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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ
02.05.2019 tarih ve 34 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
“Kuruluş” başlıklı 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının “Akademide,
uzmanlık esasına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama
birimleri oluşturulabilir” hükmü kapsamında; 20.12.2019 tarihli
ve 30984 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı İle Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” uyarınca Akademi’de eğitim, öğretim ve diğer
faaliyetlerin etkili ve verimli şekilde icra edilebilmesi amacıyla Ölçme
ve Değerlendirme Merkezi kurulmuştur.
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi;
ŌŌ Türkiye Adalet Akademisi tarafından
gerçekleştirilen her türlü eğitim
programına yönelik ölçme, değerlendirme
ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
ŌŌ Meslek içi, hizmet içi ve meslek
öncesi eğitim programlarına ilişkin
anket hazırlanması ve değerlendirme
raporlarının yayımlanması,
ŌŌ Hazırlanan rapor ve çalışmaları uygulama birimlerine ileterek
müteakip planlama ve uygulama süreçlerinde değerlendirilmesinin
sağlanması,
hususlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından
eğitim-öğretim faaliyetlerine yön verilmesi,
katılımcıların görüş ve düşüncelerinin
belirlenmesi, planlanan eğitim faaliyetlerinin
değerlendirilerek eğitime katılan hâkim
ve
savcı
adaylarının
beklentilerinin
karşılanması, güçlü-zayıf yönlerimiz ve
iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit
edilebilmesi amacıyla aşağıdaki anketler ve
çalışmalar uygulanmaktadır:
ŌŌ Türkiye Adalet Akademisi Değerlendirme Anketi,
ŌŌ Öğretim Görevlileri Değerlendirme Anketi,
ŌŌ Meslek Öncesi Eğitimi Değerlendirme Anketi,
ŌŌ Meslek İçi Eğitimi Değerlendirme Anketi,
ŌŌ Eğitim Modüllerine Yönelik Ön Test - Son Test Uygulamaları,
ŌŌ Türkiye Adalet Akademisi Tarafından Düzenlenen Diğer Eğitimlere
Yönelik Değerlendirme Anketleri.
Bu uygulamalar, Akademi’de yürütülen eğitim-öğretim kalitesini
yükseltmek amacıyla düzenlenen çalışmaların bir parçası olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca uygulanan anketler sonucu hazırlanan
raporlar; ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, ilgili
anketlerin oluşturulması, raporlama tekniklerinin belirli bir sistem
dâhilinde yürütülmesi, değerlendirilen faaliyetlerde birlikteliğin
sağlanması açısından önem taşımaktadır. Raporlarda eğitime yönelik
değerlendirmeler yapılmakta, kesinlikle hiçbir kişisel veriye yer
verilmemektedir.
Anketlerden elde edilen istatistiki bilgiler; KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU çerçevesinde korunmaktadır. Bu bilgiler;
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar kapsamında hiçbir kişi ya
da kuruluşla paylaşılmamaktadır.
Saygıyla duyurulur.

Anketlerin doldurulması sırasında yaşanabilecek
teknik aksaklıklardan dolayı; Türkiye Adalet Akademisi
Bilgi İşlem Uzmanı Lokman Demir ile 0 553 647 55 08
numaralı telefondan iletişime geçiniz.
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