
 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU 

AKADEMİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı tarihi : 07.04.2021  

Saat : 11:00  

Yer : Konferans Salonu 

Gündem Maddeleri: 

- 2020-2021 Eğitim –Öğretim Yılı Güz Yarıyılının değerlendirilmesi. 

- Uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. 

- İş süreç takvimi konularının görüşülmesi. 

- Birim iç değerlendirme raporunun görüşülmesi 

 

Genel Değerlendirmeler; 

- 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle işlenişi ile 

ilgili üniversite üst yönetimi tarafından akademik personeller ve öğrencilere yönelik yapılan 

anket sonuçları çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle derslerin işlenişinde uyulacak usul ve 

esaslarda gözden geçirme ve iyileştirmeler  

- İş Süreç takvimi ile ilgili olarak bölümlerde yapılacak etkinliklerin kayıt altına alınarak özellikle 

etkinlik değerlendirme anketlerinin de katılımcılara uygulanarak Müdürlük Makamına 

bildirilmesi gerektiği. 

- İş süreç takviminde yer alan kariyer planlaması etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik 

online eğitim seminer toplantı vb. etkinlikler yapılması ve yine mezunlarımıza yönelik etkinler 

yapılması, bu kapsamda bölümlerin her dönem en az bir adet öğrencilere yönelik etkinlik 

düzenlemesi için çalışmalar yapması gerektiği, 

- Birim iç değerlendirme kapsamında Dış Paydaşlar ile online toplantılar yapılarak görüş alışverişi 

yapılması,  

- Ek ders beyanları için otomasyon sistemine geçildiği ve bu sistemin kullanımı ile ek ders 

beyanlarındaki hataların en aza indirileceği ve ek ders ödeme işlemleri ile ilgili sürecin daha 

hızlı işletileceği, 

- Ek ders otomasyonu kullanımında kişilerin yapması gereken işlemlerin zamanında yapılması 

gerektiği 

- Uzaktan eğitim yöntemi ile verilen derslerde vidoların senato kararlarındaki kriterlere göre 

gecikmelere mahal vermeden sisteme yüklenmesi gerektiği 

- Öğrencilerle iletişim halinde olunması ve özellikle Akademik Danışman-Öğrenci toplantılarının 

yapılması ve tutanak altına alınması gerektiği, öğrencilerin talep-istek ve şikayetlerinde ilişkin 

geri dönüşlere ilişkin kanıtların kayıt altına alınması gerektiği, 

- Akademik personelin yıllık, hastalık gibi izinlerinde yasal mevzuat çerçevesinde hareket 

etmeleri, sağlık sorunları, görevlendirme ve geçerli mazeretleri sebebiyle yapılamayan 

derslerin telafilerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılması gerektiği, 

- Akademik personelin izin, rapor, görevlendirme vb durumlarda izinli olunan sürenin sonunda 

göreve başlama tarihine dikkat etmeleri gerektiği 

- İzin dönüşlerinde göreve başlama ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için izin takip personeline 

bilgi verilmesi 

- Akademik personellerimizin ilgili kanunlardan kaynaklanan ve üniversite rektörlüğümüz 

tarafından sözlü ve yazılı olarak belirtilen hususlar çerçevesinde mesailerini aksatmamaları, 

- Bölümlerin Web sayfasından sorumlu öğretim elemanlarının değişiklikleri takip ederek 

sorumlukları altındaki web sayfalarını güncel tutmaları gerektiği ve bu kapsamda web sitesi 

sorumlularına hizmet içi eğitim düzenleneceği, 

 

 konularında Müdürlük Makamının açıklamaları katılımcılara iletilmiştir. 
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