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Sıra 

No 
Öneri Birimi 

Öneri 

Tarihi 
Öneri İyileştirme 

İyileştirme 

Tarihi 

1 Öğrenci Talepleri 27.10.2020 
Öğrenci Odaklı Sosyal Medya Platformun 

Kurulması 

 

Öğrencilerimizin, öğrenim süreçlerinde edindikleri 

teorik bilgileri pratiğe dökerek uygulama becerilerini 

geliştirmelerine katkı sağlamak, radyo-televizyon, 

sinema, gazetecilik, masaüstü yayıncılık, sosyal medya, 

haber ve halkla ilişkiler konusunda, medya alanı başta 

olmak üzere alana ilgi duyan tüm öğrencilerin, öğrenim 

süreçlerini sürdürmelerinin yanı sıra, yenilikçi, üretken 

ve hızlı gelişen güncel teknolojileri kullanabilme 

becerisine sahip bireyler olarak yetiştirilme süreçlerine 

dâhil olmak ve öğrencilere alternatif bir uygulama alanı 

sunmak amacıyla, öğrenci temelli bir görsel medya 

organı olarak Academix TV kurulmuştur. Öğrenci 

faaliyetlerinin duyurulması ve SDÜ ‘den haberler 

sunarak bir nevi bilgilendirme platformu olarak çalışan 

TV kanalı ayrıca öğrencilere Part-Time çalışma fırsatı 

sunarak iş deneyimi ve sorumluluk bilinci 

oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 

 

25.11.2020 

2 Personel Talepleri 01.10.2020 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, 

Randevu ve Görüşme Hizmetinde Online 

Sisteme geçilmesi. 

 

Hayatın getirdiği zorluklarla baş etmek, bilgi ve 

becerileri geliştirerek hayatı en verimli şekilde 

tamamlanmasını hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Birimi Öğrenci ve Personele verdiği 

hizmet de yoğunluk yaşanmaması ve randevu saatlerini 

kendi ders ve iş saatlerine göre belirleyebilmeleri için 

Online Randevu Sistemine geçmiştir. Ayrıca tüm 

dünyayı etkileyen Covid-19 virüsü salgını nedeniyle 

psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireyler için online 

psikolojik danışma hizmeti başlatılmıştır. 

 

24.11.2020 

3 
Yemekhane 

Birimi  
03.02.2020 Askıda Yemek Uygulaması 

 

Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde toplumsal 

yapımıza uygun değerlerin yaşatılması için Süleyman 

Demirel Üniversitesi Askıda Yemek Sloganıyla sosyal 

20.02.2020 
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sorumluluk projesi başlatmıştır. Online Uygulama 

üzerinden gönüllü katılımcılarımızın katkıları ile 

havuzda biriken öğünler ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 

faydalanma imkânı sunmaktadır. 

 

4 
Topluluklar 

Birimi 
08.10.2019 

Topluluk Birimi Proje Koordinatörlüğünün 

Kurulması 

 

Üniversitemin sosyal yaşantısında önemli bir yere sahip 

olan topluluklar Öğrencilerin üretkenliğini destekleyen, 

sorumluluk sahibi ve üretken birey olma süreçlerine 

katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla Topluluk 

Birimi Proje Koordinatörlüğü öğrencilerimizin 

etkinliklerini projeye yönlendirmek adına 

öğrencilerimize danışmanlık yapmaktadır. 

 

16.10.2019 

5 

 

Diğer Birim 

Talepleri 

 

01.07.2019 
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci 

Odaklı Mobil Uygulamalara Geçilmesi 

 

Üniversitemiz yerleşkeleri içerisinde yer alan Spor 

Tesisleri ve Yemekhane Müdürlüğü hizmetlerinde daha 

iyi bir kaynak planlanması yapılarak öğrenci ve personel 

memnuniyetinin artırılması, birimlerde oluşabilecek 

kalabalıkların azaltılması, 

birimler içerisinde kullanımın verimli ve kalitesinin 

artırılması için SDÜ Mobil Uygulamasına geçilmiştir. 

 

19.08.2019 

6 
Personel ve 

Öğrenci Talepleri  
05.02.2019 

Yemekhane Şube Müdürlüğü’nde Çölyak 

Menü çıkartılması 

 

Glüten içeren besinlerin ince bağırsaktaki hücrelerin 

zarar görmesine sebep olan çölyak hastalığı ve Glüten 

hassasiyeti olan Personel ve Öğrencilerimizin bu 

hizmetten faydalanmaları için belgeleri ile birlikte 

Yemekhane Şube müdürlüğüne başvurarak öğle ve 

akşam öğünlerinde glütensiz menü hizmetinden 

faydalanmaları sağlanmıştır. 

 

04.03.2019 

7 
İş Sağlığı ve 

Güvenliği Birimi 
03.09.2018 

Merkez Yemekhane Müdürlüğü Bünyesine 

Mediko açılması 

 

Üniversite Batı Yerleşkesinde kendi hizmet binasında 

faaliyet gösteren Mediko Sosyal Sağlık Merkezi, 

üniversite içerisinde herhangi bir sağlık sorunuyla 

karşılaşan öğrenci ve personele ücretsiz ilk bakım 

05.11.2018 
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hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda hızlı ulaşım ve ilk 

müdahale konusunda kolaylık sağlanması amaçlanarak 

Doğu Yerleşkesi Yemekhane binası içerisinde Doğu 

Mediko Birimi kurulmuştur. 

 

8 
Personel ve 

Öğrenci Talepleri  
21.08.2017 

Yemek Bursu başvurularının Online Sisteme 

geçilmesi 

 

Eğitim öğretim yılı başladıktan sonra kontenjan sayıları 

belirlenerek üniversitemiz web sayfasında ihtiyaç sahibi 

öğrenciler için Yemek Bursu ilanı yayınlanmaktadır. Bu 

doğrultuda daha geniş katılım, etkin ve verimli sonuç 

almayı sağlamak için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 

online başvurular alınmaya başlanmıştır. Sistem 

üzerinden seçim yapılarak yemek bursu hakkı elde 

edenler istedikleri bir öğünde hakkını 

kullanabilmektedir. 

 

11.10.2017 

 


