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DÖFİ NO DÖFİ TARİHİ DÖFİ 
NEDENİ 

DÖFİ 
KONUSU TERMİN SONUÇ 

1 15.02.2008 İç 
uygunsuzluk 

Öğretim üyesi değerlendirme anketinin izlenememesi 07.02.2008 Öğretim üyesi değerlendirme anketi iptal 
edilmiştir. 

2 08.01.2008 İç 
uygunsuzluk 

Hidrojen, hava ve azot tüplerinin duvara sabitlenmemesi 14.01.2008 DÖF kapatılamamıştır 

3 15.01.2008 İç 
uygunsuzluk 

Lab. Kapılarına isimlik yapılmaması 22.05.2008 DÖF kapatılamamıştır 

4 15.02.2008 İç 
uygunsuzluk 

Lab. Çalışma Talimatı ve İlk yardım Talimatının çerçeveletilmemesi 22.05.2008 DÖF kapatılamamıştır 

5 15.02.2008 İç 
uygunsuzluk 

Lab tezgahlarının epoksi boyayla boyanmaması  03.03.2008 Yeni laboratuvarlar tahsis edileceğinden bu 
konuya ödenek ayrılamayacağı sözlü olarak 
bildirilmiştir.  

6 10.04.2008 İç 
uygunsuzluk 

Kalite kayıtlarının yedeklenmesi için harici bellek alınamaması  14.04.2008 Yönetim temsilcisine ait harici bellek 
kullanılmaktadır. 

7 30.04.2008 İç 
uygunsuzluk 

Lab. tavanlarındaki sızıntının  giderilememesi 09.06.2008 Alt yapı sorunu çözülememiştir. 

8 08.05.2008 İç 
uygunsuzluk 

KYS Dökümanlarına intranetten ulaşılamaması 12.05.2008 Link arızası giderilmiştir. 

9 11.08.2008 İç 
uygunsuzluk 

GC-MS cihazının kurulumunun gerçekleştirilememesi 03.2009 Termin süresi olarak Mart 2009 verilmiştir. 
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DÖFİ 
NO DÖFİ TARİHİ DÖFİ 

NEDENİ 
DÖFİ 

KONUSU TERMİN SONUÇ 

10 27.10.2008 İç 
uygunsuzluk 

Saf su cihazının tamir ettirilememesi 15.11.2008 Cihaz hurdaya çıkarılmıştır 

11 28.11.2008 İç 
uygunsuzluk 

Planlanan teknik gezinin iptal edilmesi 28.11.2008 Firmanın özel nedenlerinden ötürü gezi iptal 
edilmiş, gezi saatinde ders işlenmiştir. 

12 05.12.2008 İç tetkik 2008 yılına ait kalibrasyonların yapılamaması 26.12.2008 DÖF kapatılamamıştır 

13 05.12.2008 İç tetkik Öğrencilerin müşteri şikayetleri konusunda yeterli derecede 
bilgilendirilmemesi 

02.03.2009 02.03.2009 tarihine kadar termin süresi 
uzatılmıştır. 

14 05.12.2008 İç tetkik Ders değerlendirme anketi sonuçlarının %75’ten düşük olması 06.02.2009 Söz konusu kriter %60 olarak değiştirilmiş ve bir 
yıl süreyle izlenmesine karar verilmiştir. 

15 05.12.2008 İç tetkik Kütüphanede yer alan tez ve kitapların kontrol edilememesi 06.02.2009 Eğitim –Öğretim prosedürü revize edilmiş ve yılda 
iki kez kontrol edilmesine karar verilmiştir 

16 05.12.2008 İç tetkik Analiz danışmanlık hizmeti değerlendirme anketinin yılda iki kez 
yapılamaması 

03.01.2009 Anketin yılda bir kez gerçekleştirilmesine karar 
verilmiş ve müşteri ilişkileri prosedürü revize 
edilmiştir 

17 05.12.2008 İç tetkik Teknik gezilerin %90 oranında gerçekleştirilememesi  01.02.2009 Söz konusu oran YGG de tartışılmış ve %75 
olarak değiştirilmiştir. 

18 05.12.2008 İç tetkik Doküman kontrollerinde eğitim öğretim prosedürü REV03’ün REV02 
olarak yazılması  

06.01.2009 Söz konusu düzeltme yapılmıştır. 
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DÖFİ 
NO DÖFİ TARİHİ DÖFİ 

NEDENİ 
DÖFİ 

KONUSU TERMİN SONUÇ 

19 05.12.2008 İç tetkik Çoğu ders için final sınavı sonuç harf notlarındaki BB ve üzeri not alan 
öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranının %70’in altında olması 

06.02.2009 İlgili kriter %60 olarak değiştirilmiş ve bu oranın 
bir yıl süreyle izlenmesine karar verilmiştir 

20 05.12.2008 İç tetkik 2008 yılı öğrenci profili anketine göre” öğrencilerin öğrenci işleri 
biriminden memnuniyet oranı” nın %47 olarak saptanması 

09.02.2009 2008-2009 bahar yarı yılından itibaren eğitim 
süreci değerlendirme anketinin uygulanmasına 
karar verilmiştir 

21 05.12.2008 İç tetkik Kütüphane talimatının asılmaması 13.01.2009 Kütüphane talimatı asılmıştır 

22 15.12.2008 İç tetkik 2008 yılı kalibrasyon faaliyetlerinin yapılamaması 04.2009 Termin tarihi Nisan 2009 a kadar uzatılmıştır. 

23 22.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Bölümümüzde yeni göreve başlayan sekreterimizin ISO 9001:2000 KYS 
çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması 

05.01.2009 İlgili eğitim verilmiştir 

24 22.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Yurtdışında bulunması nedeniyle Araş. Gör. Dr. Lütfiye YILMAZ 
ERSAN’ın  ISO 9001:2000 KYS çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmaması 

05.01.2009 İlgili eğitim verilmiştir 

25 22.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Doğum izninde olması nedeniyle Araş. Gör. Dr. Ayşegül KUMRAL’ın  
ISO 9001:2000 KYS çalışmaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması 

05.01.2009 İlgili eğitim verilmiştir 

26 22.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Bakım kalibrasyon sürecinin performans göstergesi olan “bölüm 
faaliyetlerinin etkileyen arızaların giderilme süresi” kriterinin bürokratik 
uygulamalar nedeniyle izlenememesi 

06.02.2009 İlgili süreç performans göstergesi” bölüm 
laboratuvarında gerçekleştirilen araştırma sayısı” 
olarak belirlenmiş ve göstergenin bir yıl boyunca 
izlenmesine karar verilmiştir 

27 24.12.2008 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Boza günü etkinliğinin bu yıl gerçekleştirilememesi 03.2009 Termin tarihi Mart 2009 a uzatılmıştır. 
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DÖFİ 
NO DÖFİ TARİHİ DÖFİ 

NEDENİ 
DÖFİ 

KONUSU TERMİN SONUÇ 

28 26.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Türkçe ve İngilizce kitap ve dergilerin kayıt altına alınamaması 12.01.2009 Gerekli görülen dökümanlar oluşturulup kayıt 
altına alınmıştır 

29 29.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Proje bilgi formunun izlenebilirliğinin yetersiz kalması 09.01.2009 Proje bilgi formu revize edilmiş ve proje sonuç 
formu yayınlanmıştır 

30 29.12.2008 İç 
uygunsuzluk 

Bölümümüz kimyasal madde deposunda bulunan sarf malzemelere ait 
“MSDS” bilgilerinde eksiklikler bulunması 

09.01.2009 Söz konusu bilgiler alfabetik olarak hazırlanmıştır 

31 06.01.2009 İç 
uygunsuzluk 

Bölümümüz laboratuarlarında bulunan bazı sarf malzemeler ve çözelti 
şişelerinin üzerinde kimyasal madde bilgi formunun bulunmaması 

12.01.2009 İlgili formlar doldurularak, yapıştırılmıştır 

32 23.01.2009 İç 
uygunsuzluk 

Manyetik karıştırıcının uzun süredir tamirinin yaptırılamaması 13.03.2009 Termin tarihi 13 Mart 2009’ a uzatılmıştır. 

33 04.02.2009 İç 
uygunsuzluk 

Analiz için gelen numuneye ait raporlandırma işleminin üç iş günü 
içerisinde tamamlanamaması 

06.02.2009 Söz konusu durum öğretim üyesinin rahatsızlığı 
nedeniyle meydana gelmiştir. Bu nedenle söz 
konusu süreç performans göstergesinde değişiklik 
yapılmasına gerek duyulmamıştır 

34 05.02.2009 İç 
uygunsuzluk 

Bazı öğretim elemanlarının “akademik personel eğitim takip ve 
değerlendirme formu” ‘nu doldurmamış olması 

11.02.2009 İlgili formlar güncellenmiş ve kayıt altına 
alınmıştır 

35 05.12.2008 İç tetkik Öğrencilerin müşteri şikayetleri konusunda yeterli derecede 
bilgilendirilmemesi 

02.03.2009 Öğrencilerimiz konu hakkında bilgilendirilmiştir. 

36 24.12.2008 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Boza günü etkinliğinin bu yıl gerçekleştirilememesi 25.03.2009 Fakültemiz dekanlığı tarafından öğrenci şenliği ve 
tanışma kokteyli yapıldığından tekrar bir 
organizasyona gerek duyulmamıştır. 

37 23.01.2009 İç 
uygunsuzluk 

Manyetik karıştırıcının uzun süredir tamirinin yaptırılamaması 13.03.2009 DÖFİ kapatılamamıştır. 
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DÖFİ 
NO DÖFİ TARİHİ DÖFİ 

NEDENİ 
DÖFİ 

KONUSU TERMİN SONUÇ 

38 15.12.2008 İç tetkik 2008 yılı kalibrasyon faaliyetlerinin yapılamaması 04.2009 DÖFİ kapatılamamıştır. 

39  20.03.2009 İç 
uygunsuzluk 

Günlük laboratuar çalışma tutanağı (GM-FR-BAK-06) formunun düzenli 
olarak imzalanmaması 

30.04.2009 İlgililer uyarılmıştır. 

40 24.04.2009 İç 
uygunsuzluk 

Laboratuvar temizliğine gereken özenin gösterilmemesi 08.06.2009 Temizlik personeli uyarılmıştır. Gerekli önlemler 
alınmıştır. 

41 22.06.2009 İç 
uygunsuzluk 

2008 yılı kalibrasyon faaliyetlerinin yapılamaması 12.2009 DÖFİ kapatılamamıştır. 

42 20.05.2009 İç 
uygunsuzluk 

GM–FR-EÖG-12 Kütüphane Dergi Takip Listesi ‘nin doldurulmaması 15.06.2009 Bölüm çalışanları ve öğrenciler kütüphane 
komisyonu üyelerince bilgilendirilmiştir. 

43 01.06.2009 İç 
uygunsuzluk 

Eğitim sürecine ait anketlerin sonuçlandırılamaması  29.09.2009 Rektörlük Bilgi İşlem Birimi ile görüşülerek sorun 
ortadan kaldırılmıştır. 

44 01.03.2012 İç 
uygunsuzluk 

Laboratuvar çalışma tutanağının doldurulmaması 01.06.2012 DÖFİ kapatılamamıştır. 

 01.03.2012 İç 
uygunsuzluk 

Laboratuvar cihazlarının çalıştırma talimatlarının eksik olması 01.06.2012 DÖFİ kapatılamamıştır. 

45 01.03.2012 İç 
uygunsuzluk 

Kariyer günlerinin duyurusunun yapılamaması 30.10.2012 Kariyer günleri takvimi webe aktarılmış ve 
duyurusu yapılmıştır. 

46 08.03.2012 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin mezuniyet sonrası yabancı dil konusunda sıkıntı yaşamaları 01.06.2012 Öğrencilerin lisans tezlerini ve ödevlerini 
hazırlarken daha fazla yabancı kaynaktan 
yararlanmaları sağlanmıştır. 
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DÖFİ 
NO DÖFİ TARİHİ DÖFİ NEDENİ DÖFİ 

KONUSU TERMİN SONUÇ 
47 08.03.2012 Öğrenci-

müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin mezuniyet sonrası mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmaması 

01.10.2012 Eğitim Komisyonu tarafından konu 
değerlendirilmiş ve derslerde mevzuata daha 
fazla yer verilmesi yönünde karar alınmıştır. 

48 08.03.2012 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Uygulamalı derslerin ve buna yönelik teknik gezilerin yetersiz olması 30.09.2012 Mesleki Uygulama dersi programa eklenmiştir. 

 01.05.2012 İç 
uygunsuzluk 

Proje bilgi ve sonuç formlarının, Kalite Kontrol Komisyonuna 
zamanında teslim edilmemesi 

01.05.2012 Revize edilen formlar ilgili öğretim 
elemanlarınca doldurulmuştur. 

49 01.06.2012 İç 
uygunsuzluk 

Bölüm sekreterliğinde yer alan bilgilerin belirli periyotlarla 
yedeklenmemesi 

01.09.2012 DÖFİ kapatılamamıştır. 

 01.07.2012 İç 
uygunsuzluk 

Komisyon üyeleri ve görev tanımlarında eksikler bulunması 01.12.2012 Atama yazıları ve görev tanımları revize edilmiş 
ve tüm üyelere iletilmiştir. 

50 08.09.2012 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak yeterli ders 
bulunmaması 

08.09.2012 Sosyal seçimli dersler müfredata eklenmiş ve 
danışmanlık firmaları kariyer günlerine davet 
edilmiştir. 

 01.09.2012 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin bitirme tezlerini hazırlarken takip edecekleri bir prosedür 
bulunmaması 

01.09.2013 Bitirme tezi yazım kılavuzu hazırlanmış ve 
webde yayınlanması planlanmıştır.  

 01.09.2012 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Analiz ve danışmanlık hizmeti anketlerinin yapılmaması 30.06.2013 DÖFİ kapatılamamıştır. 

 01.09.2012 İç 
uygunsuzluk 

Bölüm binasında yer alan şikayet ve öneri kutusunun aktif 
kullanılmaması 

30.03.2012 Öğrenci temsilcileri ile yapılan toplantıda gerekli 
bilgilendirme yapılmıştır. 

51 30.09.2012 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin eğitim-öğretim sistemi hakkında geri bildirimlerinin 
alınması 

30.03.2013 Öğrenci temsilcileri ile toplantı yapılmıştır. 

52 30.11.2012 İç 
uygunsuzluk 

Teknik gezi talep formlarının, Endüstri İlişkileri Komisyonuna 
zamanında teslim edilmemesi 

30.06.2013 Öğretim üyeleri 2013-2014 güz yarıyılı için 
teknik gezi programlarını oluşturmaya başlamış 
ve netleşen programlar komisyona aktarılacaktır. 

53 28.12.2012 İç 
uygunsuzluk 

Proje bilgi ve sonuç formlarının karmaşık olması ve anlaşılamaması 30.06.2013 Formlar revize edilmiş ve öğretim elemanları 
bilgilendirilmiştir. 

54 01.03.2013 Öğrenci-
müşteri 
şikayeti 

Derslere ait değerlendirme verilerinin bölüm-program çıktılarını 
karşılama oranının belirlenmesi 

30.06.2013 Derslerin program çıktılarını karşılama oranları 
hesaplanmıştır. 
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55 22.04.2013 İç 
uygunsuzluk 

Laboratuvarda uygulanması gereken ilk yardım kurallarının bilinmemesi 28.06.2013 İlk yardım kuralları revize edilmiştir. 

56 30.04.2013 İç 
uygunsuzluk 

Laboratuvarda uyulması gereken bazı kuralların tam olarak bilinmemesi 30.06.2013 Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi 
Komisyonu üyeleri tarafından “Laboratuvar 
Güvenliği El Kitabı” hazırlanmış ve intranet 
ortamında yayınlanmıştır. 

57 27.06.2013 İç 
uygunsuzluk 

Ders değerlendirme anketi sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı, 
Fizikokimya ve Matematik II derslerinin hedef kriterin altında kalması 

15.07.2013 İlgili dersleri veren öğretim elemanları ile 
düzeltici faaliyetlerini başlatmaları yönünde 
yazışmalar yapılmıştır. 

58 01.08.2013 İç 
uygunsuzluk 

Ders değerlendirme anketi sonucunda DÖF talebinde bulunan öğretim 
üyelerine gönderilen evrağın matbu ve ISO formu şeklinde olmaması 

20.02.2014 Ders iyileştirme formu (GM FR EÖG-07) 
oluşturulmuştur. 

59 01.08.2013 İç 
uygunsuzluk 

Komisyon atama yazılarının matbu form şeklinde olmaması 20.02.2014 Matbu form oluşturuldu. 

60 31.07.2013 İç 
uygunsuzluk 

Eğitim-öğretim süreç kartında (GM-SK-03) yer alan ilgili dökümanlar 
bölümünde yer alan ders değerlendirme anketinin doküman no.sunun 
hatalı yazılması 

01.09.2013 Revizyon yapıldı. 

61 03.02.2014 İç 
uygunsuzluk 

Ders Değerlendirme anketi sorularının MÜDEK çıktıları doğrultusunda 
hazırlanan Gıda Mühendisliği Bölümü program çıktılarını karşılamaması  

30.06.2014 Anket soruları MÜDEK çıktıları doğrultusunda 
revize edilmiştir. 

62 14.02.2014 İç 
uygunsuzluk 

Bölüm toplantılarına yönelik etkinlik katılım formunun bulunmaması 30.09.2014 Etkinlik katılım formu oluşturularak, her 
toplantıda imzalatılmaktadır. 

63 13.06.2014 İç 
uygunsuzluk 

“Öğrenci profili anketi” nin U.Ü. sürekli iyileştirme formuna göre revize 
edilmesi 

31.12.2014 Anket, ilk uygulamaları yapıldıktan sonra ISO 
formu olarak kaydedilecektir. 

64 06.01.2014 İç 
uygunsuzluk 

Bitirme Çalışması’ nın ISO’ da prosedür olarak yer alması gerekliliği 30.06.2014 Bu konudaki çalışma devam etmektedir. 

65 01.09.2015 İç tetkik “Teknik gezi talep formları” nın zamanında doldurulmaması 31.08.2015 Gerekli bilgilendirme yapılarak, takip edilmeye 
başlanmıştır. 

66 01.04.2015 İç 
uygunsuzluk 

Öğrencilerin danışmanları ile ilgili görüşmelerinin kayıt altına 
alınmaması  

01.06.2015 Öğrenci Danışmanlık Formu (GM FR EÖG-14) 
düzenlenmiştir. 

67 09.04.2015 İç 
uygunsuzluk 

09.04.2015 YGG toplantısı kararına göre “öğrenci profili anketi” nin 
düzenlenmesi gerekliliği 

30.04.2015 Anket revize edilmiştir. 

68 01.02.2015 Müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin danışmanları hakkında değerlendirme yapabilmeleri için 
anket uygulanması gerekliliği 

30.05.2015 “Danışman değerlendirme anketi” (GM FR EÖG-
15) uygulanmaya başlanmıştır. 

69 05.10.2015 İç 
uygunsuzluk 

İç tetkikin YGG toplantısından sonra yapılması 05.10.2015 İç tetkikin YGG’ den önce yapılması ve tetkikte 
görülen uygunsuzlukların YGG toplantısında 
tartışılması kararı alınmıştır. 

70 01.07.2015 İç tetkik YGG toplantı tutanağında her bir sürece ait süreç performans 31.12.2015 YGG toplantı tutanakları her bir süreç 



 

İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TAKİP FORMU  
YAYIN TARİHİ : 02.07.2007 
REVİZYON NO : 02 
SAYFA NO        :  

 

GM-FR-YÖN-13 REV 02 
 
© 2007. Bu doküman U.Ü.Gıda Mühendisliği Bölümüne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 

göstergelerinin yer almaması performansı yer alacak şekilde düzenlenecektir. 
71 06.10.2015 İç 

uygunsuzluk 
YGG toplantı tutanaklarının daha ayrıntılı olarak düzenlenmesi 
gerekliliği 

31.12.2015 YGG toplantı tutanakları eksikler ve alınması 
gereken önlemler şeklinde düzenlenecektir. 

72 01.02.2016 İç 
uygunsuzluk 

Kimyasal madde deposunun yeterince temiz ve düzenli olmaması  01.04.2016 LGAYK komisyonu tarafından toplantı yapılarak, 
gereken önlem alınmıştır. 

73 21.03.2016 Müşteri 
şikayeti 

Mühendislik fakültesinden alınan derslerin içeriklerinin Gıda 
Mühendisliğine uygun olmaması 

30.12.2016 Dersi veren öğretim üyeleri Gıda Mühendisliği 
öğrencilerine yönelik ders içeriklerini revize 
edecektir. 

74 04.04.2016 Müşteri 
şikayeti 

Öğrencilerin ders notlarının zamanında verilmemesi 30.11.2016 2016-17 güz eğitim öğretim döneminde ders 
notlarının zamanında öğrenciye ulaştırılması 
konusunda gerekli hassasiyet gösterilmiştir. 

75 30.06.2016 İç 
uygunsuzluk 

Laboratuvar çalışma çizelgelerinin imzalanmaması  30.08.2016 İlgili kişilere uyarı yapılmış olup, çizelgeler 
imzalanmaktadır. 

76 30.06.2016 Müşteri 
şikayeti 

Vize sınavı tarihlerinin uzun süreye yayılması 30.12.2006 Sınav tarihleri fakülte Eğitim Komisyonu 
tarafından düzenlendiği için bölüm olarak 
müdahale edilememektedir. 

77 20.09.2016 İç 
uygunsuzluk 

Bölüm web sayfasının güncellenmesi konusunda gerekli hassasiyet 
gösterilmemektedir.  

30.12.2016 Konu ile ilgili olarak “Bilgi Teknolojileri 
Komisyonu” Başkan Yardımcısı uyarılmıştır. 

78 01.09.2015 İç 
uygunsuzluk 

Ders değerlendirme anketi sonuçlarının İngilizce ve Fizikokimya dersleri 
için hedeflenen %60’ ın altında kalması 

30.06.2016 İlgili öğretim üyelerine “Ders Değerlendirme 
Formu” gönderilerek gerekli aksiyon planları ile 
ilgili olarak geri dönüş yapmaları istenmiş ve 
değerlendirme yapılmıştır.  

79 01.09.2015 İç 
uygunsuzluk 

Süreç performans göstergelerinde yer alan “CC ve üzeri not alan öğrenci 
sayısı/toplam öğrenci sayısı” oranının Fizik-2, Fizikokimya ve 
Akışkanlar Mekaniği derslerinde en az %60 değerine ulaşamaması 

30.06.2016 İlgili öğretim üyelerine “Ders Değerlendirme 
Formu” gönderilerek gerekli aksiyon planları ile 
ilgili olarak geri dönüş yapmaları istenmiş ve 
değerlendirme yapılmıştır.  

80 31.10.2016 Müşteri 
şikayeti 

“Teknik Resim” dersinin fazla teorik kalması, “Excell” ve “AutoCAD” 
programlarının hiç anlatılmaması ve yine bilgisayar dersinde de Office 
programlarının çok basit düzeyde anlatılması  

28.09.2017 Dersi veren öğretim üyeleri ile görüşülüp, ders 
içeriklerinin revizyonu değerlendirilecektir. 

81 15.11.2016 İç 
uygunsuzluk 

Süreç performans göstergelerinde yer alan “Öğretim üyesi başına düşen 
ulusal yayın sayısı” nın 1.05 olması ve belirlenen 2 kriterinin altında 
kalması  

06.02.2017 Konu YGG toplantısında görüşülecek ve öğretim 
elemanlarının ulusal yayınlarını arttırmaları dile 
getirilecektir. 

82 28.02.2017 İç 
uygunsuzluk 

2016-17 güz dönemi ders değerlendirme anketi sonuçlarına göre 
“Ekonomi, Economics, Temel Bilişim Teknolojileri ve 
Thermodynamics” derslerinin %60 hedefinin altında kalması 

27.02.2018 İlgili öğretim elemanlarına “Ders İyileştirme 
Formu” gönderilerek, durumun değerlendirilmesi 
istenmiştir. 

83 28.02.2017 İç 2016-17 güz dönemi CC ve üzeri alan öğrencilerin oranının “Genel 27.02.2018 İlgili öğretim elemanlarına “Ders İyileştirme 
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uygunsuzluk Kimya, Fizik-1, Termodinamik, Thermodynamics ve Reçel, Marmelat 
ve Jele Teknolojisi” derslerinde, %60 hedefinin altında kalması 

Formu” gönderilerek, durumun değerlendirilmesi 
istenmiştir. 

 


