
 

 

 
 

 

 

ELAZIĞ TSO GELİŞİM AKADEMİ EĞİTİM SONUÇ RAPORU 

Tarih   : 12/04/2021 
Konu   : Elazığ TSO Gelişim Akademi tarafından yapılan Eğitim Sonuç Raporu 
Düzenleyen Birim : Elazığ TSO Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü 
 

 

RAPOR 

 Elazığ TSO Gelişim Akademi ve Harput Ajans işbirliğinde Nisan ayı eğitim takvimi içerisinde planlanmış 
olan ve tüm hazırlıkları yapılan “Dünyada ve Türkiye’de Dijital Yönetişim Yenilikçi Liderlik” eğitimi gün, 
saat, konuşmacılar, program akışı, eğitim içeriği, eğitime bağlantı linki, konuşmacı bilgileri afiş olarak 
tasarlanmış ve bu tasarım Sosyal Medya mecralarında, Elazığ TSO 98 kişilik yöneticiler grubunda 
paylaşılmıştır. 

 Konuyla ilgili SMS iki kez açılmıştır. Oda Web sitesinde duyuru yapılmış ayrıca yerel medyada konuyla 
ilgili Basın Bülteni yayınlanmıştır. 

 Elazığ TSO Meslek Gurubu Başkanları, Kapasite raporuna sahip firmalar ve ihracat yapan firmalar 
listesinden 75 kişi Harput Ajan tarafından Telefonla aranarak bilgi verilmiştir. 

 Odamızın İmalatçılar e-Posta Grubu üzerinden 298 firmaya konuyla ilgili e-Posta gönderilmiştir.  
 Eğitimle ilgili duyuru noktasında tüm iletişim kanalları aktif olarak kullanılmış ve tüm bu bilgilendirme 

faaliyetleri sonucunda toplam üye sayısının %70’ine ulaşıldığı ön görülmektedir. 
 Tüm bu duyuru ve bilgilendirme faaliyetlerine rağmen eğitime katılımcı sayısı 34 kişi ile sınırlı 

kalmıştır. Bu 34 kişinin 14’ü Elazığ TSO, Harput Ajans ve Eğitmenlerden oluşan profesyonellerdir. 
Dolayısı ile eğitime katılım sayısı 20 kişi ile sınırlı kalmıştır.  

 Hem ekonomik yüksek bedeller hem de çok ciddi bir emek verilen eğitimlere katılım hususunda 
istenilen ve beklenen sonuç elde edilememektedir.  

 Bu nedenle; 
 Bir anket çalışması ile, Üye Beklenti ve taleplerinin belirlenmesinin yararlı olacağı, 
 Eğitimlere katılmak isteyen üyeler için en uygun saatin hangi aralıklar olduğu, 
 Eğitimlerin hafta içimi yoksa hafta sonu mu olacağı, 
 Ne tür eğitimlerin talep edildiğinin tespiti için öncelikle bir anket yapılarak bunun sonuçlarına göre bir 

sonraki eğitimin yapılması ve katılımcı sayısının yeniden değerlendirilerek eğitim takviminin buna göre 
oluşturulmasının yararlı olacağı öngörülmektedir.  

 
Uygulanacak olan örnek Anket formu ektedir. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

BİREYSEL/KURUMSAL GELİŞİM BEKLENTİ/İHTİYAÇ BELİRLEME ANKETİ 

1.Ankete Katılan Kişinin Adı-Soyadı  

2.İşletme Adı                                           

3.İşletme İletişim Bilgisi 

İşletme Yetkilisi Adı Soyadı: 

GSM: 

e-Posta:  

4.Elazığ TSO’nun gerçekleştirdiği eğitim ve diğer 
aktivitelerden haberiniz oluyor mu?  

Oluyor (    )             Olmuyor (     ) 

 

Elazığ TSO Eğitim ve diğer aktivitelerinden nasıl 
haberdar olmak istersiniz? 

WhatsApp Grup (   )        Mail (   )        GSM  (   ) 

5. İhtiyaç duyduğunuz eğitim ve gelişim faaliyeti 
sizce nerede düzenlenmelidir? 

(   ) On-line Uzaktan eğitim/Zoom/Webinar 

(   ) Elazığ TSO Konferans Salonunda 

(   ) Fark etmez 

6. Düzenlenecek eğitim programlarına 
katılabilmeniz için en uygun zaman aralığı 
hangisidir? 

(    ) Hafta içi (mesai saatleri) 

(    ) Hafta içi ( mesai sonrası) 

(   ) Hafta sonu(Cumartesi) 

(    ) Hafta Sonu(Pazar) 

7. Kurumsal Gelişim Sizin İçin Önemli midir? Evet (    )                Hayır (     ) 

8. Elazığ TSO Gelişim Akademi tarafından bir yıl 
sürecek olan Program dahilinde işletmelerin 
belirlemiş olduğu bir temsilcinin uzman eğitmen 
olması planlanmaktadır. Projeye temsilci 
görevlendirmesi yapar mısınız? 

Evet (    )                Hayır (     ) 

9. İşletmenize yararlı olacağını düşündüğünüz üç 
eğitim konusu nedir? 

1- 

2- 

3- 

 


