
 

Fakülte Kalite Koordinatörlüğünün ve Koordinatörlüğe Bağlı 

Komisyonun Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

 

Fakülte Kalite Koordinatörlüğe Bağlı Komisyonun Oluşumu   

MADDE 1 – 

a) Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyonu, Komisyon Koordinatörü 

başkanlığında, ilgili Fakültenin her birimi tarafından seçilmiş bir 

temsilciyi barındıracak şekilde toplam 11 üyeden oluşur. Fakülte Kalite 

Komisyonunun yazışma/evrak işleri Komisyon Koordinatörü 

denetiminde Fakülte tarafından atanan bir araştırma görevlisi 

tarafından yürütülür.  

b) Fakülte Kalite Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev 

süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle 

boşalan üyelik için aynı usul ve esaslarla yeni bir üye seçilir. Görev 

süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir.  

  

Fakülte Kalite Koordinatörlüğüne Bağlı Komisyonun Görevleri 

MADDE 2 –  

Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:  

a) Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar 

doğrultusunda çalışmaları yürütmek, 

b) Alt komisyonlar kurarak Fakülte içi kalite süreçlerinin planlı ve 

düzenli işleyişini sağlamak,  

c) Üniversite Kalite Komisyonunun kararlarını Fakültenin ilgili bölüm, 

program ve alt birimlerine duyurmak, uygulanmasına katkı sağlamak 

ve sonuçlarını izlemek,  

d) Fakültenin ve Üniversitenin “Stratejik Planı’na katkıda bulunmak,  

e) Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik 

ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve 

akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışmanın ilgili birimde ve 

ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütülmesini sağlamak,  



f) Fakülteye bağlı akademik ve idari birimlerden gelen kalite 

raporlarını değerlendirir,  

g) Fakülte Kalite Komisyonu faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları 

yıllık raporu ilgili yılın Senato tarafından belirlenen son teslim tarihine 

kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunmak,  

h) Fakültede Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme 

kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası 

değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak; bu 

çerçevede FEDEK-Akreditasyon Komisyonu ile işbirliği içinde çalışarak 

ilgili kuruluşlara her türlü desteği vermek,  

  

Fakülte Kalite Koordinatörlüğünün ve Koordinatörlüğe Bağlı  

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları  

MADDE 3 –  

Fakülte Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda çalışır:  

a) Fen Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyonu her akademik yılda en az 

iki (2) kez başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun 

yazılı başvurusuyla toplanır.  

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

üyelere duyurulur.  

c) Fakülte Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar 

yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada 

eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 


