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BAġLIK 

Birim öz değerlendirme raporu (23.12.2021) 

 

GÜNDEM MADDELERĠ 

1-2021 yılı Eğitim Fakültesi Öz Değerlendirme raporu hazırlanması 

 

KAPSAM 

Komisyonumuzun Eğitim Fakültesi Kalite Ofisinin 03.12.2021 tarihli toplantısında aldığı 

karar üzerine 16.12.2021 tarih 2021/04 nolu toplantısında fakülte öz değerlendirme raporunun 

“Eğitim ve Öğretim” bölümünün alt ölçütlerinin hazırlanması için komisyon üyeleri arasında 

iĢ dağılımı yapılmıĢtı.  

 

Bu toplantıda üyelerimizin anabilim dallarının öz değerlendirme raporlarını da dikkate alarak 

hazırlamıĢ oldukları ölçüt metinleri incelenerek aĢağıdaki Ģekilde bir araya getirilmesine ve 

Kalite Ofisine sunulmasına karar verilmiĢtir. 

 
B. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

B.1. Programların Tasarımı ve Onayı 

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı 

Fakültemiz lisans düzeyindeki programları düzenlerken Bologna süreci hedeflerini temel almakta ve Avrupa 

Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile entegrasyonları yapılmaktadır. Ayrıca programların tasarımında hem 2011 

yılında yayımlanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) belirtilen hususlar hem de 

programların mesleki alanına özgü yeterlilik ölçütleri de dikkate alınmaktadır. Bunların yanında Yüksek Öğretim 

Kurulu’nun (YÖK) 2018 yılında yayımladığı Yeni Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları dikkate alınmaktadır 

(Kanıt 1). Programlarımız, AKTS, TYYÇ ve üniversitemiz tarafından hazırlanan Program Ders Bilgi Paketi 

Hazırlama Kılavuzu dikkate alınarak ders bilgi paketlerini oluĢturmuĢ öğrenci bilgi sistemi üzerinden 

kamuoyuyla paylaĢmaktadır (Kanıt 2). Program yeterliklerinin biliĢsel seviyeleri Bloom taksonomisine göre 

sınıflandırılmıĢ ve hangi öğrenme-öğretmen ve ölçme-değerlendirme yöntemleri ile kazandırılacağı belirlenmiĢ 

(Kanıt 3), program yeterlikleri ve hedefleri iliĢkilendirilmiĢ (Kanıt 4),  derslerin program yeterliklerine katkısı 

belirlenmiĢ (Kanıt 5), ve program yeterliklerinin gerçekleĢme düzeyleri hesaplanarak (Kanıt 6) kamuoyuyla 

paylaĢılmıĢtır. Program ve derslerin tasarım süreçleri iç ve dıĢ paydaĢların görüĢleri alınarak izlenmektedir. 

Örneğin, fakültemiz kalite ofisi 2020 yılında dıĢ paydaĢlarını belirlemiĢ ve toplantılar yaparak programlar 

hakkında görüĢlerini almıĢ (Kanıt 7) ve alınan görüĢlerden ne tür önlemlerin alınacağı komisyon toplantılarında 

belirlenmiĢtir (Kanıt 8). DıĢ paydaĢ kurulu ilgili yönergenin 2021 yılında değiĢmesi üzerine güncellenmiĢtir 

(Kanıt 9). Ayrıca Ġngiliz Dili ABD 12-13 Mart 2021 tarihlerinde Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

Değerlendirme ve Güncellenme konulu ulusal bir çalıĢtay düzenleyerek paydaĢ görüĢlerini değerlendirmiĢtir 

(Kanıt 10). Ancak bu türden izleme-geliĢtirme faaliyetlerinin fakülte geneline yansıtılması gerekmektedir. 

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi 

Programlara ait derslerin dağılımları YÖK’ün 2018 yılında yayımladığı Yeni Öğretmen YetiĢtirme Lisans 

Programları çerçevesine göre düzenlenmiĢ (Kanıt 1) ve eğitim öğretim bilgi sistemiyle duyurulmuĢtur (Kanıt 2). 

Bu çerçeveye göre programlardaki dersler zorunlu-seçmeli Ģeklinde sınıflanmakta ve seçmeli dersler de kendi 

içinde “alan eğitimi”, “meslek bilgisi (pedagojik formasyon)” ve “genel kültür” Ģeklinde sınıflanmaktadır. Bu 

sınıflamalar ile bir öğretmen adayında ve üniversite mezununun da bulunması gereken yeterliklerin programda 

kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca programlarda bilimsel araĢtırma yöntemleri, istatistik, proje geliĢtirme 

ve yönetimi gibi araĢtırma ve bilim insanı olma yetkinliklerine yönelik dersler mevcuttur (Kanıt 3). Fakültemiz 

Kalite Ofisi programlarda yer alan dersler hakkında fakülte dıĢ danıĢman kurulu ile 2020 yılında toplantı yapmıĢ 

(Kanıt 4) ve elde edilen geri bildirimlerden güncellemeler hakkında bir eylem planı hazırlamıĢtır (Kanıt 5). 



 

 

SDÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ĠZLEME VE 

YÖNLENDĠRME 

KOMĠSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2021/05 

Toplantı Tarihi 23.12.2021 

Toplantı Yeri  
Microsoft Teams  

Komisyon Üyeleri 

 
 
Ayrıca Ġngiliz Dili ABD 12-13 Mart 2021 tarihlerinde Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve 

Güncellenme konulu ulusal bir çalıĢtay düzenleyerek paydaĢ görüĢlerini değerlendirmiĢtir (Kanıt 6). Ancak bu 

türden izleme-geliĢtirme faaliyetlerinin fakülte geneline yansıtılması gerekmektedir. 

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Fakültemiz lisans programlarında derslerin biliĢsel, duyuĢsal ve devinimsel seviyesini açıkça belirten ders 

kazanımları ile program çıktıları eĢleĢtirilmiĢ ve bu eĢleĢtirme ilan edilerek, eğitim-öğretimle ilgili uygulamalara 

(ders profilleri, izlenceler vb.) yansıtılmıĢtır (Kanıt 1). Fakültemiz lisans programlarının amaçları, çıktıları ve 

bunların TYYÇ uyumu tanımlanmıĢ ve ilan edilmiĢtir. Ayrıca eğitim-öğretimle ilgili uygulamalarla 

iliĢkilendirilmiĢtir (Kanıt 2, Kanıt 3). 

B.1.4. Öğrenci iĢ yüküne dayalı ders tasarımı 

Fakültemiz lisans programlarında tanımlanan tüm derslerin AKTS değeri web sitemizde paylaĢılmıĢtır (Kanıt 1). 

Dersler için AKTS değeri hesaplanırken öğrencinin araĢtırma faaliyetleri için geçireceği zaman göz önünde 

bulundurulmaktadır (Kanıt 2).  

 

Programların tasarımı ve onayı 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde 

programların 

tasarımı ve 
onayına iliĢkin 

süreçler 

tanımlanmamıĢtır. 

Birimde 

programların 

tasarımı ve onayına 
iliĢkin ilke, yöntem, 

TYYÇ ile uyum ve 

paydaĢ katılımını 
içeren tanımlı 

süreçler 

bulunmaktadır. 

Tanımlı süreçler 

doğrultusunda; birimin 

genelinde, tasarımı ve 
onayı gerçekleĢen 

programlar, 

programların amaç ve 
öğrenme çıktılarına 

uygun olarak 

yürütülmektedir. 

Programların tasarım ve 

onay süreçleri 

sistematik olarak 
izlenmekte ve ilgili 

paydaĢlarla birlikte 

değerlendirilerek 
iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 
örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

   X  

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1: YÖK Yeni Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları 

 Kanıt 2: Ders Ġçerik Paketleri 

 Kanıt 3: Program Yeterlikleri 

 Kanıt 4: Program Yeterlikleri ile Hedef ĠliĢkisi  

 Kanıt 5: Derslerin Program Yeterlikleri ile ĠliĢkisi 

 Kanıt 6: Program Yeterlikleri GerçekleĢme Oranları  

 Kanıt 7: Eğitim Fakültesi Kalite Ofisi ile DıĢ PaydaĢlar Toplantısı 

 Kanıt 8:  Eğitim Fakültesi Kalite Ofisinin DıĢ PaydaĢ GörüĢlerinden Eylem/Önlem GeliĢtirmesi 

 Kanıt 9: Eğitim Fakültesi DıĢ PaydaĢ Kurulu 

 Kanıt 10: Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme ÇalıĢtayı 

 

Programın ders dağılım dengesi 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Ders dağılımına 
iliĢkin, ilke ve 

yöntemler 

tanımlanmamıĢtır. 

Ders dağılımına iliĢkin olarak 
alan ve meslek bilgisi ile genel 

kültür dersleri dengesi, 

zorunlu-seçmeli ders dengesi, 
kültürel derinlik kazanma, 

farklı disiplinleri tanıma 

imkânları gibi boyutlara 
yönelik ilke ve yöntemleri 

içeren tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Programların 
genelinde ders 

bilgi paketleri, 

tanımlı süreçler 
doğrultusunda 

hazırlanmıĢ ve 

ilan edilmiĢtir. 

Programlarda ders 
dağılım dengesi 

izlenmekte ve 

iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 
sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 
gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

   X  

Örnek Kanıtlar 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowCycle.aspx?BirimNo=28
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsQualifications.aspx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsQualifications.aspx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsTotalCourse.aspx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsRealizationrate.aspx
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/26-11-2020-tarihli-toplanti-tutanagi-27112020.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/kalite-ofisi-03-12-2020-tarihli-toplanti-tutanagi-03122020.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/tr/kalite-calismalari/egitim-fakultesi-birim-danisma-kurulu-uyeleri-13515s.html
https://calistay.sdu.edu.tr/programdegerlendirmecalistayi/
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 Kanıt 1: YÖK Yeni Öğretmen YetiĢtirme Lisans Programları 

 Kanıt 2: Program Ders Planları 

 Kanıt 3: AraĢtırma/Bilim Ġnsanı Yetkinliğine Yönelik Örnek Bir Ders 

 Kanıt 4: Eğitim Fakültesi Kalite Ofisi ile DıĢ PaydaĢlar Toplantısı 

 Kanıt 5:  Eğitim Fakültesi Kalite Ofisinin DıĢ PaydaĢ GörüĢlerinden Eylem/Önlem GeliĢtirmesi 

 Kanıt 6: Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme ÇalıĢtayı 

 

Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu 

Olgunluk Düzeyi: 
 1 2 3 4 5 

 Ders kazanımları 

program çıktıları 

ile 

eĢleĢtirilmemiĢtir. 

Ders kazanımlarının 

oluĢturulması ve program 

çıktılarıyla uyumlu hale 

getirilmesine iliĢkin ilke, 
yöntem ve sınıflamaları 

içeren tanımlı süreçler 

bulunmaktadır. 

Ders kazanımları 

programların genelinde 

program çıktılarıyla 

uyumlandırılmıĢtır ve 
ders bilgi paketleri ile 

paylaĢılmaktadır. 

Ders 

kazanımlarının 

program çıktılarıyla 

uyumu izlenmekte 
ve 

iyileĢtirilmektedir 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 
gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1: Ders Kazanımları ile Ġlgili Program Çıktıları Matrisi  

 Kanıt 2: Lisans Programı Çıktıları ve TYYÇ Matrisi 

 Kanıt 3: Program Ders Bilgi Paketi 

 

Öğrenci iĢ yüküne dayalı ders tasarımı 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Dersler öğrenci 

iĢ yüküne dayalı 

olarak 
tasarlanmamıĢtır. 

Öğrenci iĢ yükünün nasıl 

hesaplanacağına iliĢkin staj, 

mesleki uygulama hareketlilik 
gibi boyutları içeren ilke ve 

yöntemlerin yer aldığı tanımlı 

süreçler bulunmaktadır. 

Dersler öğrenci iĢ 

yüküne uygun 

olarak tasarlanmıĢ, 
ilan edilmiĢ ve 

uygulamaya 

konulmuĢtur. 

Programlarda öğrenci 

iĢ yükü izlenmekte ve 

buna göre ders 
tasarımı 

güncellenmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 
örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1. Dersler ve Ġçerikleri 

 Kanıt 2. Örnek Bir Ders Ġçin Öğrenci ĠĢ Yükü 

 

B.2. Öğrenci Kabulü ve GeliĢimi:  

B.2.1. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Fakültemiz lisans programlarına öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

gerçekleĢtirilen merkezi sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bunun dıĢında yatay geçiĢ ile öğrenci kabulü 

üniversitemiz tarafından belirlenmiĢ ve önceden ilan edilmiĢ objektif kriterler ile gerçekleĢtirilmektedir (Kanıt 1a 

ve Kanıt 1b). Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ise Eğitim Bilimleri Enstitüsünce hazırlanan ve 

üniversitemiz tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlenmiĢ ve önceden ilan edilmiĢ objektif kriterler 

uygulanarak gerçekleĢtirilmektedir (Kanıt 2). Öğrenci kabulünün üniversitemizce yapıldığı programlardaki 

süreçlere iliĢkin takvim, baĢvuru ve değerlendirme koĢulları önceden ilan edilmektedir. Yapılan mülakatlar 

görüntülü kayıt altına alınmakta, baĢvuru ve sınav sonuçları internet sitesinde ilan edilmektedir (Kanıt 3). 2021-

2022 güz dönemi için salgın nedeniyle mülakatlar çevrimiçi ortamda yapılarak kayıt altına alınmıĢtır. Fakültemiz 

lisans programlarında okuyan öğrencilerimiz için çift ana da ve yan dal yapma imkânı bulunmaktadır (Kanıt 4). 

https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsCourseStructure.aspx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsCourseDetails.aspx?DersNo=280000204180280202&BolumNo=0&BirimNo=28&DersBolumKod=MBD-204
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/26-11-2020-tarihli-toplanti-tutanagi-27112020.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/kalite-ofisi-03-12-2020-tarihli-toplanti-tutanagi-03122020.pdf
https://calistay.sdu.edu.tr/programdegerlendirmecalistayi/
http://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=2807&BirimNo=28
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsQualifications.aspx
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/akts1-10122020.pdf
https://akts.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetails.aspx?BolumNo=2801&BirimNo=28
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit20-14112021.pdf
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Çift ana dal programına öğrenci kabulü için Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın ilgili web sayfasında bulunan 

"Çift Anadal Yönergesi" maddeleri esas alınmaktadır (Kanıt 5). YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi 

bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüĢ olup lisans programımıza kayıt yaptıran öğrencilerin önceki 

yükseköğretim kurumlarında baĢarılı oldukları derslerden muaf olmalarına ve sınıf intibaklarına iliĢkin esasları 

düzenlemek amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Ders Muafiyet ve Ġntibak ĠĢlemleri Yönergesi maddeleri 

esas alınmaktadır (Kanıt 6). 

B.2.2. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Fakültemiz Lisans Programlarında yeterliliklerin onayı, mezuniyet koĢulları, mezuniyet karar süreçleri açık, 

anlaĢılır, kapsamlı ve tutarlı Ģekilde tanımlanmıĢ ve kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır (Kanıt 1, Kanıt 2, Kanıt 3, Kanıt 

4, Kanıt 5, Kanıt 6, Kanıt 7, Kanıt 8). Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve 

sertifikalandırılmasına iliĢkin açık, anlaĢılır, kapsamlı ve tutarlı Ģekilde tanımlanmıĢ kriterler ve süreçler tüm 

programlarda uygulanmaktadır ve sertifikalandırma ve diploma iĢlemleri bu tanımlı sürece uygun olarak 

yürütülmekte, mezuniyet komisyonlarınca izlenmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır (Kanıt 7, Kanıt 9, Kanıt 

10, Kanıt 11, Kanıt 12, Kanıt 13, Kanıt 14, Kanıt 15). Öğrencilerin akademik geliĢimini izlemek için anahtar 

göstergeler tanımlanmamıĢtır. 

 

Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde öğrenci 

kabulü, önceki 
öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 
iliĢkin süreçler 

tanımlanmamıĢtır. 

Birimde öğrenci 

kabulü, önceki 
öğrenmenin 

tanınması ve 

kredilendirilmesine 
iliĢkin ilke, kural ve 

bağlı planlar 

bulunmaktadır. 

Birimin 

genelinde planlar 
dahilinde 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Öğrenci kabulü, önceki 

öğrenmenin tanınması ve 
kredilendirilmesine iliĢkin 

süreçler izlenmekte, 

iyileĢtirilmekte ve 
güncellemeler ilan 

edilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 
sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1a. SDÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yatay GeçiĢ Yönergesi 

 Kanıt 1b. Yatay GeçiĢ Karar Örneği 

 Kanıt 2. SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

 Kanıt 3. Lisansüstü Eğitim Ön Eleme Sonuçları 

 Kanıt 4. 2021-2022 Çift Anadal kontenjanları 

 Kanıt 5. SDÜ Çift Anadal Yönergesi 

 Kanıt 6. SDÜ Ders Muafiyet ve Ġntibak ĠĢlemleri Yönergesi 

 

Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde diploma 
onayı ve diğer 

yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına 
iliĢkin süreçler 

tanımlanmamıĢtır. 

Birimde diploma 
onayı ve diğer 

yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına 
iliĢkin kapsamlı, 

tutarlı ve ilan edilmiĢ 

ilke, kural ve süreçler 
bulunmaktadır. 

Birimin genelinde 
diploma onayı ve 

diğer yeterliliklerin 

sertifikalandırılmasına 
iliĢkin uygulamalar 

bulunmaktadır. 

Uygulamalar 
izlenmekte ve tanımlı 

süreçler 

iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 
sistematik, 

sürdürülebilir ve 

örnek 
gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit-21-11112021.pdf
https://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/284/files/sdu-lisansustu-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi-03022020.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-egitime-basvuran-adaylarimizin-dikkatine-13082021.pdf
https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2021-2022-guz-cift-anadal-kontenjan.pdf
https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html
https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html
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(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1. SDÜ Mezuniyet Yönergesi 

 Kanıt 2. SDÜ Kurumlar Arası Yatay GeçiĢ Yönergesi 

 Kanıt 3. SDÜ Bağıl Değerlendirme Yönergesi 

 Kanıt 4. SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği 

 Kanıt 5. SDÜ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Yönergeleri 

 Kanıt 6. SDÜ Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı 

 Kanıt 7. SDÜ Ders Muafiyet Ve Ġntibak ĠĢlemleri Yönergesi 

 Kanıt 8. SDÜ Mezunlara Verilecek Belgelerin Düzenlemesine ĠliĢkin Yönerge 

 Kanıt 9. SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi 

 Kanıt 10.  Yatay GeçiĢte Muafiyet Dilekçesi Duyurusu 

 Kanıt 11. Erasmus Öğrenci Hareketliliği Duyurusu 

 Kanıt 12. Mezuniyet Komisyonu Kararı Öğrenci Listesi 

 Kanıt 13. Diploma Eki Örneği 1 

 Kanıt14. Diploma Eki Örneği 2 

 Kanıt 15. Program Ders Bilgi Paketi 

 

B.3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme:  

B.3.1. Öğretim yöntem ve teknikleri 

Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde hibrit (karma) eğitim modeli uygulanmıĢ; 

uygulama ağırlıklı birimlerde uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim de yapılmıĢ, uygulama ağırlıklı 

olmayan diğer birimlerde uzaktan eğitim modeline geçilmiĢtir. Bu doğrultuda fakültemizde uzaktan eğitim 

modeli uygulanmıĢtır (Kanıt 1). 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde ağırlıklı olarak yüz yüze 

olmak üzere karma (hibrit) eğitim modeli uygulanmıĢtır (Kanıt 2). Genel olarak bakıldığında hem uzaktan hem 

de karma eğitim modelinin kullanıldığı bu yıl boyunca fakültemiz lisans programlarında öğrenci merkezli ve 

öğrenme odaklı bir yaklaĢım benimsenmiĢ, öğrencileri aktif hâle getiren yöntem, teknik ve stratejiler 

uygulanmaya çalıĢılmıĢ, bunlar ders içeriklerinde de sunulmuĢtur (Kanıt 3). Gerek programın gerekse dersin 

öğrenme çıktıları buna göre düzenlenmeye çalıĢılmıĢtır (Kanıt 4). Öğrencilerinin araĢtırma süreçlerine katılımı 

müfredat, yöntem ve yaklaĢımlarla desteklenmiĢ, bunlar bazı ders içeriklerinde de paylaĢılmıĢtır (Kanıt 5). 

 

Programlarımızda öğretim elemanlarımız derslerine yenilikçi yöntem ve teknikleri entegre etmiĢ; sosyal medya 

ve dijital ortamları derslerinde kullanmaya gayret etmiĢtir. Örneğin Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 

öğretim elemanları derslerinde yenilikçi yöntem ve teknikleri entegre ederek oyunlaĢtırma, sosyal medya ve 

dijital ortamları kullanmıĢtır. (Kanıt 6a, 6b, 6c).  Fen Öğretimi Laboratuvarı I dersinde için öğrenciler gerekli 

araĢtırmaları yaparak haftanın konularına yönelik deney sonuçlarını raporlaĢtırarak sunmaktadır (Kanıt 3).  

 

Genel olarak üniversitemizde olduğu gibi fakültemiz lisans programlarında da 2020-2021 Eğitim Öğretim 

Yılının Bahar Döneminde Öğrenme Yönetim Sistemi” yenilenmiĢ, “Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi” 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Kanıt 7). Bu sistem ilgili dönemin final sınavlarından itibaren geçerli olmak üzere 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Dolayısıyla bu sistem 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde 

üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yalnızca final ve bütünleme sınavlarının uygulanma 

sürecinde kullanılmıĢ, sistemin öğrenme-öğretme sürecini zenginleĢtirebilecek unsurlarından 

yararlanılamamıĢtır. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren fakültemiz öğretim elemanları 

ÖYS’yi etkin bir Ģekilde kullanmaya baĢlamıĢtır. Bu doğrultuda derslerinin; ders izlencelerini, canlı ders 

kayıtlarını, ders dokümanlarını, ödev, kısa sınav, sınav gibi ölçme değerlendirme etkinliklerini,  diğer 

etkinliklerini (forum, tartıĢma, ders içi sohbet vb.) ÖYS’de paylaĢmıĢ, böylelikle öğrenme öğretme sürecinin 

verimliliğini artırmaya çalıĢmıĢtır (Kanıt 8).  

 

Fakültemizde öğrenme sürecinin niteliğinin artırılması için öğrenci merkezli bir yaklaĢım benimsenerek iç 

paydaĢ görüĢüne baĢvurulmuĢtur.  2020 yılı süresince Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğrencilerle çeĢitli 

sorun-öneri oturumları düzenlenmiĢ, bu oturumlarda anketler aracılığıyla öğrencilerin görüĢleri alınmıĢtır (Kanıt 

https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/275/files/mezuniyet-yonerge-04072018.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/ders-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-04102019.pdf
https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/bagil-degerlendirme-yonergesi.docx
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16195&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5
https://oidb.sdu.edu.tr/tr/yonergeler/yonergeler-11632s.html
https://yos.sdu.edu.tr/
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/ders-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi-04102019.pdf
https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/mezunlara-verilecek-belgelerin-duzenlemesine-iliskin-yonerge.docx
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowCycle.aspx?BirimNo=28
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/tr/haber/yatay-gecis-yapan-ogrencilerimizin-muafiyet-dilekcesi-ile-ilgili-duyuru-35106h.html
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/erasmus.sdu.edu.tr/tr/haber/2021-2022-akademik-yili-bahar-donemi-ogrenci-hareketliligi-hakkinda-guncel-bilgi-35668h.html
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit-29-11112021.pdf
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/426/files/diploma-eki-25112021.jpeg
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/426/files/diploma-eki-2-25112021.jpeg
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/426/files/diploma-eki-2-25112021.jpeg
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9a, 9b). Anket sonuçları fakültemizde yürütülen öğrenme-öğretme faaliyetlerine iliĢkin bazı bilgiler sunmaktadır. 

Örneğin “6. Sorun-Öneri Oturumu Anket Sonuçları”na göre bazı öğrenciler dersin iĢleniĢinden memnunken 

bazıları memnun değildir. Öğrenciler daha fazla uygulama yapabilecekleri ve etkin olabilecekleri dersler 

istemektedirler. Ayrıca yine aynı bölümde ders bilgi paketlerinin hazırlanmasında iç ve dıĢ paydaĢ görüĢleri 

alınmıĢ, bilgi paketlerindeki öğretim yöntem ve tekniklerinin bu görüĢler doğrultusunda hazırlanmasına karar 

verilmiĢtir (Kanıt 10).  

 

Fakültemizde 01.12.2021–13.12.2021 tarihleri arasında “2021-2022 Güz Yarıyılı Karma Öğretim Uygulamasına 

ĠliĢki Öğrenci PaydaĢ Anketi”nin sonuçları hibrit eğitim modeli ve öğretim elemanlarımızın kullandığı öğretim 

yöntem ve tekniklere iliĢkin de veriler sunmaktadır. Bu doğrultuda anket sonuçlarına göre katılımcıların genel 

olarak karma eğitim modelinden memnun oldukları, pandemi sonrasında da karma eğitimin devam etmesini 

istedikleri belirlenmiĢtir. Online ve yüz yüze dersler kıyaslandığında çok az bir farkla öğrencilerin çoğunluğunun 

online dersleri verimli bulmadığı görülmüĢtür. Anket bulguları öğretim yöntem ve teknikleri açısından önemli 

veriler sunmaktadır. Bulgulara göre öğrencilerin genel olarak öğretim elemanlarının sundukları öğretimden 

memnun oldukları görülmüĢtür. Bununla birlikte öğretim yöntem teknikleri açısından birtakım sorunlara da 

değinilmiĢtir. Ankete göre hem yüz yüze hem de online derslerde fakültemiz öğretim elemanlarından bazıları 

dersleri yalnızca sunular aracılığıyla düz anlatım yöntemine dayalı olarak yürütmekte, öğrencilerle yeteri kadar 

ders dokümanını paylaĢmamakta, sınav odaklı bir yaklaĢım benimsemekte, sınıf içi etkinliklere sınırlı ölçüde yer 

vermektedir. Bu sorunlar ise eğitim-öğretim sürecinin niteliğini azaltmaktadır (Kanıt 11).  

B.3.2. Ölçme ve değerlendirme 

Lisans programlarımızda uzaktan eğitimin uygulandığı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının Bahar Döneminde 

ölçme değerlendirme faaliyetleri online bir Ģekilde yürütülürken karma eğitimin kullanıldığı 2021-2022 Eğitim 

Öğretim Yılı Güz Döneminde yüz yüze ve online sınav sistemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki eğitim türünde de 

öğretim elemanlarımız öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme, Ders Bilgi Paketindeki Değerlendirme Sistemi 

sayfasında bunlara yer verilmektedir  (Kanıt 1, Kanıt 2). Lisans programlarımızda ara sınav ve yılsonu sınavların 

yanı sıra proje, seminer, portfolyo hazırlama; akran değerlendirme, öz değerlendirme, süreç değerlendirme gibi 

öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürütülmektedir. Örneğin  (Kanıt 3,  Kanıt 4, Kanıt 5,  

Kanıt 6, Kanıt 7). 

B.3.3. Öğrenci geri bildirimleri 

Fakültemiz Anabilim Dallarında Öğrenci görüĢü (ders, dersin öğretim elemanı, program, hizmet ve genel 

memnuniyet seviyesi vb.) dijital araçlarla, uygulanan anketler ve sosyal medya aracılığı ile alınmaktadır. Ayrıca 

bu anketlerin sonuçları ana bilim dallarının web sayfasında paylaĢılmakta ve sorunlara dair önlemler ana bilim 

dallarınca alınmaktadır. Bu kapsamda Planla- Uygula- Kontrol Et- Önlem al (PUKÖ) döngüsüne göre hazırlık ve 

uygulama yapmaya dikkat edilmektedir. Kullanılan anketin oluĢturulması aĢamasında öğretim elemanlarının 

uzman görüĢlerine baĢvurularak geçerlik ve güvenirlik artırılmak istenmiĢtir.  Güncel olarak fakültemizde 

uygulanmakta olan karma öğretime (yüz yüze ve online) iliĢkin iç paydaĢ görüĢlerini almak üzere anket 

hazırlanmıĢ, ankette yer alan sorular öğrencilerimiz tarafından yanıtlanmıĢ, sorulara verilen yanıtlar ve belirtilen 

görüĢler analiz edilmiĢ ve raporlanmıĢ ve paylaĢılmıĢtır (Kanıt 1). Raporda öncelikle, katılımcıların seçmeli 

sorulara verdikleri yanıtlara iliĢkin bulgu ve yorumlar, sonrasında ise katılımcıların ankette belirttikleri görüĢ ve 

öneriler sunulmuĢtur. Sonuç olarak, karma öğretime iliĢkin öğrenci görüĢlerinin genellikle olumlu olduğu, 

öğrencilerin bu uygulamadan genel olarak memnun oldukları; ancak, uygulamada bazı sorunların da yaĢandığını 

düĢündükleri görülmüĢtür. Hem online öğretimde hem de yüz yüze öğretimde öğretim türüne özgü sorunlar 

olmakla birlikte, öğretim elemanı, internet ve bilgisayar, psikolojik-kiĢisel ve COVID-19 pandemisi 

bağlamlarında da sorunlar yaĢandığı anlaĢılmaktadır. Öğrenciler, bu sorunların çözümüne yönelik önerilerde de 

bulunmuĢlardır ve sorun öneri ve görüĢler dikkate alınarak çözüm geliĢtirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.  

 

Anabilim Dalları bazında öğrenci görüĢleri Covid19 pandemisi sonrası çevrimiçi anketlerle ( Kanıt 2, Kanıt 3, 

Kanıt 4, Kanıt 5, Kanıt 6, Kanıt 7) alınmıĢtır. Örneğin sosyal medya aracılığı ile Ġngilizce Öğretmenliği ve 

Arapça Öğretmenliği oryantasyon ve danıĢmanlık toplantıları duyurarak öğrencilere online anket vermiĢlerdir. 

Çıkan sonuçlar rapor haline  getirilerek öğrencilerle birlikte oryantasyon toplantıları sırasında tartıĢılmıĢ ve 

sonrasında çözüm önerileri geliĢtirilerek uygulamaya konulmuĢtur ve raporlanmıĢtır (Kanıt 8, Kanıt 9, Kanıt 10, 

Kanıt 11, Kanıt 12, Kanıt 13, Kanıt 14, Kanıt 15, Kanıt 16). Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği ise ilk kez 

kazananlara dair tercih anketi düzenlemiĢtir. Aynı anketin sekizinci yarıyıl sonunda da uygulanarak programın 

etkisine dair bilgi ve dönüt verebileceği söylenebilir (Kanıt 17.) Aynı kapsamda dönem sonu anketi ve 2. 



 

 

SDÜ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ĠZLEME VE 

YÖNLENDĠRME 

KOMĠSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Toplantı No 2021/05 

Toplantı Tarihi 23.12.2021 

Toplantı Yeri  
Microsoft Teams  

Komisyon Üyeleri 

 
 
Sınıflara uygulanan anketler de programa dair memnuniyet üzerine önemli dönütler sağlamaktadır. (Kanıt 18, 

Kanıt 19, Kanıt 20) Ama hala sistematik Ģekilde bunu izleyecek tüm programları kapsayan bir uygulama söz 

konusu değildir. Öğrenci Ģikâyetleri ve/veya önerileri için muhtelif kanallar vardır. Buna örnek olarak anabilim 

dallarının e-posta adresi gösterilebilir. E-posta adresi anabilim dalı internet sitelerinde yayımlanarak öğrencilerle 

paylaĢılmıĢtır (Kanıt 21). Bu kapsamda öğrencilerin yaĢadığı sorunlar çözülmektedir. (Kanıt 22). Bunların adil 

ve etkin çalıĢtığı denetlenmemektedir. Öğrenci geribildirimleri e mail ve online anketler kapsamında alınmakta 

olup buna yönelik iyileĢtirmeler yapılmaktadır.  

B.3.4. Akademik danıĢmanlık 

Anabilim dallarındanda danıĢmanlık sistemi her sınıf düzeyi için anabilim dalı öğretim elemanlarından atanan 

danıĢmanlar bulunmaktadır. (Kanıt 1, Kanıt 2, Kanıt 3, Kanıt 4). DanıĢman-öğrenci iliĢkisi her sınıf düzeyi için 

atanan öğretim elemanlarımızın öğrencilerle birebir kurdukları iletiĢim sonucu derslerine ve derslerine yönelik 

sorunları hakkında görüĢmeleri üzerine tanımlanmıĢtır. DanıĢman seçme ve değiĢtirme mekanizmaları 

öğrencilerin her bir sınıf düzeyinde farklı bir öğretim elemanını danıĢmanı olarak görebilmesini sağlayarak 

esnek, Ģeffaf ve öğrenci merkezli biçimde yapılandırılmıĢtır.  ( Kanıt 5, Kanıt 6, Kanıt 7, Kanıt 8, Kanıt 9, Kanıt 

10). DanıĢmanlık faaliyetleri izlenebilmektedir. Örneğin, Ġngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı;  Öğretmenlik 

Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (EPDAD) akredite olmak için baĢvurmuĢtur.  

Programın oldukça kapsamlı hazırlamıĢ olduğu öz değerlendirme raporu baĢarılı kabul edilmiĢtir. Raporda 

Ġngilizce Öğretmenliğinin özellikle eğitim ve öğretimle ilgili hesap verilebilir, Ģeffaf uygulamaları ve paydaĢ 

görüĢleriyle eğitim öğretimde yapılan değiĢiklikler ve pandemi dönemi yapılan çevrimiçi toplantılarla yürütülen 

danıĢmanlık faaliyetleri dikkat çekmektedir (Kanıt 11). Tüm birimler bazında danıĢmanlık etkinliklerinin öğrenci 

portfolyosu gibi yöntemlerle takibi ve iyileĢtirme adımları çalıĢmaları henüz gerçekleĢtirilmemiĢtir. Olası çıkar 

çatıĢması ve çakıĢması durumlarında baĢvuru ve itirazlar açısından tanımlı süreçler henüz bulunmamaktadır. 

 

Öğretim yöntem ve teknikleri 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öğrenci 
merkezli yaklaĢımlar 

bulunmamaktadır. 

Öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öğrenci 
merkezli yaklaĢımın 

uygulanmasına 

yönelik ilke, kural 
ve planlamalar 

bulunmaktadır. 

Programların 

genelinde öğrenci 
merkezli öğretim 

yöntem teknikleri 

tanımlı süreçler 
doğrultusunda 

uygulanmaktadır. 

Öğrenci merkezli 

uygulamalar 
izlenmekte ve ilgili iç 

paydaĢların katılımıyla 

iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 
sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

   X  

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1. Bahar Dönemi Eğitim Modeli 

 Kanıt 2. Güz Dönemi Eğitim Modeli 

 Kanıt 3. Örnek Ders Ġçeriği 

 Kanıt 4. Örnek Ders Bilgileri 

 Kanıt 5. Örnek Ders Bilgileri 

 Kanıt 6a. Digimathedu Sosyal Medya Hesabı  

 Kanıt 6b Digimathedu Youtube Videoları_ 

 Kanıt 6c. Digimathedu Ġnternet Sitesi  

 Kanıt 7. Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi  

 Kanıt 8. Örnek Ġki Derse Yönelik ÖYS’deki Bilgiler 

 Kanıt 9a. Sorun Öneri Oturumu Video Kaydı 

 Kanıt 9b. Sorun Öneri Oturumu Anket Sonuçları 

 Kanıt 10. Ders Bilgi Paketi Güncellemesine ĠliĢkin Ġç ve DıĢ PaydaĢ GörüĢleri 

 Kanıt 11.  Karma Eğitime Yönelik Ġç PaydaĢ Anketi Raporu 

 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9876/2020-2021-bahar-donemi-hibrit-karma-egitim-modeli-duyurusu
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/10152/2021-2022-guz-doneminde-hibrit-karma-egitim-modeli-uygulanacak
https://www.youtube.com/channel/UCu8-9NnEc_djeuWhUh1jw-w?view_as=subscriber
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/10026/ogrenci-bilgi-sistemi-ve-ogrenme-yonetim-sistemi-yenilendi
file:///C:/Users/mrvmldr/AppData/Roaming/Microsoft/Desktop/İNGİLİZCE%20ÖĞRETMENLİĞİ%20DERSLERİ.pdf
https://drive.google.com/file/d/1o5v5IUVCERTs6-D-iuxmJRsvqLSAvIXS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igQwzZjt5pr2Qg4yMMw6RmWHEA1OR5Wd/view
https://drive.google.com/file/d/1umqBYtjR_hIz14m1PdAAf_hF1x06ghSO/view?usp=sharing
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/karma-egitim-ogrenci-paydas-anket-raporu-20122021.pdf
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Ölçme ve değerlendirme 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Programlarda 

öğrenci merkezli 
ölçme ve 

değerlendirme 

yaklaĢımları 
bulunmamaktadır. 

Öğrenci merkezli 

ölçme ve 
değerlendirmeye 

iliĢkin ilke, kural 

ve planlamalar 
bulunmaktadır. 

Programların genelinde 

öğrenci merkezli ve 
çeĢitlendirilmiĢ ölçme 

ve değerlendirme 

uygulamaları 
bulunmaktadır. 

Öğrenci merkezli ölçme 

ve değerlendirme 
uygulamaları izlenmekte 

ve ilgili iç paydaĢların 

katılımıyla 
iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 
sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1. Ders Bilgi Paketi 

 Kanıt 2. Ders Bilgi Paketi 

 Kanıt 9. Öğrenci Merkezli Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine Örnek 

 Kanıt 10. Fen Öğretimi Laboratuvarı 1 Dersi Öğrenci Deney Raporu 

 Kanıt 11. Fen Bilgisi Eğitimi ABD Öğretmenlik Uygulaması Kılavuzu 

 Kanıt 12. Ġngilizce Öğretmenliği EPDAD Öz Değerlendirme Raporu 

 Kanıt 13. Classdojo Uygulaması ile Portfolyo Hazırlama 

 

Öğrenci geri bildirimleri 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde öğrenci 

geri bildirimlerinin 
alınmasına yönelik 

mekanizmalar 

bulunmamaktadır. 

Birimde öğretim 

süreçlerine iliĢkin 
olarak öğrencilerin 

geri bildirimlerinin 

(ders, dersin öğretim 
elemanı, program, 

öğrenci iĢ yükü vb.) 

alınmasına iliĢkin ilke 
ve kurallar 

oluĢturulmuĢtur. 

Programların 

genelinde 
öğrenci geri 

bildirimleri 

(her yarıyıl ya 
da her 

akademik yıl 

sonunda) 
alınmaktadır. 

Tüm programlarda öğrenci 

geri bildirimlerinin 
alınmasına iliĢkin 

uygulamalar izlenmekte ve 

öğrenci katılımına dayalı 
biçimde iyileĢtirilmektedir. 

Geri bildirim sonuçları karar 

alma süreçlerine 
yansıtılmaktadır. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 
sürdürülebilir ve 

örnek gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

   X  

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1. 2021 Karma Öğretim Öğrenci PaydaĢ Anket Raporu  

 Kanıt 2. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrenci Memnuniyet Anketi (2020-2021 Bahar) 

 Kanıt 3. Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrenci Memnuniyet Anketinden Alınan GörüĢlerin Analizi 

 Kanıt 4. Türkçe Öğretmenliği Öğrenci Memnuniyeti Anketi Raporu 

 Kanıt 5. Sınıf Öğretmenliği Öğrenci Memnuniyeti Anketi 

 Kanıt 6.  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrenci Memnuniyet Anketi Raporu 

 Kanıt 7. Ġngilizce Öğretmenliği Öğrenci Memnuniyet Anketi Raporu   

 Kanıt 8. Ġngilizce Öğretmenliği V. Sorun – Öneri Oturumu Toplantı Videosu 

 Kanıt 9. Ġngilizce Öğretmenliği VI. Sorun- Öneri Oturumu Toplantı Videosu 

 Kanıt 10. Ġngilizce Öğretmenliği Sorun-Öneri Oturumu GörüĢ Anketi 

 Kanıt 11. Ġngilizce Öğretmenliği Oryantasyon Anketi Öğrenci GörüĢ Raporları I  

 Kanıt 12. Ġngilizce Öğretmenliği Oryantasyon Anketi Öğrenci GörüĢ Raporları II 

 Kanıt 13. Ġngilizce Öğretmenliği Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Raporu 

 Kanıt 14. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Çevrimiçi Sorun-Öneri Oturumu Takvimi 

 Kanıt 15. Arapça Öğretmenliği Oryantasyon Anketi Öğrenci GörüĢ Raporları I  

https://obs.sdu.edu.tr/public/EctsCourseDetails.aspx?DersNo=280000201180280301&BolumNo=0&BirimNo=28&DersBolumKod=MBD-201#dropdowns4
https://obs.sdu.edu.tr/public/EctsCourseDetails.aspx?DersNo=280300206180&BolumNo=0&BirimNo=28&DersBolumKod=SB%C3%96-206#dropdowns4
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit-31-11112021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit-32-11112021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/ogretmenlik-uygulamasi-kilavuzu-23112021.pdf
https://teach.classdojo.com/#/classes/5f872822fac54302e1216643/portfolio
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/karma-egitim-ogrenci-paydas-anket-raporu-20122021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/karma-egitim-ogrenci-paydas-anket-raporu-20122021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/70/files/karma-egitim-ogrenci-paydas-anket-raporu-20122021.pdf
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09Kanıt%2035.%20Öğrenci%20Memnuniyet%20Anketinden%20alınan%20görüşlerin%20analizi
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/422/files/2020-2021-ogrenci-degerlendirme-anketi-12112021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgW0QthbSatTPzyoIWVRhFBQjp2M_pKLfWMeQ4TpqP3AgDKg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09Kanıt%2037%09:%20https:/egitim.sdu.edu.tr/sosbilogrt/tr/haber/sosyal-bilgiler-egitimi-anabilim-dali-2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-ogrenci-degerlendirme-anketi-sonuc-raporu-35830h.html
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09Kanıt%2037%09:%20https:/egitim.sdu.edu.tr/sosbilogrt/tr/haber/sosyal-bilgiler-egitimi-anabilim-dali-2020-2021-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-ogrenci-degerlendirme-anketi-sonuc-raporu-35830h.html
https://drive.google.com/file/d/1igQwzZjt5pr2Qg4yMMw6RmWHEA1OR5Wd/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a16is65yKreio9BZWXBuMzhdYzTZVa1/edit?usp=sharing&ouid=106202341116568803865&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/zBYTVrEY316SSDxC9
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/16-04-2021-sorun-oneri-oturumu-04062021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/16-04-2021-sorun-oneri-oturumu-04062021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1umqBYtjR_hIz14m1PdAAf_hF1x06ghSO/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/p/CNcSI3TpLLn/
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/16-04-2021-sorun-oneri-oturumu-04062021.pdf
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 Kanıt 16. Arapça Öğretmenliği Oryantasyon Anketi Öğrenci GörüĢ Raporları II 

 Kanıt 17. Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Ġlk Kazananlar Tercih Anketi 

 Kanıt 18. Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Ġkinci Sınıf Tercih Anketi 

 Kanıt 19. Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Dönem Sonu Değerlendirme Anketi 

 Kanıt 20. Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Fakülteyi Değerlendirme Anketi 

 Kanıt 21. Öğrenci Öneri/ġikayet ĠletiĢim Bilgileri 

 Kanıt 22. Öğrenci ġikâyet/Talep E-posta Örneği 

 

Akademik danıĢmanlık 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde tanımlı 

bir akademik 

danıĢmanlık 
süreci 

bulunmamaktadır. 

Birimde öğrencinin 

akademik ve kariyer 

geliĢimini destekleyen 
bir danıĢmanlık sürecine 

iliĢkin tanımlı ilke ve 

kurallar bulunmaktadır. 

Birimde akademik 

danıĢmanlık ilke ve 

kurallar dahilinde 
yürütülmektedir. 

Birimde akademik 

danıĢmanlık hizmetleri 

izlenmekte ve 
öğrencilerin 

katılımıyla 

iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 
örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

   X  

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Akademik DanıĢman Listesi 

 Kanıt 2. Türkçe Öğretmenliği Akademik DanıĢman Listesi 

 Kanıt 3. Sınıf Öğretmenliği Akademik DanıĢman Listesi 

 Kanıt 4. Ġngilizce Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması Akademik DanıĢman Listesi 

 Kanıt 4. Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği DanıĢmanlık TanıĢma Toplantısı  

 Kanıt 5. Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği DanıĢmanlık GörüĢ Anketi 

 Kanıt 6. Fen bilgisi Öğretmenliği 2021 Güz Yarıyılı Akademik DanıĢmanlık Toplantı Tutanağı 

 Kanıt 7. Fen Bilgisi Öğretmenliği 2021 Güz Yarıyılı 1. Sınıflar Oryantasyonu  

 Kanıt 8. Ġngilizce Öğretmenliği Öğrencilerine Yönelik DanıĢmanlık Toplantıları 

 Kanıt 9. Ġngilizce Öğretmenliği Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Etkinlikleri GörüĢ Anketi I 

 Kanıt 10. Ġngilizce Öğretmenliği Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Etkinlikleri GörüĢ Anketi II 

 Kanıt 11. Ġngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalının Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme Ve 

Akreditasyon Derneğine (EPDAD) Sunulan Öz Değerlendirme Raporu 

 

B.4. Öğretim Elemanları: 

B.4.1. Öğretim yetkinliği 

Fakültemizde tüm öğretim elemanlarının etkileĢimli-aktif ders verme yöntemlerini ve uzaktan eğitim süreçlerini 

öğrenmeleri ve kullanmaları için eğiticilerin eğitimi etkinlikleri bulunmaktadır. Bu kapsamda fakülte bünyesinde 

çevrimiçi platformlarda farklı konu baĢlıklarına yönelik webinarlar düzenlenmiĢtir. (Kanıt 1).  

 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/16-04-2021-sorun-oneri-oturumu-04062021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1U0JMBgQkMUOeWwJSVVh-bdchY7iig2uaaUYOfxLnhlU/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1o3VhDv4_nGlA-pYuGmLZ_22nvM93HEBhwGx0RIkyVb8/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1UT0Ieykja9dzxWykiYw2wlxdGVcEFq5P_W7_V0HrjDg/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1JFq7BWvNY5cBGBYFirWhFt46WVo1vlPXXtl8B6tV7v0/viewform?edit_requested=true#responses
https://egitim.sdu.edu.tr/sosbilogrt/tr/iletisim
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/423/files/e-posta-yardim-24112021.png
file:///C:/Users/_User_/Downloads/:%20https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/423/files/danismanliklar-24112021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/422/files/danismanlik-listesi-29112021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/426/files/danismanliklar-25112021.pdf
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/ingilizceogrt/tr/dokumanlar/okul-deneyimi-klavuzu
https://egitim.sdu.edu.tr/ilkmat/tr/haber/2020-2021-akademik-yili-tanisma-toplantisi-31781h.html)
https://link.sdu.edu.tr/ewVnVFoq
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit35-15112021.pdf
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/425/files/kanit-32b-09112021.pdf
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/drive.google.com/drive/u/1/folders/1HYMVRWdV4eDKAtghOZJfIO8yrP49pDvS
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/28-05-2021-sorun-oneri-anketi-sonuclari-09062021.docx
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/16-04-2021-sorun-oneri-oturumu-04062021.pdf
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/drive.google.com/file/d/1h9MxF72XMH5eDpT53fyr9TPUYgd-2-0j/view%3fusp=sharing
file:///C:/Users/_User_/Downloads/•%09https:/drive.google.com/file/d/1h9MxF72XMH5eDpT53fyr9TPUYgd-2-0j/view%3fusp=sharing
https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9589/egiticilerin-egitimi-modul-ii-toplantisi-hakkinda
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 Birimde öğretim 

elemanlarının 

öğretim 
yetkinliğini 

geliĢtirmek üzere 

planlamalar 
bulunmamaktadır. 

Birimde öğretim 

elemanlarının; öğrenci 

merkezli öğrenme, uzaktan 
eğitim, ölçme 

değerlendirme, materyal 

geliĢtirme ve kalite 
güvencesi sistemi gibi 

alanlardaki yetkinliklerinin 

geliĢtirilmesine iliĢkin 
planlar bulunmaktadır. 

Birim genelinde 

öğretim 

elemanlarının 
öğretim 

yetkinliğini 

geliĢtirmek 
üzere 

uygulamalar 

vardır. 

Öğretim yetkinliğini 

geliĢtirme 

uygulamalarından elde 
edilen bulgular 

izlenmekte ve izlem 

sonuçları öğretim 
elamanları ile birlikte 

irdelenerek önlemler 

alınmaktadır. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 
örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1: Eğiticilerin Eğitimi Modülü 

 

B.5. Programların Ġzlenmesi ve Güncellenmesi 

B.5.1. Programların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi 

Fakülte bünyesinde yer alan programlar programları kapsamındaki dersleri ve kazanımları öğrencileri ile 

paylaĢmaktadır. Program çıktılarına ulaĢılıp ulaĢılmadığının ölçümü program çıktıları ve hedef iliĢkisinden, 

baĢarı oranından takip edilmektedir.  Her program ve ders için (örgün, uzaktan, karma, açıktan) program 

hedefleri, içerikler ve baĢarı oranları öğrenci ile paylaĢılmaktadır (Kanıt 1). Lisans Programlarımızın 

Değerlendirme ve Güncellenmesine yönelik Fakültemiz tarafından yürütücülüğü yapılan Ġngilizce Öğretmenliği 

ABD’de çalıĢtay düzenlenmiĢtir (Kanıt 2). Bazı bölümlerimizde ders programlarının güncellenmesi veya 

içeriklerinin güncellenmesi için öğrencilerimize sorun-öneri anketleri uygulanmaktadır (Kanıt 3). 

B.5.2. Mezun izleme sistemi 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Takip ve Mezun Bilgi Sistemine sahiptir ve istatistikler burada 

tutulmaktadır (Kanıt 1). Eğitim fakültesi bünyesinde mezun izleme sistemi bulunmamaktadır Fakat Mezun 

Ġzleme adına programlarımızda öğrencilerimize anketler uygulanmakta ve mezun toplantıları 

gerçekleĢtirilmektedir (Kanıt 2).   

 

Programların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde 

programların 

izlenmesine ve 
güncellenmesine 

iliĢkin mekanizma 

bulunmamaktadır. 

Program izlenmesine 

ve güncellenmesine 

iliĢkin periyot, ilke, 
kural ve göstergeler 

oluĢturulmuĢtur. 

Programların 

genelinde 

programların 
izlenmesine ve 

güncellenmesine 

iliĢkin mekanizmalar 

iĢletilmektedir. 

Programlar izlenmekte 

ve ilgili paydaĢların 

görüĢleri de alınarak 
güncellenmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 
örnek gösterilebilir 

uygulamalar 

bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1: Program Yeterlikleri GerçekleĢme Oranları  

 Kanıt 2: Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Değerlendirme ve Güncelleme ÇalıĢtayı 

 Kanıt 3: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Sorun-Öneri Anket Raporu 

 

https://w3.sdu.edu.tr/duyuru/9589/egiticilerin-egitimi-modul-ii-toplantisi-hakkinda
https://obs.sdu.edu.tr/Public/EctsShowProgramDetailsRealizationrate.aspx
https://calistay.sdu.edu.tr/programdegerlendirmecalistayi/
https://egitim.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/421/files/16-04-2021-sorun-oneri-oturumu-04062021.pdf
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Mezun izleme sistemi 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde mezun 

izleme sistemi 
bulunmamaktadır. 

Birimde programların amaç 

ve hedeflerine ulaĢılıp 
ulaĢılmadığının irdelenmesi 

amacıyla bir mezun izleme 

sistemine iliĢkin planlama 
bulunmaktadır. 

Birimdeki 

programların 
genelinde 

mezun izleme 

sistemi 
uygulamaları 

vardır. 

Mezun izleme sistemi 

uygulamaları izlenmekte 
ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda 

programlarda 
güncellemeler 

yapılmaktadır. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 
sürdürülebilir ve 

örnek 

gösterilebilir 
uygulamalar 

bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1: SDÜ Kariyer Takip ve Mezun Bilgi Sistemi 

 Kanıt 2: Ġngilizce Öğretmenliği EPDAD Değerlendirme Raporu 

 

B.6. Engelsiz Üniversite 

B.6.1. Engelsiz üniversite uygulamaları 

Engelsiz Üniversite amacına yönelik olarak fakültemizde alana özgü kitaplar sesli kitap haline getirilmiĢtir 

(Kanıt 1). Bu konuyla ilgili sürekli iyileĢtirme faaliyetleri yapılmaya devam etmektedir. 

 

Engelsiz üniversite uygulamaları 

Olgunluk Düzeyi 
 1 2 3 4 5 

 Birimde engelsiz 

üniversite 

düzenlemeleri 
bulunmamaktadır. 

Birimde engelsiz üniversite 

uygulamalarına iliĢkin 

planlamalar bulunmaktadır 

Birimde engelsiz 

üniversite 

uygulamaları 
sürdürülmektedir. 

Birimde engelsiz 

üniversite uygulamaları 

izlenmekte ve 
dezavantajlı grupların 

görüĢleri de alınarak 

iyileĢtirilmektedir. 

ĠçselleĢtirilmiĢ, 

sistematik, 

sürdürülebilir ve 
örnek 

gösterilebilir 

uygulamalar 
bulunmaktadır. 

(X) ile 

iĢaretleyiniz. 

  X   

 

Örnek Kanıtlar 

 Kanıt 1: Fen Bilgisi Öğretmenliği Sesli Kitapları 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

 

Lisans programlarının ve ders içeriklerinin tasarımı bağlamında fakülte genelinde tanımlı süreçler bulunmakta ve 

baĢarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca iç ve dıĢ paydaĢlardan görüĢ alınarak izleme ve önlem alma süreçleri gerek 

fakülte gerekse program düzeyinde henüz baĢlangıç seviyesinde olup fakültedeki tüm programlara 

yansımamaktadır. Akreditasyon alma planlamalarının izleme ve önlem alma olgunluğuna olumlu etkileri 

gözlenmektedir. Bu doğrultuda programların akredite olma noktasında teĢvik edilmesi önerilmektedir.  

 

Ders kazanımları programların genelinde program çıktılarıyla iliĢkilendirilmiĢ ve kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. 

Dersler öğrenci iĢ yüküne uygun olarak tasarlanmıĢ, ilan edilmiĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Öğrenci kabulü, 

önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine iliĢkin fakültenin genelinde planlar dâhilinde uygulamalar 

bulunmaktadır. Bu uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, lisans programlarımızın bu ölçütler açısından 

iyi düzeyde oldukları söylenebilir ancak bu süreçlerin izlenmesi, iyileĢtirilmesi ve güncellemelerin ilan edilmesi 

gibi uygulamaların gerçekleĢtirilmesi noktasında geliĢime açıktır.  

 

Diploma, derece ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılmasında ilgili mevzuat dikkate alınmakta ve tüm süreçler 

açık, anlaĢılır, kapsamlı ve tutarlı Ģekilde tanımlanarak kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. Bu bağlamda fakültemizin 

geliĢmeye açık yönü ise lisans programları kapsamında herhangi bir sertifikalandırma iĢlemi yapılmamasıdır. 

Uygulamaların yapılması henüz tüm birimlerde izlenmemektedir. Sonuç olarak, tüm birimlerin kalite 

https://mbs.sdu.edu.tr/Public/KariyerIstatistik.aspx
https://drive.google.com/file/d/1h9MxF72XMH5eDpT53fyr9TPUYgd-2-0j/view
https://egitim.sdu.edu.tr/fenbilogrt/tr/sesli-kitaplar.html
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çalıĢmalarına ağırlık vererek bu yönde sertifikalandırma ve akreditasyon faaliyetleri yürütmeleri sağlanabilir. 

 

Fakültemizde genel olarak öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerin kullanılmakta, kullanılan yöntem ve 

teknikler iç paydaĢlar tarafından değerlendirilmekte, iç paydaĢların görüĢ ve eleĢtirileri doğrultusunda bazı 

kararlar alınmaktadır. Ancak fakültemizde sunular aracılığıyla düz anlatım yöntemine dayanan, uygulamaya 

sınırlı ölçüde yer verilen dersler de bulunmaktadır. Bu nedenle fakültemiz öğretim elemanlarının düz anlatım 

yöntemini azaltarak öğrencileri etkin kılacak yöntem ve teknikler konusunda önlemler alınması gerekmektedir. 

ÇağdaĢ eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinin yaygınlaĢtırılması ve iç paydaĢların görüĢleri doğrultusunda 

düzenlemeler yapılması geliĢime açıktır. Fakültemizde farklı ölçme değerlendirme türleri kullanılmakla birlikte 

bunların bütün programlara yaygınlaĢtırılması geliĢime açıktır. Öte yandan ölçme değerlendirme faaliyetlerinin 

iç paydaĢların katılımıyla iyileĢtirilmesi de gerekmektedir. 

 

Fakültemizin güçlü yönlerinden birisi de öğrenci geribildirimleri (ders, dersin öğretim elemanı, program, hizmet 

ve genel memnuniyet seviyesi vb.) dijital araçlarla, uygulanan anketler ve sosyal medya aracılığı ile alınmasıdır. 

Ayrıca bu anketlerin sonuçları paylaĢılarak önlem alınmaktadır. Bu kapsamda Planla- Uygula- Kontrol Et- 

Önlem al (PUKÖ) döngüsüne dikkat edilmektedir.  

 

Fakültemizde akademik danıĢmanlık gerek pandemi dönemindeki çevrimiçi eğitim sürecinde,  gerekse karma 

yöntemin uygulandığı yüz yüze eğitim döneminde oldukça baĢarılı Ģekilde gerçekleĢtirildiği dikkat çekmektedir. 

Ġç paydaĢların görüĢlerine göre gerekli düzenlemelerin yapılması, önlem alınması, akademik danıĢmanlık 

sisteminin izlenerek öğrenci katılımıyla iyileĢtirildiği öne çıkmaktadır. Bir diğer güçlü yönümüz ise kalite 

kapsamında EPDAD baĢvurusu yaparak akredite olma sürecimiz olarak gösterilebilir. GeliĢmeye açık yönümüz 

ise tüm birimler bazında danıĢmanlık etkinliklerinin öğrenci portfolyosu gibi yöntemlerle takibi ve iyileĢtirme 

adımları çalıĢmaları henüz gerçekleĢtirilmemesidir. Olası çıkar çatıĢması ve çakıĢması durumlarında baĢvuru ve 

itirazlar açısından tanımlı süreçler henüz bulunmaması olarak belirtilebilir. Bu kapsamda iyileĢtirme 

çalıĢmalarının artırılması ihtiyacı doğmuĢtur. 

 

Fakültemizin güçlü yanlarından olan öğretim yetkinliğini geliĢtirmeye yönelik etkinlerin artırılması ve 

çeĢitlendirilmesi gücünü daha da artıracaktır. Ancak bu uygulamaların takibini yapmak için veri toplanmamakta 

olup bu yön geliĢime açıktır. Öğretim elemanlarından uygulamalara yönelik görüĢler alınması, uygulamaların 

izlenmesi ve sonuçların analiz edilip geliĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

Fakültemizde programların izlenmesi ve güncellenmesine iliĢkin takvim, yöntem, veri giriĢi gibi çalıĢmaların 

yürütülmesine iliĢkin tanımlı süreçlerin her bir programda yaygınlaĢtırılması gerekmektedir. Program çıktılarına 

ulaĢılıp ulaĢılmadığının standartlarının belirlenmesi için süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçlerin izlenmesi ve 

gerekli iyileĢtirmelerin yapılması için program bazlı çıktıların oluĢturulması gerekmektedir. Programların 

kendilerini değerlendirmelerine yönelik dıĢ değerlendirme/öz değerlendirme planlaması ve uygulaması her bir 

program kapsamında yaygınlaĢtırılarak sonuçları dikkate alınmalıdır. 

 

Fakülte bünyesinde mezun izleme sisteminin kurulması ya da mezunlarımızın izlenmesi ve iletiĢim kolaylığının 

arttırılması için Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Takip ve Mezun Bilgi Sistemi yöneticileri ile protokol 

sağlanarak Eğitim Fakültesi ve her bir programı tarafından kullanılabilir kılınması gerekmektedir. 

 

Fakültemizde engelsiz üniversite kapsamına giren çeĢitli uygulamalar bulunmaktadır ve bu kapsamda 

öğrencilerimiz fakültedeki tüm dersliklere ve kampüs içerisinde yer alan her yere ulaĢım sağlayabilmektedir. 

Ancak bu uygulamalar hakkında dezavantajlı grupta yer alan bu bireylerin görüĢlerinin alınması ile iyileĢtirmeler 

yapılmalıdır. 

 

Katılımcılar 

Prof.Dr.Mustafa KOÇ  

Doç.Dr.Seraceddin Levent ZORLUOĞLU  

Dr.Öğr.Üyesi Berna AYGÜN  

Dr.Öğr.Üyesi Merve MÜLDÜR  
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