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İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ KALİTE KURULU, ÇALIŞMA GRUPLARI ve GÖREVLERİ 

Bölüm kalite çalışmaları İç Mimarlık bölümü Kalite Kurulu tarafından takip edilir. İç Mimarlık 

Bölümü Kalite Kurulu bölüm içinde kalite çalışmaları için oluşturulan çalışma grupları ile yürütür. 

Her bir çalışma grubu kendileri için güncel KTUN Kalite Rehberinde tanımlanan bilgi ve belgeleri 

toplar, gerekli çalışmaları yapar. İç Mimarlık Bölümü Kalite Kurulu ve çalışma grupları Ocak, 

Eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplantı yapar ve toplantılarını tutanak ile 

belgelendirir. 

 

İç Mimarlık Bölümü Kalite Kurulu 

Doç. Dr. Mural ORAL                                           İç Mimarlık Bölüm Başkanı (Başkan)  

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun ŞEKERCİ                              İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yardımcısı (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Melih KURNALI                             İç Mimarlık Bölüm Öğretim Üyesi (Üye) 

 

Görevler 

 • Bölümdeki kalite çalışmalarının çalışma grupları aracılığıyla yürütülmesini takip eder ve önlem 

alınmasını sağlar. 

 • İç Mimarlık Bölümü Kalite Kurulu Ocak ve Eylül aylarının 15-30’u arasında toplantılarını 

gerçekleştirir.  

•   Toplantılarını çalışma gruplarının katılımı ile gerçekleştirir.  

• Çalışma gruplarından gelen raporları birleştirerek Bölümün yıllık nihai raporunu Şubat ayı 

dönemindeki toplantısında oluşturur ve İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına sunar.  

• Her bir toplantıyı ve faaliyetleri tutanak altına alır ve Bölüm Başkanlığında arşivlenmesini 

sağlar. 

 

İç Mimarlık Bölümü Liderlik Yönetim ve Kalite Çalışma Grubu 

Doç. Dr. Murat ORAL (Başkan), Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun ŞEKERCİ (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Melih 

Kurnalı (Üye), Arş. Gör. Ayşe Seda Çalışkan (Üye) 

Görevler 

 • Güncel KTUN Kalite Rehberindeki çalışma grubu ile ilgili alt ölçütlerindeki faaliyetleri 

planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarını takip eder ve Bölüm Başkanlığı 

aracılığıyla önlem alınmasını sağlar.  



• Alt ölçütlerdeki faaliyetleri takip ederken, tespit ettikleri ve o ana kadar yapılmamış olan görev 

tanımlarını ve/veya iş akışlarını oluşturur ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla web sayfasında 

yayınlanması sağlar.  

• Ocak ve Eylül aylarının 1-15’i arasında toplantılarını gerçekleştirir.  

• Her bir toplantıyı ve faaliyetleri tutanak altına alır ve Bölüm Başkanlığında arşivlenmesini 

sağlar. 

• Çalışma grubu yıllık nihai raporunu Ocak Ayı dönemindeki toplantısında hazırlar ve İç 

Mimarlık Bölümü Kalite Kuruluna sunar. 

 

İç Mimarlık Bölümü Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu 

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun ŞEKERCİ (Başkan), Dr. Öğr. Üyesi Melih Kurnalı (Üye), Arş. Gör. Ayşe 

Seda Çalışkan (Üye) 

Görevler  

• Güncel KTUN Kalite Rehberindeki çalışma grubu ile ilgili alt ölçütlerindeki faaliyetleri 

planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarını takip eder ve Bölüm Başkanlığı 

aracılığıyla önlem alınmasını sağlar.  

• Alt ölçütlerdeki faaliyetleri takip ederken, tespit ettikleri ve o ana kadar yapılmamış olan görev 

tanımlarını ve/veya iş akışlarını oluşturur ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla web sayfasında 

yayınlanması sağlar.  

• Ocak ve Eylül aylarının 1-15’i arasında toplantılarını gerçekleştirir.  

• Her bir toplantıyı ve faaliyetleri tutanak altına alır ve Bölüm Başkanlığında arşivlenmesini 

sağlar.  

• Çalışma grubu yıllık nihai raporunu Ocak Ayı dönemindeki toplantısında hazırlar ve İç 

Mimarlık Bölümü Kalite Kuruluna sunar 

 

İç Mimarlık Bölümü Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu 

Dr. Öğr. Üyesi Melih Kurnalı (Başkan), Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun ŞEKERCİ (Üye), Arş. Gör. Ayşe 

Seda Çalışkan (Üye) 

Görevler 

• Güncel KTUN Kalite Rehberindeki çalışma grubu ile ilgili alt ölçütlerindeki faaliyetleri 

planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarını takip eder ve Bölüm Başkanlığı 

aracılığıyla önlem alınmasını sağlar.  

• Alt ölçütlerdeki faaliyetleri takip ederken, tespit ettikleri ve o ana kadar yapılmamış olan görev 

tanımlarını ve/veya iş akışlarını oluşturur ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla web sayfasında 

yayınlanması sağlar.  

• Ocak ve Eylül aylarının 1-15’i arasında toplantılarını gerçekleştirir.  



• Her bir toplantıyı ve faaliyetleri tutanak altına alır ve Bölüm Başkanlığında arşivlenmesini 

sağlar.  

• Çalışma grubu yıllık nihai raporunu Ocak Ayı dönemindeki toplantısında hazırlar ve İç 

Mimarlık Bölümü Kalite Kuruluna sunar 

İç Mimarlık Bölümü Toplumsal Katkı Çalışma Grubu 

Doç. Dr. Murat ORAL (Başkan), Arş. Gör. Ayşe Seda Çalışkan (Üye) 

Görevler 

• Güncel KTUN Kalite Rehberindeki çalışma grubu ile ilgili alt ölçütlerindeki faaliyetleri 

planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarını takip eder ve Bölüm Başkanlığı 

aracılığıyla önlem alınmasını sağlar.  

• Alt ölçütlerdeki faaliyetleri takip ederken, tespit ettikleri ve o ana kadar yapılmamış olan görev 

tanımlarını ve/veya iş akışlarını oluşturur ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla web sayfasında 

yayınlanması sağlar.  

• Ocak ve Eylül aylarının 1-15’i arasında toplantılarını gerçekleştirir.  

• Her bir toplantıyı ve faaliyetleri tutanak altına alır ve Bölüm Başkanlığında arşivlenmesini 

sağlar.  

• Çalışma grubu yıllık nihai raporunu Ocak Ayı dönemindeki toplantısında hazırlar ve İç 

Mimarlık Bölümü Kalite Kuruluna sunar 

 


