
KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ KALĠTE KOMĠSYONU 

TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih Saat Topl. Sayısı Toplantı Yeri 

04.12.2019 15:00 2019/20 Rektörlük Toplantı Odası 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ġzzet AÇAR başkanlığında toplanan Kalite komisyonu aşağıdaki 

gündem maddelerini görüşerek tavsiye/öneri niteliğinde kararlar almıştır. 

Katılımcılar 
- Kalite Komisyonu Üyeleri (13 kişi) 

 
 

Gündem 1 

 

 “Bir Önerim Var” sistemine gelen önerilerin değerlendirilmesi  

Öneri/Karar 

 

Bir Önerim Var” sistemine gelen önerilerin konu bazında sınıflandırılması ve 

değerlendirilmek üzere alt çalışma gruplarına gönderilmesi  

 Gündem 2 
Birim alt komisyon üyelerinin kalite çalışmalarına yönelik almış olduğu 

kararların görüşülmesi  

 

 

Jüri Üyeliğinde yeterli uzman akademik personelin bulunmaması  

Çevre üniversitelerdeki akademik personel ile görüşülerek gönüllü olarak 

(yolluksuz- yevmiyesiz) jüri üyeliğine davet edilmesi 

 

Kütüphane hizmetleri hakkında 

Kütüphanelerin sundukları hizmetlerin kullanıcıların gereksinim ve beklentilerine 

karşılık vermesi ve kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için çalışma 

saatlerinin daha esnek tutulması. 

 

 

Gündem 3 Toplantı esnasında Komisyon Üyelerimizin dile getirdiği konular.. 

Öneri/Karar 

 

Eğiticilerin Eğitimi 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme 

Programı kapsamında 23-26 Haziran 2019 tarihleri arasında üniversitemizde 

gerçekleştirilen kurumsal dış değerlendirme sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri 

Bildirim Raporunun  

Eğitim-Öğretim Kadrosu başlığı altında; “Karabük Üniversitesi'nde eğiticilerin 

eğitim materyallerini kullanma, nitelikli ve ölçme değerlendirme sistemlerine uygun 

soru hazırlama ve değerlendirme yeteneklerini geliştirme, sunu hazırlama 

tekniklerini geliştirmelerine yönelik uygulanan tanımlı bir politikasının 

bulunmadığı” belirtilmiştir. Ancak üniversitemizde bu tür faaliyetlerin 

düzenlenmesine rağmen rapora yansıtılmadığı anlaşılmıştır. 

 

Bu sebeple 2019 yılı Kurum İç Değerlendirme raporunda kullanılmak üzere 

Üniversitemizde Eğiticilerin eğitimi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin 

eğitimin adı, süresi, yeri, başlama ve bitiş tarihi, eğitimi verenler katılımcı sayısı ve 

listesi…vb. bilgilerin tüm birimlerden üst yazı ile talep edilmesi 

 
 

 



 

Formların standartlaştırılması 

Üniversitemiz birimlerinde kullanılan formların standartlaşmasını sağlamak üzere 

birimlerimizde kullanılan tüm formların üst yazı ile birimlerimizden talep edilmesi 

 

Birim Kalite Komisyon Üyeleri Hakkında 

Akademik birimlerde oluşturulan Birim Kalite Komisyon Üyeliğine gönüllülük 

esasına dayanılarak Uluslararası Öğrencilerin dahil edilmesi  

 

Kalite El Kitapçığının Oluşturulması 

Üniversitemizde yürütülmekte olan kalite yönetim sisteminin etkin çalışması için 

gerekli süreçlerin tanımlanması, ilişkilendirilmesi ve kontrolü yoluyla süreç 

yaklaşımını göstermek, yetki ve sorumlulukları belirtmek ve üçüncü taraflara kalite 

yönetim sisteminin nasıl uygulandığını göstermek amacıyla Kalite El Kitabının 

oluşturulması 
 
 

Gündem 4 Bir sonraki toplantı tarihi 

Öneri/Karar 
Bir sonraki toplantının 8 Ocak 2020 tarihi saat:14.00’da aynı yerde yapılması 

kararlaştırılmıştır 

 


