
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 

BOLVADİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

KALİTE KOMİSYONU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

 

Madde 1. Kalite komisyonunun kuruluş amacı; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında eğitim-öğretim, araştırma ve 

toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetleri kapsayan kalite güvencesi sistemlerinin 

geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç ve dış kalite güvence ve değerlendirme 

çalışmalarının yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonu’nun çalışma usul 

ve esaslarını tanımlamak ve düzenlemektir. 

 

Kapsam 

 

Madde 2. Bu yönerge, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Kalite Komisyonu'nun kuruluş, görev ve 

çalışmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

 

Dayanak 

 

Madde 3. Bu usul ve esaslar; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.07.2015 tarih ve 

29423 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmış olup, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun 23.11.2018 tarih ve 30604 

sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite 

Kurulu Yönetmeliği’ne göre yeniden düzenlenerek yönetmelikte yer alan tanımlara ve 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına 

uygun olarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

 

Madde 4. 

 



AFSÜ: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni 

AFSÜ BSHMYO: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu’nu 

Müdür: AFSÜ BSHMYO Müdürü’nü 

Müdür Yardımcısı: BSHMYO Müdür Yardımcısı'nı 

Komisyon: Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu'nu 

Akademik Birim: Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 

bölümleri 

Başkan: BSHMYO Kalite Komisyonu Başkanı'nı 

Yüksekokul Temsilcisi: BSHMYO Kalite Komisyonu Kalite Temsilcisi'ni 

Raportör: BSHMYO Kalite Komisyonu Raportörü’nü ifade etmektedir. 

İKİNCİ KISIM 

Komisyonun Oluşturulması ve Çalışma Esasları Komisyonun Oluşturulması 

 

Madde 5. 1. 

 

Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu, Afyonkarahisar Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Kalite Komisyonu Usul ve Esaslarına uygun olarak oluşturulmuştur. 

Komisyonun oluşturulması ve çalışmalarını yürütmesi için gerekli tüm görevlendirmeler 

Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yapılır.Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Kalite Komisyonu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Kalite komisyonu koordinatörü, 

Yüksekokulumuz bölümlerinden en az bir öğretim üyesi/görevlileri, Yüksekokul sekreteri, bir 

idari personel ve bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon başkanlığını müdür/müdür 

tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı yapar. Kalite komisyonunda koordinatör olarak 

görevlendirilecek kişi eğitim-öğretim ve kalite akreditasyon süreçlerinde deneyimli öğretim 

üyeleri/görevlileri arasından Müdür tarafından görevlendirilir. 

Yüksekokul Kalite Komisyonu gerekli görülen hallerde, konu ile ilgili diğer uzmanlık 

alanlarından bireyleri de kalite çalışmalarına katılmak üzere davet edebilir. Komisyon alt 

komisyon oluşturabilir. Bu alt komisyonlar, komisyonun önerisi ve Müdür’ün 

görevlendirmesiyle kurulur. Alt komisyon, görevlendirildikleri konu üzerindeki çalışmalarını 

otuz (30) gün içinde tamamlayarak hazırladıkları raporları komisyon başkanına sunar. 

 

Üyelerin Görev Süresi 



 

Madde 5.2. Komisyon üyeleri iki (2) yıl için Yüksekokul Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilir. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içinde, 

izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer ve 

yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilebilir. Komisyon başkanının önerisi ve 

Müdür’ün onayı ile gerekli görülen hallerde komisyon üyeliklerinde süresi dolmadan 

değişiklik yapılabilir. Öğretim üyesinin komisyon üyeliğinden çekilme isteği, komisyon 

başkanının bildirimini takiben Müdür onayı ile yürürlüğe girer. 

Görev ve Sorumluluk  

Madde 6. 

 

a) Yüksekokulun stratejik plan hazırlanma çalışmalarını koordine etmek 

b) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, 

Yüksekokulun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin 

değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesiyle ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence 

sistemini kurmak 

c) Yüksekokulun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmek, izlemek ve 

değerlendirmek için faaliyetler yürütmek. 

d) Birimdeki kalite çalışmalarını yönlendirmek, yürütmek, Üniversite Kalite Komisyonunun 

kararlarını alt komisyonlarına duyurmak 

e) Kalite Güvencesi çalışmaları çerçevesinde alt birimlerin ve bu birimler bünyesinde 

yapılandırılmış alt komisyonların faaliyetlerini koordine etmek, sürekli iyileştirme sonuçlarını 

izlemek 

f) Kalite güvencesi çalışmalarında kullanılmak üzere Üniversite Kalite Komisyonu ve Kalite 

Koordinasyon Ofisi tarafından istenilen bilgileri toplayarak süresinde ve sistematik olarak 

Komisyona ulaştırılmasını sağlamak 

g) Yüksekokulun stratejik amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmek, izlemek ve 

değerlendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek. Bu doğrultuda her yıl öz değerlendirme 

çalışması yürütmek ve raporu Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak 

h) Üniversite Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde program 

değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak 

i) İç paydaşlar ile dış paydaşların bölüm/program bazındaki görüş ve önerileri ile sistematik 

olarak sürece katılımını sağlamak 



j) Akademik bölümlerin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin gözden 

geçirilip güncellenmesi de dahil olmak üzere birimlerin faaliyet alanındaki tüm konularda 

Üniversite Kalite Komisyonu kararları ile örtüşen iyileştirmeleri gerçekleştirmek 

k) Yüksekokul bünyesinde kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve kurum 

kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak için eğitim, toplantı vb. faaliyetlerde bulunmak. 

Komisyonun Çalışma Biçimi  

Madde 7. 

a) Kalite Komisyonu, Yüksekokul bünyesinde yürütülecek olan kalite güvencesi, değerlendirme 

ve akreditasyon çalışmalarına ilişkin akademik birimler ile iletişimin sağlanmasında aktif 

görev alır 

b) Yüksekokul Kalite Komisyonu, her yarıyılda en az iki kez olmak üzere toplanır. Komisyon 

başkanı gerekli gördüğü hallerde veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği 

üzerine toplantıya çağırır. 

c) Komisyon başkanlığını Müdür yürütür. Müdür'ün olmadığı durumlarda belirlediği üye 

toplantılara başkanlık eder. 

d) Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır 

e) Komisyon toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. 

f)  Toplantı başında raportör seçilir. 

g) Gerekli konularda komisyon, çalışma grubu kurulmasını önerebilir. Çalışma grubu üye 

önerileri bölüm başkanları aracılığı ile belirlenir. 

h) Çalışma Grubu çalışmalarına ilişkin komisyona bilgi verir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

 

Madde 8. Bu Yönerge, Yüksekokul Kurulu’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

Madde 9. Bu Yönergeyi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bolvadin Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yürütür. 

 



TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR NO ÖZÜ 

24.05.2021 2021/14 2021/59 
Kurul ve Komisyonların 

Kuruluş, Usul ve Esasları 

Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu, Usul ve Esaslarının ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

Kalite Komisyonu : 

Başkan  Dr.Öğr.Üyesi Emre ATAY 

Üye    Öğr.Grv. Merve AKPINAR YILMAZ 

Üye    Öğr.Grv. Pınar KAYIKÇI BARDAKÇI      

Üye    Öğr.Grv. Cansu GÜNDOĞAN 

Üye    Yük.Sek. Özgür SAKA 

Üye     Memur   Eyüp Murat AKŞAHİN 

Üye    Öğrenci Güner Sena KEKEÇ 


