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T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KALİTE ALT KOMİSYONU  

TOPLANTI TUTANAĞI   

 

 

Toplantı No: 2022/06 

Toplantı tarihi: 04.07.2022 

Toplantı Yeri: Microsoft Team 

 

Toplantıya katılanlar: 

Doç. Dr. Gülten Feryal GÜNDÜZ (Başkan) 

Dr.Öğretim Üyesi F. Güneş GÜRGÖR KILIÇ (Üye)  

Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ (Üye) 

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Fatma ER 

Ahmet Gökhan Uluçay (Üye)   

 

Toplantı gündemi: 

1. Gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Programının değerlendirilmesi  

2. Gerçekleştirilmiş olan eğitimler için ücretlerin ödenmesi 

3. Sertifika belgelerinin hazırlanması 

4. Üyelerin istek ve önerileri. 

 

Eğiticilerin Eğitimi Kalite Alt Komisyonu Toplantısı: 

 

1. Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen mazeret sınavlarının 

29.06.2022 tarihinde açıklanmasının ardından programın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 

gereken yönlerine ilişkin komisyon üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Komisyon 

başkanı, Eğiticilerin Eğitimi programında tüm öğretim elemanlarının hiç aksatmadan 

belirtilen gün ve saatte eğitimlerini yaptığını ancak eğitimi alan araştırma görevlerinin 

hemen hemen hepsinin eğitimlere katılmadığını ve bunun sonucunda eğitimden başarılı 

olan araştırma görevlisi sayısının az olduğunu belirtmiştir. İlk sınava giren 19 araştırma 

görevlisinde 3’ü; mazeret sınavına giren 16 araştırma görevlisinden 7’si sınavdan başarılı 

olduklarını ifade etmiştir. Toplamda ise Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programına katılan 47 

araştırma görevlisinden 10’unun 70 ve üzeri puan alarak sertifika almaya hak kazandığını 

belirtmiştir. Bir sonraki eğiticilerin eğitimi sertifika programında başarı oranına artırmak 

için neler yapılabileceği görüşülmüştür. Bu doğrultuda birkaç öneride bulunulmuştur. 
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Araştırma görevlilerine eğitimlere hazırlanmaları için belli bir zaman verilmesi ve ek bir 

sınav daha yapılması, eğitime ve sınava katılmayan araştırma görevlilerinin ilgili Dekanlığa 

bildirilmesi ve katılmama nedenlerinin öğrenilmesi, eğitimlerin yüzyüze olacak şekilde 

tekrar yapılması, modüllerin uygunluğuna göre bazı eğitimlerin uzaktan bazı eğitimlerin 

yüzyüze verilerek hibrit eğitim modelinin uygulanması, eğitimlerin online devam etmesi 

ancak eğitim sürecinde eğitimi alacak araştırma görevlilerinin iş yükünün azaltılması, 

eğitimlere katılıp katılmadıklarının zaman zaman Bölüm Başkanlıkları tarafından kontrol 

edilmesi önerileri tartışıldı. Bu öneriler içerisinden eğitimler başlamadan önce eğitimleri 

alacak kursiyerlerle eğitim hakkında bilgilendirme toplantısının yapılması, modüllerin 

uygunluğuna göre bazı eğitimlerin uzaktan bazı eğitimlerin yüzyüze verilerek hibrit eğitim 

modelinin uygulanması, eğitim sürecinde eğitimi alacak araştırma görevlilerinin iş yükünün 

azaltılması ve eğitimlere katılıp katılmadıklarının zaman zaman Bölüm Başkanlıkları 

tarafından kontrol edilmesi önerilerinin uygunluğu için Rektörlük Makamına arz edilmesine 

karar verildi.  

2. Eğiticilerin Eğitimi programı kapsamında online gerçekleştirilmiş eğitimleri veren öğretim 

elemanlarına ödemelerinin yapılması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte programın 

gerçekleştirilmesine akademik koordinatörler olan araştırma görevlileri bilfiil ders 

vermemiş ancak ders veren öğretim üyeleri ile birlikte derse girmiş, gerçekleştirilen 

sınavlarda gözetmenlik yapmış, programın koordine edilmesine ve sorun yaşanmadan 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Öğretim üyelerinin ve akademik 

koordinatörlerin Eğiticilerin Eğitimi Programına ne kadar katkı sağladıkları Ek-1’de detaylı 

olarak belirtilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi Programı Yönergesinin 7.maddesine göre 

Eğiticilerin Eğitimi Programının gerçekleştirilmesinde katkısı bulunanlara (öğretim 

elemanı, idari personel) katkıları oranında Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ek ödeme (ek 

ders ve ek mesai ücreti) yapılabilmesi için gerekli bilgilerinin Rektörlük Makamına 

sunulmasına karar verildi.  

3. Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen eğiticilerin eğitim programındaki ders modüllerini 

tamamlamış ve sertifika almaya hak kazanmış araştırma görevlilerinin üniversitemizin 

Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika belgelerinin hazırlanabilmesi için Rektörlük 

Makamına iletilmesine karar verildi.  

4. Üyelerin başka istek ve önerileri olup olmadığı sorularak toplantı tamamlandı.  
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TOPLANTIYA KATILANLAR 

 

Komisyon Üyeleri İmza 

Doç. Dr. Gülten Feryal GÜNDÜZ (Başkan)  

Dr.Öğretim Üyesi F. Güneş GÜRGÖR KILIÇ (Üye)   

Öğr. Gör. Zafer ERKOÇ (Üye)  

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Fatma ER (Üye)   

Ahmet Gökhan ULUÇAY (Üye)  

 


