
                              GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

                                                                        Toplantı Tutanağı 

Toplantı No: 21/6                                                                      Toplantı Tarihi: 04.11.2021 

Gündem: 

1- Eğitim Değerlendirme Anketinin (eğitim etkinlikleri ve eğiticilerin eğitimi) komisyona 

sunulması 

2- Öğretim Elemanlarının Programlarla İlgili Görüşleri Anketinin son halinin verilmesi 

3- SKS tarafından Sunulan Hizmetlerle İlgili Memnuniyet Anketinin görüşülmesi ve son 

halinin verilmesi 

4- Yöneticilerin Performansını Değerlendirme Anketinin tartışılması 

5- 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- Eğiticilerin eğitimi ve Üniversitemizde yapılan eğitim etkinliklerin 

değerlendirilmesinde kullanılacak anket Gizem UYUMAZ tarafından komisyona 

sunulmuş ve komisyonun önerileri doğrultusunda yapılacak değişiklerle ilgili son 

düzenlemenin Gizem UYUMAZ tarafından yapılmasına ve ilgili anketin pilot 

çalışmasının proje eğitimleri sonrası gerçekleştirilmesine, 

2- Gizem UYUMAZ tarafından sunulan öğretim elemanlarının programlar ile ilgili 

görüşleri anketi komisyonda değerlendirildi ve son halinin Gizem UYUMAZ tarafından 

paylaşılmasına, 

3- Etkinlik değerlendirme anketinin revize edilmesiyle ilgili SKS Daire Başkanı ve Esin 

AVCI’nın birlikte çalışmasıyla oluşturulan anket komisyona sunulmuştur. Önceki 

yıllarda gerçekleştirilen anketlerin rapor sonuçlarından elde edilen bilgiler ile ilgili 

komisyona sunu yapılmıştır.  Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, anketin revize 

edilmesinde kullanılmıştır. Öğrencilerin staj ve iş olanaklarıyla ilgili talepleri olduğu, 

mezuniyet sonrası etkinlikler yapılmasının gerekliliği görüşüldü. SKS Daire Başkanlığı 

tarafından yürütülen şenlikler, yemekhane, kantinler, stantlar, spor alanları, konferans 

salonu ve topluluk gezileriyle ile ilgili anket maddeleri komisyonda tartışıldı ve gerekli 

düzenlemelerin Esin AVCI tarafından yapılmasına, 

4- Yöneticilerin performansını değerlendirme anketinin liderlik vasıflarını ve yönetsel 

yönlerini de ölçecek şekilde oluşturulması amacıyla, Ilgım YAMAN tarafından sunulan 

ölçek komisyonda değerlendirildi ve gerekli düzenlemelerin yapılarak son halinin Ilgım 

YAMAN tarafından yapılmasına, 

5- Birimlerde Temel Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu her birim için ayrı anket 

uygulanmasına ve ilgili anketlerin oluşturulması için komisyon üyeleri arasında iş 

bölümü yapılmasına, 

6- Bir sonraki toplantının 18 Kasım Perşembe 15.00’te gerçekleşmesine karar verilmiştir. 


