
                              GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

                                                                        Toplantı Tutanağı 

Toplantı No: 21/5                                                                       Toplantı Tarihi: 14.10.2021 

Gündem: 

1- Program değerlendirme anketinin komisyona sunulması 

2- Tedarikçi memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi 

3- Yöneticilerin performansını değerlendirme ile ilgili anketin oluşturulması 

4- İç ve dış paydaşların programlarla ilgili görüşlerinin alınması 

5- 2021-2022 akademik yılında uygulanacak anketlerin ve uygulama tarihlerinin 

belirlenmesi 

6- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

 

Toplantıya katılanlar (soyadına göre alfabetik sıra ile) 

Başkan: Gizem UYUMAZ 

Üyeler: 

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 

Esin AVCI 

Seyfi GÖKTEKİN 

Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN 

Murat GÜL 

Ilgım YAMAN 

 

Toplantının gündem maddelerinin üzerinden geçildi. Daha sonra 2020-2021 öğretim yılında 

gerçekleştirilecek anketlerle ilgili planlamalar, bir önceki toplantıda alınan kararlar ile ilgili 

yapılan çalışmalara yer verildi. Gündem maddeleri üzerinden görev dağılımları yapılarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. İyi dilek ve temennilerle toplantı sona ermiştir. 



 

Alınan Kararlar 

1- Program değerlendirme anketi Esin AVCI tarafından değerlendirilerek komisyona 

sunulmuştur. Birimlerde Temel Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu her birim için ayrı 

anket uygulanmasına, 

2- Mezun anketinin son kısmına program çıktısıyla ilgili anketin bölümünü sorarak kişiye 

özel olarak açılmasına, 

3- Mezun anketinin son sınıfların Haziran ayında son dersinin bittiği gün uygulanmasına, 

4- Anketlerle ilgili etik kurul izni alınması kararının Kalite Komisyonunda görüşülmesine, 

Öğrencilere uygulanacak ve yetişkinlere uygulanacak formlar şeklinde ikiye ayrılarak 

etik kurul izin süreçlerin iletilmesine, 

5- Mezun anketinin son haline program çıktısını genel olarak değerlendirme le ilgili birkaç 

madde eklenmesine, 

6- Tedarikçi memnuniyet anketinin revize edilebilmesi İdari ve Mali İşler Şube Müdürü 

Ahmet MEMİŞ ile Murat GÜL’ün birlikte çalışmasıyla tedarikçi memnuniyet anketinde 

puanlamanın iki kişi tarafından yapılmasına ve ortalama puan alınmasına, 

7- Tedarikçi memnuniyet anketinde puanların alt ölçütlerinin belirlenmesine ve ölçeğe 

birkaç madde daha eklenmesine, 

8- Yöneticilerin performansını değerlendirme anketinin liderlik vasıflarını ve yönetsel 

yönlerini de ölçecek şekilde oluşturulması görevinin Ilgım YAMAN’a verilmesine 

9- İç ve dış paydaşların programlarla ilgili görüşlerinin değerlendirilmesiyle ilgili açık uçlu 

sorular Gizem UYUMAZ tarafından paylaşıldı. Programların değerlendirilmesiyle ilgili 

kısmın değerlendirilmesine, 

10- Etkinlik değerlendirme anketinin revize edilmesinde SKS Daire Başkanlığıyla Esin 

AVCI’nın birlikte çalışmasına, 

11-  Bir sonraki toplantının 28 Ekim Perşembe 15.00’te gerçekleşmesine karar verilmiştir. 


