
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Amaç  

MADDE 1 – Bu usul ve esasların amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” kapsamında kalite 

güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı faaliyetlerinin 

geliştirilmesi, devamlılığının sağlanması ile iç kalite güvence ve değerlendirme çalışmalarının 

yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Kalite Komisyonu’nun çalışmalarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 1 – Bu usul ve esaslar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi Komisyonunun yapısı 

ve görevlerini kapsar 

Dayanak  

MADDE 2 – Bu yönerge 23 kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’ne, Yönetmelikte yer 

alan tanımlara ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına 

uygun olarak hazırlanmıştır.  

Kuruluşu ve Üyeleri  

MADDE 3 –  

(1) Komisyon; Dekan, Dekan Yardımcısı, Dekanın seçeceği yeterli sayıda öğretim üyesi, Fakülte 

Sekreteri, bir idari personel, bir asistan ve bir öğrenci temsilcisinden oluşur.  

(2) Komisyon başkanı Dekan tarafından komisyondaki öğretim üyeleri içinden görevlendirilir. Öğrenci 

temsilcisi hariç komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Öğrenci temsilcisinin görev süresi 1 (bir) 

yıldır. Süresi biten üye Dekan tarafından yeniden görevlendirilebilir. Komisyondan herhangi bir 

nedenle ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, görevden ayrılanın süresini tamamlar.  

(3) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyenin 

üyeliği düşer ve yerine Dekan tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye görevlendirilir.  

Görev ve sorumlulukları  

MADDE 4 – (1) Komisyon Tıp Fakültesi kalitesinin iç değerlendirilmesi sırasında sistematik bir süreç 

yürütülmesi için yol göstericidir. Bu görev planlama, uygulama, kontrol ve öneriler (PUKÖ) şeklinde 

yürütülür. 

(2) Tıp Fakültesi Kalite Komisyonu aşağıdaki başlıklar kapsamında çalışmalarını yürütür. 

a) Kalite Güvence Sistemi (KGS)  

b) Eğitim Öğretim  

c) Araştırma ve Geliştirme 

d) Yönetim Faaliyetleri  



e) Toplumsal Katkı Faaliyetleri 

3) Kalite anlayışının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve kurum kültürünün oluşturulmasına 

katkı sağlamak için eğitim, toplantı, çalıştay vb. faaliyetlerde bulunur  

4) Tıp Fakültesinin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ölçmek, izlemek ve 

değerlendirmek için faaliyetler yürütür. Bunun için her yıl iç değerlendirme raporu hazırlar, Tıp 

Fakültesi Dekanının onayına sunar. Raporun iç ve dış paydaşlarla paylaşılabilmesi için gereken 

çalışmaları yürütür.  

5) Komisyon gerekli gördüğü taktirde komisyon üyesi olmayan kişilerin yer alabileceği alt komisyon, 

çalışma, danışma kurulları oluşturabilir.  

Çalışma Usul ve Esasları  

MADDE 5 – (1) Tıp Fakülte ’si Kalite Komisyonu’nun çalışma usul ve esasları aşağıdaki gibidir:  

a) Fakülte Kalite Komisyonu, normal olarak her ay toplanır. Başkan gerekli gördüğü hallerde veya 

komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği üzerine Komisyonu toplantıya çağırır.  

b) Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alınır. 

Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilir.  

c) Başkanın olmadığı durumlarda Kalite Komisyonu Toplantısı Başkanlığını Dekan yürütür.  

Yürürlük  

MADDE 6 – (1) Bu çalışma usul ve esasları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim 

Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme MADDE 7 – (1) Bu Usul ve Esasların hükümleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür. 

 


