
ZİDEK KURUM EĞİTİMİ (Online) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi -23 Ekim 2020-

1.  

 

Katılımcıların sayısı: 57

Hiç İyi Değil
(1)

İyi Değil
(2)

Orta
(3)

İyi
(4)

Çok İyi
(5)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Eğitimcinin bilgisi - - - - - - 10x 17,54 47x 82,46 4,82 0,38

Konuya hakimiyeti - - - - - - 5x 8,77 52x 91,23 4,91 0,29

Konuyu katılımcılara aktara… - - - - - - 12x 21,05 45x 78,95 4,79 0,41

Konu akışında bütünlük sağ… - - - - - - 15x 26,32 42x 73,68 4,74 0,44

Güncel örneklerle konuyu z… - - - - 3x 5,26 12x 21,05 42x 73,68 4,68 0,57

Katılımcılarla rahat iletişim… - - - - 1x 1,75 6x 10,53 50x 87,72 4,86 0,40

Aktif katılımı sağlayabilmesi - - 1x 1,75 1x 1,75 11x 19,30 44x 77,19 4,72 0,59

Soruları doyurucu yanıtlaya… - - - - 2x 3,51 13x 22,81 42x 73,68 4,70 0,53

Zamanı etkin kullanabilmesi 1x 1,75 1x 1,75 5x 8,77 13x 22,81 37x 64,91 4,47 0,87

Eğitim malzemelerini etkin… - - 1x 1,75 - - 17x 29,82 39x 68,42 4,65 0,58

 

 

2.  

 

Katılımcıların sayısı: 56

Hiç İyi Değil
(1)

İyi Değil
(2)

Orta
(3)

İyi
(4)

Çok İyi
(5)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Basılı/online notların yeter… - - - - 3x 5,36 25x 44,64 28x 50,00 4,45 0,60

Sunum malzemelerinin yete… - - 1x 1,79 - - 25x 44,64 30x 53,57 4,50 0,60

 

 

Eğitimci : Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU (ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı) *

Aritmetik ortalama (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5

DÖKÜMANLAR *

Aritmetik ortalama (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5



3.  

 

Katılımcıların sayısı: 57

Hiç İyi Değil
(1)

İyi Değil
(2)

Orta
(3)

İyi
(4)

Çok İyi
(5)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Uygulamaların uygunluğu ve… - - - - 4x 7,02 22x 38,60 31x 54,39 4,47 0,63

Eğitim süresinin yeterliliği - - 1x 1,75 5x 8,77 19x 33,33 32x 56,14 4,44 0,73

Eğitim yönteminin uygunluğ… - - 2x 3,51 3x 5,26 20x 35,09 32x 56,14 4,44 0,76

Eğitimin uygunluğu - - 1x 1,75 5x 8,77 12x 21,05 39x 68,42 4,56 0,73

Eğitimin başkalarına öneril… - - 1x 1,75 3x 5,26 14x 24,56 39x 68,42 4,60 0,68

 

 

4.  

 

Katılımcıların sayısı: 56

Hiç İyi Değil
(1)

İyi Değil
(2)

Orta
(3)

İyi
(4)

Çok İyi
(5)   

 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Salon düzeni uygunluğu /O… - - 2x 3,57 3x 5,36 12x 21,43 39x 69,64 4,57 0,76

Havalandırma / Is ıtma yete… - - 1x 1,79 3x 5,36 13x 23,21 39x 69,64 4,61 0,68

İkramların yeterliliği / ONL… - - 1x 1,79 6x 10,71 11x 19,64 38x 67,86 4,54 0,76

 

 

KAPSAM VE İÇERİK *

Aritmetik ortalama (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5

EĞİTİM ORTAMI *

Aritmetik ortalama (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5



5.  

 

Katılımcıların sayısı: 17

 

 

Görüş ve Önerileriniz:

Tesekkur ederiz, egitim ve sorulara verilen cevaplar gayet yeterliydi.zamanla verilen bilgiler daha iyi oturacaktir

Değerli bilgiler için çok teşekkürler

Teşekkürler

Hocamızın konuya hakimiyeti ve bilgi birikimi konusunda şahsım adına faydalı bilgilere sahip oldum. Teşekkürler. 

Doç. Dr. Sıdıka EKREN

Süper. Bilgilendirici. Teşekkürler.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU hocam çok güzel ve faydalı bilgiler aktardığı için çok teşekkür ederim.

En büyük problem aralıksız (öğle yemeği için bile ara verilmedi) bilgi aktarılması. Dolayısı ile dikkat dağınıklığı
kaçınılmaz oluyor. Çok verimli değildi. Şahsi görüşümdür.

Çok değerli bilgilerini bizimle paylaşan sevecen güleryüzlü konusunda uzman iletişim kurma yeteneği ve konuya
hakimeyeti son derece yüksek olan Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU hocamızı izlemekten ve dinlemekten büyük keyif
aldığım belirtmek isterim. Bu anlamda bu olanağı bize sağlayan hocamıza çok çok teşekkür ederim. Bugünkü eğitimde
hocalarım sayesinde çokça bilgi sahibi oldum emeklerine sağlık.

Sunum süresi çok uzun sürdü. İki sunum arasında ara verilmemesi, katılımcıların dikkatinin azalmasına yol açtığını
düşünüyorum.

Prof.Dr. Gökhan Söylemezoğlu, Değerli Hocam, harika sunumunuz, coşkulu anlatımınız, akreditasyona verdiğiniz emek,
inanç ve özveri için çok teşekkür ederim.

Sunumlar biraz uzun süre alıyor. Bazı konular sorular üzerinden aktarılabılır.

Genel hatları ile iyi kurgulanmış bir eğitimdi. Belgelerin tümünü okurken aklımda bir çok soru belirmişti. Bu soruların
çoğuna cevap buldum. Fakat gerek ZİDEK yönetiminde gerekse bizlerde uygulamaya geçmeden netleşmeyecek
konuların olduğunu düşünüyorum. Özellikle bölümlere özgü ölçütlerin güncellenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.
Bir tavsiyedem de Eğitim bilimciler eğitimleri örgün ve ikinci eğitim olarak tanımlıyor. Normal eğitim kavramını
kullanmıyorlar. Bu konuda evraklarda bir düzenleme yapmak faydalı olabilir. Bir ricam ise lisans programlarının
başvurularında doldurulacak olan Özdeğerlendirme Raporunun word dosyası olarak hazırlanarak, sisteme yüklenmesi
konusunda olacak. pdf dosyasından ziyade word dosyası başvuru dosyasını hazırlayacak olan bizlere faydalı olacağını
düşünüyorum. Emekleriniz için teşekkür ederim.

Genel olarak memnunum. Eğitimin arkasında ciddi bir emek ve işgücü var. Bunun görmezden gelemem ve takdir ediyor
ve emeğe saygı duyuyorum. Bunun yanında cevap ve yorumlar daha kısa ve öz tutulursa zaman kullanımı ve eğitimin
etkiliğinin artacağını düşünüyorum

Not: 4 nolu eğitim ortamı'nı boş bıraktığımda kaydetmedi. Bu nedenle işaretledim.

Çok faydalı ve başarılı bir eğitimdi. Akademisyenler başta olmak üzere olabildiğince çok sayıda meslektaşımızın bu
eğitimden geçmesinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyim.

Sunum profilinde genellikle pozitif algı canlı tutulmuştur. Bu durum amaca değer katmıştır.

Teşekkür ederiz

Eğitim programı ve emekleriniz için teşekkür ederiz. 

Katkı olarak belirtmek gerekirse:

Programda öğlen arasının olmaması ve var gibi görünen 3 tane 15 dakikalık aranın da verilmemiş olması eğitim
sürecinin bütünsel (kesintisiz) olarak izlenmesini güçleştirmiştir. Fizibilitesi olmadığından, programın izlenebildiği
kadarıyla genel bir fikir verme amacıyla gerçekleştirildiği kanaatı uyandırmıştır. Genel anlamda oldukça yararlanmış
olmakla beraber, bu duruma anlam veremedim. Kalite akreditasyonunu konu alan bir progranmın, öğrenciye verilecek
eğitimin kalitesi için, eğitimin içinde yer alan tüm insan unsurlarının yaşam kalitesini de bir bütün olarak kabul etmesi
gerektiği kanısındayım.
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