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Problem 

 ADEK süreçlerinde farklı birimlerden farklı dönemlerde 
çeşitli işlemler için  

 veri toplayabilme 

 veriyi saklayabilme 

 ve veriye gerektiği zamanda ulaşabilmenin zorluğu 
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Çalışmanın Amacı 

 Kalite biriminin, akademik değerlendirme ve geliştirme 
süreçlerindeki ihtiyaçları göz önüne  alınarak 
oluşturulan Veri Toplama Sistemini tartışmaya 
açmaktır. 
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Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme 

Süreçleri 
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 Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen akademik 
değerlendirme ve kalite geliştirme süreçleri Bologna süreci 
ile başlamıştır.  

 Yükseköğretim Kurumlarında ADEK faaliyetlerinin 
amacı, üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, 
kalitelerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalara ilişkin 
esasları düzenlemek şeklindedir. 



Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Süreçleri 
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Veri Toplama Sisteminin Özellikleri 

 Kalite biriminin sorumluluğunda çalışan bir sistemdir.  

 Teknik noktalarda bilgi işlem birimi sürece dahil 
olmaktadır.  

 Farklı zamanlarda farklı birimlerden veri toplayabilme 
imkanı sağlamaktadır. 

 Sanal birimler ve kişiler oluşturulmaktadır. 

 İçerik yönetim sistemi özelliği taşımaktadır. 

 Raporlar için ön bilgi oluşturabilme imkanı sağlar. 

 Çeşitli raporlar sunar. 

 PHP  Programlama dili ve Mysql  
MYSQL veritabanı ile gerçekleştirilmiştir. 
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Sistemin Çalışma Şekli 

 Sistemin çalışması; basitçe birim oluştur, kullanıcı 
havuzu oluştur, havuzdan ilgili kişileri birimlere 
sorumlu kıl ve raporlar ile birimleri örtüştür 
şeklindedir.  

 Birimlerin görev tanımları belirlidir.  

 Kişiler sisteme girdiğinde sorumlu olduğu verileri 
görür ve gerekli veriyi sağlar. 

 Talep edilen verilerin hangi birimin sorumlu olduğu 
bilindikten sonra ilgili verileri toplamak kolayca 
gerçekleşmektedir. 
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Uygulama Özellikleri 

1. Web Sayfa Yönetimi 

2. Verinin Talep Edilmesi Ve Verinin Yönetimi 

3. Birimler İle İletişim  

4. Rapor Türleri  
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1- Web Sayfası Yönetimi 

 Kurumsal bilginin organize edilmesi 

 İçerik ekleme,  İçerik düzenleme  

 İlgili içerikleri yayınlama 

 CK Editör özellikleri 
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Web Site Görünümü ve Yönetim Paneli Giriş Ekranı 
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Sayfaların Görünümü 
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2- Veri Toplama ve Web Sitesi Yönetim Paneli 
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Örnek Veriler ve İlgili Birimler 
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Admin Paneli Görünümü 
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Kullanıcı Görünümü 
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Birimlerin Gelen Veri Kontrolü 
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Birimlerin Gelen Veri Kontrolü 
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3- Birimler İle İletişim 

 Sistemde bulunan kişilere, birimlere toplu veya 
kişisel olarak   mail atmaya imkân 
sağlanmaktadır.  

 

 Sisteme kayıtlı kullanıcılara kolay bir şekilde 
ulaşılabilecek ve yeni bir veri talebinden kolay bir 
şekilde haberdar olabileceklerdir. 
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3- Birimler İle İletişim 

19 



4- Raporlama  

 Raporlar sayesinde ilgili verilere kolayca 
sınıflandırılabilmekte ve toplu olarak ulaşabilmektedir.  

 Bu rapor türleri sırasıyla; 
 dönem raporları,  

 dönem ve rapora bağlı soru kategorileri,  

 dönem ve rapora bağlı sorular, 

 dönem ve rapora bağlı cevaplar,  

 dönem ve rapora bağlı kullanıcılar,  

 dönem ve rapora bağlı kullanıcı ve buna bağlı soru kategorileri,  

 dönem ve rapora bağlı kullanıcı ve buna bağlı sorular,  

 dönem ve rapora bağlı kullanıcı ve buna bağlı cevapları,  

 dönem ve rapora bağlı birimler 

şeklindedir. 
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Raporlama Liste Görünümü 
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Sonuç 

 Gerçekleştirilen uygulama bir içerik yönetim sistemi 
özelliği taşımaktadır.  

 İçerik yönetimin odaklandığı nokta farklı birimlerden 
istenilen zamanlarda veri taleplerine göre bilginin 
toplanmasıdır. 

 Elbette wordpress, joomla vb. içerik yönetim sistemine, ve 
dspace, eprints gibi açık kaynak kodlu arşiv özelliklerine 
sahip değildir. 

 Proje bir sonraki adımda, bir proje grubuyla, açık kaynak 
kod felsefesiyle, içerisinde php ve mysql yapısını 
koruyabileceği bir framework ile daha da geliştirilebilir. 
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TEŞEKKÜRLER 

SORU VE ÖNERİLERİNİZ 


