
                              GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

AKREDİTASYON, AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

Ölçme-Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu 

                                                                        Toplantı Tutanağı 

Toplantı No: 21/4                                                                         Toplantı Tarihi: 29.09.2021 

Gündem: 

1- Komisyonu tarafından oluşturulan anketlerin uygulanmasıyla ilgili etik kurul iznine 

başvurulması 

2- 2021-2022 akademik yılında üniversite genelinde uygulanacak anketlerin ve uygulama 

tarihlerinin belirlenmesi 

3- Mezunların öğrenme çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin programları 

değerlendirmesiyle ilgili uygulanacak program değerlendirme anketinin oluşturulması 

4- 2021-2022 yılında birimlerden istenecek bilgilerin belirlenmesi 

5- Eğiticilerin eğitimi faaliyetlerin planlanması 

6- Etkinlik değerlendirme anketlerinin oluşturulması 

7- Tedarikçi memnuniyet anketinin revize edilmesi ve ilgili resmi yazıların tekrar 

birimlere gönderilmesi 

8- Yöneticilerin performansını değerlendirme ile ilgili anketin oluşturulması 

9- İç ve dış paydaş listesinin güncellenmesi ve birimlere resmi yazının yazılması 

10- İç ve dış paydaş görüşlerinin belirlenmesiyle ilgili süreçlerin tanımlanması 

11- Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin istek ve taleplerinin alınmasına ilişkin anketin 

oluşturulması 

12- 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, gündem maddeleri üzerinden görev dağılımları 

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

 

Alınan Kararlar 

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

Öğrencilere uygulanacak ve yetişkinlere uygulanacak formlar şeklinde ikiye ayrılarak 

etik kurul izin süreçlerin iletilmesine, 

2- Birimlerde uygulanacak anketlerin Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme 

Komisyonu koordinasyonuyla gerçekleşmesine 

3- Birimlerden istenecek bilgilerin Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi İclal 

KARATAŞ’ın hazırlamasına, 

4- Yöneticilerin performansını değerlendirme anketinin liderlik vasıflarını da içerek 

şekilde oluşturulması görevinin Ilgım YAMAN’a verilmesine 

5- Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerden Engelsiz Üniversite Birimi vasıtasıyla istek ve 

taleplerin alınmasına ilişkin anketin oluşturulması Ilgım YAMAN tarafından 

yapılmasına, 

6- Eğiticilerin eğitimi programının planlanması Gizem UYUMAZ ve Murat GÜL’ün 

birlikte çalışmasın, 

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

Ahmet MEMİŞ ile Murat GÜL’ün birlikte çalışmasına ve tüm birimlere 

yönlendirilmesine, 

8- Program değerlendirme anketinin Esin AVCI tarafından değerlendirilerek komisyona 

sunulmasına, 

9- Etkinlik değerlendirme anketinin revize edilmesinde SKS Daire Başkanlığıyla Esin 

AVCI’nın birlikte çalışmasına, 

10-  Bir sonraki toplantının 14 Ekim Perşembe 15.00’te gerçekleşmesine karar verilmiştir. 


