cAZiANrrr Uxivnnsirrsi xellrp cUvuNcnsi yONpncrsi

rinixci g0LUM
Amag ve Kapsam

Amag, Kapsam, Yasal Dayanakve Tanrmlar

Madde l- (l) Bu Ytinerge, Gaziantep Universitesi'nin e[itim-dfretim ve ara$trrma
faaliyetleri ile idari hizmetlerinin ig ve drq kalite giivencesi kapsamrndi tarumlanan g6rev.
yetki ve sorumluluklar ile gahgma usul ve esaslannr duzenler.
Dayanak
Madde 2- (l) Bu yOnerge, 04lllll981 tarihli ve 2547 sayrh ytiksekdfretim
Kanununun 44 iincii maddesinin (b) bendi ile 2310712015 tarih ve 29423 sayrh Resmi
Gazete'de yayrnlanan Yriksekci[retim Kalite Gtivencesi Yonetmelifi'nin 7'nci maddesine
dayanilarak hazrrlanmrgtrr.

Tanlmlar
Madde 3-

(l)

Bu Y0nergede gegen;

a) Universite: Gaziantep Universitesini,

b) Rektdr: Gaziantep Universitesi RektcirUnii,
c) Senato : Gaziantep Universitesi Senatosunu,
g) Yonetmelik: 2310712015 tarih ve 29423 sayrh Resmi Gazete'de yayrnlanan
Yiiksek0[retim Kalite Gtivencesi ydnetmelili,ni,

d) Akademik Birim: Gaziantep Universitesine ba[h fakiilte, ytiksekokul, meslek
yiiksekokulu ve enstitiileri,
e) idari Birim: Gaziantep Universitesi Genel Sekreterlifine balh tiim idari birimleri,
f) Kalite Gtivencesi: Gaziantep Universitesinin ig ve drg kalite standartlarr ile
uyumlu kalite ve performans siireglerini tam olarak yerine getirdiline dair grivence
sallayabilmek igin yaprlan tiim planh ve sistemli iglemleri,
g) Ydksekti[retim Kalite Kurulu: Yiiksekdsrptim Kalite Guvencesi y6netmelifii ile

kurulmuq, ytiksekdfretim kurumlannda kalite de[erlendirme
gahgmalan

ile

akreditasyon galtgmalanrun diizenlenmesi

ve

ve gtivencesi
yiirtittilmesinden

sorumlu Kurulu,

Akreditasyon: Bir drq defierlendirici kurum tarafindan belirli bir alanda onceden
belirlenmiq, akademik ve alana 6z9ii standartlann bir ytikseko[retim programl
tarafindan kargrlanrp kargrlanmadr[rm dlgen, de[erlendirme ve drg kalite gtivence

[)

srirecini,

h) Tiirkiye Ytiksekdlretim Yeterlilikler Qergevesi (TYYQ): Ytiksekogretim igin
tarumlanan Ulusal Yeterlilikler Qergevesini,
r) Komisyon: Gaziantep Universitesi Kalite Komisyonunu,

i) Drg De[erlendirme: Universitemizin e[itim-6[retim ve araEtrma faaliyetleri ile
idari hizmetlerin kalitesinin, Ytiksekolretim Kalite Kurulu tarafindan yetkilendirilen
drg de[erlendiriciler veya Ytiksekdfiretim Kurulunca tarunan, ba[rmsrz Kalite
De[erlendirme Tescil Belgesine sahip drg deferlendirme kuruluglan tarafindan
yiiriitiilen drg de[erlendirme stirecini,

j) ig Defierlendirme: Universitemiz, e[itim-6[retim ve aragtrrma faaliyetleri ile idari
hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geligtirme gahqmalannrn Kalite
Komisyonu tarafrndan deperlendirilmesini
k) Ofis : Kalite Giivence Ofisini.
ifade eder.

iriNci n0rUvr
Kalite Komisyonu ve Kalite Giivencesi Birim Temsilcileri
Kalite Komisyonunun olugturulmasr
Madde 4- (l) ig ve drq deperlendirme ile kalite geligtirme gahqmalarr igin Senato
tarafindan bir Kalite Komisyonu olugturulur.

(2)

Komisyon; baqkan, Senato tarafindan belirlenen riyeler, do[al iiyeler ve dfrenci

temsilcisinden olugur.
(3) Komisyonun bagkanh[rru, rekt<ir, rektdriin bulunmadrSr zamanlarda ise
yardrmcrsr yapar.

ilgili rektdr

(4) Komisyon riyeleri, aynr faktilte, enstitii, l,riksekokul, meslek yriksekokulundan
birden fazla olmamak ve farkh bilim alanlanndan olmak iizere Senato tarafindan belirlenir.
Bu iiyelerin gdrev stiresi iki yrldrr. iki yrhn sonunda gcirev stiresi dolan iiye tekrar Senato
tarafrndan komisyon tiyesi olarak belirlenebilir"

(5) Genel Sekreter ve Strateji Geliqtirme Daire Bagkanr komisyonun do[al tiyesidir.

(6) Komisyonda yer alacak 6[renci temsilcisi, alanrndaki derslerde baganh, kalite
deferlendirme ve geliqtirme uygulamalanna kargr ilglli olan iiniversite ofrencileri arasrndan
Universite Senatosunca segilir ve gorev siiresi bir yrldrr.

Kalite Komisyonunun gOrevleri
Madde 5- (l) Universitenin stratejik planr ve hedefleri do[rultusunda, efitim-d[retim
ve ara;trma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin delerlendirilmesi ve kalitesinin geligtirilmesi
ile Universitenin ig ve drg kalite giivence sistemini kurmak, kurumsal gdstergeleri tespit
etmek, bu kapsamda yaprlacak gahgmalarr Yiiksekcigretim Kalite Kurulu tarafindan belirlenen
usul ve esaslar doprultusunda ytiriitmek ve bu gahgmalan Senato onayma sunmak,

(2) iq de[erlendirme gahgmalanru yi.iriitmek, kurumsal deferlendirme ve kalite
geliqtirme gahgmalannrn sonuglanm igeren yrlhk kurumsal de[erlendirme raporunu
hazrrlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yrlhk kurumsal de[erlendirme raporunu internet
ortammda Universitenin ana sayfasrndan ulagrlabilecek gekilde kamuoyu ile paylaqmak,

(3) Drq deferlendirme stirecinde gerekli hazrrhklarr yapmak, Yiiksektifiretim Kalite
Kurulu ile drg delerlendirici kurumlara her ttirl[ deste[i vermek.
Kalite Komisyonunun galryma usul ve esaslan

Madde 6- (l) Komisyon, Ytksekcilretim Kalite Kurulu tarafrndan belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak; Universitenin stratejik plam ve hedefleri do[rultusunda, efiitimd[retim ve ara$trma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin de[erlendirilmesi, kalitesinin
geliqtirilmesi ile ilgili Universitenin i9 ve drg kalite giivence sisteminin kurulmasr, kurumsal
gcistergelerinin tespit edilmesi ve bu kapsamda yaprlacak gahgmalan ytirtitmek iizere en az
iki
ayda bir defa; bir tinceki yrla ait i9 deferlendirme gahgmalannr yapmak ve Kurum ig
De[erlendirme Raporu'nu hazrrlamak iizere ise Ocak, I)ubat ve Mart aylarrnda en az aydaiki
defa toplanrr.

(2) Kurum ig Delerlendirme Raporu hazrrlama iglemi komisyon iiyeleri

arasrndan

belirlenen alt gahgma gruplan tarafindan yi.iriitUlUr.

(3) Alt gahgma gruplarr kendi igerisinden bir koordinat<ir belirler. Bu koordinatorler,
a1t gahgma gruplarr arasrndaki iletigim ve koordinasyon ile kurum ig deferlendirme
raporunun
konsolide edilme iqlemlerini yiiri.itiirler.

(4) Komisyon tarafindan talep edilmesi

durumunda,
Temsilcileri, komisyon bagkanr tarafindan toplantrya qagnlabilir.

Kalite Giivencesi Birim

(5) Komisyon tarafindan talep edilmesi durumunda, ihtiyag duyulan Akademik

ve

idari personel, komisyon bagkanr tarafrndan komisyon gahgmalannda gcirevlendirilebilir.

iizere

(6) Komisyon ve alt gahgma gruplarr, kalite giivencesi gahqmalannda kullamlmak
Universite birimlerinden safilanacak bilgileri kalite giivence ofisi aracrhlr ile temin

eder"

(7) Komisyonun gahgma esaslan a9afrdaki gibidir:

a) Komisyon, Bagkan'rn belirleyece[i tarihlerde, Bagkan'rn ga[nsr iizerine veya
iiyelerin ugte birinin yazrh istefinin Baqkanhga bildirilmesini takiben l0 gtin igerisinde
toplanrr.

b)

Komisyon gi.indemi, komisyon toplantrlanndan on beg gtin dncesine kadar
Uyelerden gelen Oneriler ve alt komisyonlann sunacafir raporlar
96z dniine a|narak Baqkan
tarafrndan belirlenir. Komisyon toplantrlannda ahnan kararlar sekretarya tarafindan yazrh
h61e getirilir ve iiyelere bildirilir.
c) Komisyon iiye tam saytstnrn salt go[unlugu ile toplanrr ve toplantrya katrlanlann
salt go[unlu[u ile karar alr" Oylann eqit olmasr h6linde Bagkan'm oyu yontinde karar
verilmig sayrlrr.
g) Her bir giindem maddesine ait gdriigmeler tamamlandrfrnda oylamaya gegilir. Her
iiye oyunu agrk kullanrr. Oylamalarda gekimser oy kullanrlamaz. Karura kattlmayan iiyeler
kargr gdriiq gerekgesini yazrh olarak belirtirler"

d) Kararlar Bagkan ve iiyeler tarafindan imzalanan tutanaklarla tespit edilir. Kararlara
her takvim yrh bagrndan itibaren bir srra numarasl verilir" Kararlarda toplantr tarihi, karar

saylsl, karar metni, toplantrya katrlan Bagkan ve Uyelerin adlan, varsa kargr oy gerekgeleri yer

alr.
e) Karara karEr oy kullanan iiyeler, karqr oy gerekgelerini karann ekine konulmak
Uzere bir sonraki toplantrya kadar Komisyona verirler.

f)

Kararlar iki nrisha hazrrlantr ve bir ni.ishasr Komisyon dosyasrnda saklanrr, bir
niishasr da yrlhk olarak ciltlettirilir.

Birim temsilcilerinin belirlenmesi
Madde 7- (1) Kalite komisyonunun ig ve drq degerlendirme ile kalite geligtirme
gahqmalanna destek olmak tizere her birimden "Kalite Gtivencesi Birim Temsilcisi"
belirlenir.

(2) Aragnrma merkezleri drgrndaki birimlerin birim temsilcileri Kalite Komisyonu
Baqkanr'run talebi iizerine birimin en tist yOneticisi tarafrndan belirlenir.
(3) Aragtrrma merkezlerinin birim temsilcileri merkez miidiirleridir.

Birim temsilcilerinin gdrev ve sorumluluklarr
Madde 8- (l) Birim temsilcileri, kalite giivencesi gahgmalannda kullamlmak iizere
komisyon ve alt gahgma gruplarr tarafrndan ofis aracrhfr ile istenilen bilgilerin siiresinde ve
sistematik olarak ofise ulagtrnlmasr igin gerekli koordinasyonu sa[lar.

(2) Birimleri tarafindan gdnderilen ve kurum ig de[erlendirme raporuna konulan
verilerin do[ru ve giivenilir olmasmdan sorumludur.
(3) Kalite komisyonu bagkarunrn toplantr g$nsrna icabet eder ve toplantr

sonucu

verilecek gdrevleri yerine getirir"
(4) Komisyon bagkanr tarafindan verilen difer g0revleri yerine getirir.

Kalite Komisyonunun personel ihtiyaglan

Madde 9- (1) Komisyonun personel destek hizmetleri, bu y<inergenin yiiriirliifie
girdifi tarihten itibaren Universite bi.inyesinde oluqturulacak olan Kalite Giivence Ofisi
tarafindan nirtitiiliir.

(2) Ofis gahgmalarrnda uygun

kurumsal koqullann oluqturulmasr

Geligtirme Daire Bagkanh[r gerekli dnlemleri alrr.

igin

Strateji

irqtiNcU n0lUnn
ig ve Drg Kalite Gtivence Sistemi

Kalite gtivence sisteminin kurulmasr
Madde 10- (1) Kalite komisyonu iiyeleri, Universitede uygulanacak ig ve drq kalite
gtivence sisteminin kurulmast ve igletilmesi ile i9 ve drg delerlendirme
siirecinin
yiirutiilmesini sa[lamakla; kalite giivencesi birim temsilcileri, birimlerinde
uygulanacak ig ve
drg kalite gtivence sisteminin kurulmasr ve igletilmesini sa[lamakla birimin
en tist yetkilileri
ise ig ve drg defierlendirme siirecinin ytirtittilmesini saplamakla ytikiimltidrtu"

Kurum ig deferlendirme raporu ve takvimi
Madde 11- (1) Kalite komisyonu, e[itim-rigretim ve ara$tlrma faaliyetlerini ve bunlan
destekleyen idari hizmetlerin tiimiinii igine alacak qekilde stratejik plan ve yrllk
olarak,
performans programr ve faaliyet raporu ile biitiinlegik yaprda bir ig
deferlendirme raporu
hazrrlar.

(2) Kalite komisyonu, i9 de[erlendirme gahqmalannr her yrl Ocak-Mart aylannda
tamamlar. Qahgmalar sonucu hazrrlanan Kurum ig De[erlendirme Raporu, Nisan ayl
sonuna
kadar bilgi amagir olarak Ytiksekci[retim Kalite Kuruluna gcinderilir.

Kurum iq deferlendirme raporunun kapsaml
Madde 12- (1) Kurum ig de$erlendirme raporu;
a) Yiiksekdfiretimin ulusal strateji ve hedefleri rgr[rnda belirlenmig misyonu, vizyonu
ve stratejik hedefleri ile kalite giivencesine ydnelik olarak belirlenen politika ve
siireglerini,

b)

Akademik birimlerin 6lgiilebilir nitelikttm hedeflerini,

bu

hedeflerle ilgili

performans gcistergelerini ve bunlann periyodik olarak grizden gegirilmesini,
c) Programlann TYYQ ile

iligkili ve tifrenme grktrlanna dayah olarak yaprlandrnlmasr

ve akreditasyon strecinin gereklerinin yerine getirilmesi konusundaki galgmalanm,
9) Bir dnceki ig ve drg de[erlendirmede ortaya grkan ve iyilegtirilmeye ihtiyag duyulan
alanlarla il gili gahgmalannr
igerecek gekilde dtizenlenir.

ig ve drq deferlendirme sonuglarlnrn kamuoyuna agrklanmasr

Madde 13- (1) Kurum ig deferlendirme raporu her yrl Nisan ayl sonuna kadar, drg
de[erlendirme raporu ise drg de$erlendirici]er tarafindan raporun hazrrlamp Universiteye
tebli[ edildi[i ayr takip eden aym sonuna kadar iiniversitenin intemet sayfasrnda yayrnlamr.

oonnUNcU norUtr
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Evraklann muhafazasr
Madde 14- (1) Kalite komisyonu tarafindan, Universitenin stratejik planr
ve hedefleri

do[rultusunda, e[itim-o[retim ve aragtrrma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin
de[erlendirilmesi ve kalitesinin geligtirilmesi ile tiniversitenin
i9 ve drq kalite giivence

sisteminin kurulmastna yOnelik yiiriiti.ilen gahqmalar srrasrnda
drg de[erlendirmede hazrr
bulundurulmasma karar verilen evraklar muhafaza edilmek iizere
Ofis,e gonderilir.
(2) Ofis, komisyon tiyeleri tarafindan drg de[erlendirmede hazrr
bulundurulmak iizere
gonderilen evraklan muhafaza alflna alrr ve drg deferlendiricilerin
talebi uzerine ilgili kiqilere
sunar.

Yiiriirltik
MADDE 15- (1) Bu Ydnerge, Gaziantep Universitesi Senatosu tarafindan onaylandr[r
tarihte ytinirliile girer.

Yiiriitme
Madde 16- (1) Bu Ydnerge hiiktimlerini Gaziantep Universitesi Rekt<irii yiiriitiir.

