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KAFKAS ÜNİVERSiTESİ
FEN EDEBiyAT FAKüLTEsİ xaı_ire rouıisvoxu
yıLı(1 .vE 2.6 AvLıK) oeĞenleı,ıoinıııe TopLANTısı VE KARARLARı

Fakültemiz Kalite Komisyonu Dekan Yardımcısı »r.Ögr.Üyesi Murat BEYTUR
başkanlığında26.03.202l

tarihinde toplanarak, birim hakkında değerlendirmeler yapmıştır.

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında yapılacak çalışmaları
yiirütmek ve eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile idari hizmetleri
değerlendirilmesi ve kalitenin geliştirilmesi konularında Fakültemiz dtizeyinde oluşturulan
"Birim Kalite Komisyonu" aşağıdaki gibidir.
Fen Edebiyat Fakültesi Birim Kalite Komisyonu

Dr.Ögr.Üyesi Murat BEYTUR (Dekan Yardımcısı)
Dr.Ögr. Üyesi Ersin

DOĞANTEKİN

Dr.Ögr.Üyesi Keziban

ToPBAŞoĞru pRey

Kutbettin YILDIRIM Fakülte Sekreteri
Hakan FİDAN Öğrenci Temsilcisi
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FAKÜLTEMİZ MİSYON, VİZYON, DEĞER VE HEDEFLERİ

Misyon: Bilgiyi toplum yaraflna kullanarak değer katan

ve yenilikçi

fikirlerle

ulusal/uluslaraıası ölçekte yetkin ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Alanında tercih edilen, girişimci, mesleki bilgi ve becerilere sahip çöziim odaklı
mezunlar yeti ştirmektir.

Birimimiz, eğitim_öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve
yönetim stireçlerinde "kalite odaklı" bir sistem benimsemiştir. Kalite politikası, birimin

belirlenen misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda; eğitim ve öğetimde yenilikÇi, rekabetÇi
olmayı, bilimsel alanda uluslararasılaşmayı arttırarak birimimize görtlnilrliik kazandırmayl ve
toplumsal katkı bakımından iç ve dış paydaşların aktif işbirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Kalite politikasının temel zımacl, birimin belirlediği stratejiler, öncelikler ve tercihlerinin,
birimin misyonuna, vizyonuna ve hedeflerine uygunluğunu tespit etmekiir.

Birim kaynaklanrun paylaşımında böltlmler aıası denge kurulmasına iliŞkin olarak;

birimimize rektorliık aracılığıyla aktanlan kaynakların bOltlmler arasrnda dengeli bir şekilde
dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Birimde, çalışanlann hedef birliğini sağlamak iizere; Fakülte
Kurulu, Fakülte biinyesinde oluşturulan komisyonlar ve alt komİsyonlar düzenlİ olarak
toplanmakta, birimi oluşturan iç paydaşlann yerine getirmesi gereken sorumluluklzır ve
görevler belirlenmekte, yetersizlikler, şikiyetler ve önerİler hususunda gerekli iŞlemler
yapılmaktadır.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden 1FEC634EX5 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Birimimizin uluslararasılaşma anlamında güçlü yanlan:
oBirimimizde Böliim Erasmus* koordinatörleri ve yardımcıları, Bölüm Farabi koordinatörleri
ve yardımcılan ve Böliim Mevlana koordinatörleri ve yardımcıları aktif olarak görev
yapmaktadır,
o Erasmus*

ı

proglamma katılımın bulunmasr,

Mevlana progrzımına katılımın sağlanmış olması,

o Farabi progruımma

o yabancı

katılımın bulunması,

uyruklu Öğenci sınavı ile gelen öğrencilerin bulunması,

Birimimizin uluslararasılaşma anlamında
o

uluslararası tanınırlığın yetersizliği,

o

uluslararası akreditasyonlann bulunmayışı,

zay

ıf

y

an|annın ise;

Mali kaynaklarrn yönetimi
Fakültemiz kullanımına verilen bütçenin;

KBS (Kamu Harcama ve Müasebat Bilişim Sistemi), MYS (Yeni Devlet
Müasebesi Bilişim Sistemi) kullanılarak harcaması yapılmaktadır. Çalışanların emeklilik
kesenekleri ve sağlık sigortası primleri SGK'run Kesenek Bilgi Sistemi tizerinden
*Personel giderleri

gönderilmektedir.

Fakiiltemiz satın alma stireci de EI(AP (Elektronik Kamu Alımlan Platformu) ve MYS (Yeni
Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi) kullanılarak tamamlanmaktadır.
*

Taşınrr kaynakların yönetimi

yukarıda büsedildiği şekliyle fakültemiz için aynlan bütçeden ihtiyaca göre taşınır
kaynaklann temini sağlanmaktadır. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS),
Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi ile MYS kullanılarak kayıt altına alınmakta ve her yılın sonunda
hazırlanan raporlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına sunulmaktadır.

Bilgi Yönetim Sistemi
Öğrencilerin gelişim ve başarı bilgileri elektronik ortamdaki "Öğrenci İŞleri Bilgi
Sistemi" (oBS) programında arşivlenmektedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerİne yönelik olarak
oBS veri tabanlarından Fakültemiz öğrencilerinin yaş, cinsiyet, engellilik durumu, not
ortalamaları, transkript, akademik durum belgesi, müfredat durumları, Erasmus, Mevlana ve
Farabi programlanndan yararlanma durumlan vb. bilgilere ulaşılmaktadır.

Birimimiz personeli maaş ve ders ücreti gibi aylık gelirlerinin oluşturulmasında Kamu
Bilgi Sistemi (KBS) kullanılmakta ve Fakültemiz akademik ve idari personeli maaŞ bordrolannı
e-devlet üzerinden takip edebilmektedir. Fakültemiz öğetim elemanlannın Bilimsel AraŞtırma
projeleri başvuruları, değerlendirilmeleri, yürütülmesi ve sonuÇlandınlması e-BAP iDerinden

ve idari personeli kafkas.edu.tr uzantılı elektronik Posta
yuruttılmektedir. FakültemizBuakademik
belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Yönetim
resmi yazışmalarımrz
Birim içi linkinden
servisi kullanabilmektedir.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr
1FEC634EX5 koduise
ile Elektronik
dogrulayabilirsiniz.

Sistemleri (EBYS) kullanılarak yapılmaktadır. Bununla birlikte Personel Özltlk hakları ve
bilgilerine ilişkin bir bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamuoyunu Bilgilendirme

ve araştırma-geliştirme
paylaşılmaktadır.
faaliyetlerine ait giincel bilgiler http://fef.kafkas.edu.trl üzerinden
Fakültemiz btinyesinde gerçekleştirilen eğitim-öğetim

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği
Fakültemiz yönetim etkinliği ve hesap verebilirliği oluşfurulan Fen Edebiyat Fakültesi
Kalite Komisyonu tarafından takip edilecektir.

KOMİSYONUMUZC A2020 YILI GENEL DEĞERLENDİRME SONUCU
1) Mali kaynak kullanımı ile ilgili Faktiltemizde; fiziki

alan büytiklüğü, binalanmızın
kampüsiin en eski binaları olması, akademisyen ve öSenci saylsrrun çokluğu vb.
sebeplerden dolayı mali kaynak sıkıntısı çekilmektedir. Faktiltemizin 2.öğetim

gelirlerinin 2020 yı|ı içerisinde fakültemize verilmemiş olmasından kaynaklı
sıkıntılar çekilmekie ve kaynak konusunda kalite standartlannı yakalamamaktayız.

2) Covid-l9 Kiiresel

Salgını nedeniyle Yfüsek Öğretim Kurulukaran gereğince 2019,
2020 Eğitim_Öğretim Yılı Bahar yanyılında Eğitim-Öğetime ilgili yanyıl için
uzakian eğitim öğretimle devam edilmiştir.
Senatosunun |t.09.2020 tarih ve l2ll3 sayılı kararı ile Covid-l9
Ktiresel Salgın nedeniyle 2020-202I Akademik yılı Giiz yanyılında eğitim-öğretim
online olarak yapılması kararı alınmıştır. Covid-l9 Kiiresel Salgın sebebiyle
KAUZEM işbirliği ile e_ders(moodle) ve Teams uygulamaları iDerinden başan ile
ciddi sıkıntılar yaşamadan gerçekleştirilmiştir.
Fakültemize 2020-2021 Eğitim Ögretim yılında bölüm baz|ıkayıt yaptıran öğrenci

3) Üniversitemiz

4)

listesi aşağıya çıkarılmıştır.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden 1FEC634EX5 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Ögrenci Sayıları

Tarih

39

33

72

74

8

12

20

20

Mütercim Tercllmanlık (İng./Fransızca

l8

34

52

53

Turk Dili ve Edebiyatı I.0.

24

39

63

70

Tllrk Dili ve Edebiyatı

28

35

63

65

Tarih i.ö.

29

l9

4E

55

lngiliz Dili ve Edebiyatı

l8

47

65

65

Aznrbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

26

Rus Dili ve Edebiyatı

ll

l4

40

45

Arap Dili ve Edebiyatı

24

35

36

Moleküler Biyoloji ve Genetik

8

26

34

35

Maiematik

l4

7

2|

22

ingiliz Dili ve Edebiyatı (0.0.)

29

36

65

65

5) Fakültemizde kalite stireçlerine katkı bağlamında Akademik teşvik puarı
sra]amasına giren ilk 5Oeş) akademisyenimiz, Dekanlığımızca
çerçevesinde Üniversitemiz Norm kadro
planlaması dahilinde yetersiz öSetim elemanr bulunan böltimlerimize öğretim üyesi
atanmlş olup, aynca202| yılı için taleplerimiz Rektörlüğe bildirilmiştir.

6) Eğitim Ögretlm kalitesinin arttınlması

iş verimi alınabilmesi için, idari bİrimlerİn sorun ve slkıntllaıı
tespit edilerek, çöztimler iiretilmiştir.

7) Fakültemizde yiiksek

s) Kaliteli

eğitim öğretimin verilebilmesi için, çahşanlarım|z|n ve öğencilerimizin
talepleri alınarak binalanmızın eksikliklerinin giderilmesi için Rektörliik Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanlığı ile yazışma ve görüşmeler yapılarak, Fakültemizin20Zl
yıh büyilk onanma alınması hususunda gerekenler yapılmlştır.

9) Covid-l9

Kiiresel Salgınından dolayı Çalışan ve öğrencilerimizin sağlığı ön plana
alınarak, sıruf, amfi ve koridorlaflmLzadezenfektan makineleri monto edilmiŞtir.

10)

Fakültemizinkurul ve komisyonlannda görevlİ bütiln öğetim elemanlarırun Eğitim
ve ÖğIetim hizmetinin başanlı devam ettirilmesine yönelik çahşma siirdiirdiikleri
görÜmüşttir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden 1FEC634EX5 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Dr.Ögr.Üyesi Murat BEYTUR
Komisyon Başkanı
(imza)

Dr.Ög.Üyesi Ersin DOĞANTEKİN
Uye

Dr.Ögr.Üyesi Keziban
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(iınza)

Kutbettin YILDIRIM
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrağınızı belgesorgu.kafkas.edu.tr linkinden 1FEC634EX5 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

