psikoloji Bölüm Başkanlığı odasında 

toplanmış ve belirlenen gündem kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Gündem ve Kararlar 

 

Madde 1: Kalite Komisyonu tarafından yapılacak dış danışman/paydaş toplantısına katılmak üzere 

Psikoloji Bölümü dış danışman/paydaş isminin belirlenmesi 

 

Karar 1: Kalite Komisyonu tarafından yapılacak dış danışman/paydaş toplantısına katılmak üzere 

Psikoloji Bölümü dış danışman/paydaş olarak Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 

kendisinin de onayı alınarak Doç. Dr. Seçil Bal Taştan görevlendirilmiştir. 

 

Madde 2: Üniversite Kalite Komisyonu tarafından yapılacak mezun toplantısına katılmak üzere 

Psikoloji Bölümü’nden iki mezun isminin belirlenmesi 

 

Karar 2: Üniversite Kalite Komisyonu tarafından yapılacak mezun toplantısına katılmak üzere 

Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuş olan ve şu anda Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 

Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi Psikoloğu Reyhan Özer ve Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile 

İstanbul İl Müdürlüğü, Koruyucu Aile Birimi’nde Uzman Psikolog Burcu Doğaner isimli mezunlar 

kendilerinin de onayı alınarak görevlendirilmiştir. 

 

 



Madde 3: Kalite konusunda alınan ilke kararlarının ve hedeflerin belirlenmesi 

Karar 3: Psikoloji Bölümü’nün zayıf yönlerinin saptanması, güçlü yönlerinin korunması ve  

geliştirilebilir yönleri üzerinde çalışılması ilke olarak benimsenmiştir. Bu ilke doğrultusunda öncelikli 

olarak aşağıdaki hedefler belirlenmiştir. 

 Eğitim ve Öğretim alanında yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında programın eğitim 

amaçlarının belirlenmesinde ve müfredatın tasarımında iç ve dış paydaşların katkılarının 

arttırılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla paydaş analizinin işverenler, mezunlar, meslek 

örgütleri,  öğrenci yakınları gibi gruplara anket uygulaması, toplantılar gibi şeffaf ve analiz 

edilebilir yöntemler uygulamak suretiyle yapılması planlanmıştır. 

 

 Bölüm seçmeli alan derslerinin çeşitlendirilmesinin sürdürülmesine, hem seçmeli alan 

derslerinin hem de seçmeli alandışı derslerin sosyal ve kültürel derinlik ve farklı disiplinleri 

tanıma fırsatı verme konusunda yarattığı etkinin incelenmesi için öğrencilere anket 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

 Bölümün eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına 

cevap verdiğinden emin olmak için mezunların düzenli olarak izlenmesine devam 

edilmesine, mezunlarla mevcut bağlantıların güçlendirilmesine ve dış paydaşların sürece 

katılımını sağlamak üzere planlamalar yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 Bölüm Kalite Komisyon çalışmalarının düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla bölüm 

içinde bilgi akışının sağlıklı bir biçimde sürdürülmesine ve tüm öğretim elemanlarının sürece 

katkı sağlaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

Madde 4: Toplantı takviminin belirlenmesi 

 

Karar 4: Bölüm Kalite Komisyon Kurulu olarak 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda güz ve bahar 

dönemlerinde ikişer defa olmak üzere toplam dört toplantı yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 


