
Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 20 Nisan 2016 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği hakkında komisyon üyelerine bilgilendirme yapıldı. 
Komisyon üyelerinin değerlendirmeleri alındı. Öncelikli olarak Üniversitemiz 2016 yılı kurum iç 
değerlendirme raporunun hazırlanmasına ilişkin çalışmalara başlanılması yönünde karar alındı. 
Hazırlık çalışmalarının “çalışma konusu-sorumlu-çalışma zamanı” formatında öneri hazırlanarak 
yürütülmesine karar verildi. Üniversitemiz kalite çalışmaları ile kalite güvencesine yönelik mevzuat 
ve diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirme yapılabilecek internet sayfası oluşturulmasına karar 
verildi. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 25 Nisan 2016 

Kurum iç değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunda yer verilen kurum hakkında değerlendirme 
yapmaya esas alınacak sorulara ilişkin oluşturulacak metinlerin hazırlanmasında, faaliyet ve hizmet 
alanları göz önünde bulundurularak ilgili birimlerden konuya ilişkin açıklama, veri, bilgi ve belge 
istenilmesine karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 2 Mayıs 2016 

Birimlerden gelen cevaplar rapora esas alınmak üzere eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve 
yönetim sistemi ana başlıkları altında konsolide edilerek komisyon üyeleriyle paylaşılmıştır.  
Komisyon üyeleri tarafından değerlendirmeler yapılmış ve üç alt komisyon kurularak çalışmalara 
devam edilmesine karar verilmiştir.  

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 9 Mayıs 2016 

Kurum iç değerlendirme raporu hazırlanmasında belirlenen üç ana başlık çerçevesinde kurulan alt 
çalışma komisyonlarının değerlendirme raporları ayrı ayrı komisyona sunularak bilgilendirme 
yapılmıştır. Oluşturulan alt komisyonların bu ana başlıklara ilişkin taslak metin hazırlayarak 
komisyonun değerlendirmesine sunmasına karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 16 Mayıs 2016 

Alt çalışma komisyonları tarafından hazırlanan taslak metinler komisyonun bilgisine sunularak 
değerlendirme yapılmış ve rapor taslağını oluşturmak üzere birleştirilmesine ve bir sonraki 
toplantıda rapor genel değerlendirmesinin yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 13 Haziran 2016 

Rapor taslak metni Üniversite Kalite Komisyonunun bilgisine sunulmuş ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. Rapor taslak metni tüm üyelere gönderilerek varsa düzeltme ve eklemelerin yapılması ve 
nihai raporda esas alınmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir. 

 



Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 23 Haziran 2016 

Komisyon üyeleri tarafından bildirilen düzeltme ve eklemeler de dikkate alınarak hazırlanan nihai 
rapor taslağı komisyonun bilgisine sunulmuş ve raporun hazırlandığı haliyle senatoya sunulmasına 
karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 13 Ekim 2016 

Üniversitemiz Kalite Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönerge hazırlanarak senato 
gündemine sunulmasına karar verilmiştir. 2015 yılı kurum iç değerlendirme raporuna ilişkin 
bilgilendirme yapılmış ve rapor çerçevesinde oluşan yükümlülüklerimizin tespit edilerek dört ana 
başlık altında (kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemi) ayrı 
ayrı değerlendirmeye sunulmasına karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 20 Ekim 2016 

Kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemi başlıkları ayrı ayrı 
değerlendirilerek aşağıdaki somut önerilerin senatoya sunulmasına karar verilmiştir. 

 Bilimsel araştırma projeleri tez desteklerinin öncelikli alanlara göre belirlenmesi 
 Bilişim sistemlerinin yeniden organize edilmesi 
 Ders faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi 
 İkinci öğretim faaliyetinin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması 
 İç ve dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi 

 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 20 Aralık 2016 

2016 yılı dış değerlendirme sürecinde değerlendirmeci olarak görev alan komisyon üyelerimiz Prof. 
Dr. Murat Ali DULUPÇU ve Prof. Dr. Serdal TERZİ tarafından dış değerlendirme deneyimleri komisyon 
üyelerine aktarılmıştır. Komisyon üyeleri konuya ilişkin değerlendirmelerini yapmıştır. Bu çerçevede 
kalite politikası oluşturulmasına ve kalite güvence sistemi kurulmasına ilişkin yönerge taslağının 
hazırlanması çalışmalarına başlanılmasına karar verilmiştir. Kalite güvence sistemi kurulması 
sürecinin tamamlanmasına kadar dört alt çalışma komisyonunun oluşturularak faaliyetlerin 
izlenmesi hususunda yönetime teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Birimlerde birim kalite 
komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 29 Aralık2016 

Birim kalite komisyonu üyelerine yükseköğretim kalite güvencesi yönetmeliği çerçevesinde 
bilgilendirme yapılmış, 2015 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporumuz paylaşılarak değerlendirmeleri 
alınmıştır. 

 

 

 

 



Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 31 Ocak 2017 

2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlık çalışmalarının yürütülmesine ilişkin 
değerlendirmeler alınmıştır. Rapor hazırlama sürecine ilişkin olarak yol haritası belirlenmiştir. Kalite 
Güvence Sistemi Kurulması Ve Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge taslağı 
komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 11 Nisan 2017 

Kalite güvence sistemi kapsamında kurulan izleme ve yönlendirme komisyonlarına kalite komisyonu 
üyelerinden dahil edilecek olan üyelere karar verildi.  

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 20 Nisan 2017 

Kurum İç Değerlendirme Rapor taslağı komisyon üyelerinin değerlendirmesine sunulmuştur. Yapılan 
düzeltme ve eklemeler sonucunda ulaşılan nihai rapor taslağının kalite güvence sistemi kapsamında 
kurulan izleme ve yönlendirme komisyonlarına gönderilerek görüş ve önerilerinin alınmasına karar 
verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 28 Nisan 2017 

İzleme ve yönlendirme komisyonlarından gelen görüş ve önerilerde dikkate alınarak 2016 yılı Kurum 
İç Değerlendirme Raporunun nihai taslağı hazırlanmış ve Senatoya sunulmasına karar verilmiştir. 
Kalite komisyonu tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı internet sayfamız (kalite.sdu.edu.tr) 
hakkında komisyon üyeleri tarafından değerlendirmeler yapılmış, görüş ve önerilerinin üniversite 
yönetimine bildirilmesine karar verilmiştir. 

 

Üniversite Kalite Komisyonu Toplantı Tarihi: 2 Ağustos 2017 

20 Nisan 2016 tarihinden itibaren Kalite Komisyonu olarak; Üniversitemiz Kalite Güvence Sisteminin, 
2015 ve 2016 yılları Kurum İç Değerlendirme Raporlarının ve İzleme ve Yönlendirme Komisyonları 
tarafından yapılan çalışmaların farkındalık oluşturmak amacıyla Üniversite Kalite Komisyonu üyeleri 
gözetiminde birim düzeyinde toplantılar yapılarak, bilgilendirme faaliyeti yürütülmesi hususunun 
Üniversite yönetimine iletilmesine karar verilmiştir. 

 

 

 

 


