
 

                            GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

                                                                        Toplantı Tutanağı 

 

Toplantı No: 21/2                                                                   Toplantı Tarihi:  18.03.2021 

Gündem: 

1- Var olan ölçme-değerlendirme yöntemlerinin güvenirlilik değerlendirmesi 

2- Birim anketlerinin son analizinin sunulması 

3- Birim anketlerinin analizi üzerinden iyileştirme öneri raporunun hazırlanması 

4- İş planı üzerinden görev dağılımı 

5- Yeni ölçme-değerlendirme yöntemlerinin gerekliliği 

6- Yapılan ölçümlerin analizi 

7- Komisyona verilen eğitim görevlerinin planlanması 

 

Toplantıya katılanlar (soyadına göre alfabetik sıra ile) 

Başkan: Hülya AKAN 

Üyeler: 

Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN 

Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 

Esin AVCI 

Seyfi GÖKTEKİN 

Murat GÜL 

Ilgım YAMAN 

Ufuk YOLCU 

 



Toplantıda önce bir önceki toplantının kararları okundu.  Toplantının gündem maddelerinin 

üzerinden geçildi. Daha sonra bir önceki senenin ölçme değerlendirme yöntemlerinin 

güvenirliğini değerlendirmek üzere Murat Gül tarafından iç tutarlılık analizi sonuçları 

paylaşıldı.  Kurum kültürü anketinde 12. Madde ve 27. Maddenin ölçekten çıkarılmasıyla 

ölçeğin daha güvenilir olacağını ifade etti.  Öğrenci memnuniyeti anketinde tüm maddelerin 

aynı şekilde kalmasını önerdi. Ölçeklerin madde analiz sonuçları komisyonda tartışıldı. 

Kurum kültürü anketinin alt boyutlarında bazı kısımlarda sınırlı kaldığı ifade edildi. 

Komisyon başkanı Hülya Akan tarafından birim anketlerinin son analiz sonuçları sunuldu. 

Birimlerden ölçme, değerlendirme desteğinde bulunanlara destek sağlanması kararlaştırıldı. 

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda kalite süreçleriyle ilgili eğitim paketinin 

planlanması ve ölçme, değerlendirmeyle ilgili başka eğitimlere de yer verilebileceği hususları 

görüşüldü.  Mezun değerlendirme sisteminin olmadığı ve planlamalara dâhil edilmesi konusu 

tartışıldı. Esin Avcı ve Murat Gül tarafından hazırlanan 2020 yılına ait anket sonuçları 

paylaşıldı.  Giresun Üniversitesini temsilen anket uygulamayla ilgili bir yöntem belirlenmesi 

hususu tartışıldı. Komisyon üyeleri bu konudaki farklı fikirlerini sundular. Örneğin; öğrenci 

bilgi sistemine entegre etmek, birimlerde sınav sonrası uygulamak, danışmanlar yoluyla 

gerçekleştirmek gibi fikirler komisyonda görüşüldü. Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki 

şekilde özetlenmiştir. 

 

Alınan Kararlar 

1. Esin Avcı, anketlerin uygulanmasıyla ilgili örneklem hesabı yapmasına, 

2. Hülya Akan ve Ufuk Yolcu tarafından anket sonuçları kapsamında iyileştirme 

sonuçlarıyla ilgili bir rapor hazırlamasına, 

3. YÖKAK Performans göstergelerinin Kalite Koordinatörlüğü tarafından komisyona 

iletilmesine, 

4. Birim mevcut durum analiziyle ilgili çalışmanın Hülya Akan tarafından 

yapılmasına, 

5. Anketlerin analizi ve uygulama yöntemiyle ilgili tüm komisyon üyelerinin ortak 

görüşü alınmasına ve yazılı olarak tüm komisyonun görüş bildirmesine karar 

verilmiştir. 

 


