
 

  

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA  USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1-(1) Bu usul ve esasların amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde yürütülen 

eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan 

kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması amacıyla kurulan 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonunun çalışmalarını düzenlemektir. 

 Kapsam  

MADDE 2-(1) Bu usul ve esaslar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde “Yükseköğretim Kalite 

Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” hükümleri gereğince yürütülecek 

faaliyetleri kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3-(1) Bu usul ve esaslar, 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” 

hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4-(1) Bu esaslarda geçen;  

a)Birim: Sağlık Bilimleri Fakültesi  

b) Birim Öz Değerlendirme Raporu: Birim tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulunun 

internet sayfasında verilen Kurum İç Değerlendirme Raporu formatına uygun olarak 

hazırlanan raporu,  

c) Dış Paydaş: Üniversite içinden olmadan Üniversiteyi etkileyebilecek veya Üniversiteden 

etkilenecek işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb. 

kişi, grup veya ortakları,  

d) İç Paydaş: Üniversiteyi etkileyen ya da Üniversiteden etkilenen akademik ve idari 

çalışanlar, dğrenciler vb. kurum içi kişi, grup veya ortakları,  

e) Kalite Komisyonu: Sağlık Bilimleri Fakültesi Kalite Komisyonu tarafından belirlenen 

üyelerden oluşmuş Sağlık Bilimleri Fakültesi  Kalite Komisyonunu, 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Kalite Komisyonunun Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esasları 

Kalite Komisyonun Oluşturulması 

MADDE 5-(1) Fakülte  Kalite Komisyon üyeleri, aynı fakültede tüm programlarının öğretim 

elemanlarından  oluşur. Komisyon üyeleri arasında dekan, bölüm başkanları, üç programın 

her sınıfından öğrenci temsilcileri ve fakülte sekreteri  bulunur.  

 (2) Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan 

üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere 

en geç bir ay içerisinde aynı usul ve esasla yeni bir üye seçilir.  

(3) Komisyon üyeleri fakülte  web sayfasında ilan edilir.  

(4) Komisyon gerekli gördüğü takdirde Komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği 

alt komisyonlar, çalışma grupları oluşturulabilir.  

 

Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları 

MADDE 6 (1) Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda çalışır: 

 a) Kalite Komisyonu her akademik yılda en az iki kez, bunların dışında başkanın çağrısı veya 

komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.  



b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir.  

c) Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların 

salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Başkanın oyu doğrultusunda 

karar verilmiş sayılır.  

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

  

Kalite Komisyonlarının Görev ve Sorumlulukları 

 

MADDE 7- (1) Birim Kalite Komisyonlarının görevleri şunlardır:  
a.Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin 

geliştirilmesi amacıyla yürütülen iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık birim iç 

değerlendirme raporunu hazırlayarak Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak,  

 

b.Raporun Fakülte internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde iç, dış paydaşları ve kamuoyu ile 

paylaşmak,  

 

c.Akreditasyon sürecinde kalite göstergeleri ve bunlara ilişkin stratejiler doğrultusunda 

faaliyetlerde bulunmak,  

 

d.Üniversitemizin dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermek, 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

 

MADDE 8(1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır.   

 

Yürürlük 

MADDE 9-(1) Bu Usul ve Esasları, Fakülte Kalite Komisyonu tarafından onaylandığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

                                                                     Yürütme  

 

 MADDE 10-(1) Bu usul ve esasların hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fakültesi 

adına Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.  
 


