
 

* Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.  

TANIMLAMA 
Birim Kalite Koordinatörlüğü Hazırlama Tarihi: 20 Aralık 2022 

Konu İTÜ genelinde uygulanan anketlerin 
güncellenmesi  

PUKÖ No:  

İlgili Kontrol 
Faaliyeti ve 
Paydaş Katılımı 

Gerçekleştirilen kalite toplantılarında alınan dönüşler ve kalite@itu.edu.tr ‘ye gönderilen mesajlar 
değerlendirildiğinde İTÜ genelinde uygulanan anketlerde güncelleme ihtiyacı olduğu görülmüştür. Ayrıca benzer 
konu YÖKAK 2020 KAP sürecindeki değerlendirme ekibi tarafından da belirtilmiştir.  

İyileştirme 
Periyodu 

3 senede bir. 

PLANLAMA 
Faaliyet İTÜ genelinde farklı birimlerde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon 

öncelikle hangi anketlerin genel olarak yapıldığı hangi anketlerin birimler tarafından yapıldığını incelemiştir. Bu 
kapsamda tüm birimlerden uyguladıkları anket soruları talep edilmiş ve tüm sorulan soru içerikleri ve cümle 
yapıları incelenmiştir.  
 
Yapılan çalışma ile İTÜ genelinde Ders memnuniyet anketi ve Öğrenci memnuniyet anketlerinin her dönem 

sonunda, idari ve akademik personele yönelik memnuniyet anketlerinin ise her sene sonunda uygulamasının 
devam ettirilmesine karar verilmiştir.  
 
Komisyon yönlendirmelerine uygun olarak anket sorularının güncellenmesi için bir alt komisyon oluşturulmuş ve 
Doç. Dr. Ş.S.S. , Dr. Öğr. Üye. E.B ve Dr. Öğr. Üye. E.I anket sorularını güncelleme çalışmalarına başlamıştır. 
Bu çalışmalar sırasında önceki anket sonuçlarının ve geri bildirimlerin yanı sıra YÖKAK KİDR yazım kılavuzunda 
önce çıkan konular da dikkate alınmıştır.  
 

Sorumlu Prof. Dr. B.Ö 

Nesnel Kanıt * 

 
Geri bildirim komisyonu tanışma toplantısı davet epostası 
 

 
Geri bildirim Toplantısı davet epostası (Örnek) 
 

mailto:kalite@itu.edu.tr


 
Birimlerden uygulanan geri bildirim yöntemlerinin istendiği Papirus belgesi  
 

Planlama 
Periyodu 

 

UYGULAMA 
Faaliyet  Ders Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet anketi, İdari personel memnuniyet anketi ve Akademik 

personel memnuniyet anketleri soruları güncellenmiştir. Ders memnuniyet anketi teknik sebeplerden ötürü 
Google forms sistemi üzerinden, diğer anketler ise veti.itu.edu.tr adresi üzerinden yayınlanmış ve veri toplama 
işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Sorumlu  Prof. Dr. B.Ö. 

Nesnel Kanıt * Tüm okula yapılan duyuru metinleri.  
 



 
Öğrenci Memnuniyet Anketi Görseli (İngilizce Versiyon) 
 

 
Akademik Personel Memnuniyet anketi görseli 
 



 
İdari personel memnuniyet anketi görseli. 
 

 
Örnek anket gönderim epostası 
 



 
Örnek anket gönderim epostası 

 
Örnek anket gönderim epostası 
 
 

Uygulama 
Periyodu 

Ders Memnuniyet ve Öğrenci memnuniyet anketleri için her dönem sonu, İdari ve akademik personel 
memnuniyet anketleri ise her sene sonunda yapılacaktır.  
 

KONTROL  
Faaliyet  Güncellenen anketlerin sonuçlarına (cevap dağılımları) bakıldığında katılımcıların görüşlerini daha net ifade etme 

fırsatı buldukları gözlemlenmiştir. Uygulama sonunda ayrıca Paydaş geri dönüşlerinin toplanması için “Anket Geri 
bildirim anketi” başlıklı farklı bir anket hazırlanmış ve tüm anketlerin giriş ve sonuç sayfalarına bağlantı şeklinde 
eklenmiştir. Buradan gelen geri bildirimlerin gelecek dönemlerde anket uygulama yönteminde ve soruların 
güncellenmesinde girdi olarak kullanımı planlanmıştır.  

Sorumlu Prof. Dr. B.Ö 

Paydaş Katılımı Tüm anket katılımcıları geri bildirim anketini isteğe bağlı olarak cevaplayabilmektedir.  



 

Nesnel Kanıt * 

 
 
Sistemden alınan geri bildirim anket görüntüsü. 
 

Kontrol Periyodu Anket uygulama dönemlerinin sonunda 

ÖNLEM - İYİLEŞTİRME 
Faaliyet  Uygulama sonunda ayrıca paydaş geri dönüşlerinin toplanması için “Anket Geri bildirim anketi” başlıklı farklı bir 

anket hazırlanmış ve tüm anketlerin giriş ve sonuç sayfalarına bağlantı şeklinde eklenmiştir. Buradan ve diğer 
kanallardan gelen geri bildirimlerin gelecek dönemlerde anket uygulama yönteminde ve soruların 
güncellenmesinde girdi olarak kullanımı planlanmıştır. 
Örneğin: Paydaşlardan gelen geri bildirimlerde bazı soruların zorunlu olduğu fakat paydaşların bu soruyu 
cevaplayacak bilgilerinin olmadığı dile getirilmiştir. Düzeltme faaliyeti olarak ilgili sorulara “Fikrim Yok” seçeneği 
eklenmiştir.  
 
Yapılan çalışma ile İTÜ genelinde Ders memnuniyet anketi ve Öğrenci memnuniyet anketlerinin her dönem 
sonunda, idari ve akademik personele yönelik memnuniyet anketlerinin ise her sene sonunda uygulamasının 
devam ettirilmesine ve anketlerin ihtiyaca göre sürekli güncellenmesine karar verilmiştir.  
 

Sorumlu  Prof. Dr. B.Ö. 

Nesnel Kanıt*  

Önlem Periyodu Anket uygulama dönemlerinin sonunda 


