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Toplantı Tarihi: 15.08.2018 
Toplantı No: 2017-2018 /0-2 
 
15 Ağustos 2018 Çarşamba Günü saat 11:00’te İletişim Tasarımı Bölüm 
Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, İKÜ Kalite Komisyonu ile ilgili gündem görülmüş 
ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 
 

1. İletişim Tasarımı Kalite Komisyonun organizasyon yapısı, üyeleri, ilkeleri, 
bilgi paylaşım mekanizmaları ve görevleri aşağıdaki maddeler olarak 
belirlendi. 

i. İletişim Tasarımı Bölümü Kalite Komisyonu’nda başkan ve üyeye ek 
olarak SAP-Orion-Web Sitesi ve Akademik Paket Sorumlusu, öğrenci 
temsilcisi bulunur. Komisyon toplantılarına gerekli görüldüğü 
durumlarda dış paydaşlar ve/veya bölümün akademik ve idari kadrosu 
iç paydaş olarak toplantılara katılır. 

ii. İletişim Tasarımı Bölümü Kalite Komisyonu, İstanbul Kültür 
Üniversitenin Stratejik Planı ve YÖKAK tarafından ilan edilen kalite 
göstergeleri çerçevesinde İletişim Tasarımı Bölümü'nde kalite 
kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için her 
türlü planlama ve çalışmaları yapar.  

iii. Bölüm dış paydaşlarının karar alma mekanizmalarına katkıda 
bulunmalarını sağlamak için dış paydaşlardan bölüm müfredatı, ders 
içerikleri, sanat ve medya sektörünün taleplerine yönelik yeni ders 
önerileri, bölümün ve fakültenin teknik altyapısı, bölüm akademik 
kadrosu vb konuların değerlendirildiği bir rapor talep eder.  

iv. Bölüm dış paydaşlarına 2018-2019 Güz Döneminde toplantılar ile 
2018-2019 Bahar Döneminden itibaren aylık e-posta yoluyla, bölümde 
yapılan tüm sanatsal ve kültürel etkinlik, atölye, Erasmus ve staj 
hareketliliği, mezun sistemi, akademik ve sanatsal başarılar vb tüm 
gelişmelerden haberdar eder.  

v. Bölüm iç paydaşlarının öneri ve görüşlerini gündeme almak ve karar 
süreçlerine dahil olmalarını sağlamak için, bölüm akademik ve idari 
kadrosuyla aylık "Bölüm Toplantıları" yapar ve dönemlik anket 
çalışmaları uygular, bölüm öğrencileriyle geribildirim toplantıları 
düzenler, anket çalışmaları yapar ve gerekli durumlarda bölüm 
toplantılarına öğrenci temsilcilerinin katılımını sağlar.  

vi. Düzenli toplantılara ek olarak İletişim Tasarımı Kalite Komisyonu 
İletişim Tasarımı Bölümü internet sayfasından https://it.iku.edu.tr/tr, 
bölüm sosyal medya hesaplarından 
https://www.instagram.com/ikuitb/ve İstanbul Kültür Üniversitesi 
bilişim sistemleri http://cats.iku.edu.tr/ , http://orion.iku.edu.tr , 

https://it.iku.edu.tr/tr
https://it.iku.edu.tr/tr
https://www.instagram.com/ikuitb/
http://cats.iku.edu.tr/
http://orion.iku.edu.tr/


http://acadorion.iku.edu.tr yardımıyla doğal iç paydaşlarına ve dış 
paydaşlarına bilgi aktarımı yapar. 
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Emre Güler - İletişim Tasarımı Öğrenci Temsilcisi 
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