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T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI  

 

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI   

 

 

Toplantı No: 20…../0…….. 

Toplantı tarihi: 02.01.2020 

Toplantı Yeri: İKÜ  

 

Toplantıya katılanlar:  

 
Öğr.Gör. EYLEM BAYRAM TUNCAY (Çocuk Gelişimi Program Başkanı) + 

Öğr.Gör. EDA ÖZTÜRK  (Çocuk Gelişimi Program Danışmanı) + 

Öğr.Gör.CELİL SOYLAN  (Dış Paydaş-Do Danışmanlık Kurucu Üye) + 

EMİNE SENA DOYGUN  (Mezun Öğrenci) + 

BENGİSU SEZER  (Mezun Öğrenci) + 

 

 

 

Toplantı gündemi: 

1. Çocuk Gelişimi programı alana yönelik ders içerikleri  

2. Çocuk Gelişimi programı mezun öğrenci iletişimi  

3. Çocuk Gelişimi programı düzenlemesi istenen sertifika programları  

4. Üyelerin istek ve önerileri. 

 

 

 

          Çocuk Gelişimi programı kalite toplantısı 02.01.2020 Cumartesi günü saat 14:00 ‘te 

yapılmıştır. Toplantı 45 dk. Sürmüştür. Toplantıda dış paydaşlarımızdan Celil Soylan, çocuk 

gelişimi programında projeler yapmak istediğini ve bu konuda program hocalarının desteğini 

istediğini belirtmiştir. Özel eğitim dersinin bu programdan mezun olan öğrenciler için çok 

önemli olduğunu ve öğrencilerin çalıştıkları yaş gruplarında bu ders içeriğinde yer alan 

konularda erken farkındalıkla yönlendirme yapmalarının öneminden bahsedilmiştir. Mezun 

öğrencilerimizden Bengisu Sezer, çalıştığı kurumda, işe alım süreçlerinde, program ders 

içeriklerinin çok yeterli olduğunu ve donanım açısından kendisine çok yardımcı olduğunu 

belirtti. Çocuk gelişimi programına yönelik farklı sertifikaların mezun öğrencilere de yönelik 

yapılması konusunda fikir belirtmiştir. Yine mezunlarımızdan Sena Doygun, şu ana kadar 

herhangi bir iş deneyimi olmamasına rağmen, diğer arkadaşlarından ve başka programdan 

mezun olan arkadaşlarından daha yeterli bir program mezun olduğunu gördüğünü belirtmiştir. 

Program hocalarımızdan Eda Öztürk, çocuk gelişimi programı sosyal medya hesaplarımızın 

daha etkili kullanılmasının gereğinden bahsetmiş ve görüş belirtmiştir. Son olarak 

mezunlarımızdan ayda bir kez online platform ya da süreçler daha normale döndüğünde yüz 

yüze biraraya gelerek paylaşım toplantıları yapılabileceği önerisi gelmiştir. Tüm bu öneriler 

program başkanlığınca değerlendirilerek uygulamaya konulması için not alınarak toplantı 

bitirilmiştir.  



2 
 

  

 
TOPLANTIYA KATILANLAR 

 

Komisyon Üyesi İmza 

   

Öğr.Gör. EYLEM BAYRAM TUNCAY (Çocuk Gelişimi Program Başkanı) + 

Öğr.Gör. EDA ÖZTÜRK  (Çocuk Gelişimi Program Danışmanı) + 

Öğr.Gör.CELİL SOYLAN  (Dış Paydaş-Do Danışmanlık Kurucu Üye) + 

BENGİSU SEZER  (Mezun Öğrenci) + 

MİNE SENA DOYGUN  (Mezun Öğrenci) + 

   

   

 


