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xovrİsyoNu ÇALIŞMA USUL VE
ESAsLARr

ninixci nöı,üvı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar

Amaç

MADDE 1- Namık Kemal Üniversitesi'nde
§Kü) yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği kaPsamında iç ve dış
kalite güvence sisteminin kurulması ile
akreditasyon ve
kalite geliŞtirme ÇalıŞmalarının yürütülmesini
sağlamak amacıy|a kuruları Kalite
Komisyonunun
çalışma usul ve esaslarrnı belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu usul ve

esaslar, NKü Kalite Komisyonunun
amaçlanna, eğitim_
öğretim' araŞtırma faaliYetleri ve
idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesini
sağlamak
üzere yapılması gereken tüm planlı
ve sistemli işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar 23 Temmu
2015 tarihli ve 29423sayılı
Gazete'de yayımlanan "Yüksekcığretim
Resmi
Kalite Ğtır.r."rl Yönetmeliği,nin 7
nci ve 9 uncu
maddelerine dayanılarak hazırlaııİıştır.

z

a)
b)
c)
ç)

Tanımlar
MADDE 4-

(1) Bu usul ve esaslarda geçen;

Üniversite: Namık Kemal Üniversitesi'ni,
senato: Namık kemal Üniversitesi
senatosu'nu
Başkan: NKU Kalite Komisyon
Başkanını,
Akreditasyon: Bir dış değerlendirici
kurum tarafından

belirlenmiŞ' akademik

ve uıu'u özgü

belirli bir alanda

önceden
1.ıikseköğretim progrıımı
taraflndan karŞılanıP karŞılanmadığını
ölçen, değerlendirme ve dış kalite
güvence sürecini,
d) DıŞ Değerlendirme: Üniversite;iz
biım r"yl ,.ogru.,r, eğitim- öğetim
ve araştırma

faaliYetleri

standartların

ile idari hizmetlerin kalitesinin,

bir

yülİsekögretim

Kalite Kurulu tarafından
Yetkilendirilen dıŞ değerlendiriciler veya Yükseköğretim
Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite
sahiP dış degerlendirme kuruıuşıarı
tarafından yünitüıen dış
İ:.Tlfflİ'JİJİ,lr"'gesine
e) DıŞ Değerlendirne Ve Akreditasyon
Kuruluşları: yurt içinde veya yurt
dışında faaliyet
Yükseköğretim Kurulunca tanınan
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine
sahip
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Değerlendiriciler: Yükseköğetim
kurumlarının

kurumsal dış değerlendirme
sürecinde görev
YaPmak izere Ytıksekcıgretim Kalite Kurulu
tarafından görevlendirilen dış
değerlendirme sürecini yünitmeye
yetkin kişileri,

g) İÇ Değerlendirme: Ü'ive'jte-lr,

hizmetlerinin kalitesinin

ve

ve araştırma faaliyetleri ile idari

kurumsal"ei'i--öğretim
kalite geliştirme

Komisyonu tarafından değerlendirilmesini,

çalışmalarının,

NKü

Kalite

ğ) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yüksekögretim Kalite
Kurulu,nun önerisi iizerine
Yükseköğetim Kurulu tarafindan onaylanan,
bagımsız kurum veya kuruluşların
Yükseköğretim kurumlarında egitim-ögretim ve araştırma faaliyetleri
ile idari hizmetlerin
kalite düzeYini ve kalite geliştirme
çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren
belgeyi,
h) Kalite Güvencesi: Namık Kemal Üniversitesinin
iç ve dış kalite standartları ile uyumlu
kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine
getirdigine dair güvence sağlayabilmek
için yapılan ttim planlı ve sistemli işlemleri,
ı) komisyon: Namık kemal Üniversitesi kalite komisyonu'nu
i) Üye: Nkü senatosu tarafından belirlenmiş
kalite komisyon Üyesini,
j) Alt komisyon: Bu usul ve Esasların
8 inci maddesinde belirtilen daimi alt
komisyonlarını,

k) Kalite Birim

Temsilcisi:

görevlendirilmiş kişi veya kişileri,

NKÜ

birimlerinde

Kalite Güvencesi

kapsamında

ifade eder.

iriNci göLüM

Kalite KomisYonu OrganizasYon Yaprsr,
Görevleri, Sorumluluklarr,
çalışma Esasları
ve Çalışma Organları
Kalite Komisyonu Organiza§yon Yapısı
MADDE 5- (1) Komisyon üyeleri;
a) KomisYonun baŞkanlığını rektör, rektörün
görevinde bulunmadığı zamanlatda
ise
Senatonun belirlediği rektör yardımcısı
yapar.
b) yükseköğretim kurumlarında en az
beş yıl görev yapmlş, aynı fakülte,
enstitü,
yüksekokul ve meslek yüksekokulundan
birden fazla olmamak ve farklı bilim
alanlarındaki öğretim elemanları
arasından üniversite senatosunca
belirlenen üyeler ile
birlikte Genel Sekreter, Strateji Geliştirme
Daire Başkanı ve ögrenci Temsilcisinden
oluŞur' ÜYelerin (Genel Sekreter,
Strateji Geliştirme oulr. Başkanı
ögrenci Temsilcisi
hariÇ) görev süresi iki
Yıldır, Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
öğrenci
Temsilcisi, alanındaki derslerde başanlı,
;;İ;"
değerlendirme
ve
geliştirme
uYgulamalarına karŞı ilgili olan
üniversite öğrencileri arasından üniversite
senatosunca
seçilir ve görev süresi bir yıldır.
Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6- (ı) KomisYonun görev ve sorumlulukları,

23 Temmuz20l5 tarihli ve
29423 saYılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"yükseköğretim
Kalite Güvencesi
yönetmeliği"nin
8 inci

a)

maddesi esas alınarak düzenlenmiş
olup,

aşağıdaki gibidir:
kurumun stratejik planı ve hedefleri
doğrultu.undu, eğitim-öğretim ve
araştuma
faaliYetleri ile idari hizmetleri değerlendirmek
ve
kalitesini
geliştirmeyle ilgili
Üniversitem izin iÇ ve dıŞ kalite
güvence sistemini kurmak, Kurumsal
göstergeleri tespit
etmek ve bu kaPsamda
YaPılacak çalışmaları vtıtsettıgıetim Kalite Kurulu
tarafindan

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
yünıtmek ve bu
çaırşmaıarı senato onayma sunmak.

a

b)

İÇ değerlendirme ÇalıŞmalarını yürütmek,
kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme

ÇalıŞmalarının sonuÇlarını iÇeren yıllık Kurum iç Değerlendirme
Raporunu hazırlamak ve
sunmak, onaYlanan Yıllık Kurum İç Değerlendirme
Raporunu internet ortamında
:r"_1,1l"'İ.
uruversltem|zln ana sayfasında ulaşılacak
şekilde kamuoyu ile paylaşmak.
c) DıŞ değerlendirme gerekli hazırlıkları yapmak, yükseköğretim
Kalite Kurulu ile dış
değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.
d) Kalite kültüninün geliŞtirilmesi ve yaygınlastırılması için egitim,
toplantı, çalıstay ve
benzeri faaliyetler planlamak,

e)

KomisYon'un kalite geliŞtirme kapsamında basılı,
görsel

ve yazılı materyallerini
hazırlamak.
(2) KomisYon, senatonun uygun gönişünü
alarak belirlediği bu usul ve esaslar kapsamında,
KomisYonun faaliYet alanları ile ilgili dtizenlemeleri
hazırlamaya ve uygulamaya yetkilidir.
Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları
MADDE 7- (|) Komisyonun çalışma esasları aşağıdaki gibidir:

a) KomisYon, baŞkanın belirleYeceği tarihlerde,
Başkanın çağrısı üzerine veya üyelerin üçte

birinin Yazılı isteğinin Başkanlığa bildirilmesini
takiben 10 gün içerisinde toplanır.
b) KomisYon gündemi, komisyon toplantılarından
on beş gün öncesine kadar üyelerden
gelen öneriler ve alt komisYonların
sunacağı raporlar göz önüne alınarak Başkan
tarafindan
belirlenir, KomisYon toPlantılarında alınan
kararlar sekretarya tarafından yazı|ıhale getirilir
ve üyelere bildirilir.
c) GeÇerli mazereti olmaksızın bir yılda toplam
dört toplantıya katılmayanlar ve altı aydan
fazla siire ile hastalık, kaza veya baska bir nedenle
gorevini yaparnaz durumda olanlar
dışında, görev süreleri dolmadan üyelik
süresi sonlandırılamaz.
Ç) KomisYon üYe tam saYısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve toplantıya katılanların salt
Çoğunluğu ile karar alır, oYların eşit olması halinde Başkanın
oyu yöntinde karar verilmiş
sayılır.
d) Her bir gündem maddesine ait gönişmeler
tamamlandığında oylamaya geçilir. Her üye
oyunu aÇık kullanır, OYlamalarda
Çekimser oy kullanılam az. Katarakatılmayan üyeler karşı
görüş gerekçesini yazılı olarak belirtirler.
e) Kararlar BaŞkan ve üYeler tarafından
imzalanan tutanaklarla tespit edilir.
Kararlarda
toPlantı tarihi, karar saYısı, karar metni,
toplantıya katılan Başkan ve üyelerin adları,
varsa
karşı oy gerekçeleri yer alır.
f) Karara karŞı oY kullanan üyeler, karşı
oy gerekçelerini kararın ekine konulmak üzere
bir
sonraki toplantıya kadar Komisyon'a verirler.
g) Kararlar iki nüsha hazırlanır
ve bir nüshası Komisyon dosyasında saklanır,
bir nüshası da
yıllık olarak ciltlettirilir.
h) KomisYon taraflndan talep edilmesi durumunda,
Kalite Birim Temsilcileri Başkan
tarafi ndarı toplantıya
çağrılabilir.
ı) KomisYon gerekli gördüğü takdirde Komisyon
üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği
bu Usul ve Esasların 8 nci maddesinde
belirtilen alt komisyonlar dışında,
çalışma grupları
ve danışma komisyonu oluşturabilir.
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Kalite Komisyonurnun Çalışma Organları
MADDE S- (l) Bu usul ve esasların 6 nçı maddesinde
tanımlanan görevleri yerine
getirmek iizere

oluşturulan alt komisyonlar
şunlardır;
Eğitim-Ögretim Alt Komisyonu
Araştırma Faaliyetleri Alt Komisyonu
İdari Hizmetler Alt Komisyonu
ç) Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Alt Komisyonu
(2) Alt KomisYon üYeleri, Komisyon
üyeleri arasından seçilir; üyeler gerektiğinde
birden
fazla alt komisYonda görev alabilirler.
Alt Komisyonların teşkili için yeterli sayıda istekli
olmaması durumunda komisyon kararıyla
üye sayısı tamamlanır.
Aynca ihtiyaç duyulması halinde, Üniversitemiz
ttim birimlerinde ayrl ayrı kalite birim
temsilcisi/temsilcileri görevlendirilebilir.

a)
b)

c)

Kurum İç Değerlendirme Raporu ve Takvimi
MADDE 9- (1) KomisYon eğitim öğretim ve araştırma
faaliyetlerini ve bunları
destekleYen idari hizmetlerin tümünü
içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık
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olarak
ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda
bir iç delerlendirme raporunu

(2) KomisYon iÇ değerlendirme
Çalışmalarını ocak-Mart aylarında tamamlar.
çalışmalar
sonucu hazırlanan Kurum İÇ Değerlendirme
Raporu Nisan ayı sonuna kadar bilgi
amaçlı
olarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna
gönderir.

üçüNcü göLüNI

Kalite KomisYonu Ofis, Personel İhtiyaçları
ve Cari Giderleri

MADDE 9- (1) KomisYonun ofis ve

personel destek hizmetleri Strateji
Geliştirme
Daire BaŞkanlığı taraflndan yürütülür.
Cari giderleri ise Rektörlük bütçesinden
karşılanır.

nönıüNcü göLüLI
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10- (l) Bu Usul Ve

Esaslarda htıkum bulunmayan durumlarda
Ytikseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11- (l) Bu usul ve Esaslar, senato
tarafından onaylandığı tarihten itibaren
ytirürlüğe girer.
Yürütme

MADDE

12- (1) Bu Usul ve Esasları Namık
Kemal üniversitesi Rektörü ytirütür.

