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Birimlerin Dağılımı 

 
 
 
 
 
Yazıya ilgili yapılan dönüş oranları 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Listelenmiş Ölçme Araçları 
 

Birim Uygulanan Veri Toplama Araçları 
***** Enstitüsü Memnuniyet Anketi 

***** Fakültesi 

Öğrenci Memnuniyet Anketi 
Akademik Personel Memnuniyet Anketi 
İdari Personel  Memnuniyet Anketi 
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi 

***** Fakültesi 
Öğrenci Memnuniyet Anketi 
Akademik Personel Memnuniyet Anketi 
İdari Personel Memnuniyet Anketi 

***** Fakültesi 

Öğrenci geri bildirim anketleri 
Akademik danışmanlık süreci değerlendirme anketi 
Öğretim Üyesi MÖTEP SWOT Analizi 
Eğitici gelişimi değerlendirme anketi 
İç paydaş çalıştayları raporları 
İnformal iç paydaş görüşmeleri 

***** Koordinatörlüğü Başarıya yönelik ölçme araçları belirtilmiş 

***** Başkanlığı 
Tedarikçi Değerlendirme Formu 
Tedarikçi Listesi ve Performans İzleme Formu 
Tedarikçi Memnuniyet Anketi 

***** Başkanlığı Personel eğitim ihtiyacı belirleme anketi 
Çalışan memnuniyet anketi 

***** Başkanlığı Etkinlik Değerlendirme Formu 

 



 
Destek Talep eden birimler ve destek içeriği 
 

Birim Destek Talep İçeriği 
***** Yüksekokulu Akademik personele yönelik desteğe ihtiyacımız 

vardır. 
***** Yüksekokulu Birimimizde eğiticinin eğitimi hususunda desteğe 

ihtiyacımız bulunmaktadır 
***** Yüksekokulu Bu konuda akreditasyon, akademik değerlendirme 

ve kalite koordinatörlüğü tarafından verilen desteğe 
ihtiyacımız var 

***** Yüksekokulu Ölçme ve değerlendirme öncesinde standart bir usul 
belirlemede destek 

***** Yüksekokulu Ölçme, değerlendirme ve raporlama süreçleri ile 
ilgili eğitimler  

***** Yüksekokulu Memnuniyet düzeylerinin ölçülebileceği anketlere 
ihtiyacımız bulunmaktadır 

***** Yüksekokulu SPSS gibi programlarda yardım gerekmektedir 

***** Fakültesi Öncelikle ölçme, değerlendirme ve raporlama 
süreçleri ile ilgili akademik ve idari personelimizin 
eğitim almasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

***** Fakültesi Lisanslı yazılım desteği 

***** Fakültesi İlgili ölçme araçlarının revize edilmesi 

***** Enstitüsü Yapacağımız değerlendirmelerin bilimsel analizi için 
bir uzman görüşüne ihtiyaç var 

***** Başkanlığı Önümüzdeki süreçte kurumsal bazda yapılan 
faaliyetler ve birimlerden istenecek veriler 
çerçevesinde desteğe ihtiyaç doğabilir 

 
 
 
 
 
 
 



 
Destek Talepleri 
  

Birim 
Adı Destek talebi 

Biriminizin ölçme ve değerlendirme süreçleri 
açısından ihtiyacı nedir?  

***** 
Yükse
kokulu  

Mezun bilgi sisteminin daha etkin ve verimli 
bir şekilde kullanılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır 

***** 
Yükse
kokulu 

Dış / iç paydaşlara , mezunlara, öğrencilere, 
eğicilere yonelik olarak anket, ölçek, 
görüşme formu, gözlem formu hakkında 
destek alabiliriz.  

paydaşların görüşünü almak ve 
değerlendirmek 

Genel 
Sekret
erlik 

İç kontrol kapsamında risk değerlendirme 
hazırlanırken destek alınabilir  

***** 
Yükse
kokulu  

Mezun olan öğrenci bilgileri ve mezuniyet 
sonrası görüşlerinin değerlendirilmesi 

***** 
Fakült
esi  

Standart ölçme değerlendirme araçlarının 
oluşturulması ve hangi periyotlarla yapılması 
gerektiğiyle ilgili desteğe ihtiyaç duyulmaktadır 

***** 
Fakült
esi Genel destek 

Dış paydaşlara yönelik çalışmaların 
değerlendirilmesi 

***** 
Koordi
natörl
üğü  

Sistemin takibi ve devamlılığı için çevrim içi 
sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır 



***** 
Enstit
üsü  

Öğrenci memnuniyeti, eğiticilerin öğrencilere 
ve paydaşlara katkısı, etkisi ve yapılan 
tezlerin etki düzeylerinin değerlendirilmesine 
ihtiyaç vardır 

***** 
Fakült
esi  

Öğrenci memnuniyeti.  
Eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi.  
İç ve dış paydaşların şikayet öneri ve 
memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi. 
Mezunların istihdam düzeylerinin ölçülmesi. 

***** 
Yükse
kokulu 

Ölçme, değerlendirme ve raporlama 
süreçleri 

Mezunların istihdam oranları ile ilgili 
değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır 

***** 
Başka
nlığı  

Etkinliklerin iç ve dış paydaşlar üzerindeki 
etkinlerini ölçmek üzere memnuniyet anketi 
Yemekhane hizmetleri memnuniyet anketi 
Kantin kafeterya memnuniyet anketi 

***** 
Yükse
kokulu 

Mezun ve dış paydaşlara yönelik anket 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Memnuniyet düzeylerinin ölçülüp 
değerlendirilmesi ve raporlanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır 

***** 
Fakült
esi 

Öncelikle ölçme, değerlendirme ve 
raporlama süreçleri ile ilgili akademik ve idari 
personelimizin eğitim almasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

***** 
Başka
nlığı  

İç paydaşımız olan personelimizin 
memnuniyet düzeyinin düzenli olarak 
ölçülmesi uygun olacaktır. 

***** 
Yükse
kokulu Anket sonuçlarının yorumlanması 

Memnuniyet durumları, birimimizin eğitimin 
seviyesini artırmaya yönelik çalışmalar, 
mezun öğrencilerin iş bulma durumları 

***** 
Başka
nlığı 

Birimler tarafından istenen ölçme ve 
değerlendirmeler konusunda zorluklar 
yaşanıyor, destek istiyoruz 

Birimimizle ilgili yapılmış olunan işlerin düzenli 
olarak raporlanması ve değerlendirilmesi 
konusunda 

 
 
 



 
 

 

 



 

 

 
 

 


