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                                                                        Toplantı Tutanağı 

Toplantı No: 21/8                                                                 Toplantı Tarihi: 09.12.2021 

Gündem:  

1- Eğiticilerin Eğitimi konferans serisinin planlanması 

2- 2021 yılı memnuniyet anketlerinin (akademik personel memnuniyet anketi, idari 

personel memnuniyet anketi, öğrenci memnuniyet anketi, öğrencilerin kayıtlı olduğu 

program memnuniyet anketi ve iş dünyasının mezunlarının yeterlilikleri ile ilgili 

memnuniyet anketi) örneklem gruplarının incelenmesi 

3- Dış paydaş anketlerinin uygulanması ve örneklem gruplarının incelenmesi 

4- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

 

Toplantıya Katılanlar 

Başkan: Dr. Öğr. Gizem UYUMAZ 

Üyeler: 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serkan ABDÜSSELAM 

Dr. Öğr. Üyesi Esin AVCI 

Öğr. Gör. Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN 

Arş. Gör. Ilgım YAMAN 

Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN 

 

 

Toplantı 9 Aralık 2021 tarihinde saat 15:00’da başladı. Toplantıda gündem maddelerinin 

üzerinden geçildi. Eğiticilerin Eğitimi serisi kapsamında toplantı katılımcıları daha önce 

bulundukları benzer eğitimlerle ilgili tecrübelerini paylaştı. Eğiticilerin Eğitiminde 

moderatörün kim olması gerektiği konuşulup, Mustafa Serkan ABDÜSSELAM tarafından 

Gizem UYUMAZ’ın moderatörlüğü yapması önerildi. Yapılacak olan Eğiticilerin Eğitimde  

Engelsiz Üniversite Biriminin tanıtılması, birimin faaliyetleri açısından farkındalık 

oluşturulması için Engelsiz Üniversite Biriminin daha önce belirlediği akademik danışmaların 

da eğitime katılması önerildi. Eğiticilerin Eğitimi sonucunda elde edilecek olan verilerin daha 

 



sağlıklı sonuç vermesi amacıyla eğitimlerin kodlanması önerildi. Mustafa Serkan 

ABDÜSSELAM’ın daha önce oluşturduğu ihtiyaç analizi sonucunda bir yazı yazılıp planlanan 

eğitimin Personel Daire Başkanlığına sunulması önerildi. Hizmet içi eğitim kapsamında 

birimler arası iş birliği yapılarak Personel Daire Başkanlığından bir üyenin Kalite 

Koordinatörlüğüne katılarak iki birimin bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve planlamalarının 

yapılması önerildi. Yapılan anketlerde geri dönüşlerin az olmasının nedenleri ve artırılması için 

neler yapılabileceği görüşüldü. Uygulanan anketlerin örneklem sayıları incelendi. Birim kalite 

komisyonlarıyla iletişime geçerek anket katılım sayılarının artırılması görüşüldü. Katılım 

sayılarının artırılması için anket dönemlerinde fakülte ve yüksekokul sekreterlerinin toplantıya 

katılması ve Kalite Koordinatörlüğünden bir temsilcinin birim kalite komisyonlarına katılarak 

anket konusunda komisyonların bilgilendirilmesi önerildi. Seyfi GÖKTEKİN tarafından 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında bulunan kısa mesaj sistemi desteklenerek Kalite 

Koordinatörlüğünün de sisteme dahil olduğu bilgisi verildi. İyi dilek ve temennilerle toplantı 9 

Aralık 2021 tarihinde saat 16:20 ’de sona erdi. 

 

Alınan Kararlar 

1- Eğiticilerin Eğitimi serisinin ilk üçü kapsamında düzenlenen eğitimler Ölçme ve 

Değerlendirme alanında yapıldığı için, üniversite dışından katılan diğer hocaların 

moderatörlüğünün Gizem UYUMAZ tarafından yapılmasına karar verildi. 

2- Gizem UYUMAZ tarafından yapılacak eğitimin moderatörlüğünün ise Öğr. Gör. 

Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN tarafından yapılmasına karar verildi. 

3- Eğiticilerin Eğitimi kapsamında sürece zarar verdiği gerekçesiyle eğitim sırasında araya 

soru alınmamasına ve kısmı zamanlı öğrenciler aracılığıyla gelen soruların toplanıp 

başka bir kanal ile moderatöre iletilmesine karar verildi.  

4- Eğiticilerin Eğitimi kapsamında youtube ve soru-cevap arayüzünün işleyişinin  

denetlenmesi için önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 10:00’da pilot bir eğitimin 

yapılmasına karar verildi.  

5- Eğiticilerin Eğitimi serisinin 2021 yılı içerisinde 4 eğitim şeklinde yapılmasına, 2022 

yılında da devam edecek olan eğitim serisinin 1’den başlamasına, konu olarak bütünlük 

içerse bile önceki yılın devamı niteliğinde de olmamasına karar verildi.  

6- Personel Daire Başkanlığı hizmet içi eğitim biriminin aktifleşmesi durumda birimin  

sürekli iyileştirme komisyonuyla birlikte toplantı yaparak iki birimin eğitim 

düzenlenmesi konusunda planlamaları birlikte oluşturmasına karar verildi.  

7- Mezun anketleri geri dönüşlerinin artırılması için Linkedin, Instagram, Twitter 

aracılığıyla mezunlara ulaşılması konusunda Basın Koordinatörlüğüyle iletişime 

geçilmesine karar verildi.  

8- Veri toplama işleminin 31 Aralık tarihi itibariyle sonlanmasına karar verildi. 

9- 31 Aralık sürecinden sonra toplanan verilerin değerlendirilerek raporlanmasına ve bu 

konuyla ilgili ayrıntıların 2 hafta sonra yapılacak olan toplantıda konuşulmasına karar 

verildi. 

10- Bir sonraki toplantının 2 hafta sonra yapılmasına karar verilerek toplantıya son 

verilmiştir. 


