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EĞİTİMDE KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI 

DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
GİRİŞ 

Bilkent Üniversitesi Eğitimde Kalite çalışmaları Bilgisayar Merkezi (BCC), İdari ve Mali İşler 

Rektör Yardımcılığı (İMİRY), Provost Ofis ve her bölümün Bölüm Başkanları yönetiminde bu 

amaçla görevlendirdiği Eğitimde Kalite Ekipleri’ni oluşturan öğretim elemanları (QME Teams) 

tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölümlerin program çıktılarının dersler tarafından ne 

düzeyde desteklenmekte olduğu belirlenen kriterler çerçevesinde her dönem ölçülmektedir. 

Ölçümler için gerekli veriler, Bilgisayar Merkezi tarafından hazırlanmış olan DAIS sisteminin 

sağladığı veri tabanlarında mevcut olup, bünyesinde ölçümler için gerekli diğer veri girişleri, 

kontrolleri ve ölçümler için servisler hazırlanmıştır. Bu servisler ihtiyaca göre sürekli 

genişletilmekte ve güncellenmektedir. 

Eğitimde Kalite Güvencesi (QME) liderleri tarafından son üç yılda yüz yüze ya da çevrimiçi 

yapılan toplantılar, telefon görüşmeleri yanı sıra e-posta ile verilen destek sayıları aşağıdaki 

tabloda sunulmaktadır: 

Eğitimde Kalite Güvencesi Çalışmaları ile ilgili 

Eposta Desteği 

 

(Her yıl için 1 Eylül - 30 Haziran arasında 

gerçekleşen görüşme sayısıdır.) 

Akademik Yıl Eposta Sayısı 

2018 - 2019 610 

2019 - 2020 776 

2020 - 2021 1330 

 

Ölçümlerin amacı, eğitim programında zorunlu dersler arasından ölçmelere açık olan derslerin 

program çıktılarına destek düzeylerinin ölçülerek, gereken iyileştirmelerin yapılabilmesi için 

somut sonuçların elde edilebilmesidir. Dönem boyunca bölüm öğretim elemanları ile iletişim 

içinde olan Eğitimde Kalite Ekipleri, her dönem başında ölçüm hazırlıklarını, dönem sonunda 

ise ölçümleri yapar ve değerlendirirler. 

Eğitimde Kalite Ekip Temsilcisi’nin memnuniyetlerini ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek, 

ekiplere destek veren Eğitimde Kalite Liderleri’nin çalışmalarını ve süreçlerini iyileştirebilmek 

amacıyla düzenlenen toplantıların yanı sıra, anonim anketler yapılmaktadır. 
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Bu raporda yer alan anket 57 Eğitimde Kalite Ekip Temsilcisi’ne gönderilmiş olup, çalışmaya 

26 kişi katkıda bulunmuştur. Katkı sayısının az olmasının sebebi ise, birlikte çalışan ekiplerde 

ekip adına bir kişi tarafından geri dönüş yapılmış olmasıdır. 

 

EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ANKET SORULARI VE 

CEVAPLARI 

Değerli Eğitimde Kalite Bölüm Temsilcileri, 

Bu anket Eğitimde Kalite Yönetimi ile ilgili geri bildirim almak amacıyla hazırlanmıştır. 

Ayrıntılı geri bildiriminiz, Eğitimde Kalite çalışmaları için daha az çabayla sürdürülebilir bir 

yol haritasının şekillendirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Bu anket anonimdir. Eğitimde Kalite Liderlerinin özel ihtiyaçlarınız üzerinde birlikte çalışmak 

ve sorularınızı yanıtlamak için sizinle iletişime geçmesini isterseniz, adınızı ve soyadınızı 

ekleyebilirsiniz. 

Bu anketi 1 Temmuz 2021'e kadar doldurabilirseniz çok memnun olacağız. 

 

1: Kesinlikle Katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Nötr 4: Katılıyorum 5. Kesinlikle Katılıyorum  

Şeklinde puan verebilirsiniz. 

 

Farkındalık 

Eğitimde kalite ile ilgili çalışmaların değeri ve önemi hakkında farkındalık üst düzeydedir: 

● Üniversite yönetimince 

● Dekanlarca   

● Bölüm başkanlarınca  

● Ders koordinatörlerince tarafından  

● Eğitmenler tarafından 
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● Öğrenciler tarafından 

 

Paydaş Desteği 

Eğitimde Kalite Bölüm Temsilcisi olarak üst düzeyde destek alıyorum 

● Dekanımızdan  

● Bölüm Başkanımızdan 

● Ders Koordinatörlerinden 

● Öğretim Elemanlarından 

 

 

 

Eğitimde Kalite Liderlerinin Desteği  

Eğitimde Kalite Bölüm temsilcisi olarak üst düzeyde destek alıyorum 

● Epostalarıma hızlı geri bildirim almada 

● Geri bildirimlerin kalitesi konusunda 

 



 

4 

 

 

 

Eğitimde Kalite Liderlerinin Hatırlatmaları  

● Hatırlatma mesajlarının zamanlaması ve sıklığından  

● Hatırlatma mesajlarının içeriğinden üst düzeyde memnunum. 

 

 

 

 

 

İş Yükü 

Eğitimde kalite çalışmaları çok fazla zamanımı alıyor. 
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Eğitimde Kalite Bölüm Ekibi 

● Ekipteki üye sayısından memnunum 

● Ekip içerisinde iletişim ve işbirliğinden memnunum 

 

 

 

Gereksinimler 

Eğitimde Kalite çalışmaları kılavuzunda yer almasını istediğiniz bilgiler nelerdir? 

● Adımlar 

● Teslim tarihleri 

● Servisler (İşlemlerin nasıl yapılacağına dair bilgiler) 

● Rol ve sorumlulukların tanımları 

● Sıkça yapılan hatalar 

● Diğer 
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DİĞER YORUM VE ÖNERİLER 

 

1. DAIS ara yüzü, daha kolay anlaşılır ve kullanımı kolay şekle getirilebilir. Servisler 

arasında geçiş sağlanabilir. 

2. Bahar dönemi, rapor/değerlendirme tesliminin son tarihi, not teslimi tarihine çok yakın. 

Değerlendirmeler için biraz daha zaman verilebilir. Mezuniyet durumunda olan 

öğrenciler sistemde mezun statüsüne biraz daha geç geçirilebilir mi? 

3. Dönem başında, bir kontrol listesi ve zamanında yapılacak hatırlatmalar yararlı olabilir. 

4. DAIS ara yüzü daha anlaşılır ve kullanımı kolay hale getirilebilir mi? 

5. Program çıktılarına derslerin desteğinin ölçülmesi konusu eğitime ne kadar ve nasıl 

katkıda bulunuyor, daha net anlatılabilir mi? 

6. Eğitimde Kalite Ölçüm Raporları öğretim elemanlarına daha görünür ve anlaşılır hale 

getirilebilir mi? 

7. Eğitimde Kalite ekibinde görev yapıyor olmak, onur verici. Bu sistem sayesinde daha 

verimli bir eğitim için geri bildirim edinebilmekteyiz. 

 

SONUÇ 

Eğitimde Kalite Liderleri olarak çalışmaların iyileştirilmesi için Temmuz 2022 sonuna kadar 

aşağıdaki iyileştirmeler planlanmıştır: 

1. Süreçleri ve servisleri detaylı olarak anlatan, sıkça sorulan soruların cevaplarının yer 

aldığı bir web sitesi hazırlanması ve servislerdeki yenilikler doğrultusunda 

güncellenmesi, 

2. Sistem kullanımının kolaylaştırılması için, servis adlarının ve sırasının güncellenmesi 

ve çalışılmış olan servisten bir sonrakine geçiş imkânı sağlanması, 

3. Yapılacak işlerle ilgili son tarihlerin Akademik Takvim’de yer almasının önerilmesi, 

4. Eğitimde Kalite Ekipleri’nde görev alan öğretim elemanları için yılda bir kez anket 

yapılarak memnuniyet ve gereksinimlerinin periyodik olarak ölçülmesi, 

5. Öğrencilerin eğitimde kalite çalışmaları ile ilgili bilgilendirilmeleri konusunda 

bölümlere önerilerde bulunulması, Bilkent News’da ilgili web sayfasının duyurulması. 
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