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İLGİLİ TARAFLAR TÜRÜ TALEPLER BEKLENTİLER SONUÇ

Üniversiteler Dış Yardımlaşma, İş Birliği, Protokol
Üniversitelerin beklentilerine gerekli 
anlayışların gösterilmesi ve beklentilere 
hızlı cevap verilmesi, 

Birlikte Çalışma

Öğrenciler İç

Öğretim üyesi yeterliliği, sınıfların ve ders 
çalışma ortamlarının uygun olması, ulaşım için 
ilgili merciler ile sürekli istişare, sosyal ve 
kültürel faaliyetler yapma imkânı

Eğitim ve öğretim için her türlü imkânın 
sağlanması ve öğrencileri ilgilendiren 
konularda kurumlar ile sürekli istişare 
edilmesi (kütüphane, yemekhane, ulaşım iş 
birliği, sosyal ve kültürel faaliyetler 
Erasmus, Mevlana vb.). Eğitim- öğretim 
faaliyetlerinde verilen hizmetlerin kaliteli 
ve sürekli olması, eğitim- öğretimin 
niteliğine uygun öğretim üyelerinin derse 
girmesi

Birlikte Çalışma

YÖK Dış

Eğitim öğretim faaliyetlerinin kalite güvence 
sistemi kapsamında sürekli iyileştirilmesi, 
akreditasyon, topluma faydalı bireylerin 
yetiştirilmesi

Eğitim öğretim faaliyetlerinde kalitenin 
sürekli artırılması ve bu bağlamda 
programların hem iç hem de dış akredite 
kuruluşlarından akredite edilmesi, 
müfredata ve yasal mevzuatlara uymak

Birlikte Çalışma

STK’lar Dış Programların tasarımında ve güncellemelerde 
ilgili STK’lar ile iş birliği

Program tasarımlarında ve müfredat 
güncellemelerde ilgili STK’lar ile 
toplantılar yapılarak görüş sorulması

 Birlikte Çalışma

KYK Dış KYK’nın tanıtımına olanak sağlanması, KYK ile 
yönetim arasında iş birliği

Kayıt dönemlerinde KYK’nın tanıtımı için 
stant açma işlemlerinde yardımcı olmak, 
öğrencilerin yurt sorunları için KYK’nın 
taleplerinin yönetim tarafından dikkate 
alınması

Birlikte Çalışma

MEB Dış Öğrencilerin meslek seçiminde yönlendirilmesi, 
öğrencilerin stajlarında yardımlaşma

 Orta öğretim kademesindeki öğrencilere 
meslek seçimi konusunda her türlü yardım, 
öğretmenlik staj uygulamalarında yaşanan 
aksaklıkların giderilmesi

Birlikte Çalışma

STK’lar ile üniversite arasında yapılan protokoller

KYK ile üniversite arasında yapılan protokoller

MEB ile yapılan protokoller

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ  
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

İş birliği yapmak için protokoller imzalanır.

Öğrencilerin eğitim- öğretim sürecini etkileyen 
yönetmelik ve yönergeler ve üniversitenin 
öğrencilere verdiği desteklerin belirli bir plana 
göre yapılması,  Öğrenci işleri iş akış şemaları, 
Bologna süreci 

TAAHHÜT

YÖK’ün çıkartmış olduğu tüm mevzuatlar
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