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Komisyon Üyeleri  



Komisyonun Faaliyetleri 

• Mevcut komisyon görevlendirildiği 04.02.2020 
tarihinden itibaren aşağıdaki faaliyetleri 
yürütmüştür: 

– 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (Eğitim ve 
Öğretim alt bölümü) 

– Toplantı 1 (11.04.2020) 

– Toplantı 2 (10.05.2020) 

– Toplantı 3 (28.10.2020) 

– Toplantı 4 (01.11.2020) 

– Toplantı 5 (06.11.2020) 



2019 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu 

• Eğitim-Öğretim ile ilgili Kalite Komisyonu üyeleri ile birlikte 
raporun Eğitim ve Öğretim bölümünde yer alan aşağıdaki 
konular KİDR kılavuzunda belirtilen olgunluk düzeyleri 
kanıtları ile birlikte değerlendirildi. 

– Programların tasarımı ve onayı 

– Öğrenci kabulü ve gelişimi 

– Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme 

– Öğretim elemanları 

– Öğrenme kaynakları 

– Programların izlenmesi ve güncellenmesi 

                                                                        Rapor için tıklayınız 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/2019-yili-kurum-ic-degerlendirme-raporu-27082020.pdf


Toplantı 1 (11.04.2020) 

• COVID-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitim 
faaliyetlerinin veriminin artırılmasına yönelik 
öneriler geliştirildi ve üniversite yönetimine 
sunuldu. 

– Kullanıcı odaklı biçimlendirici değerlendirmelerin 
yapılması 

– 2020-2021 Güz döneminin eğitim-öğretim 
süreçlerinin planlanması 

– Ders öğrenme çıktıları ve içeriklerine uygun eğitim 
formatının belirlenmesi (yüz yüze, online, karma…) 

 

 



Toplantı 1 (11.04.2020) devam 

– Çevrimiçi ortamlar ve uygulamaların edinilmesi 

– Stüdyo derslik, atölye ve laboratuvar oluşturulması 

– Canlı derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak 
ekinliklerin yapılması 

– Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) kurulması 

– İçerikleri örtüşen derslerin birleştirilmesi ve ders 
yükünün azaltılması 

– Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları 
kullanımının teşvik edilmesi 

 

 

 

 



Toplantı 1 (11.04.2020) devam 

– Teknik araç ve gereçlere ulaşımın artırılması 

– Ders içeriklerinin mümkün olduğunca açık erişime 
sunulması 

– Teknik destek platformlarının geliştirilmesi 

– Çevrimiçi sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi 

– Eğiticilerin eğitimi faaliyetlerinin yapılması 

– Gerekli mevzuat çalışmalarının yürütülmesi 

        

                                                           Öneriler için tıklayınız 

 

 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/11-nisan-2020-tarihli-toplanti-notlari-covid19-pandemi-suresince-uygulanan-uzaktan-egitimin-verimliligi-icin-oneriler-16092020.pdf


Toplantı 2 (10.05.2020) 

• COVID-19 pandemi sürecinde uygulanan uzaktan 
eğitim süreciyle ilgili olarak öğrenci ve öğretim 
elemanı memnuniyet/değerlendirme anketleri 
incelenerek; 

– Nicel ve nitel veriler analiz edildi 

– Bulgular raporlaştırıldı 

– Sürecin iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirildi 

– Üniversite yönetimine sunuldu 

                                                Anket raporları için tıklayınız  

 

 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/10-mayis-2020-tarihli-toplanti-notlari-covid19-pandemi-suresince-uygulanan-uzaktan-egitime-dair-anket-sonucu-ve-oneriler-16092020.pdf


Toplantı 3 (28.10.2020) 

• Kurum Kalite Yönetim sisteminin ve toplantı 
modülünün tanıtılması ve komisyon üyelerine 
bilgilendirici eğitim verilmesi. 

• Komisyonun çalışma alanlarının tartışılması ve 
sonraki toplantılarda gündeme alacağı konuların 
tespit edilmesi.  

 

 



Toplantı 4 (01.11.2020) 

• Senatoya sunulacak taslak politika belgesinin 
“eğitim-öğretim” boyutu hem içerik hem de KİDR 
kılavuzunda aranan ölçütler ve kanıtlar 
bakımından incelendi ve düzenlemeler önerildi. 

 

Politika önerileri için tıklayınız 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/egitim-ogretim-izleme-ve-yonlendirme-komisyonu-01-11-2020-tarihli-toplantisi-02112020.pdf


Toplantı 5 (06.11.2020) 

• Komisyonumuzun 11.04.2020 tarihli toplantısında COVID-19 
pandemi sürecinde üniversitemizde uygulanan uzaktan 
eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik aldığı karar ve 
önerilerin uygulanma düzeyleri ilgili kanıtlarıyla birlikte 
değerlendirildi. 

 

Değerlendirme raporu için tıklayınız 

https://kalite.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/459/files/egitim-ogretim-izleme-yonlendirme-komisyonu-06-11-2020-tarihli-toplanti-tutanagi-09112020.pdf


İleride Yapılabilecek Faaliyetler 

• Komisyon kararlarının ve önerilerinin uygulanma 
düzeyleri 

• Komisyonun değerlendirme raporlarında gelişime açık 
olarak belirttiği hususlar 

• Eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik mevzuat çalışmaları 

• Eğitim-öğretim hakkında alınan kararlar ve uygulamalar 

• Öğrenme-öğretme süreçlerine dair paydaşlardan 
toplanan veriler 

     …hakkında izleme, değerlendirme ve yönlendirme 
yapılmaya devam edilecektir. 



Faaliyet Çıktılarının Paylaşılması 

Web sayfası için tıklayınız 

https://kalite.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar/egitim-ogretim-izleme-ve-yonlendirme-komisyonu-toplantilari-ve-dokumanlari


TEŞEKKÜRLER 


