SONUÇ BİLDİRGESİ
13-14 Kasım 2015 tarihlerinde Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde yapılan
7. Teknoloji Fakülteleri Dekanları toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmektedir:
1. Teknoloji Fakültesi Dekanlar Konseyi (TDK) Platformu
 Tüm Teknoloji Fakültelerini tek çatı altında toplamak ve organize etmek için “Teknoloji
Fakültesi Dekanları Konseyi” kurulacaktır.
 Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öncülünde kurulan konsey web sitesine
(www.tdk.sakarya.edu.tr) tüm Teknoloji Fakültelerinden en az bir yetkili tarafından veri
girişi yapılabilecektir.
 Teknoloji Fakülteleri ile ilgili tüm bilgi, belge, sonuç bildirileri platformdan
yayınlanacaktır.
2. TEDEK Kurulu
 Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin akreditasyonu sağlamak için “Teknoloji ve
Mühendislik Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEDEK)” ismiyle bir sivil toplum
kuruluşu kurulacaktır.
 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca tanınırlığın
sağlanması için girişimde bulunulacaktır.
3. Fakültelerin Yapılandırılması
 Teknoloji Fakültelerinde yeni bölüm açılışları ve mevcut yapılandırmalar TDK Konseyi
tarafından karara bağlanacaktır.
4. Eğitim-Öğretim
 Mevcut bölümlerin müfredatları kurulacak komisyonlarla değerlendirilecek ve
güncellenecektir.
 Mevcut sınıf ve laboratuvar altyapıları artan kontenjanları karşılamakta zorlanması
nedeniyle kontenjan artışlarının durdurulması için YÖK nezdinde girişimler yapılacaktır.
 MTOK kontenjan oranının düşürülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 Zorunlu bilimsel hazırlık sınıfında üst üste 2 yıl kalan öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ile
ilgili YÖK nezdinde girişimler yapılacaktır.
 Bilimsel Hazırlık sınıfları ve diğer eğitim-öğretim ile ilgili hususlar komisyonlarca
görüşülecek, karara bağlanacak ve YÖK’e bildirilecektir.
 % 30 yabancı dilde eğitim verilmesi teşvik edilecektir.
5. Akreditasyon
 Akreditasyon çalışmalarında Sakarya ve Gazi Üniversiteleri Teknoloji Fakülteleri diğer
fakültelere bilgilendirme ve danışmanlık desteği verecektir.

6. İşyeri Eğitimi Yönetmeliği
 Gazi üniversitesi Teknoloji Fakültesinin taslak olarak hazırladığı “İşyeri Eğitimi
Yönetmeliğine” tüm Teknoloji Fakültelerinin görüşleri alınarak resmiyet kazandırılmak
üzere YÖK nezdinde girişimler yapılacaktır.
7. Teknoloji Fakülteleri İşyeri Eğitimi Yönetim Sistemi
 Endüstri altyapısı zayıf illerdeki Teknoloji Fakültelere İşyeri Uygulamasına öğrenci
yerleştirme ve takip desteği verebilmek amacı ile tüm Teknoloji Fakültelerinin öğrenci
yerleştirme işlemleri için ortak bir platform kurulacaktır.
8. Mezunların Tanınırlığı
 Otomotiv, İmalat, Mekatronik, Ulaştırma, Biyomedikal, Enerji Sistemleri Mühendisliği vb.
Bölümlerin yetkilerinin belirlenmesi ve imza yetkileri hususunda çalışmalar yapılması için
YÖK ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
9. Proje Önerileri
 TÜBİTAK ve SAN-TEZ projelerinin yapılması konusunda öğretim üyeleri teşvik
edilmelidir.
 Öğretim üyelerinin alanı ile ilgili üretim yerlerine daha fazla gitmeleri, ortak proje
yapmaları teşvik edilmelidir.
10. Dekanlar Konseyi Toplantısı
 “8. Teknoloji Fakülteleri Dekanları Toplantısı” Mayıs 2016 da Afyon Kocatepe
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ev sahipliğinde Afyon’da yapılacaktır.
 Teknoloji Fakültesi Dekanlar toplantılarının sadece "bir konu" üzerinde yapılmasının
sonuç almada daha iyi olacağı kanaatine varılmıştır.

