
ŞSBMYO Birim Kalite Komisyonu 5. Toplantısı 

TOPLANTI BİLGİLERİ 

Adı/Konusu :Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Sayısı: 2021/05 

Tarih ve Saat :11 Kasım  2021-Perşembe /Saat:14:00 

Yer : Şebinkarahisar SBMYO Toplantı Salonu 

Düzenleyen(ler):Şebinkarahisar SBMYO Müdürlüğü 

Katılımcılar : Birim Kalite Komisyonu Üyeleri 

 

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu, 

2021 yılı 5. toplantısını 11.11.2021 saat:14:00'da komisyon üyelerinin katılımıyla aşağıda 

bilgisi paylaşılan gündemle gerçekleştirdi. 

Toplantı Gündemi 

1)Üniversite geneli kalite süreçleri hakkında bilgilendirme 

2)Birim kalite süreçlerinin değerlendirilmesi  

 Birim Öz Değerlendirme Raporu (BÖDR) Hazırlık Sürecinin Planlanması 

 2021-2022 Yılı Birim PUKÖ Adımlarının değerlendirilmesi (Güz yarıyılı için 

planlanan faaliyetler) 

 Birim ölçme ve değerlendirme süreçleri için hazırlanan usul ve esasların 

değerlendirilmesi (Sınav Yönergesi) 

 Birim Kalite Komisyonu Öğrenci Üyenin seçilmesi 

 Birim akademik personel performans kriteri formunun (Ekli) değerlendirilmesi 

 Komisyon bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

 Diğer (Katılımcıların gündeme getireceği diğer hususlar) 

 

Toplantıda; 

 Birim BÖDR hazırlık adımları hakkında değerlendirme yapılmıştır. BÖDR 

kılavuzunda yer alan temel başlıklara ilişkin kanıtların tespit edilmesi ve arşiv 

dosyasının oluşturulmasına karar verilmiştir.  

 Birim PUKO döngüsü, 2021-2022 Güz yarıyılı için planlanan standartlaştırılmış 

süreçlere uyum düzeyi hakkında değerlendirme yapılmıştır.Birim bünyesinde 

gerçekleştirilen toplantı ve faaliyetlere bilgilerin arşivlenmesi, program 

güncelleme çalışmalarında paydaş görüşlerinin alınması, ders içeriklerinin 

güncellenmesi, ders izleme formlarının toplanması ve web sitesinden öğrencilerle 

paylaşılması, Birim komisyonlarıyla katılımcı yönetim süreçlerinin planlanmasına 

yönelik süreç değerlendirilmiştir.  

 Birim Kalite Komisyonu tarafından hazırlanan Sınav Yönergesi Taslak Önerisi 

Birim sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında incelenmiştir. Taslak Yönergenin 

Eğitim Öğretim Komisyonuna sunularak 2021-2021 yılı güz yarıyılı vize 



sınavlarından itibaren uygulamaya konulması için gerekli çalışmaların yapılmasına 

karar verilmiştir.  

 Birim Kalite Komisyonu Öğrenci Üyenin seçilmesi için ilgili Bölüm başkanlıkları 

tarafından önerilen öğrenciler hakkında görüş bildirilmiştir. 16.11.2021 tarihinde 

aday öğrenciler arasında seçim yapılmasına karar verilmiştir.  

 Birim akademik personel performans iyileştirme süreçleri için hazırlanan 

performans kriteri formu incelenmiş,  formun Birim çalışmalarında 

standartlaştırılmış süreçler iyileştirildikten sonra yeniden gündeme alınması 

yönünde kanaat ön plana çıkmıştır.  

 Bir sonraki toplantının Aralık Ayı son haftası-2021 planlanmasına karar 

verilmiştir.  

 Katılımcıların gündeme getirdiği hususlar hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

o Akademik danışmanların mevcut çalışmaları değerlendirilmiştir.  

o Fiziki mekan ve yerleşke sosyal alanlarına ilişkin sorunların kalite 

süreçlerini ne düzeyde etkilediğine yönelik Birim mevcut durum 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

o Kalite süreçlerinde yer alan eğitim-öğretim başlığı için Birim öğretim 

planlarının iyileştirilmesi, Eğitim-Öğretim Komisyonu tarafından müfredat 

iyileştirme çalışması yapılması önerilmiştir. 

 

 

Öğr. Gör Necati 

ALTEMUR 
Müdür 

Öğr. Gör. Doğal ÜNAL 

Müdür Yrd. 

Öğr. Gör. Dr. İsmail ALİCİ  

Bölüm Temsilcisi 
(Katılmadı) 

 

Öğr. Gör. Dilek TOPCU 
MUMLU 

Birim Kalite Temsilcisi 

Öğr. Gör. Özgür KURU 
Bölüm Temsilcisi 

 

 

Öğr. Gör. Tayfun AYGÜN 
Bölüm Telsilcisi 

(Katılmadı-Sıhhı izin) 

Öğr. Gör. İsmail Gencer 
ŞENTÜRK 

Bölüm Temsilcisi 

Öğr. Gör. Kadriye 
ONBAŞ 

Bölüm Temsilcisi 

 

Öğrenci Temsilcisi 
 

 

 


