
 
 

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi ve 

Tutanağı 
Toplantı Türü: Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantısı 

(online)  
Toplantı Tarihi: 06.05.2020 Toplantı Saati: 14.00 Toplantı No: 2020/4  
Toplantı Yeri: Rektörlük Binası, Toplantı salonu, 3. kat 

 
 
Görüşme ve Kararlar: 

 

 

1. Gelişmeler özetlendi (Kalite Koordinatörü). 

2. Ek Gündem maddesi önerileri alındı (öneri yok) 

3. Kalite Yönetimi Birimi oluşturulması için aşağıdaki isimler ilgili birimler tarafından 

önerilmiştir: 

- Öğr. Gör. Dr. Burak BAŞKAN (KARPAM) 

- Dr. Öğ. Üy. Mahmut TUTAM (Müh. Fak). 

- Arş. Gör. Mehmet Emirhan KULA 

- Dr. Öğ. Üy. Duygu Zişan ALİOĞULLARI 

- Arş. Gör. Ezgi KAŞDARMA 

Yukarıda isimleri belirtilen öğretim elemanları ile irtibata geçilerek söz konusu birim ve görev 

tanımları hakkında 25 Mayıs 2020 tarihine kadar bilgilendirme yapılmasına ve konuya ilişkin 

komisyon üyelerine bir sonraki toplantıda bilgilendirilme yapılmasına, 

4. Üniversitemiz Kalite Politikasının dil açısından gözden geçirilmiş şeklinin aşağıdaki gibi 

olmasına*, Kalite Koordinatörlüğü tarafından görüşülmek üzere senatoya sevk edilmesine, 

senato onayını müteakiben üniversite web sayfasında ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında 

ilan edilmesine, 

5. Kalite çemberlerinin aşağıdaki çerçevede tüm birimlerde oluşturulmasına ve 15.06.2020 

tarihine kadar ilgili birimlerin web sayfalarında ilan edilmesine, kalite çemberleri raporlarının 

yılda iki kez hazırlanmasına,  

6. Kurumsal Geri Bildirim Raporu-2019’da belirtilen “Geliştirmeye Açık Yönler” ile ilgili kısa, 

orta ve uzun vadeli iyileştirme iş paketlerinin aşağıda belirtildiği şekilde planlanmasına, 

7. Bir sonraki komisyon toplantısı tarihinin 27.05.2020 olmasına,  

karar verildi. 

 
 
 
 
 
 
B.Ç;   Ü.İ;   İ.K;  B.S;  M.K;  T.Y; M.K;  T.Ş.Y;  E.K; A.F.Y;  E.Ş;  A.G; Y.Z.S;  G.T;  M.S;  A.D;  İ.K;  S.K 
 
 
 
 
 



 

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantı Karar Onayı 

 
Toplantı Türü: Erzurum Teknik Üniversitesi Kalite Komisyonu Toplantısı  
Toplantı Tarihi: 19.02.2020 Toplantı Saati: 14.00 Toplantı No: 2020/1  
Toplantı Yeri: Rektörlük Binası, Toplantı salonu, 3. kat 

 
Katılımcı Adı Soyadı / Görevi  
 

 
İmza 

Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK 

(Rektör, Kalite Komisyonu Başkanı) 

 

Prof. Dr. Ümit İNCEKARA 

(Kalite Koordinatörü) 

 

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ 

(Rektör Yardımcısı) 

 

Prof. Dr. Birol SOYSAL 

(Rektör Yardımcısı) 

 

Prof. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU 

(Rektör Yardımcısı) 

 

Doç. Dr. Tuba YETİM 

(Genel Sekreter)  

 

Prof. Dr. Murat KACIROĞLU 

(Edebiyat Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Tevfik Şükrü YAPRAKLI 

(İİBF Dekanı) 

 

Prof. Dr. Elanur KARABULUTLU 

(Sağlık Bil. Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Ali Fatih YETİM 

(Mühendislik Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Erdinç ŞIKTAR 

(Spor Bil. Fak. Dekanı) 

 

Prof. Dr. Arzu GÖRMEZ 

(Fen Bilimleri Enst. Müd.) 

 

Doç. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ 

(Sosyal Bilimler Enst. Müd.) 

 

Doç. Dr. Güven TURGUT 

(YÜTAM Müd.) 

 

Doç. Dr. Merve SAĞIROĞLU 

(KARPAM Müd.) 

 

Doç. Dr. Ahmet DUMLU 

(Proje Koor. Uyg. Ve Arş. Merk. Müd.) 

 

Arş. Gör. İrfan KOCAMAN 

(Öğrenci Temsilcisi) 

 

Süleyman KARA 

(Strateji Daire Başkanı) 

 

 

 

 

 

 



 

ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE POLİTİKASI 

(Prof. Dr. Murat KACIROĞLU ve Prof. Dr. Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ tarafından dil açısından kontrol 

edildi) 

 

Kalite politikamız;  

Nitelikli eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme ve topluma hizmet için temel değerlerden ödün 

vermeden bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, iyileştirme esaslı planlamalar yapan 

saygın bir dünya üniversitesi olmaktır. 

Bu politika kapsamında Üniversitemiz;  

Eğitim  

● Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen ve öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı uygulamayı, 

● Güncel bilgilerle donatılmış, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip 

nitelikli bireyler yetiştirmeyi, 

● Eğitim-öğretim faaliyetlerini çağın gereksinimlerine, teknolojik gelişmelere ve 

ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak tasarlamayı ve güncellemeyi, 

● Eğitimde ulusal/uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi, 

 

Araştırma 

● Disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu iş birliğini 

güçlendiren araştırmaları desteklemeyi ve toplumun refah düzeyini artıran yüksek katma 

değerli Ar-Ge çıktıları üretmeyi, 

● Dünyadaki eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli 

alanlarındaki araştırmalara yoğunlaşmayı, 

● Kendini yenileyebilen ve eleştirel bakış açısına sahip öğretim elemanı kadrosuna sahip 

olmayı, 

● Kaynakların etkin kullanımını sağlayarak üniversite ortamını tüm paydaşlar için verimlilik 

ve kalite odaklı bir Ar-Ge çevresi haline getirmeyi, 

 

Toplumsal Katkı 

● Toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayan etkinlikler gerçekleştirmeyi, 

● Etkin ve verimli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi,  

● Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik problemlerin çözümüne katkı 

sunmayı, 



 

 

Yönetim 

● Kalite süreçlerine iç ve dış paydaşların katılımını desteklemeyi, 

● Kurumsal ilkeler ışığında birimlerin; katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla 

çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını içselleştirmeyi; güvenli, sağlıklı 

ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, 

● Kalite bilincini kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,  

● Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi, 

● Toplumsal sorunlara ve çevreye duyarlı, engelsiz bir üniversite olmayı, 

● Sürekli iyileştirme kültürü oluşturmayı, 

ilke olarak benimser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



YÖK KALİTE KOMİSYONU KGBR  

GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER-İŞ PAKETLERİ PLANLAMA  

KALİTE GÜVENCESİ 

Gelişmeye Açık Yönler 

Planlama Süresi (kısa-orta-

uzun) 

Gerçekleştirecek Birim Gerçekleştirme 

Tarihi 

AÇIKLAMA 

 

Kalite yönetim sistemi ve kalite güvencesi uygulamalarının, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma 
hizmet faaliyetlerini kapsayacak şekilde tüm idari ve akademik birimlere yaygınlaştırılması, 

çeşitlendirilmesi ve bunun bir kurum kültürü haline getirilmesi, 

   UBYS-kalite çemberleri-

Birimlerde kalite komisyonu 

 

Aynı zamanda araştırma ve 

topluma hizmet faaliyetlerinde 
ise, iş sağlığı ve güvenliği, ilk 

yardım, sıfır atık projeleri gibi 

çeşitli temalarda seminerler ve 
sertifikasyon programlarının 

yapılması planlanmıştır. Bu tarz 
etkinliklerin sene içine yayılarak 

uygun takvim ayarlaması ile her 

sene yapılması planlanmaktadır. 

Üniversitenin bu kapsamda yapmış olduğu uygulamaları ve çalışmaları, daha açık bir şekilde tüm 
paydaşlar ile web sayfasında paylaşması, 

   Bu tarz etkinliklerin takvimi 
üniversite web sayfasında ana 

sayfada bulunan duyurular 

kısmından duyurulmaktadır. 
Etkinlik tamamlandıktan sonra ise 

etkinlik ile ilgili fotoğraf ve haber 

metni üniversitenin web ana 
sayfasından paylaşılmaktadır. 

Üniversitenin, iç ve dış paydaşlarının değerlendirme, dilek, öneri ve şikâyet gibi geri bildirimlerini 

alınarak ve bunları sistematik olarak yönetmek için işleyen bir yapıyı geliştirmesi, 

   Dış paydaşların ilgili danışma 

kurullarında yer almaları 

sağlandı. 

 

Dış paydaş Anketleri? 

 

Müfredat için dış paydaşların 

görüşlerinin alınması (her fakülte 
kendisi yapacak?) 

Fakülte sayfalarında dilek, öneri 

ve şikâyet linki aktifleştirilecek 



 

 
 

 

 

Mezun takip sistemi kurulmuş olmakla birlikte, henüz kapsamlı, etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmıyor olması. 

K KARPAM ve birim yöneticileri 20 Mayıs Akademik 

Yöneticiler top. 
KARPAM ile birlikte 

tartışılacak 

*Öğrencilerin üye olmasının 

sağlanması  

 

*Birim yöneticileri ve KARPAM 

planlama yapacak 

 


