
SDÜ KALİTE POLİTİKASI İLE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALİTE 

POLİTİKASININ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
 

 
Dinamik eğitim 

programı yaklaşımı 
ile uluslararası 

düzeyde öğrenci 

merkezli proje 
odaklı lisansüstü 

eğitim hizmeti 

sunmayı, 

Toplumun öncelikli 

gereksinimlerine 
veya  dezavantajlı 

gruplara yönelik 

projelerin arttırılması ve 
üniversite imkanları ile 

desteklenmesini,  

Bölgesel yerel ulusal 

küresel alana bilgi 
oluşturabilecek Ar-Ge 

alt yapısı ile  proje 

geliştirilmesine imkan 
sağlamayı, 

Akademik ve idari 

birimlerinin bütünlük 
içerisinde sosyal, kültürel, 

sportif faaliyetlerine 

yönelik ihtiyaçlarını 
gözeterek  kurum 

kültürünü geliştirmeyi, 

- Öğrenme ve araştırma 

odaklı, çok yönlü, teknolojik, 
yenilikçi, dinamik ve çağdaş 

bir eğitim sistemi sunarak, 

eğitimde öğrenci ve 
akademisyenlerin hayat boyu 

ve yeni tip öğrenmesini 

desteklemeyi 

xxx 
   

- Bölgesel, yerel, ulusal ve 

küresel anlamda insan 
ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi, 

 
x xxx 

 

- Araştırma-geliştirme 
altyapısı ile bilime katkı 

sağlayacak teknolojik 

yatırımları gerçekleştirmeyi, 

  
xx 

 

- Ulusal ve uluslararası 

projelerin niteliğini ve 
niceliğini artırmayı, 

 
x xx 

 

- Toplumun sağlık, spor, 
sosyal, kültürel, eğitim ve 

çevre alanında gelişimine 

katkı sağlamayı, 

 
x 

  

- Dezavantajlı gruplara 

yönelik hizmet ile toplumsal 
eşitliği gözetmeyi, 

 
x 

  

- Başta yerel ve bölgesel 
sonra ulusal ve uluslararası 

ihtiyaçlara yönelik, özellikle 
ilaç, sağlık, iyi yaşam, doğal 

ürün ve kozmetik sektöründe 

nitelikli çalışmalara öncülük 
etmeyi, 

  
xx 

 

- Öğrenci ve 
akademisyenlerin kaliteli 

eğitim ve araştırmanın 

yanında sosyal, kültürel, 
sportif faaliyetlerine yönelik 

ihtiyaçlarını karşılamaya özen 

göstermeyi, 

   
x 

- Tüm paydaşlarını 

süreçlerine dâhil ederek, 
eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme, toplumsal katkı ve 

yönetim faaliyetlerini 
gerçekleştirmeyi, 

xx x 
  

- Öğrencilere mezun olduktan 
sonra da danışmanlık 

yapmayı ve söz hakkı 

vermeyi, 

x 
   



- Kurumsal performansı 

gözeterek kurumun tüm 
birimlerinde kurumsal kalite 

kültürünü yerleştirmeyi, 

   
xx 

- Toplumla paylaşmayı esas 

alarak yerel kültürel miras ve 

bölgesel hafızayı kayıt altına 
almayı, 

 
x 

  

- Bölgesinin ve kendinin 
tanınırlığını ulusal ve küresel 

anlamda kaliteli eğitim ve 

araştırma altyapısı ile 
artırmayı, 

  
xx 

 

x Az ilişkili 
xx Orta ilişkili 
xxx Yüksek ilişkili  

 

 

COMPARİSON CHART OF SDU QUALİTY POLİCY AND HEALTH SCİENCES 

INSTİTUTE QUALİTY POLİCY 

 
To provide student-

centered, project-

oriented postgraduate 
education services at 

an international level 

with a dynamic 
education program 

approach, 

Increasing the projects 

for the priority needs 

of the society or 
disadvantaged groups 

and supporting them 

with university 
facilities, 

To enable the 

development of 

projects with the R&D 
infrastructure that can 

create knowledge in 

the regional local 
national global field, 

To develop the 

corporate culture by 

considering the needs of 
the academic and 

administrative units for 

social, cultural and 
sports activities in 

integrity, 

- To support the lifelong and 

new type of learning of 

students and academicians in 

education by offering a 

versatile, technological, 

innovative, dynamic and 
contemporary education system 

focused on learning and 

research. 

xxx 
   

- To produce solutions to 

human needs in regional, local, 
national and global sense, 

 
x xxx 

 

- To realize technological 
investments that will contribute 

to science with its research and 

development infrastructure, 

  
xx 

 

- To increase the quality and 

quantity of national and 
international projects, 

 
x xx 

 

- To contribute to the 

development of the society in 

the fields of health, sports, 
social, cultural, education and 

environment, 

 
x 

  

- Observing social equality 

with services for disadvantaged 

groups, 

 
x 

  



- To lead qualified studies, 

especially in the 
pharmaceutical, health, good 

life, natural products and 

cosmetics sectors, for local and 
regional, then national and 

international needs, 

  
xx 

 

- To take care to meet the needs 

of students and academicians 

for social, cultural and sportive 
activities as well as quality 

education and research, 

   
x 

- To carry out education-

training, research-development, 

social contribution and 
management activities by 

including all its stakeholders in 

its processes, 

xx x 
  

- To provide consultancy to the 

students and give the right to 
speak after they graduate, 

x 
   

- To establish the corporate 
quality culture in all units of 

the institution by considering 

the institutional performance, 

   
xx 

- To record the local cultural 

heritage and regional memory 
based on sharing with the 

society, 

 
x 

  

- To increase the recognition of 

the region and itself with 

national and global quality 
education and research 

infrastructure, 

  
xx 

 

x Little related 

xx Medium associated 

xxx Highly correlated 

 


