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KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI ve GÖREV ALANI

2016 – 2020 Stratejik planının hazırlanmasının ardından üniversitemiz 
Senatosunun 06/02/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek 
yürürlüğe giren “Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite 
Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”nin 11 ve 
19uncu maddeleri uyarınca “Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme 
Komisyonu” oluşturulmuştu. 

Komisyonun temel görevi «Üniversiteler için Stratejik Planlama 
Rehberi» temelinden yola çıkarak, 6-12 aylık dönemlerde izleme, 
değerlendirme ve yönlendirme yapmaktır. 



İzleme ve değerlendirme, kurumsal öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlar. 

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması, gerek planın başarıyla uygulanması gerekse 
hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur. 

Bu süreçte elde edilen bilgilerle stratejik plan temelinde hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama 
sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. 

Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli aralıklarla izlenmesi 
ve raporlanarak yönetimin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. 

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerle amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını
ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir analizdir. 

Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin GZFT, sektörler, 
farklılaşma stratejileri ile plan ilkeleri, ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde analiz edilir.

Bu izleme ve değerlendirmeler sonucunda gerekli görülürse stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. 

İZLEME (DEĞERLENDİRME – YÖNLENDİRME)



İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma 
olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir.
İzleme ve değerlendirmede performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.

Etkin izleme ve değerlendirmenin için; 
Hedeflere ilişkin sorumlulukların netleştirilmesi

Hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi

Performans göstergesi değerlerinin belirlenmesi

Uygun, doğru ve tutarlı veri ve istatistiklerin toplanıp paylaşılması

İhtiyaç duyulan verilerin nasıl, hangi sıklıkta ve kim tarafından temin edileceğinin tespit edilmesi ve bu 
kapsamdaki kısıtların belirlenmesi gerekir. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk Rektördedir. 
Bu süreçte planla ilgili temel harcama ve performans verilerinin toplanması ve hedeflerin gerçekleşme 
sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak bütünleştirilmesi ve Rektöre sunulması SGDB’nin görevidir.

İZLEME (DEĞERLENDİRME – YÖNLENDİRME)



Raporlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin temel aracı olup 
objektif bir biçimde hazırlanır. 



























SDÜ 2021 – 2025 Stratejik Planına bakıldığında, izleme – değerlendirmeye ilişkin planın 
sonunda şu ifadelere yer verilmiştir:
«Üniversitemiz tarafından hazırlanan 2021-2025 Stratejik Planında yer alan amaç ve 
hedeflerin, belirlenen sorumlu birimler bazında toplanacak olan verilerle değerlendirmeleri 
yapılacaktır. (Sorumlu Birimler: Arş. ve Yenilikçilik Direktörlüğü-4, Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı-2, Rektörlük-7, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı-1 ve Üniversite Hastaneleri-1)
Bu kapsamda … verinin henüz oluştuğu ve sonuçlandırıldığı aşamada depolanmasını 
sağlayacak sistemler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir…
2021-2025 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere ulaşmada yalnızca belirlenmiş olan 
sorumlu birimler değil; aynı zamanda Üniversitemizin tüm iç ve dış paydaşlarının da 
destekleri alınarak, Üniversitemizin temel değerleri doğrultusunda başarı ve kalite bilinci ile 
kurum kültürü benimsenerek hazırlanan 2021-2025 planı başarı ile uygulanacaktır.» 

İZLEME VE YÖNLENDİRME



Rektörlüğe sunulacak izleme, değerlendirme ve yönlendirme raporları, 
üniversitenin performansını ve yönünü belirleme konusunda iş görür ve 
ciddiyetle hazırlanmalıdır.

Ancak bu süreçte verilerin toplanıp derlenmesi ve ilgili alt komisyonlarla 
zamanlı bir biçimde paylaşılması ve komisyonların değerlendirmeleri 
üniversitenin vizyon, ilke, amaç ve hedefleriyle örtüştürerek geniş bir 
perspektiften yapmaları da kritik önemdedir. 

Bu süreçte performans verilerinin ilgili birimlerce ya da SGDB tarafından takip 
edilerek komisyonlarla zamanlı olarak iletilmesi, etkili ve kaliteli izleme ve 
değerlendirme ara izleme değerlendirme ve iyileştirme raporu hazırlanabilmesi 
açısından gereklidir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


