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T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
 

MESLEK YÜKSEKOKULU 
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 

ÖRGÜN VE İKİNCİ ÖĞRETİM 
 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI   
 
 
Toplantı No: 2020/01 

Toplantı Tarihi: 14.09.2020 

Toplantı Yeri: İKÜ Skype Kurumsal 

 

Toplantıya katılanlar:  
 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sevimli Saitoğlu Program Başkanı Örgün Öğretim + 

Öğr. Gör. Berrak Köten Program Başkanı İkinci Öğretim + 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan Program Öğretim Görevlisi + 

Öğr. Gör. Tanju Eski  Program Öğretim Görevlisi + 

 
Toplantı Gündemi – Görüşülen Konular 

1. Bankacılık ve Sigortacılık programımızın ek kontenjan döneminde kayıtlı öğrenci sayılarını 
artırmaya yönelik görüş ve öneriler 

2. Uzaktan/dijital eğitim kapsamında ders içeriklerinin güncellenmesi 
3. Öğrencilerimizin derslerde kullanacağı ve faydalanacağı materyallerin çeşitliliği 
4. Öğrencilerimizin dijital eğitim kapsamında gerçekleşecek derslere katılımlarının ve devam 

oranının yükseltilmesine yönelik görüş ve öneriler 
5. Bankacılık ve Sigortacılık programımızdaki öğrencilerimizin staj olanaklarının geliştirilmesine 

yönelik fikir alışverişi 
6. Bankacılık ve Sigortacılık programımızın imzalayacağı protokol sayısının artırılmasına yönelik 

katkı sağlayacak sektör iş birlikleri, network paylaşımı ve öneriler 
7. CATS 3’ün tüm araçlarının mümkün mertebe derslerde kullanılması 
8. Öğrencilerin ihtiyaç halinde soru ve iletişiminde hızlı ve çözüm odaklı geri dönüşler 
9. Öğrencilerimizle karşılaşılan olumlu ya da olumsuz durumların program başkanları ile 

periyodik bir şekilde paylaşılması  
10. İKÜ MYO kütüphanemizin Bankacılık ve Sigortacılık alanlarındaki kitap sayısını ve çeşitliliğini 

artırmaya yönelik kitap listesi önerileri (süreli ve süresiz yayınlar) 
11. Bankacılık ve Sigortacılık programımıza ait CATS 3.0 sisteminde açtığımız panoda, sektörel 

gelişmelerin, yeniliklerin, duyuru ve haberlerin iletileceği, Bankacılık Platformu adını 
verdiğimiz platformda etkileşimli ve güncel paylaşımların yapılması, öğrencilerimizle bir arada 
etkinlikler gerçekleştirilmesi, 

12. Mezun öğrencilerle iletişime geçilip onların istihdam durumlarının takibini sağlamak ve 
mevcut öğrencilerimizle onları buluşturan motive edici toplantılar düzenlemek. 

13. Üyelerin istek ve önerileri. 
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Kalite Komisyonu Toplantısı Alınan Kararlar 
 

1. Liselerin rehber hocalarıyla iletişime geçilmesi, 
2. Mezun öğrencilerin istihdam edilmesi için network çalışmalarının yapılması, 
3. Mezun öğrencilerle iletişimin sürekliliğinin sağlanması,  
4. Öğrenci memnuniyetinin önceliğimiz olması, 
5. DGS hazırlıklarına önem verilmesi, Matematik ve Türkçe dersleri çalışmalarına katkıda 

bulunulması, (program danışmanı Öğr. Gör. Gözde Yılmaz’ın Matematik dersi 
vermesi) 

6. Mezun öğrencilerimizin mezun olduktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlattıkları 
videoların paylaşılması, devam eden öğrencilerimizle mezun öğrencilerimiz arasında 
sinerji yaratılması, 

7. Örgün ve ikinci öğretim 1. ve 2. Sınıf öğrencilerimizin bir arada olacakları Bankacılık 
Platformu’nda dünyadan ve Türkiye’den sektörle ilgili güncel paylaşımlarının 
yapılması, dijital uygulama örneklerinin verilmesi, 

8. Öğrencilerimizin bakış açılarının gelişmesine katkıda bulunacak, ders konularıyla ile 
ilgili faydalı videoların ders esnasında gösterilmesi, 

9. Derslerde yoklama alınması, devam oranının dönem sonu ortalamasını etkilemesi, 
derslere aktif katılımın ve ders esnasındaki performansların ödül olarak 
vurgulanması, derslerin interaktif olarak işlenmesi, öğrencilerimizin sorulara 
verdikleri cevaplarda bonus puanlar verilmesi, 

10. Ders kayıtlarının sonunda sektörde iş başvuruları için girilmesi gereken/zorunlu 
sınavlarda çıkabilecek soruların tartışılması, böylelikle derse katılan öğrencilerin 
motivasyonlarının artmasının sağlanması, 

11. Pandemi döneminde staj olanaklarının banka ve sigorta sektöründe sınırlama-
duraksama olması nedeniyle farklı sektörlerde finans alanında çalışabilecekleri 
yerlerin tanıtımının yapılması, 

12. Sadece banka ve sigorta sektörü değil, finans ve muhasebe departmanı olan çeşitli 
işletmelerde de staj iş birliklerinin yapılması, 

13. Mentor-mentee ilişkilerinin kurulması, periyodik bir şekilde mentorluk paylaşılması, 
öğrenci ve akademisyen koçluğu, mezun-öğrenci koçluğu yapılandırılmasının 
gerçekleşmesi konularında kararlar alınmıştır.  
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TOPLANTIYA KATILANLAR 

 
Komisyon Üyesi İmza 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Sevimli Saitoğlu Program Başkanı Örgün Öğretim  

Öğr. Gör. Berrak Köten Program Başkanı İkinci Öğretim  

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan  Program Öğretim Görevlisi  

Öğr. Gör. Tanju Eski Program Öğretim Görevlisi  

 


