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MART |2020

YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite alt komisyon üyelerinin belirlenmesi ■



MART |2020

YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite alt komisyon üyelerinin belirlenmesi ■

• YÖKAK Performans göstergelerinin (2015-2019) yıllarına ait verilerinin güncellenmesinin tamamlanması ■

• Öğrenci Bilgi Paketinin güncellenmesi ■

• Birim kalite komisyonları yönergesiyle ilgili iç paydaşlardan görüş alınması ■

• Birim öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun hazırlanarak iç paydaşlardan görüş alınması ■
• Kalite Güvence Sistemi, Eğitim Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Yönetim Sistemi, Toplumsal Katkı,

Uluslararasılaşma politikalarının, strateji ve hedeflerinin oluşturularak alt komisyonlardan görüş alınması ■



YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonunun oluşturulması ■

• Kalite politikaları, strateji ve hedefleriyle ilgili olarak; 

a) Kalite Güvence Sistemi a.1.Politikası a.2.Temel Değerleri a.3.Stratejisi a.4.Hedefi a.5. Eylem Planı ■

b) Eğitim Öğretim b.1.Politikası b.2.Temel Değerleri b.3.Stratejisi b.4.Hedefi b.5. Eylem Planı ■

c) Araştırma ve Geliştirme c.1.Politikası  c.2.Temel Değerleri  c.3.Stratejisi c.4.Hedefi c.5. Eylem Planı ■

d) Yönetim Sistemi d.1.Politikası   d.2.Temel Değerleri d.3.Stratejisi d.4.Hedefi d.5. Eylem Planı ■

e) Toplumsal Katkı e.1.Politikası e.2.Temel Değerleri e.3.Stratejisi e.4.Hedefi e.5. Eylem Planı ■

f) Uluslararasılaşma f.1.Politikası f.2.Temel Değerleri   f.3.Stratejisi f.4.Hedefi f.5. Eylem Planı ■

g) Uzaktan Eğitim g.1.Politikası g.2.Temel Değerleri g.3.Stratejisi g.4.Hedefi g.5. Eylem Planı      ■
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MART |2020

YAPILAN ÇALIŞMALAR

• Alt komisyonlarla online toplantılar ■

• İç paydaş görüşlerinin alınması  ■

• Kalite el kitabı taslağının hazırlanması ■

• Ölçme, değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu (ÖDİK) ihtiyaç analizi, memnuniyet anketleri ve 

kalite süreci kapsamında mevcut durum analizine yönelik çalışmalar ■



MART |2020

EYLEM GEREKTİREN ÇALIŞMALAR

•Bologno Eşgüdüm Komisyonunun yeniden oluşturulması ve aktif rol alması ■

•Mezun Derneğinin oluşturulması ■

• YÖKAK Performans göstergelerinde erişimi kolay için yazılım desteği ■

• İş akışları, processler ve görev tanımlarıyla ilgili yazılımların alınarak Üniversitemize adapte edilmesi ■

•GÜYBİS sisteminin Stratejik planı ve kalite öz değerlendirme çalışmalarını birlikte izleyecek şekilde entegre 

edilmesi ve güncellenmesi ■

• Kalite komisyonunun politikalar ve kalite komisyonu öğrenci seçimi için toplanması ■



MART |2020

İmza Sürecinde olacak İşlemler

•Kalite Komisyon üyelerinin yeniden yapılandırılması (Üye Listesi), 

•Kalite güvence sistemi yönergesinin revize edilmesi,

•Hazırlanan politikaların dış paydaş görüşlerine sunulması,

•Kalite komisyonu öğrenci seçimi sürecinin tamamlanması,

•Birim öz değerlendirme yönergesinin senatoda görüşülmesi,

•Birim öz değerlendirme hazırlama kılavuzunun onaylanması,

•Uzaktan Eğitim Raporu  (1 Aralık 2020 Gönderme Tarihi )

•Tamamlanan Kalite politikaları, strateji ve hedefleri senatoya sunulması,

KALİTE KOMİSYONU LİSTESİ ÖNERİ.docx


MART |2020

Yazılım İş ve İşlemleri

•YÖKAK Performans göstergelerinde erişimi kolay için yazılım desteği ■

• İş akışları, processler ve görev tanımlarıyla ilgili yazılımların alınarak Üniversitemize adapte edilmesi ■
•GÜYBİS sisteminin Stratejik planı ve kalite öz değerlendirme çalışmalarını birlikte izleyecek şekilde entegre 

edilmesi ve güncellenmesi ■

İşbirliği sürecindeki üniversiteler

• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taşpına Yazılım

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kalem Yazılımı

• İzmir Katip Çelebi Üniversitesi UBS Yazılımı

• Trabzon Üniversitesi --------------------
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