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T.C. 

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ  
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KALİTE GELİŞTİRME 

VE EĞİTİM KOMİSYONU UYGULAMA YÖNERGESİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç ve Kapsam 

 
Amaç ve kapsam 

  MADDE 1- (1)   Bu Yönerge, üniversitedeki eğitim programları ile ilgili  olan diğer 
programlar konusunda öğrencilerin yetişmesinin sağlanması, programlara destek olacak 
alanlarda sertifika programları düzenleyerek öğrencilerin çoklu becerilerle donatılması, merkezin 
faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası projelerde planlama, yürütme ve koordinasyon 
süreçlerine katkıda bulunması, toplumun her kesimi için ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili gözlem, 
anket, kamuoyu araştırması ve benzeri çalışmaların yapılması, bunların raporlarının hazırlanması 
veya hazırlatılması, kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına üniversite 
adına akreditasyon başvurusunda bulunulması, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme 
süreçlerinin yürütülmesi, üniversitenin birimleri adına ulusal veya uluslararası seminer, 
konferans, kongre, çalıştay ve benzeri toplantıların düzenlenmesi, faaliyet alanlarıyla ilgili tüm 
taraflarla görüşmelerin yapılması ve sözleşmelerin düzenlenmesi ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı ve 
İş Sağlığı Güvenliği konusunda eğitimlerin düzenlenmesi konularında Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi Kalite Geliştirme ve Eğitim Komisyonunun yapı, görev, yetki ve 
sorumluluklarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur. 
 

Dayanak 
MADDE 2- (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

ek 35nci maddesine göre 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kalite Geliştirme ve Eğitim Komisyonu Üyeleri, Görev ve Yetkileri 

 
Kalite Geliştirme ve Eğitim Komisyonu Üyeleri 
MADDE 3- (1) Merkezin amacı, üniversitenin bilimsel bilgi birikimini toplumun her 

kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için üniversite adına bireylerin yararına 
sunmak ve bu süreçleri geliştirmek suretiyle bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda 
bulunmaktır. Komisyon; Başkan ve aşağıda belirlenmiş olan üyelerden oluşmaktadır. 
 
     Komisyon 
      MADDE 4- (1) Kalite Geliştirme ve Eğitim Komisyonu; 

a) Müdür, 
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b) Akademik Birim Temsilcileri (6 kişi) 
c) Kalite Sorumlusu ve Akademik İşler Koordinatörü, 
d) Öğrenci temsilcileri (ön lisans, lisans ve lisansüstü program) (4 kişi) 
e) Farklı Sağlık Disiplini Temsilcileri (5 kişi) olmak üzere toplam on yedi üyeden 

oluşur. 
 
(2) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Komisyonun Başkanıdır. 
(3) Komisyon, her yıl Mayıs ayında ve gerekli görülen zamanlarda Komisyon 
Başkanı’nın çağrısıyla toplantı gerçekleştirir. 
(4) Komisyon üyeleri her yıl için Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Süresi biten üyenin görevi bir dönem daha uzatılabilir. 
(5) Komisyonda görev alacak öğrenci temsilcileri, her eğitim-öğretim yılının 
başlangıcında açık oylama ile öğrenciler tarafından seçilir. 
(6) İzinsiz veya mazeret belirtmeden toplantıya katılmayan, hastalık veya başka bir 
nedenle görevini yapamayan üyeler, üyelikten çıkarılır. Kalan süre için Sürekli Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. 

 
Komisyonun görev ve yetkileri 
MADDE 5- (1) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Geliştirme ve 

Eğitim Komisyonu görevleri; 
 
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım 

koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması 
konularında kararlar almak. 

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu 
değerlendirmek. 

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek 
ve sunulan raporu değerlendirmek. 

d) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik 
personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak. 

e) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, 
Merkezin etkili ve verimli çalışması için gerekli kararları almak. 

f) Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler ile 
engellilerin ihtiyaç duydukları alanlarda engellilere ve bu alanda çalışan uzmanlara veya 
eğitmenlere yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, sertifika programları, mesleki ve 
uzmanlık eğitim programları düzenlemek ve kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içinde olmak. 

g) Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik eğitim programları geliştirmek ve bu 
alanda çalışan uzmanlara veya eğitmenlere yönelik kurslar, seminerler, konferanslar, 
sertifika programları, mesleki ve uzmanlık eğitim programları düzenlemek. 

h) Psikolojik travma ve aile içi şiddet konuları başta olmak üzere, toplumsal sorunlarla ilgili 
etkili stratejilerin geliştirilebilmesi için toplumun bilinçlenmesini sağlamak. 
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i) Öğretmen, hemşire, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, pratisyen 
hekim gibi psikolojik travma geçirmiş kişilerle mesleği gereği karşı karşıya kalan 
gruplara yönelik eğitim, çalışma grupları düzenlemek. 

j) Sürekli eğitim ile ilgili süreçlere ilişkin geri bildirimlerin belli periyotlarla anket ve odak 
grup görüşmesi gibi farklı yöntemlerle değerlendirilmesini sağlamak. 

k) Kalite ile ilgili değerlendirmeleri ve gelişime açık yönleri müdürlüğe raporlamak ve 
çözüm önerilerini iletmek. 

l) Yükseköğretim Kalite Kurulu standartları doğrultusunda öz değerlendirme 
gerçekleştirmek ve müdürlüğe raporlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kalite Sorumlusu ve Akademik İşler Koordinatörünün Görevleri 

 
Kalite Sorumlusu ve Akademik İşler Koordinatörünün Görevlendirilmesi 
MADDE 6- (1) Koordinatör, öğretim üyeleri/öğretim görevlileri arasından Müdür 

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. 
(2) Koordinatör, Kalite Komisyonunun doğal üyesidir. 

 
Kalite Sorumlusu ve Akademik İşler Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları 
MADDE 7- (1) Kalite Koordinatörünün görevleri şunlardır; 

 
a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçleri belirleyerek Komisyonun onayına 

sunmak, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak, 
b) Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak, 
c) Birim kalite çalışma esaslarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin izlenmesini sağlamak, 
d) İç ve dış paydaşların beklenti ve geribildirimlerinin izlenmesinde, akademik personel, 

öğrenci ve mezun memnuniyet anketlerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi 
çalışmalarının tasarlanması, uygulanması ve raporlamasını sağlamak, 

e) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, 
f) Kalite Yönetim Koordinatörünün görevleriyle ilgili olarak Sürekli Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi’nin bütün akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu 
sağlamak, standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını ve 
sürekli olarak güncellenmesini sağlamak, 

g) Görev alanıyla ilgili doküman hazırlamak, dokümanlarda düzeltme yapmak, 
kaydetmek ve dağıtım yapmak, 

h) Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite 
Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almaları için program yapılmasına katkıda 
bulunmak 

i) Kalite ile ilgili ulusal ve uluslararası eğitim, kongre vb. etkinlikleri takip etme ve 
katılım sağlamak, 

j) Bu yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile Komisyonların kararları doğrultusunda 
gerekli çalışmaların yürütülmesinde Kalite Geliştirme ve Eğitim Komisyonuna destek 
olmaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
     Yürürlük 
      MADDE 8- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildikten sonra 
yürürlüğe girer. 
       

Yürütme  
      MADDE 9- (1) Bu Yönergenin hükümlerini Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü yürütür. 


