
 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 

KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1- Bu Yönerge, Bingöl Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Kalite Güvencesi 

Yönetmeliği kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 

doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite 

güvencesi, akreditasyon süreçleri, bu kapsamda tanımlanan görev yetki ve sorumlulukları, kalite 

koordinatörlüğü, kalite komisyonu ile birim kalite komisyonunun oluşumu ve çalışmalarının 

yürütülmesini düzenlemeyi amaçlamaktadır.   

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge, Bingöl Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile Kalite 

Komisyonu’nun görev ve faaliyet alanlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. 

maddesi, 44. maddesinin (b) bendi ve 65. maddesi ile 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;  

Akademik Birim: Bingöl Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek 

Yüksekokulları, Uygulama Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları, 

Akademik Birim Kalite Komisyonu: Bingöl Üniversitesi Akademik Birimlerinde kalite 

değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi, 

yürütülmesinden sorumlu Komisyonu, 

Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından, belirli bir alanda, önceden 

belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp 

karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini, 

Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının, eğitim-öğretim ve 

araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin kalitesinin, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 

yetkilendirilen dış değerlendiriciler veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan, bağımsız Kalite 



Değerlendirme Tescil Belgesine sahip dış değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen dış 

değerlendirme sürecini, 

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında faaliyet 

gösteren ve Yükseköğretim Kurulunca tanınan Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip 

kurumları, 

Dış Değerlendirici: Yükseköğretim kurumlarının kurumsal dış değerlendirme sürecinde 

görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme 

sürecini yürütmeye yetkin kişileri, 

İç Değerlendirme: Bingöl Üniversitesi’ndeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile 

idarî hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının komisyonun 

görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, 

İdari Birim Kalite Sorumlusu: Bingöl Üniversitesi Daire Başkanlarını,  

Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim Kalite Kurulunun önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim 

kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite 

geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgeyi, 

Kalite Güvencesi: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının iç ve dış kalite 

standartlarıyla uyumlu kalite ve performans süreçlerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence 

sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistemli işlemleri, 

Kalite Güvencesi Birim, Bölüm ve Program Temsileri: Bölüm ve/veya programı olan 

akademik birimlerde bu bölüm ve/veya programlarda; bölüm ve/veya programı olmayan akademik 

birimlerde birimin genelinde akademik değerlendirme ve kalite çalışmalarına destek vermek ve 

birim/bölüm/programlarda yayılımını sağlamak üzere görevlendirilen öğretim elemanlarını, 

Kalite Komisyonu: Bingöl Üniversitesi kalite komisyonunu, 

Kalite Komisyon Başkanı: Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu’na başkanlık eden 

Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ilgili Rektör Yardımcısını, 

Kalite Koordinatörlüğü: Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Üniversitenin Kalite 

Koordinatörlüğünü, 

Öğrenci Temsilcisi: Öğrenci Konseyi Başkanını, 

Performans Değerlendirme Raporu: Bingöl Üniversitesi’nin, kurumsal değerlendirme ve 

kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporu,  

Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörü’nü,  

Senato: Bingöl Üniversitesi Senatosu’nu, 



Stratejik Planlama: Bingöl Üniversitesi’nin kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat 

ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, 

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 

katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama ve ilgili performans göstergelerini sürekli izleme 

sürecini, 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ): Yükseköğretim için tanımlanan 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesini, 

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal düzeyde veya bir eğitim sistemi düzeyinde, 

yükseköğretim yeterlilikleri arasındaki ilişkiyi açıklayan, ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından 

tanınan yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemi, 

Üniversite: Bingöl Üniversitesi’ni, 

Yönetmelik: 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ni 

Yükseköğretim Kalite Kurulu: Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile 

kurulmuş, yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile 

akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu Kurulu, 

Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu: Yükseköğretim 

Kalite Kurulunun ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının kurumsal 

değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu, ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kalite Komisyonunun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri 

Kalite Komisyonunun Oluşumu 

MADDE 5- (1) Kalite Komisyonu üyeleri; 

a. Rektör, 

b. İlgili Rektör Yardımcısı, 

c. Genel Sekreter, 

d. Kalite Koordinatörü, 

e. Strateji Daire Başkanı, 

f. Aynı akademik birimden birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere 

Senato tarafından belirlenecek üyeler ve 



g. Öğrenci Temsilcisi’nden oluşur. 

(2) Bingöl Üniversitesi Kalite Komisyonu Başkanlığı’nı Rektör, Rektörün olmadığı hallerde 

ilgili Rektör Yardımcısı yapar, 

(3) Komisyon üyeleri Üniversite web sayfasında ilan edilir. 

(4) Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten ya da 

görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere Senato tarafından 

yeni üye belirlenir. Görev süresi sonra eren üyeler yeniden seçilebilir. 

(5) Senato tarafından belirlenen üyelerden, geçerli bir mazereti bulunmaksızın bir takvim 

yılı içerisinde üst üste iki toplantıya katılmayan ya da altı aydan fazla süre ile hastalık, izin, 

görevlendirme vb. nedenlerle görevini yerine getiremez halde bulunan üyelerin üyelikleri, süreninin 

bitimi beklenmeden kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan ayrılan üyeler yerine seçilecek üyeler 

aynı esaslar çerçevesinde, kalan süreyi tamamlamak üzere atanır. 

(6)  Gerekli görüldüğü takdirde Kalite Koordinatörlüğünün teklifi ve Kalite Komisyonunun 

onayı ile komisyon üyesi olmayan kişilerin de yer alabileceği komisyon dışında alt komisyonlar, 

çalışma grupları ve danışma kurulları oluşturulabilir. 

Kalite Komisyonun Çalışma Esasları 

MADDE 6- Komisyon, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre çalışır:  

a) Komisyon her akademik yılda en az dört kez, bunların dışında Başkanın çağrısı veya 

kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı tarihi, gündemi ve 

yeri Başkan tarafından belirlenir, bu bilgiler kalite koordinatörlüğü tarafından üyelere 

duyurulur. 

b) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu belirleyici sayılır. 

c) Komisyonun ofis ve personel destek hizmetleri, strateji geliştirme daire başkanlığı veya 

ilgili birimi tarafından yürütülür. 

Kalite Komisyonu’nun Görev ve Sorumlulukları 

Madde 7- Komisyon aşağıda belirtilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde işleyişini 

sürdürür:  

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç 

ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu 

kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul 

ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak, 



b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme 

çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal iç değerlendirme raporunu hazırlamak 

ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunun, kamuoyuna 

duyurulmasını sağlayacak şekilde Üniversitenin web sayfasında yer almasını sağlamak, 

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu 

ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği sağlamak, 

ç) Her yıl düzenli olarak, bir sonraki takvim yılının başlangıcına kadar, kendi yıllık iç 

değerlendirme raporunu, bir sonraki yılın iş takvimini ve iyileştirme planlarını oluşturmak 

ve yürütmek, 

d)  Çalışmalarında ve raporlamalarında Üniversite düzeyinde standardı sağlamak için form, 

cetvel, tablo vb. geliştirmek,  

e) İç ve dış değerlendirme raporları sonucuna göre ortaya çıkacak ve iyileştirmeye 

gereksinim duyulan alanlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kalite Koordinatörlüğünün Oluşturulması 

MADDE 8- (1) Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör 

Yardımcıları ve ofis personeli ile destek personelinden oluşur. 

(2) Kalite Koordinatörü üç yıllığına Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından seçilir. 

Görev süresi biten koordinatör aynı usullerle tekrar görevlendirilebilir. Gerek duyulduğu hallerde 

görev süresi içerisinde kalite koordinatörlüğüne, aynı esaslar üzerinden, yeniden atama yapılabilir.  

Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri 

MADDE 9- Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:  

a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini 

sağlamak, 

b) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak, 

c) Üniversitenin Stratejik Planlama ve Hazırlama faaliyetlerine yardımcı olmak, 

ç) Üniversitede öğrenci odaklılık kavramının bilincinde olunması ve bu bilincin 

yaygınlaştırılması için çalışma yapmak, 

d) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, 

e) Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari 

birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, 

f) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak, 



g) Akademik Birim Kalite Komisyonu ve kalite güvencesi birim/bölüm/program 

temsilcilerinin çalışma esaslarının belirlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve akademik 

birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak;  

ğ) Görev alanlarıyla ilgili doküman hazırlamak, revizyon yapmak, yayımlamak, kaydetmek 

ve dağıtım yapmak, 

h) Hizmetiçi eğitim birimi ile koordineli bir şekilde kalite güvencesi birim/bölüm/program 

temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim 

Sistemleri ve Kalite Süreçleri ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim almalarını 

sağlamak, 

ı) Koordinatörlük büro çalışmalarını yönetmek, 

i) İç denetim faaliyetlerinin uygulanmasına, gerekli durumlarda, yardımcı olmak, 

j) Dış değerlendirme yapılması için gerekli tedbirleri almaktır. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Oluşumu ve Kalite Güvencesi 

Birim/Bölüm/Program Temsilcileri 

Madde 10- (1) Akademik Birim Kalite Komisyonu; ilgili akademik birimlerde, akademik 

birim yöneticisi tarafından belirlenen Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı başkanlığında; 

bölüm/programı olan akademik birimlerde bu bölüm/programlarda; bölüm/programı olmayan 

akademik birimlerde, birim genelinde tercihen kalite konusunda tecrübeli öğretim elemanları 

arasından, akademik birim yöneticisi tarafından atanan kalite birim/bölüm/program temsilcilerinden 

oluşur. Öğrencisi olan birimlerde birimin öğrenci temsilcisi de komisyonda yer alır. Akademik 

Birim Kalite Komisyonunun yazışma/evrak işleri Birim Başkanının denetiminde ilgili birimin varsa 

sekreteri yoksa diğer idari personeli tarafından yürütülür. 

(2) Uygulama Araştırma Merkezlerinin ve Laboratuvarların akademik birim kalite 

komisyonu, merkez müdürleri tarafından gerekli görülen sayıda, tercihen kalite konusunda tecrübeli 

öğretim elemanları arasından, atanır. 

(3) Akademik Birim Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona 

ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni 

üye kalan süre için belirlenir. 

 



Akademik Birim Kalite Komisyonunun Görevleri 

Madde 11- Akademik Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:  

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin 

değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü 

çalışılmanın yürütülmesini sağlamak.  

b) Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlamak.  

c) Akademik Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları 

tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli 

hazırlıkları yapmak; bu kuruluşlara her türlü desteği vermek.  

ç) Kalite Komisyonunun ve Kalite Koordinatörlüğünün kararlarını ilgili akademik birimin 

ilgili bölüm, program, alt birimlerine duyurmak; uygulamalarına katkı sağlamak ve 

sonuçlarını izlemek.  

d) Yıllık faaliyet ve performans değerlendirme raporları kapsamında gerek duyulan, yıl 

içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili olarak hazırlanacak yıllık raporu Kalite 

Komisyonu tarafından istenilen süreler içerisinde, Kalite Komisyonu’na sunmak.  

e) Bu Yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda 

gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.  

Akademik Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları  

Madde 12- Akademik Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda çalışır:  

a) Akademik Birim Kalite Komisyonu gerek duyulduğunda, başkanın çağrısı veya kurul 

üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.  

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

c) Akademik Birim 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.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde konuya ilişkin ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13- Bu Usul ve Esaslar Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 



Yürütme 

MADDE 14- Bu Usul ve Esaslar’ın hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 


