
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyon Kararları 

 

Komisyonumuz 01.11.2020 tarihinde saat 14.00’te Microsoft Teams uygulamasını kullanarak çevrim 

içi bir şekilde toplanmış ve üniversitemizin taslak politika belgesi hakkında aşağıdaki kararları almıştır.  

1) Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun hazırlamış olduğu Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) 

kılavuzunda politika belgesinin paydaşların katılımıyla hazırlanması aranmaktadır. Bu minvalde 

incelenen taslak politika belgesinin hazırlanmasında hangi paydaşların görüşlerinin alındığı 

belirtilmelidir. 

2) Politika belgesi üniversitenin ilgili kurullarının onayından geçirildikten sonra web sayfasında 

paylaşılmalıdır. 

3) Söz konusu politikaların üniversitemizin kalite ve akreditasyon çalışmalarında dikkate alınması 

sağlanmalıdır. 

4) Taslak politika belgesinin komisyonumuzun görev alanına giren “eğitim-öğretim” boyutu hem 

içerik hem de KİDR kılavuzunda aranan ölçütler ve kanıtlar bakımından incelenmiş ve politika 

maddelerinin aşağıdaki şekilde düzenlenebileceği kanaatine ulaşılmıştır.  

Mevcut politika Önerilen politika 

 Üniversitemiz sahip olduğu güçlü eğitim 
alt yapısı ile nitelikli eğitim ve öğretim 
gayesi güden, bölgenin ve ülkenin 
paydaşlarıyla iş birliği konusunda öncü 
gücü olmayı hedefleyen, 

 

 Üniversitemiz sahip olduğu güçlü eğitim 
alt yapısı ile nitelikli eğitim ve öğretim 
gayesi güden, 

 Bölgenin ve ülkenin eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması ve sorunlarının 
çözülmesinde öncü güç olmayı 
hedefleyen, 

 Toplumun ve endüstrinin 
gereksinimlerini karşılayan, sosyal ve 
kültürel yeterlilikleri, hayat boyu ve yeni 
tip öğrenmeyi destekleyen, bölgesel ve 
ulusal/uluslararası ihtiyaçlara çeviklikle 
cevap veren ve bilime katkı sağlayan, 

 

 Öğrencilerinin hem akademik hem de 
sosyal ve kültürel yeterliliklerini 
destekleyen ve geliştiren, 

 Öğrencilerini çağın gerektirdiği yenilikçi, 
yaratıcı, problem çözen, eleştiren, 
girişimci, iletişim becerileri güçlü ve 
hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş 
bireyler olarak yetiştiren, 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde 
araştırmalar ve projeler üreterek bilime, 
sanata ve topluma katkı sağlamaya 
hizmet edecek eğitim-öğretim 
faaliyetleri yürüten, 

 Öğrenci ve mezun merkezli anlayışı ve 
yenilikçi öğrenme/öğretme yaklaşımları 
ile eğitimde dijital dönüşüm ve 
entegrasyonu dinamik bir şekilde 

 Eğitim-öğretim süreçlerinin 
planlamasında, uygulanmasında ve 
değerlendirilmesinde iç ve dış 
paydaşlarla iş birliğini dikkate alan, 

 AR-GE’ye dayalı yenilikçi 



sağlayarak, eğitim programını 
güncelleyen, eğitimi paydaş katkıları ile 
güçlendirerek, paydaşlarla işbirliği içinde 
teknolojik ve yenilikçi mesleki eğitim 
sunan, 

öğrenme/öğretme yaklaşımları ve 
eğitimde teknoloji entegrasyonu ile 
eğitim-öğretim süreçlerini güçlendiren 
ve güncelleyen, 

 Eğitim programlarının akreditasyonunu 
sağlayan, eğitimde kaliteyi artıran ve 
sürdüren,  

 Eğitim programlarının ulusal ve 
uluslararası düzeyde akreditasyonunu 
sağlayan, eğitimde kaliteyi artıran ve 
sürdüren,  

 Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile 
program çeşitliliğini artıran ve iyileştiren, 

 

 Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla 
iş birliği yaparak program çeşitliliğini 
(ortak diploma programları, 
değişim/hareketlilik programları, 
uzaktan ve açık öğretim vb.) artıran ve 
iyileştiren, 

 
 Olağanüstü hallerde eğitim-öğretim 

hizmetlerinin devamlılığını sağlayacak 
alternatif yöntemler geliştiren ve 
uygulayan, 

 
Prof.Dr.Mustafa KOÇ 

(Başkan) 
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