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BAŞLIK 

STRATEJİK PLAN İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİSYONU 

KİDR RAPORU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE 

SAPTAMALAR VE ÖNERİLER YAPMA TOPLANTISI 

 

GÜNDEM MADDELERİ 

1.  KİDR raporu kalite güvence sisteminin geliştirilmesi üzerine komisyon üyelerinin görüşlerinin 

alınması 

2.  Komisyonumuzun KİDR raporu kalite güvence sisteminin geliştirilmesi üzerine saptama ve 
önerilerinin belirlenmesi ve tartışılması 

3.  Hazırlanacak raporda nelere yer verileceğinin tartışılması 

4.  Görüş ve önerilerin dile getirilmesi 

 

KAPSAM 

Toplantıda KİDR raporu kalite güvence sisteminin geliştirilmesi üzerine komisyon üyelerinin 

görüşleri alınmış, saptama ve öneriler tartışılmış, raporun içeriğinde nelere yer verilebileceğine ilişkin 

görüşler dile getirilmiştir. Toplantıda dile getirilen görüşlerin görüş sahibi ilgili komisyon üyelerince 

yazılı hale getirilmesi ve komisyon başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gül’e iletmeleri kararlaştırılmıştır. 

Komisyon başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gül’ün de 20 Mart 2021 tarihine kadar taslak raporu hazırlayıp 

komisyon üyelerine iletmesi ve gelecek ek görüş ve önerileri de alarak nihai raporu 25 Mart’ta SDÜ 

Kalite Ofisine göndermesi kararlaştırılmıştır. 

 

 

TOPLANTI FOTOĞRAFLARI 

 

Topantıda fotoğraf alınmamıştır. Aşağıda raporun ilk iki sayfası vardır. 
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SAPTAMA VE ÖNERİ 1 

A.  Kalite Güvence Sistemi 

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler 

Saptama: Stratejik Planın hazırlanması, SDÜ’nün misyon, vizyon,  stratejik amaç ve 

hedeflerinin de bu planda tanımlanması, BM SBK amaçları ile uyumlu olması, paydaş 

katılımının sağlanması, kalite süreçleri ile ilişkilendirilmesi, hazırlık ekibinin deneyimli 

olması gibi tamamen kağıt üzerindeki niteliklerle ilişkilendirilmiştir. Stratejik amaç ve 

hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaların izlenmesi için öngörülen kalite 

güvence sistemi ise Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu’nun oluşturulmuş 

olmasıdır. Yani pratik olarak uygulamada kalitenin takibine ve ölçülmesine ilişkin bir süreç 

ve yöntem öngörülmemiştir. Ayrıca, “Misyon,  vizyon,  stratejik  amaç ve hedefler” alt 

başlığının Olgunluk Düzeyi’ne ilişkin “Kurumun genelinde stratejik amaçlar ve hedeflerle 

uyumlu uygulamalar bulunmaktadır.” İfadesindeki “uygulamalara” kanıt olarak konulanlar 

hep hazırlanmış dokümanlardır. 

Kanıt: A.1. başlığında ve Olgunluk Düzeyi’ne ilişkin belirtilen tüm belgeler 

Öneri 1: Kalitenin izlenmesi için ihtiyaç duyulan uygun, doğru ve tutarlı veri ve 

istatistiklerin, öngörülen sıklıkta, etkili ve zamanlı olarak ilgili komisyonlara kim tarafından 

nasıl sağlanacağının belirlenmesi gereklidir. Planı’nın uygulamasının etkili izlenmesi ve 

yönetime yönlendirme yapabilecek kaliteli ve stratejik değerlendirmelerin sunulabilmesi, bu 

veri akışının zamanlı ve sağlıklı olmasına bağlı olacaktır.  

Öneri 2: 2021–2025 Stratejik Planı’nın izleme, analiz, değerlendirme ve yönlendirme 

süreçlerinde bu şekilde doküman üstünde planlamadan öte, stratejik önceliklere ve stratejik 

değerlendirme ve yönlendirmeler çerçevesinde uygulamaya odaklanılmasında yarar vardır. 

Bunun etkili ve stratejik yapılması için ise daha geniş bir perspektifte yüksek öğretim 

coğrafyasında özellikle talep ve arz ile Covid-19’un etkileri, teknolojik dönüşümler ve 

uygulamalar konusunda yaşanan gelişmelerin iyi takip edilerek, stratejik planın 

uygulanmasına ve kalite süreçlerine etkisinin izlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir.  Buna 

göre plan amaç, hedef ve değerlerine uyumlu gerekli uyarlamalar, sürekli gelişim ve 

iyileştirme mantığıyla yapılabilir ve adımlar atılabilir. … 

  


