
                              GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

                                                                        Toplantı Tutanağı 

Toplantı No: 20/2                                                                            Toplantı Tarihi: 10.11.2020 

Gündem: 

1- Daha önceki yıllarda yapılmış olan ölçme-değerlendirmelerin gözden geçirilmesi 

2- 2020-2021 eylem planının gözden geçirilmesi 

3- Eylem planı üzerinden görev paylaşımı 

4- Uzaktan eğitim ile ilgili ölçme-değerlendirme planlanması 

5- Fakültelerden kalite süreçleri ile ilgili istenecek bilgiler 

6- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

 

Toplantıya katılanlar (soyadına göre alfabetik sıra ile) 

Başkan: Hülya AKAN 

Üyeler: 

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 

Esin AVCI 

Seyfi GÖKTEKİN 

Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN 

Murat GÜL 

Gizem UYUMAZ 

Ilgım YAMAN 

Ufuk YOLCU 

 

Toplantıda öncelikle bir önceki toplantının kararları okundu.  Toplantının gündem 

maddelerinin üzerinden geçildi. Daha sonra bir önceki senenin ölçme değerlendirme 



yöntemleri ve raporları değerlendirildi. Rapor ve anketlerin kapsamlarının genişletilmesi ve 

geliştirilmesi ve kendi iç kalite süreçlerinin kurulması (ölçümlerin her seferinde neyi, ne kadar 

ölçtüğü ve doğru ölçüp ölçmediğini ölçecek süreçlerin kurulması) tartışıldı. Çalışma planının 

YÖK, Rektörlük makamı ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından istenen benzer veriler için 

senkronize edilecek şekilde revize edilebilmesi için esnek olması gerektiği konusunda 

hemfikir olundu. Stratejik planın izlemesinde ve YÖK anahtar performans göstergelerinde yer 

alan akademik personel, idari personel, öğrenci genel, mezun öğrenci ve dış paydaş 

memnuniyet anketlerinin sonuçlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve 

Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne sunulmasına; öğretim 

elemanı değerlendirme, kurumda eğiticilerin eğitimi programından memnuniyet, uzaktan 

eğitim, toplumsal katkı alan katılımcıların memnuniyet ve akademik danışman değerlendirme 

anketinin sonuçlarının Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğüne 

sunulması kararlaştırıldı. UZEM birimi kendi ölçme-değerlendirmesini yaptığı için 

Komisyonun bu konuda acil bir eylem planlamasına gerek olmadığı ama UZEM tarafından 

yapılan Komisyonumuzdan destek talebinin karşılanması tartışıldı. Fakültelerden Komisyon 

çalışmalarına alt yapı oluşturacak temel istenecek bilgilerin neler olması gerektiği tartışıldı. 

Mezun Bilgi Sisteminin anket kullanımında hangi durumda olduğu ve anketin bu sistem 

üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği görüşüldü. Tıp Fakültesinde 

gerçekleştirilen iyi örnekler Hülya Akan tarafından komisyon üyeleriyle paylaşıldı. 

 

Alınan Kararlar 

1- Toplantı sekretaryasını Kalite Koordinatörlüğüne memur görevlendirilene kadar 

Mustafa Serkan Abdüsselam ve Firdevs İclal Karataş’ın yürütmesine,  

2- Çalışma planının uygulanabilir olduğu, ölçme-değerlendirme yöntemlerinin tüm 

istenen raporlamalarla senkronize edilerek uygulama ve raporlama tarihlerinin süreç 

içinde revize edilebileceğine, bunun için elimizde var olan ölçülecek parametreler 

listesinin güncellenmesine, 

3- Eksik olan kurum kültürü, personel anketlerinin komisyon ile paylaşılmasının 

istenmesine ve var olan başka anketler olup olmadığının incelenmesine, 

4- Aynı veriyi isteyen ve Üniversite genelinde uygulanan birden fazla anketlerin 

birleştirilmesine ve bunun için ön çalışmanın Esin Avcı tarafından yapılmasına, 

5- Fakülte/ MYO/YO lardan istenecek verilerin Gizem Uymaz tarafından hazırlanarak 

Komisyon ile paylaşılmasına 

6- Gizem Uymaz, Esin Avcı, Murat Gül ve Hülya Akan tarafından oluşturulan alt 

gurubun tüm ölçme-değerlendirme araçlarını değerlendirerek, ölçme-değerlendirme 

süreçlerini değerlendirecek parametreleri geliştirmelerine ve ölçme-değerlendirme 

yöntemlerini iyileştirecek ve geliştirecek stratejiler oluşturarak Komisyona 

sunmalarına ve bu sürecin sürekli olmasına 

7- UZEM birimi tarafından kendi öz-değerlendirme anketleri yapıldığı için uzaktan 

eğitimle ilgili acil bir eylem planına gereksinim olmadığına, UZEM tarafından talep 

edilen online öğrenci toplantısına soru hazırlamak ve katkıda bulunmak üzere 

Komisyon adına Hülya Akan’ın görevlendirilmesine karar verilmiştir. 


