
 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ  

Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

 

Karar Tarihi: 05.10.2022 Toplantı Sayısı: 2022/1 

Gündem Maddeleri:  

1. Açılış ve gündemin değerlendirilmesi, 

2. 2022 yılı memnuniyet anketlerinin gözden geçirilerek uygulama tarihlerinin belirlenmesi,  

3. “Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi” ve “Öğretim Elemanlarının Program 

ile İlgili Görüşleri Anketi” uygulama sürecinin planlanması, 

4. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi, 

5. Dilek, temenniler ve kapanış. 

Yapılan Değerlendirmeler ve Alınan Kararlar:    

Toplantı 5 Ekim 2022 tarihinde saat 11:30’da başladı. Toplantıda gündem maddelerinin üzerinden 

geçildi. Toplantıda Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜL tarafından anketler kapsamında değerlendirme 

sırasında karşılaşılabilecek problemler gündeme getirildi. Bu kapsamda demografik özelliklerin 

sınırlandırılarak değerlendirme sırasında ortaya çıkan problemleri minimuma indirebilmek için 

çalışmaların yapılması gerektiği görüşüldü. Ardından Öğr. Gör. Dr. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN 

tarafından iş dünyası ve dış paydaş anketleri ile ilgili hedef kitleye ulaşmada zamanın kısıtlayıcı etkisi 

gündeme getirildi. Bu doğrultuda, anketlerin süresinin uzatılması komisyon tarafından 

değerlendirildi. Gündem maddesi “Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi” ve 

“Öğretim Elemanlarının Program ile İlgili Görüşleri Anketi” uygulama sürecinin planlanması 

kapsamında ilgili anketlerin üst yönetime sunulması önerisi görüşüldü. Son olarak ilgili dönemde 

komisyon üyelerinin uygun gün ve saatleri alınarak dönem boyunca yapılacak toplantılarla ilgili 

planlama yapıldı. İyi dilek ve temennilerle toplantı 5 Ekim 2022 tarihinde saat 12:10’da sona erdi.  

 

Alınan Kararlar  

 

1- Anketler kapsamında istenecek demografik özelliklerin yeniden ele alınarak 

yapılandırılmasına karar verildi. İlgili çalışma kapsamında yürütülecek işlemlerin akademik 

süreçlerle ilgili boyutunun Doç. Dr. Mustafa Serkan ABDÜSSELAM tarafından, idari 

süreçlerle ilgili boyutunun ise Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN tarafından çalışılmasına ve bir 

sonraki toplantıda komisyona bilgi verilmesine karar verildi.  

2- İş dünyası ve paydaşlarla ilgili yürütülecek anket çalışmalarının başlatılma tarihinin öne 

çekilerek hedef kitleye daha etkin bir şekilde ulaşılmasına karar verildi. 

3- “Öğrencilerin Öğretim Elemanını Değerlendirme Anketi” ve “Öğretim Elemanlarının Program 

ile İlgili Görüşleri Anketi”nin ölçme ve değerlendirme çalışmalarına etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için üst yönetime sunulması önerilmiştir. Üst yönetimce uygun görülmesi 

durumunda ilgili anketlerin uygulama süreçlerinin bir sonraki komisyon toplantısında ele 

alınması kararlaştırıldı. 

4- 2022-2023 akademik yılı güz dönemi için komisyon üyelerinin uygunluğu gözetilerek 

toplantıların pazartesi günü öğleden önce gerçekleştirilmesine karar verildi. 
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