KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 05.12.2018
Toplantı Yeri: Rektörlük Senato Odası

Üniversitemiz Kalite Komisyonu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK
başkanlığında toplanarak kalite iyileştirme süreçleri kapsamında, “Kalite Komisyonu Dış
Paydaş Toplantısı” yapılmıştır.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Kars Belediye Başkanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, İl Sosyal Güvenlik Kurumu, İl
Müftülüğü, İş-Kur İl Müdürlüğü, Veteriner Hekimler odası, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat
Odası Başkanlığı, katılımıyla Kalite Komisyonu Dış Paydaş Toplantısı yapıldı. Kalite
Konusunda yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında açılış konuşması ile başlayan
toplantımız, Üniversitemiz hakkında bilgi verildikten sonra Üniversitemiz dış paydaşlarının
görüş, öneri ve isteklerine geçilmiştir.
İl Sağlık Müdürlüğünden katılan Zakir LAZOĞLU Kafkas Üniversitesi işbirliği
içerisinde olduklarını Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin bilgi
yönetim sisteminin Sağlık Bakanlığının web tabanıyla uyumlu olmadığı bu noktada özellikle
acil konusunda sağlıklı bilgi alış verişinin sağlanamadığı, Sağlık Bakanlığı destekli web tabanın
oluşturulması yönünde görüşlerini bildirdi.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 7 yıllık bir geçmişe
sahip olması en önemli sorunun ise bazı alanlarda uzman doktor sayısının yetersiz olması Sağlık
İl Müdürlüğü aracılığıyla uzman eksiği olan birimlere uzman desteğinin verilmesini,
Üniversitemiz onkoloji ünitesinin donanımının hasta bakımı için yeterli olduğu ancak
onkoloji alanında uzman doktor olmadığından faaliyete geçmediği, şehrimiz ve bölgemiz için
önemli olduğu tedavi gören hastaların başka illere giderek mağdur oldukları, onkoloji alanında
uzman doktoru olan üniversiteler ile protokol imzalayarak bu problemi çözmek gerektiği
yönünde görüşler bildirildi.
KOSGEB Müdürü Lütfullah AKTAŞ, üniversitemiz öğrencilerine girişimcilik alanında
sertifika verildiği, Sürekli Eğitim Merkezi ile ortak kurslarla sertifika verildiği, Proje bazında
üniversitemizle birçok çalışma yapıldığı, dışarıdan gelen bölgeye katkı sağlayan projeleri
destekleyebileceklerini belirtti.
İl Müftülüğünden katılan Şube Müdürü İshak İŞÇİ; İlahiyat Fakültesi ile protokollerin
yapıldığı bu kapsamda İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ilimiz camilerinde staj imkânı, İlahiyat
Fakültesi öğrencilerinin Yükseköğretim Kredi Yurtlarında manevi rehberlik ve manevi
danışmanlık hizmeti verme imkânın sağlandığı, Üniversite camisinin ilahiyat öğrencileri için

uygulama camisi olarak belirlediklerini, İlahiyat Fakültesinin düzenlediği seminerlere diyanet
vakfı aracılığıyla maddi ve manevi desteklerin verildiğini,
İlahiyat mezunu kız öğrencilerin, 4-6 yaş grubu çocuklara kurs verebilmeleri için Eğitim
Fakültesinin eğitim programlarına dâhil edilerek sertifika verilmesi önerisinde bulundular.
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü A. Cengiz BİRDAL hazırlamış olduğu sunumla
beklenti ve önerilerini dile getirdi.
Kars’ta eğitim kalitesinin yükseltilmesini, öğretmenlerin mesleki gelişimi mesleki
yeterliliği ile ilgili protokol yapılmasını, Özel alanlarda eğitim alan liselerle ortak projelerin
hazırlanmasını (Güzel Sanatlar Lisesinin Güzel Sanatlar Fakültesi ile Endüstri Meslek
Liselerinin Mimarlık Mühendislik Fakülteleri ile vb.). Üniversite ve Milli Eğitim
Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttükleri projelerin bir havuzda toplanmasını web sayfasından
takip edilmesini,
Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl düzenlenen rutin zümre toplantılarına katkı sağlamak
amacıyla bu toplantılara Akademisyenlerin katılmalarını, Üniversitenin kütüphane,
laboratuvar, sportif ve sosyal alanlarından yararlanılmasını, Sürekli Eğitim Merkezinin kurs ve
sertifika programlarının duyurulmasını, Kafkas Üniversitesinin ve bölümlerinin öğrencilere
tanıtılması gerektiği yönünde önerilerde bulundu.
Veteriner Hekimler odasından toplantıya katılan Ercan ÖDÜL Veteriner Fakültesi ile
sertifikasyon programları ve ortak projeler yürütüldüğü sürekli iletişim içerisinde olduklarını,
Veteriner Fakültesi mezunlarının yeterli mesleki bilgiye sahip olduğunu düşündüklerini,
Veteriner Hekimler Odası olarak beklentilerinin mesleki gelişim için ortak seminerlerin
düzenlenmesi, Bürokrasiye takılmadan işlerin yürütülmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü
aracılığıyla veterinerlik mesleğinin üniversite sınavına girecek olan öğrencilere anlatılmasını
kariyer günlerinin düzenlenmesi konusunda önerilerde bulundu.

