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Bağlı Bulunduğu Birim  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı 

GÖREVİN KISA TANIMI: Birimin lisans programlarında uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini 
analiz etmek, bu faaliyetlere yönelik sorunları tespit etmek ve tespit edilen sorunlar kapsamında öneriler 
sunarak ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin iyileştirilmesini sağlamaktır. 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1. Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Başkan ve Başkan Yardımcısı dâhil olmak üzere en az on üye 
ile beş öğrenci temsilcisinden oluşur. Üyeler, Dekanlık tarafından belirlenir. 

2. Ölçme ve değerlendirmeyle ilgili sorunları ve olası çözümleri belirleyip Dekana sunar. 

3. Eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliğini ölçme ve değerlendirmede kullanılan mevcut yöntemlerin bu 
süreçleri daha verimli ve objektif hâle getirecek şekilde revize edilmesine yönelik önerileri belirleyip 
Dekana sunar. 

4. Her akademik yarıyıl sonunda, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin izlenmesinden elde edilen 
verileri rapor hâline getirerek Fakültenin eğitim-öğretim hedeflerine uygunluğunu değerlendirip 
Dekana sunar. Bu kapsamda, Komisyonca tanımlanmış “Sınav Başarı Değerlendirmesi ve Soru 
Analizi” formatına uygun olarak her dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilgili ders özelinde 
hazırlanan sonuçları teslim alıp bahsi geçen rapora ekler. 

5. Ölçme ve değerlendirmenin geliştirilmesi amacıyla paydaşlara yönelik kurs, seminer vb. faaliyetler 
düzenler. 

6. Başta sınav ve anketler olmak üzere paydaşların değerlendirilmelerine ilişkin kural ve süreçleri 
tanımlar ve revize eder. 

7. Bölümler tarafından soru bankaları oluşturulma ve revize edilmesi için gerekli çalışmaları yürütür. 
8. Sınavlara yönelik rehberleri hazırlar ve revize ederek geliştirilmesini sağlar. 
9. Fakülte bünyesinde yapılan iç ve dış paydaşlara yönelik anketleri değerlendirir ve görüş bildirir. 
10. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili hususlarda araştırma yapar. 
11. Sınav düzenine yönelik çalışmalar yapıp, eksikliklere yönelik tavsiyelerde bulunur.  
12. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili süreçlere yönelik öğretim elemanlarına bilgi akışı sağlar. 
13. Gerekli hâllerde Komisyon içi alt birimler tesis eder. 
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