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                                                                        Toplantı Tutanağı 

Toplantı No: 21/7                                                                   Toplantı Tarihi: 18.11.2021 

Gündem: 

1- 2021 yılı Aralık ayının sonuna kadar yapılacak olan 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) uygulama 

tarihlerinin ve örneklem gruplarının belirlenmesi 

2- Engelsiz üniversite değerlendirme anketinin incelenmesi  

3- Eğiticilerin Eğitimi konferansı ve konferansın hazırlık sürecinin planlanması 

4- İç ve dış paydaşların anketlerle ilgili görüşlerinin alınması 

5- İç ve dış paydaşların Eğiticilerin Eğitimi konferansı hakkındaki görüşlerinin alınması  

6- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi 

 

Toplantıya Katılanlar 

Başkan: Gizem UYUMAZ 

Üyeler: 

Esin AVCI 

Firdevs İclal KARATAŞ AYDIN 

Murat GÜL 

Ilgım YAMAN 

 

Toplantı 18 Kasım 2021 tarihinde saat 15:00’da başladı. Toplantıda gündem maddelerinin 

üzerinden geçildi. Engelsiz Üniversite Biriminin katkılarıyla düzenlenecek olan Eğiticilerin 

Eğitimi programının planlanması konuşuldu. Eğiticilerin Eğitimi kapsamında daha önce 

yapılan benzer çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra yıl sonuna kadar yapılması planlanan 

memnuniyet anketleri hakkında görüşme yapıldı. Önceki yıllarda yapılan anket çalışmalarından 

bahsedildi. Anket verilerinin hangi formatlarda iletildiği ve elde edilen verilerin nasıl 

 



toplanması gerektiği görüşüldü. Anketler için belirlenen örneklem gruplarından bahsedildi. 

Mezun anketlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için mezunlara hangi yollarla 

ulaşılabileceği görüşüldü. Engelsiz üniversite değerlendirme anketi incelendi. Anketin engelli 

bireylerin kullanımına en doğru şekilde iletilmesi için kullanılabilecek programlar konuşularak 

bu programların kurulumuna yönelik planlamalar yapıldı. Diploma programı yeterlik 

değerlendirme anketlerinin hitap ettiği kitle ve bu anketlerin nasıl geliştirilebileceği konuşuldu. 

İyi dilek ve temennilerle toplantı 18 Kasım 2021 tarihinde saat 16:15’de sona erdi. 

 

Alınan Kararlar 

1- Eğiticilerin Eğitimi kapsamında daha önce yapılan benzer çalışmalar incelendi. Bunun 

neticesinde Eğiticilerin Eğitimi kapsamında “Ölçek Geliştirme Süreci ve Analiz 

Uygulamaları” adlı programın Gizem UYUMAZ tarafından 3 Aralık tarihinde 

yapılabileceği görüşü sunuldu. Programın en fazla üç saat olacak şekilde yapılmasına 

ve bu üç saatin iki saatinin sunum geriye kalan bir saatinin soru-cevap kısmı olmasına 

karar verildi.  

2- Eğiticilerin Eğitimi programının online ya da yüz yüze olması hakkında görüşüldü.  

Yapılacak olan Eğiticilerin Eğitimi programının online yapılmasına karar verildi. 

3- Daha öncesinde hazırlanan anketlerin düzenlenip önümüzdeki günlerde sunulmasına ve 

geri dönüşlerden elde edilen verilerin Aralık ayının sonuna kadar raporlanmasına karar 

verildi. 

4- Anket çalışmalarının önceki yıllarla aynı format üzerinden yapılmasına karar verildi.  

5- Anketlerin online form aracılığıyla yapılmasına karar verildi.  

6- Mezunlara ve çalıştıkları kurumların yöneticilerine uygulanacak olan memnuniyet 

anketleri için mezunlara ‘mezun bilgi sistemi’ ve sosyal mecralar aracılığıyla 

ulaşılmasına karar verildi. Bunun için Üniversitemizin Basın  Koordinatörlüğü ile 

işbirliği yapılması kararlaştırıldı. 

7- Ilgım YAMAN’ın hazırladığı ‘engelsiz üniversite değerlendirme anketi’ incelendi. 

Anketin maddeleri değerlendirildi. Anketin belirli bölümlerinin derecelendirme ölçeği 

şeklinde yapılmasına karar verildi. Engelsiz Üniversite Biriminin talepleri ve sorunları 

konuşularak yapılacak anketin içerik planlamasına karar verildi.  

8- Engelsiz üniversite değerlendirme anketinin engelli bireylerin kullanımına en doğru 

şekilde iletilmesi için kullanılabilecek programlar konuşuldu. Okulun gerekli 

kısımlarına (kütüphane, bilgisayar odası gibi) bu programların kurulması için 

görüşmeler yapılmasına karar verildi. 

9- Birimler için yapılacak anketlerin verilerinin komisyonun drive hesabına yüklenmesine 

karar verildi. 

10- Diploma programı yeterlik değerlendirme anketleriyle ilgili ilerleyen süreçte daha 

detaylı konuşulmasına karar verilerek toplantıya son verilmiştir.  


