
Stratejik Hedef Performans Göstergesi Veri Detayı
Veri Toplamadan 

Sorumlu Birim
Ölçme Birimi

2020 Yılı İçin 

Gerçekleşen

2021 Yılı İçin 

Gerçekleşen (2020-

2021 A.Yılı Bahar 

Dönemi)

(UHE-1-1) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde ders yönetimi yazılım sistemleri ile 

desteklenen derslerin oranı

(Yazılım sistemleri ile 

desteklenen ders sayısı / Toplam 

ders sayısı) x 100

Bilgisayar Merkezi, 

Fakülteler, 

Enstitüler, İngiliz 

Dili Yüksekokulu, 

Hazırlık Okulu

Oran% 71,61% 78,27%

(UHE-1-2) Hibrit eğitim sürecinde gerekli teknolojilerle donatılmış dersliklerin oranı

(Teknoloji ile donatılan derslik 

sayısı / Toplam derslik sayısı) x 

100

Bilgisayar Merkezi Oran% 64,38% 64,67%

(UHE-1-3) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde uygulama bileşenleri (laboratuvar, 

stüdyo, vb.) yapılabilen derslerin oranı

(Uygulama bileşenleri yapılabilen 

ders sayısı / Uygulama bileşeni 

olan toplam ders sayısı) x 100

Bilgisayar Merkezi Oran% 98,74% 100,00%

(UHE-1-4) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde öğrencilerin derslerdeki (yüzyüze 

dönemlerle karşılaştırmalı) başarı oranı

(U/HE sürecinde öğrencilerin 

başarı ortalaması - U/HE öncesi 

öğrencilerin başarı ortalaması) / 

U/HE öncesi öğrencilerin başarı 

ortalaması

Bilgisayar Merkezi Oran 4,01% 2,95%

Düzenenlenen etkinlik sayısı Sayı 21 7

Etkinliklere katılan öğretim 

elemanı sayısı
Sayı 955 92

(U/HE sürecinde açılan 

soruşturma sayısı - U/HE öncesi 

açılan soruşturma sayısı) / U/HE 

öncesi açılan soruşturma sayısı

Fakülteler,  

Enstitüler
Oran% 14,49% 11,59%

UHE-1  Uzaktan ve 

hibrit eğitim 

olanaklarının sürekli 

iyileştirilmesi

(UHE-1-6) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile 

ilgili konularda açılan soruşturma ve soruşturulan öğrenci sayılarının geçmişe yönelik 

olarak değişim oranı

(UHE-1-5) Öğretim elemanlarının uzaktan / hibrit eğitim-öğretim konusunda 

yetkinliğini artırmaya yönelik olarak düzenlenen etkinliklerin (seminer, çalıştay, 

konferans, vb.) ve katılımcıların sayıları

Bilkent Öğretim ve 

Öğrenim Destek 

Merkezi

UZAKTAN EĞİTİM KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ



(U/HE sürecinde soruşturma 

geçiren toplam öğrenci sayısı - 

U/HE öncesi soruşturma geçiren 

toplam öğrenci sayısı) / UHE 

öncesi soruşturma geçiren toplam 

öğrenci sayısı

Fakülteler,  

Enstitüler
Oran% 11,83% 1,08%

UHE-2  Uzaktan eğitim 

olanakları yoluyla 

ortaya çıkan fırsatların 

eğitim süreçlerine 

yansıtılması

(UHE-2-1) Uzmanlık konusunda önde gelen öğretim elemanları tarafından ülke 

dışından verilen derslerin sayısı

Ülke dışından verilen derslerin 

sayısı

Fakülteler, 

Enstitüler, İngiliz 

Dili Yüksekokulu, 

Hazırlık Okulu

Sayı 4 23

UHE-3  Uzaktan 

senkron olarak 

yürütülecek yeni 

akademik programların 

açılması

(UHE-3-1) Uzaktan senkron olarak yürütülmek üzere açılan yeni akademik 

programların sayısı

Uzaktan senkron olarak 

yürütülecek yeni akademik 

program sayısı

Provost Ofis Sayı - -

UHE-1  Uzaktan ve 

hibrit eğitim 

olanaklarının sürekli 

iyileştirilmesi

(UHE-1-6) Uzaktan / hibrit eğitim sürecinde kopya ve intihal gibi etik ihlalleri ile 

ilgili konularda açılan soruşturma ve soruşturulan öğrenci sayılarının geçmişe yönelik 

olarak değişim oranı


