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1. AMAÇ 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi(İEÜ) bünyesinde yer alan kendi kadro çalışanlarına 

sürdürülen eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi, personele 

yeni bilgi ve beceri özelliklerinin kazandırılması, dolayısıyla genel verimliliğin ve 

motivasyonun arttırılmasını, bunlarla ilgili sistem kurulmasını ve uygulamasını 

amaçlamaktadır.    

1.1 Eğitim Politikamız:  

 

İşe girişinden itibaren İEÜ kültürü ile aşılanan çalışanların yaptığı tüm işlerde sahada 

ve diğer alanlarda öğrenci ve iç müşteri odaklı çalışarak davranışlar göstermesi, 

kendini geliştirmesi ve İEÜ’ye değer yaratması, doğru kişilere, doğru zamanda verilen 

doğru eğitimlerle ve eğiticilerle olur.  

 

2. KAPSAM  

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görev alacak idari personeli kapsar. 

 

3. YETKİ VE SORUMLULUK 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreterinin onayı ile yürürlüğe girer.  

 

Prosedürün uygulanması ve takibi ile gerektiğinde revize edilmesinden İnsan Kaynakları 

Bölümü sorumludur.  

 

Prosedüre uygun hareket edilmesinden, İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili departman 

yöneticileri sorumludur. 

 

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

İEÜ: İzmir Ekonomi Üniversitesi   

Personel: Üniversitede görev yapan tam zamanlı idari personel statüsündeki kişilerdir. 

İç Kaynaklı Eğitim: Üniversite kadrosunda tam/yarı zamanlı çalışanları tarafından kendi 

uzmanlık alanlarında Üniversite idari personeline yönelik, tasarlanıp düzenlenen eğitimlerdir. 

Dış Kaynaklı Eğitim: Üniversite çalışanlarına yönelik olarak profesyonel bir 

eğitim/danışmanlık şirketi tarafından, Üniversite merkezinde ve/veya farklı bir ortamda 

düzenleyeceği eğitimlerdir.  

Oryantasyon Eğitimi: Üniversite bünyesinde yeni çalışmaya başlayan idari personel, stajyer 

veya görev değişikliği nedeni ile çalışma konuları farklılaşan personele; Üniversiteyi ve/veya 

görevini tanıtmak ve uyum süresini kısaltmak amacı ile yapılan eğitimlerdir. Oryantasyon 

eğitimine tabi tutulan her personel için bir oryantasyon programı düzenlenir ve program 

Oryantasyon Formu ile izlenir. Oryantasyon Memnuniyet Anketi Formu ile etkinliği 

değerlendirilir. 

Bölüm Yöneticisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi idari bölümlerinde bulunan tepe yönetici. 
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İnsan Kaynakları Yetkilisi: Eğitim sürecinin yürütülmesinden sorumlu İnsan Kaynakları 

Bölümü çalışanı. 

 

5. UYGULAMA 

5.1. Eğitim İhtiyacının ve Önceliklerin Belirlenmesi 

Yeni politikaların getirdikleri, pozisyonun (bölüm, unvan, görev) eğitim ihtiyaçları, 

performans değerleme, kariyer planlama ve yedekleme planlarının sonuçları, eğitim 

ihtiyaçları analiz anketi, DF(Düzeltici Faaliyet) sonuçları, öğrenci/veli/öğretim 

üyesi/3ncü kişilerin şikayetleri, yasal mevzuattaki değişiklikler ve bölüm 

yöneticilerinin istekleri göz önünde tutularak eğitim ihtiyacının tespiti yapılır.  

İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan Eğitim İhtiyaçları Analiz Anketi bölüm 

yöneticilerine İnsan Kaynakları Bölümü tarafından her yıl Temmuz ayının ilk yarısına 

kadar gönderilir. Temmuz ayı sonu itibari ile bölüm yöneticileri maiyetindeki personel 

ile birebir görüşerek eğitim ihtiyacını çalışanlar için kişisel bazda belirler. Tüm 

bilgilerin eksiksiz doldurulduğu bu analiz anketi İnsan Kaynakları’na Temmuz ayının 

sonuna kadar gönderilir. 

5.2. Eğitim İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi 

İnsan Kaynakları Yetkilisi, bölümlerden gelen Eğitim İhtiyaç Analiz Anketini 

inceleyerek bir sonraki dönem için önerilen İç ve Dış Kaynaklı eğitimlerin, ihtiyaçlar 

ve pozisyona göre değerlendirmesini ve detay raporlamasını yaparak planlamaya dahil 

edeceği eğitimleri belirler. 

Bir sonraki dönem için tespit edilen Dış Kaynaklı Eğitimlerle ilgili olarak Eğitim 

Kitapçığı/CD’si oluşturulur ve bu kitapçığın eğitim firmalarına gönderilmesi suretiyle 

firmalardan teklifler alınarak değerlendirilir ve eğitim içerikleri, eğitimciler, eğitim 

ücretleri, firma referans bilgileri, uygulamaya yönelik olup olmaması gibi kriterler 

doğrultusunda karar verilir. Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi olan 

EKOSEM’de bizim eğitim tedarikçilerimizden biridir ve değerlendirmede önceliklidir.  

Bu kararlar doğrultusunda İEÜ’nin eğitim bütçesi oluşturulur. 

5.3. Eğitimlerin Planlanması 

Yıllık Eğitim Planı yukarıdaki ihtiyaçların tespiti ile önce yıllık olarak ve aylık 

dönemleri gösterecek şekilde Yıllık İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Planı olarak hazırlanır. 

Dönemin, eğitim konularının, katılacak kişilerin ve eğiticilerin tespit edilip, günlerin 

tespit edilmediği bu plan İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından hazırlanır, İnsan 

Kaynakları Bölümü tarafından Genel Sekreter onayına bütçesi ile birlikte sunulur. 

Genel Sekreter’in onayı ile birlikte Yıllık Eğitim Planının Üniversite politikalarıyla 

uyumlu ve bütçesinin de kabul olduğu da ortaya konmuş olur. İnsan Kaynakları 

Bölümü onaylanan yıllık eğitim planını dönem başında tüm çalışanlara duyurur ve 
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eğitim planlarının yayınlanmasını sağlar. Dönem takvimi 01 Eylül-31 Ağustos olarak 

baz alınır. 

Oryantasyon eğitimleri işe her yeni başlayan personel için yapılacağından yıllık eğitim 

planı içerisinde değerlendirilmezler. 

  

5.4 Eğitimin Lojistiği 

5.4.1 İç Eğitimin Lojistiği 

İç Eğitim olarak Üniversite kampüsünün içerisinde düzenlenecek eğitimlerin 

yeri ve saati İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından belirlenir.  

 

5.4.2 Dış Kaynaklı Eğitimin Lojistiği  

Dış kaynaktan tedarik edilecek eğitimin yeri ve zamanı eğitimi veren kurumun 

şartları da göz önünde bulundurularak, İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından 

organize edilir. Eğitim için şehir dışına gidecek personelin otel ve ulaşım aracı 

rezervasyonları İnsan Kaynakları tarafından yapılır. 

 

5.5 Eğitime Katılım 

Yıllık Eğitim Planı doğrultusunda veya sene içerisinde plan dışında ihtiyaç duyulan 

eğitimler organize edildiğinde çalışanlar, duyurusu yapılan bu eğitimlere katılmakla 

yükümlüdür (Olağanüstü durumlarda bölüm yöneticisinin onayıyla personel eğitime 

katılmayabilir.).  

 

Eğitim duyurusu yapılan eğitimler için belirlenen katılımcı listesi dışında bir 

personelin katılmasını talep eden yöneticinin, bu talebini eğitim tarihinden en az 3 gün 

önce İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirmesi 

gerekir. 

 

Her eğitim organizasyonunda Eğitim Katılım Formu katılımcıların tümüne imzalatılır 

ve eğitimcinin imzası ve kontrolünün ardından form İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne 

iletilir.   

 

5.4.4. Eğitimin Değerlendirilmesi  

Eğitim faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayabilmek açısından her 

eğitimin sonunda eğitimin biçim (fiziki şartlar) ve içerik yönünden değerlendirilmesi 

gereklidir. Katılımcılar açısından eğitim içeriğinin ölçülmesi amacıyla yapılacak 

değerlendirmelerde Eğitim Değerlendirme Formu kullanılır.  

 

Dış kaynaklı eğitimlerde personelin program sonucunda alacağı sertifika veya benzeri 

kurs bitirme evrakının bir nüshası personel özlük dosyasında saklanacaktır. Bu tür 

eğitime katılan personelin eğitim esnasında kendisine verilmiş olan tüm dokümanların 
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birer örneğini İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne teslim etmesi zorunludur. Bu dokümanlar 

İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından eğitim dokümanları arşivinde saklanır. 

 

İşbirliği yapılan eğitim şirketlerinin performansını izlemek açısından, programının 

sonunda eğitimcinin ve eğitim yerinin değerlemesinin de yapılması gereklidir. Bu 

değerleme Eğitim Değerlendirme Formu ile gerçekleşir. Kuruluş dışı genel katılıma 

açık eğitimlere katılan kişiler eğitim sonrası Eğitim Değerlendirme Formu’nu 

doldurarak İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne teslim eder. Bu formdan yola çıkarak İnsan 

Kaynakları Yetkilisi eğitim veren kuruluş hakkında genel bir değerlendirme yapar. 

Ayrıca İnsan Kaynakları Yetkilisi eğitim veren kuruluştan da genel eğitim 

değerlendirme sonuçlarını talep edebilir. 

 

5.4.5. Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi 

Tüm iç ve dış eğitimlerde eğitim etkinliğinin ölçümünün sağlanabilmesi için öncelikle 

minimum bir günlük eğitimlerin olması, bu doğrultuda eğitim öncesi mevcut durum 

analizinin yapılması ve eğitim sonrasında eğitimin katılımcılara ve iş sonuçlarına 

katkısının ölçülmesi esastır. Eğitim sonrası ölçümleme ile ilgili süreler eğitimin 

özelliğine göre belirlenir. 

 

Eğitimin verimliliğinin ölçümlenmesinde izlenecek yol, eğitimci ve İnsan Kaynakları 

tarafından eğitim içeriğine uygun olarak belirlenecektir. Bu değerlendirmelerin sonucu 

İnsan Kaynakları Bölümü’ne raporlanacaktır. 

 

Oryantasyon Eğitimi alan personel Oryantasyon Memnuniyet Anket Formu ile eğitim 

aldığı ilgili yöneticilikleri ve eğitimcileri değerlendirerek İnsan Kaynakları 

Yetkilisi’ne teslim eder. Bu formda verilen yanıtlar gizlilik ilkesi çerçevesinde sadece 

İnsan Kaynakları ve Genel Sekreter tarafından değerlendirilir ve saklı tutulur.  

 

 

6. DİĞER HUSUSLAR 

 

1. Bölüm Yöneticileri eğitim planında belirlenen eğitimler dışında yeni bir eğitime 

ihtiyaç duyarlarsa Eğitim Talep Formunu doldurarak İnsan Kaynakları Yetkilisi’ne 

gönderir. İnsan Kaynakları’nın vermiş olduğu uygunluğa göre Genel Sekreter’e onaya 

sunulur. Onaylanan eğitim bütçesi kabul edilmiş sayılır ve eğitim planına dahil edilir. 

2. İnsan Kaynakları Yetkilisi plan dışı eğitimleri ve planda yer alan herhangi bir 

eğitimdeki değişiklikleri duyuru ile ilgililere bildirir.  

3. Eğitim kayıtları İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından ilgili veri tabanında 

tutulmaktadır.  
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4. İSG ve Yönetim Sistemi Eğitim konuları ana başlığı altında tüm çalışanlarımızın 

politikaya, prosedürlere, İSG Kurallarına, diğer sistem gereklerine uygunluğun 

önemini vurgulayacak biçimde eğitimler verilir. Bu eğitimler işe yeni başlayan 

personelin oryantasyon eğitiminin içinde yer alacağı gibi, yılda bir düzenli olarak tüm 

çalışanlara tekrar aktarılır.  

5. Üniversitemize herhangi bir konuda taşeron hizmeti veren kuruluşların ve/veya 

kişilerin Entegre Yönetim Sistemi ve kanunlarla belirlenmiş alınması zorunlu 

eğitimler (İş Sağlığı  ve Güvenliği Eğitimi, Hijyen Eğitimi vb…) ilgili bölüm 

yöneticisi tarafından taşeron hizmeti veren kuruluşların yetkililerine aktarılır. Burada 

sorumlu, taşeron hizmetinin verildiği bölüm yöneticisidir.  

6. Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Sistemi ve Performans Yönetim Sistemleri 

çalışmaları sırasında Eğitim ihtiyaçlarının pozisyon bazlı belirlenmesi ve bireysel 

gelişim planlamasının uygulanması konusunda İnsan Kaynakları Genel Sekreter ile 

işbirliği içinde çalışacaktır. 

 

7. EKLER 

Ek-1: Eğitim Süreçleri 

Ek-2: Eğitim Formları 

 

 


