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SUNUŞ

Yüksek kapasiteye sahip ve bölgesinde birçok yeniliğe öncülük yapan Üniversitemiz kısa sürede kalite çalışmalarında
önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktadır. Zorunlu iç değerlendirmelerin yanı sıra çok sayıda gönüllü dış değerlendirme
almış olan Üniversitemiz tüm bu süreçlerde kalite yaklaşımını ve kalite kapasitesini sürekli geliştirmekte ve giderek daha da
güçlendirmektedir.
Kalite çalışmalarını etkin bir şekilde yürüten Üniversitemiz 2019’da, Türk Standartları Enstitüsünden müşteri
beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul
görmüş bir kalite yönetimi sistemi olan ”TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”ni almaya hak kazanmıştır. Aynı
şekilde TSE kalite belgesi ve pek çok kalite nişanına sahip Üniversite Hastanemiz ve akredite olmuş referans laboratuvarlarımız
mevcuttur.
Diğer taraftan Üniversitemiz Tıp Fakültesi akredite olarak sayılı tıp fakülteleri arasına girmiştir. 2020 yılı itibariyle
eğitim alanında Mühendislik, Fen, İlahiyat gibi fakültelerimizde akreditasyon süreçleri başlamış bulunmaktadır. Eczacılık,
Veteriner, Ziraat, Eğitim ve Edebiyat fakültelerimiz için de akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Üniversitemiz ayrıca 2020
yılı YÖKAK Akreditasyon programına pilot üniversite adaylığı için niyet beyanında bulunmuştur.
Üniversitemizde kurumsal kimliğin oluşturulması ve kurumsal işleyişin temini için kalite kültürünün yerleştirilmesi,
kalite anlayışının benimsenmesi ve özümsenmesi, iş akışlarının standartlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması
yönetimimiz tarafından sürekli iyileştirme ilkesinin bir gereği olarak kabul edilmektedir. Bu amaca ulaşmak gayesiyle
üniversitemiz Kalite Komisyonu Kalite Yönetim Sistemi çalışma grubunun ortaya koymuş olduğu bu stratejik belgede 2020
yılı için belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi üniversitemizin kalite süreçleri için büyük önem taşımaktadır. Kalite
kültürünün özümsenip benimsenmesi amacıyla ortaya konulan her çabayı takdir ediyor, bu konuda çaba gösteren bütün
çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
								
									 Prof. Dr. Talip GÜL / Rektör
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KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) POLİTİKAMIZ

Üniversitemizde kalite kültürünün benimsenmesi, özümsenmesi ve bütün süreçlerin içselleştirilmiş bir şekilde
standartlara uygun olarak yürütülmesi kurumsal işleyiş için bir zorunluluk olarak kabul edilmiştir. Bu zorunluluk üniversitenin
kurumsal kimliğinin inşası aynı zamanda kurumsal bir işleyiş mekanizmasının oluşturulması ve bu kimlik ile işleyişin bütün
mensuplarca önemsenip özümsenmesi amacına yöneliktir. Bunu temin etmek üzere üniversitemizde halen yürürlükte olan TS
EN ISO 9001: 2015 KYS’yi işlevsel tutmak ve sürekliliğini sağlamak kaçınılmaz olmuştur. Üretilen hizmetlerin belirli standartlara
sahip olması ve yürütülen tüm işlerin akış süreçlerinin standart bir nitelik kazanması için ve kurumsal işleyişin gereği olarak
uygulanan KYS süreçlerinde sürekli iyileştirme yapma anlayışıyla ulaşılabilir stratejik hedefler belirlenmiş ve bunlara ulaşmak
için hedef eylem planları oluşturulmuştur. Belirlenen hedeflere ulaşmak için PUKO döngüsü ve iyileştirmede süreklilik anlayışı
benimsenmiştir.
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1. GİRİŞ
Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005 yılında eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleriyle uyumlu olmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarında
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması
ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının eğitim,
öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme”
süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemiştir.
23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği kapsamında bağımsız bir kurul olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulmuştur. Sözü edilen yönetmelik
gereğince bütün yükseköğretim kurumlarında kalite komisyonlarının oluşturulması ve kalite mekanizmalarının işletilmesi
zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde 11.07.2017 tarihinde 2017/14-11 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren
Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin 5. Maddesi gereğince Dicle Üniversitesi Kalite
Komisyonu oluşturulmuştur. 08.08.2017 tarih ve 2017/16-DH.-28-1 sayılı senato kararı ile Dicle Üniversitesinde kalite süreçlerinin
koordinasyonunu sağlamak üzere Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü kurulmuştur. Üniversite Kalite Komisyonunun yanı sıra
ayrıca bütün birimlerde Birim Kalite Komisyonları oluşturulmuştur. Bütün kalite komisyonları öğrenci temsilcisi içerecek şekilde
tasarlanmıştır.
Yüksek öğretim kurumlarında, etkin bir “kalite güvence ve yönetim sistemi”nin oluşturulması ve uygulanması
halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilebildiği ve bu anlamda dünya ölçeğinde üst sıralara
çıkılabildiği görülmektedir. Ülkemizde yükseköğretim alanında meydana gelen bu beklentilere yükseköğretim kurumlarının
cevap verebilmesi için yönetimsel süreçlere kalite odaklı rehberlik ve liderlik etmek amacıyla kurulmuş olan Yükseköğretim
Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarına “kalite güvence sistemi” kurulması ve başarılı bir biçimde yürütülmesini
temel misyon edinmiştir. Bu misyonu yerine getirirken odaklandığı alanlar içerisinde “yönetim sistemi” önemli yer tutmaktadır.
Dicle Üniversitesi 2017 de başladığı kalite yönetim sürecinde bu hedefler doğrultusunda kurumsal yapılanmasını tamamlamış
ve kalitenin sürdürülebilirliği konusunda sistematik olarak tüm paydaşları ile birlikte önemli mesafe almıştır. Büyük bir
kararlılıkla hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedir.
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Talip GÜL tarafından Dicle Üniversitesi Kalite El Kitabı’nın 12 Kasım 2018 tarihinde
imzalanması ile Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi’ne fiilen geçmiştir. 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim kalite Güvencesi Yönetmeliği yerine 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince
Üniversitemiz Kalite Komisyonu misyon odaklı alt çalışma grupları oluşturularak yeniden yapılandırılmıştır. Kalite Komisyonu
çalışma grupları yıllık hedef ve eylem planlarını strateji belgeleriyle ortaya koyarak yıllık performans izleme ve değerlendirme
anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış ile Kalite Komisyonu çalışma grupları çalışma alanlarıyla ilgili olarak strateji belgeleri
hazırlamışlardır. Buna bağlı olarak Kalite Yönetim Sistemi çalışma grubu da KYS strateji belgesi hazırlıklarına başlamış ve 2020
yılı için geçerli olmak üzere bu belgeyi hazırlamıştır.
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Üniversitemizin misyonu, vizyonu, kalite politikasıyla uyumlu bir şekilde tasarlanan bu strateji belgesi, Kalite yönetim
sistemi çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır. Belgenin hazırlanması sürecinde Üniversite Stratejik Planı, 11. Kalkınma
Planı ve diğer ilgili mevzuat ile üniversitemizde uygulanan TS EN ISO 9001: 2015 KYS uygulamaları, iç tetkikler, prosesler,
Yönetimin Gözden Geçirmesi gibi tüm süreçlerindeki işleyişler göz önünde bulundurulmuştur. Hazırlanan bu belgede, Dicle
Üniversitesinde uygulanan kalite yönetim sistemini ölçülebilir ve izlenebilir şekilde birim yöneticileri, rektörlük idari birimler ve
genel sekreterlik düzeylerinde sürdürülebilir, etkin ve işlevsel tutmak amaçlanmıştır. Bu amaçla stratejik hedefler belirlenmiş
ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planları oluşturulmuştur. Her aşamada sorumluluklar, paydaşlıklar, işbirliği tarafları, izleme
ve değerlendirme hususları ortaya konulmuştur.

2. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STRATEJİ BELGESİ ÇALIŞMA GRUBU
Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Strateji Belgesi Çalışma Grubu
Başkan

Prof. Dr. Meral ERDİNÇ

Üye

Prof. Dr. Mustafa KELLE

Üye

Prof. Dr. Hasan BAYINDIR

Üye

Prof. Dr. Ezeli AZARKAN

Üye

Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ

Kalite Geliştirme Koordinatörü

Prof. Dr. Hasan BAYINDIR

Çalışma Takvimi
01.10.2019

• Çalışmaların başlatılması, değerlendirme süreci
• Görev dağılımları

01.11.2019

• Birimlerle işbirliği çalışmalarının yürütülmesi

01.12.2019

•Hazırlanan raporların değerlendirilmesi ve düzenlenmesi

01.01.2020

• Belgenin Hazırlanması

3. STRATEJİK HEDEFLER
Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu, üniversitemizde kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen çalışmalarda
ve kalite süreçlerinde ölçme, izleme ve sürekli iyileştirme yapma anlayışıyla 2020 yılı için 5 adet stratejik hedef belirlemiş ve
bu hedeflere ulaşmak için toplam 15 adet eylem tespit etmiştir. Belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak için yapılması planlanan
eylemlerin sorumluları, işbirliği tarafları, paydaşları, izleme ve değerlendirme durumları her bir eylem için ayrı ayrı tespit
edilerek belgede gösterilmiştir.
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3.1. STRATEJİK HEDEF 1: KYS’NİN ÖZÜMSENMESİNİ SAĞLAMAK
Üniversitemizin kalite politikası çerçevesinde tüm idari ve akademik personelin kalite anlayışı ve kalite uygulamaları
hakkında bilgi sahibi olması ve Üniversitemizde yürürlükte olan TS EN ISO 9001: 2015 KYS’yi özümseyerek sistem işleyişine
katılımının temini hedeflenmektedir.

3.1.1. Bütün birimlere yönelik etkileşim-işbirliği faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
KYS farkındalığı oluşturarak kalıcı bir kalite bilinci geliştirmek amacıyla, bütün birimlerde birim yöneticileri ve kalite
sorumluları ile takvime bağlanmış bir etkileşim gerçekleştirilecektir. Bu etkileşim sürecinde birimlerdeki iş akışının düzenli bir
şekilde KYS’ye uygunluğu izlenecek ve iyileştirmeye yönelik önlemler geliştirilecektir.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.1.2. KYS kapsamında Kalite Eğitimlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
KYS kapsamında koordinatörlükle işbirliği halinde risk tabanlı proses, iç tetkik gibi kalite süreçleriyle ilgili eğitimlerin
planlanması ve uygulanması ile iç tetkikçi sertifikasına sahip personel sayısının artırılması, ayrıca kalite süreçleri ile ilgili genel
ve süreç odaklı eğitim etkinlikleri tasarlanarak sürekli iyileştirme sağlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir
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3.2. STRATEJİK HEDEF 2: KYS’Yİ İŞLEVSEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TUTMAK
Üniversitemizde yürürlükte olan TS EN ISO 9001: 2015 KYS’nin bütün birimlerde tüm süreçleriyle bir bütün halinde
özümsenmiş olarak etkili bir şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.

3.2.1. KYS’nin İşleyişine Yönelik İzleme Planının Oluşturulması
Birimlere yönelik etkileşim ve işbirliği faaliyet planı kapsamında üniversitemizde yürürlükte olan TS EN ISO 9001:
2015 KYS’nin birimlerdeki işleyişini izlemeye yönelik KYS işleyişi izleme planı oluşturulacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.2.2. KYS’nin İşleyişinin İzlenerek Sorunların Tespiti ve Gerekli İyileştirmelerin Yapılması
KYS’nin işleyişine yönelik izleme planı kapsamında birimlerde iyi uygulamaların aynı zamanda mevcut sorunların
tespiti ile iyileştirme tedbirlerinin alınması sağlanacaktır. Sorunlar için kartlar oluşturularak genellik arz eden durumlara yönelik
genel iyileştirme faaliyetleri tasarlanacak ve uygulanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri
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İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir
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3.2.3. KYS Kapsamındaki Toplantılar ile Eğitim Etkinliklerinin İzlenerek
İyileştirme Önlemlerinin Geliştirilmesi
KYS kapsamında yapılan YGG, birim YGG ve birim kalite komisyonlarının toplantı ve faaliyetleri ile diğer eğitim
etkinliklerinin amacına ulaşması için planlı izleme yapılacak ve gerekli iyileştirme stratejileri geliştirilecektir.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.2.4. Paydaş Protokollerinin İzlenmesi
Birimlerin paydaşlarla yaptığı/yapması gereken/beklenen protokoller ve bunlara bağlı işbirliği faaliyetlerinin izlem ve
takibi yapılarak paydaş işbirliğinin etkinliği sağlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.3. STRATEJİK HEDEF 3: İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN TAKİBİNİ YAPMAK
Üniversitemizde yılda iki defa gerçekleştirilen iç tetkikler ile kurumda akreditasyon dahil değişik amaçlar kapsamında
yapılacak dış değerlendirme süreçlerinin organizasyon ve koordinasyonunun sağlanması ve ilgili süreçlerin iyileştirilmesi amacı
ile takibinin yapılması hedeflenmektedir.
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3.3.1. Kurum İç Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
KYS kapsamında takvime bağlı iç tetkik ve benzeri iç değerlendirme uygulamaları ile KYS ile ilgili olarak
gerçekleştirilecek olan kurum iç değerlendirme uygulamalarının etkili bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi
sağlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.3.2. Kurum Dış Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
KYS kapsamı dahilinde ve haricinde yapılacak olan her türlü kurum dış değerlendirme faaliyetlerinin planlanması,
koordinasyonu ve yürütülmesi sağlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-Iki yılda bir

3.4. STRATEJİK HEDEF 4: ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASINA
KATKI SAĞLAMAK
Üniversitenin kurumsal kimliğinin oluşturulması, sahiplenilmesi ayrıca kurumsal aidiyetin geliştirilmesi ve kurumsal
bir işleyişin sağlanması hedeflenmektedir.
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3.4.1. Üniversitenin Kurumsal Kuruluş Dosyalarının Oluşturulması
Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin kuruluş dosyalarının oluşturulması sağlanacaktır.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.4.2. Üniversitenin ve Birimlerin Organizasyon Şemalarının Oluşturulması
Bütün idari ve akademik birimlere ait organizasyon şemalarının oluşturulması ve bu şemaların sürekli güncel tutulması
sağlanacaktır. Birimlerde idari personelin organizasyon şeması ve görev tanımı odaklı çalıştırılması ve iş yükü durumlarının
takip edilmesi, hizmet içi eğitim planlamaları ile iş paylaşımında uzmanlık ve profesyonellik kazandırma planlamaları ve ilgili
çıktılar izlenecektir.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.4.3. Üniversitenin Kurumsal Kimlik Dokümanının Oluşturulması
Üniversitenin kurumsal kimlik dokümanı oluşturularak güncel bir şekilde kullanılması sağlanacak, kurumsal kimliğe
uygun olmayan kullanımların tedavülden kaldırılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.
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SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Birim kalite temsilcileri

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
- KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-6 ayda bir

3.5. STRATEJİK HEDEF 5: KYS ÖDÜLLERİ İLE MOTİVASYON SAĞLAMAK
KYS kapsamında birim kalite komisyonu üyelerinin ve birim yöneticilerinin ödüllendirilmesi KYS’nin birimlerce
benimsenmesinde ve birim kalite hedeflerine ulaşılmasında motivasyonu artırabilecektir. Bu bağlamda ilk defa üniversitemizde
KYS ödülleri verilmesi planlanmış ve birimlerin kalite süreçlerine daha etkin katılımı hedeflenmiştir.

3.5.1. KYS Ödül Kategorilerinin Belirlenmesi
Dicle Üniversitesi Kalite komisyonu KYS çalışma grubu tarafından her yıl verilmesi planlanan “KYS Ödülleri” için
kategoriler belirlenecektir.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-KGK
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-Yılda bir

3.5.2. KYS Ödül Kriterlerinin Belirlenmesi
Dicle Üniversitesi Kalite komisyonu KYS çalışma grubu tarafından her yıl verilmesi planlanan “KYS Ödülleri” için
kriterler belirlenecektir.
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SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-KGK
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-Yılda bir

3.5.3. KYS Ödüllerinin Belirlenmesi
Dicle Üniversitesi Kalite komisyonu KYS çalışma grubu tarafından her yıl verilmesi planlanan “KYS Ödülleri”
belirlenecektir.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-KGK
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-Yılda bir

3.5.4. KYS Ödülleri Takviminin Belirlenmesi
Dicle Üniversitesi Kalite komisyonu KYS çalışma grubu tarafından her yıl verilmesi planlanan “KYS Ödülleri” için
takvim belirlenecektir.
SORUMLU BİRİMLER
-KGK
-KYS çalışma grubu

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
BİRİMLER
-KGK
-Bütün akademik birimler
-Bütün İdari birimler
- Kalite Komisyonu

İZLEME
-KGK
-KYS çalışma grubu
-Kalite Komisyonu

GÖZDEN GEÇİRME
-Yılda bir
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4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Bu strateji belgesinde belirlenen hedefler üniversitemizde kalite bilincinin yerleşik hale etirilerek kalite kültürünün
bütün personel tarafından özümsenmesi ayrıca halen üniversitemizde uygulanmakta olan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite
Yönetim Sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi ve kalite süreçlerine ilişkin iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi amacıyla
Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmek üzere
belirlenmiştir.
Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bu amaçla ortaya konulan eylem planlarının gözden geçirilme, izlenme,
değerlendirilme ve sürekli iyileştirilme anlayışı ile PUKO döngüsü çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması, takiplerinin
yapılması bütünüyle Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu, Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubunun uhdesinde yürütülecektir.
Her bir hedef için eylem planında belirlenen diğer birimler de sorumluluk üstlenecektir. Hedef eylem planlarında belirlenen
gözden geçirme periyotlarının sonunda bir ay içinde çalışma grubu tarafından hazırlanacak durum raporu, Kalite Geliştirme
Koordinatörlüğüne sunulacaktır.
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