
 

                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 

Ege Üniversitesi’nde eğitimde kalite güvencesi, üniversite genelinde belirlenen yıllık takvime 
göre program düzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar temel alınarak sağlanmaktadır.  

 Eğitim-öğretim süreçlerinin planlanmasında Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve hedefleri 
doğrultusunda oluşturulan program misyon ve amaçları yönlendirici bir rol oynamakta, bu 
süreçte, öncelikle programların eğitim-öğretim amaçları belirlenmektedir. Eğitim-öğretim 
amaçları doğrultusunda program çıktıları oluşturulmakta ve program tasarımı ve onayı 
süreçleri çalıştırılmaktadır. Programları uygulayan birimin amaç ve hedefleri, program çıktıları 
ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ölçütleri; bu süreçte temel 
alınmaktadır. 

Eğitim-öğretim programlarının uygulanmasını takiben, program çıktıları ve ders öğrenme 
çıktıları izlenmektedir. Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin PUKÖ çevrimleri, bir yıllık, iki yıllık ve 
beş-altı yıllık süreleri esas almaktadır. Bir yıllık çevrimde, program çıktılarına yönelik 
iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. YÖKAK ölçütlerinin, ulusal ve uluslararası akreditasyon 
ölçütleri ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)ölçütlerinin yönlendiriciliğinde 
şekillenen iki yıllık ve beş-altı yıllık çevrimlerde ise, program eğitim-öğretim amaçlarına yönelik 
iyileştirmeler yapılmaktadır. 

Programların izleme ve iyileştirilmesinde Üniversite Senatosu tarafından belirlenmiş Öğrenci 
İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen güncelleme süreci bulunmaktadır. 

İzleme sürecinde öğrenci geri bildirimleri büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla, 
üniversitemizde merkezi düzeyde sürekliliği olan EBYS sistemindeki anketler yoluyla 
öğrencilerden derslerle ilgili geri bildirim alınmakta ve izleme amaçlı farklı raporlar 
üretilebilmektedir. Öğrenciler EBYS sistemi üzerinden çevirimiçi Ders Değerlendirme Anketini 
her ders için her yarıyıl doldurmaktadırlar. Anket aracılığı ile kayıtlı oldukları derslerin öğretim 
üyelerini, program çıktılarını, ders öğrenme çıktılarını ve programın genelini değerlendirerek 
memnuniyet düzeylerini yansıtmaktadırlar. Program ve ders öğrenme çıktılarına ulaşılıp 
ulaşılmadığı, üniversitemiz tarafından geliştirilen “Akreditasyon ve Kalite Bilgi Sistemi” yazılımı 
üzerinden sağlanmakta ve belgelenmektedir. “Akreditasyon ve Kalite Bilgi Sistemi” üzerinden 
anket sonuçları ve diğer bilgiler öğretim üyelerinin şifreleri ile (SSO) kimlik.ege.edu.tr 
adresinden erişimlerine açıktır.  
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Özellikle akredite olan programlarda öğrenciler ve öğretim elemanlarından kurumun kendi 
kullanım amacı doğrultusunda online ya da basılı anketlerle de düzenli olarak geri bildirim 
alınmaktadır.  

Üniversitemizde öğrenci geri bildirimlerinin analiz ve yorumlanması sonucunda eğitim dönemi 
başlamadan önce program sorumluları tarafından eğitim planları gözden geçirilmektedir. Ege 
Üniversitesinde yürütülen programların tümünde yıllık özdeğerlendirmeler, öğretim üyeleri ile 
akademik kurul ve komisyonlar tarafından yapılmakta ve ardından Ege Üniversitesi Kurul ve 
Komisyonlarında değerlendirilmektedir. Her akademik yılda eğitim planlarında düzenlemeler 
yapılmakta, periyodik iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. Program ile ilgili değişiklikler Ege 
Bilgi Paketi’nde öğrenciler tarafından görünür hale getirilmektedir. Akreditasyon almış 
programlar için bu iyileştirmeler öğrenci, mezun ve diğer paydaşların katılımları ile daha 
sistematik olarak yürütülmektedir. 

Periyodik iyileştirmeler akreditasyon almış programlarda paydaşlara daha etkin duyurulmakta 
iken henüz sürecin başında olan programlarda kurul ve komisyonlarla paylaşılmaktadır. Ayrıca 
Senato onayından geçen tüm değişiklikler ve iyileştirmeler iç paydaşlarla resmi yazışmalarla 
paylaşılmaktadır. 

Bu değerlendirmelerin yanı sıra, özellikle akredite olan eğitim programlarında eğitim 
amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı periyodik olarak yapılan son sınıf, mezun ve işveren anketleri 
üzerinden değerlendirilmektedir. Önümüzdeki yıldan itibaren üniversite genelinde 
uygulanacak şekilde Eğitim Komisyonunun alt komisyonu olan Anket Komisyonu tarafından 
anketlere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup Akreditasyon ve Kalite Bilgi Sistemine 
eklenmiştir. 

 


