
                            GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

                                                                        Toplantı Tutanağı 

 

Toplantı No: 20/3                                                                       Toplantı Tarihi:   11.12.2020 

Gündem: 

1- Bir önceki toplantı notlarının ve kararlarının okunması ve görev dağılımlarının gözden 

geçirilmesi 

2- Stratejik planlama ve Kalite Komisyonu alt birimleri ile koordinasyon süreçleri 

3- Yeni yapılan kurum kültürü, öğrenci memnuniyeti ölçme-değerlendirmelerinin analizi 

(analiz ölçütlerinin belirlenmesi ve yürütülmesi 

4- Farklı süreçlerde istenen benzer bilgilerin senkronizasyon konusu 

5- Çalışma planının gözden geçirilmesi 

6- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

 

Toplantıya katılanlar (soyadına göre alfabetik sıra ile) 

Başkan: Hülya AKAN 

Üyeler: 

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 

Esin AVCI 

Seyfi GÖKTEKİN 

Murat GÜL 

Gizem UYUMAZ 

Ilgım YAMAN 

Ufuk YOLCU 

 



Toplantıda önce bir önceki toplantının kararları okundu.  Toplantının gündem maddelerinin 

üzerinden geçildi. Daha sonra bir önceki senenin ölçme değerlendirme yöntemleri ve 

raporlarının içerikleri tartışıldı. 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) değerlendirildi. Çalışma 

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

için senkronize edilecek şekilde revize edilebilmesi için birimlere resmi yazı gönderilmesi ve 

bilgi toplanılması kararı alındı.  Stratejik planın izlemesinde ve YÖK anahtar performans 

göstergelerinde yer alan kalite süreçlerinin ölçümünde kullanılacak parametreler ve araçlar 

tartışıldı. Bu araçların periyot/uygulama zamanı, raporlama zamanı gibi hususların Stratejik 

Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından yeniden ele alınmasına 

karar verildi. Şu zamana kadar yayınlanan anketlerin cevaplanma sayıları aşağıdaki gibi 

olduğu hususu görüşüldü. 

*Kurum kültürü – 378 kişi  

*öğrenci memnuniyet 1686 öğrenci  

*mezun öğrenci anketi 264 mezun öğrenci  

*dış paydaş memnuniyet anketi 121 kişi  

Anketlerin daha fazla kişiye ulaşmasıyla ilgili yöntemler tartışıldı. 

Alınan Kararlar 

1- Geçen yıldaki anket çalışmaların var olan şekliyle yürütülmesine, 

2- Birimlerden istenecek yürütülen ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgi 

toplama formunun Gizem Uymaz tarafından hazırlanarak Komisyon ile 

paylaşılmasına, 

3- Birimlere gönderilecek 2. Maddedeki resmi yazının Kalite Koordinatörlüğü tarafından 

yazılmasına, 

4- Giresun Üniversitesi Kalite Süreçlerinin Ölçümünde Kullanılacak Parametre ve 

Araçların tablosunun Seyfi Göktekin, Hakan Sipahi,  Mustafa Serkan Abdüsselam 

tarafından tüm kalite süreçlerini kapsayacak şekilde senkronize edilmesine, ilgili 

tablodaki olası ölçeklerle ilgili komisyon üyelerinin ön çalışma yapmalarına ve bir 

sonraki toplantıda alternatif ölçme yöntemlerinin değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

 

 


