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AKADEMİK VE İDARİ BİRİM 
KALİTE KOMİSYONLARI 



Akademik ve İdari Birim Kalite 
Komisyonlarının Kuruluşu  

• Üniversitenin akademik ve idari birimleri kendi içlerinde kalite 
güvencesi çalışmalarından sorumlu Birim Kalite Komisyonları 
oluştururlar. Her birimin üst yöneticisi, o birimin Kalite 
Temsilcisidir. 

• Akademik birimlerde birim üst yönetici başkanlığında kurulan Birim 
Kalite Komisyonları, bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı 
başkanları, akademik birimin sekreteri, verilerin derlenmesinden 
sorumlu en az bir öğretim elemanı ve öğrenci temsilcisinden oluşur. 

• İdari birimlerde idari birim üst yöneticisi başkanlığında, şube 
müdürleri ile veri toplamadan sorumlu en az bir personelden oluşan 
İdari Birim Kalite Komisyonu kurulur. 

• Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının görev süreleri, 
Üniversite Kalite Komisyonu görev süresi ile aynıdır. 
 



Akademik ve İdari Birim Kalite 
Komisyonlarının Çalışma Esasları  

• Birim Kalite Komisyonları her akademik yılda en az iki 
kez toplanır. Bunun dışında birim üst yöneticisinin 
çağrısıyla toplanır. 

• Akademik Birim Kalite Komisyonları, Akademik 
Performans Değerlendirme Komisyonu ile yakın ilişkide 
çalışır. Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu bu 
komisyona iletir. 

• İdari Birim Kalite Komisyonları, Kalite 
Koordinatörlüğünün sağlayacağı koordinasyon 
çerçevesinde faaliyet gösterir. Birim Performans İç 
Değerlendirme Raporunu Kalite Koordinatörlüğüne 
sunar. 
 



Akademik ve İdari Birim Kalite 
Komisyonlarının Çalışma Esasları  

• Kalite Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar 
doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürütüp, 
akademik birimlerde program/bölüm/anabilim dallarından 
gelecek bilgiler doğrultusunda Birim Performans İç 
Değerlendirme Raporu hazırlamak, 

• Akademik ve idari birimlerde, birimin ve kurumun stratejik 
planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari 
hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve 
kalite düzeyinin onaylanması ile kurumun ulusal ve 
uluslararası derecelendirme çalışmalarında başarılı 
olabilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek. Bu 
çalışmalarda Kalite Komisyonuna, Akademik Performans 
Değerlendirme Komisyonuna ve Kalite Koordinatörlüğüne 
her türlü desteği vermek, 
 



Akademik ve İdari Birim Kalite 
Komisyonlarının Çalışma Esasları  

• Üniversite dış değerlendirme çalışmalarında akademik 
ve idari birimler için gerekli hazırlıkları yapmak, dış 
değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü 
desteği vermek, 

• Kalite Komisyonu kararlarını ilgili birimin ilgili 
program/bölümlerine duyurmak, uygulamalarını takip 
etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek, 

• Kalite Komisyonunun Yükseköğretim Kalite Kurulu için 
hazırlayacağı Bursa Uludağ Üniversitesi Performans 
Değerlendirme Raporu ve diğer raporlara gerekli 
katkıları sağlamak. 

 



BİRİM KALİTE KOMİSYONLARINDAN BEKLENTİLER; 
• Üniversitemiz KYS sisteminin birimlerin tümünde 

bilinirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak 
• Birim Performans İç Değerlendirme Raporu hazırlamak, 
• KYS uygulamalarını takip etmek ve uygulama sonuçlarını 

izlemek 
• YÖKAK Performans Değerlendirme Raporu ve diğer 

raporlara gerekli katkıları sağlamak. 
• Yapılan Memnuniyet anketlerinin sonuçlarını kendi 

birimleri bazında değerlendirmek ve sonuçlara ilişkin 
iyileştirme önerilerini Kalite Koordinatörlüğüne sunmak. 

• Planlanan iyileştirme çalışmalarının uygulama ve takibini 
sağlamak. 

• İyileştirmeleri; KYS sisteminin içinde yer alan Sürekli 
İyileştirme Formunu kullanarak takibini yapmak. 
https://drive.google.com/file/d/1Lv5YwR6_5eysTpiavNaX
AATGUB5fut3a/view 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Lv5YwR6_5eysTpiavNaXAATGUB5fut3a/view
https://drive.google.com/file/d/1Lv5YwR6_5eysTpiavNaXAATGUB5fut3a/view
https://drive.google.com/file/d/1Lv5YwR6_5eysTpiavNaXAATGUB5fut3a/view


• Son yapılan anketlere göre birimlere 
değerlendirmeler gönderilmiştir. 

• Anket sonuçlarının akademik ve idari 
çalışanların katılımı ile değerlendirilerek bir 
rapor halinde Kalite Koordinatörlüğüne 
gönderilmesi 



9001:2015 KYS İŞLEYİŞİ 
 



• Üniversitemizin stratejileri doğrultusunda, 
yapılan çalışmalarda ortak bir dil ve düşünce 
oluşturmak ve yönetim sistemi için temel bir 
yapı kurgulanmasına yönelik olarak; 

• Bursa Uludağ Üniversitesi bütününde ISO 
9001:2015 çalışmaları başlatılmıştır. 
 

• Buna göre belgelendirme kapsamı, tüm 
akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde  

    «YÖK Hizmetleri Kapsamı»  

olarak belirlenmiştir. 

 



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İÇ KONTROL 
SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ 

• 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57, 58, 60. mad. 
gereği İç Kontrol Sistemi Standartlarının 
uygulanması zorunludur. 

• İç Kontrol Standartları için gereken alt şartların 
yerine getirilmesi için istenilen konuların çoğu 
kalite çalışmalarında yer almaktadır. (Ör. 
Organizasyon Şeması, Prosedür, görev tanımı, iş 
akışı, hedefler ve gözden geçirmeler vb.) 

 



SÜREÇ YAPISI 
• Üniversitemiz süreçleri, paydaşlara en uygun 

değeri sağlamak ve ihtiyaçlara cevap vermek 
amacıyla yeniden tasarlandı. 

• Bu kapsamda Üniversitemiz Stratejilerini hayata 
geçirecek kilit süreçler çerçevesi kullanıldı. 

• Süreçleri uçtan uca yönetmek, ISO9001:2015 
standardı ve İç Kontrol sistemine uyum için 

 «Risk Tabanlı Süreç Yapısı» oluşturuldu. 

• Mevcut İç Kontrol Otomasyonunda güncellemeler 
tasarlandı ve çalışmalar başlatıldı. 



 
Görev tanımları ve Süreç yapısı İç Kontrol Otomasyon sisteminde 
tanımlanmıştır. 



SÜREÇ YAPISI 

Süreçler 4 ana basamak ve işlem adımları olmak üzere 5 boyutlu  kırılıma sahiptir. 

1.Basamak 3 DESTEK HİZMETLER SÜRECİ TEMEL SÜREÇ 

2.Basamak 3.1 ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ ANA SÜREÇ 

3.Basamak 3.1.4 Özlük İşlemleri ALT SÜREÇ 

4.Basamak 3.1.4.6 Terfi İşlemleri DETAY SÜREÇ 

5.Basamak 

  Terfi listelerinin hazırlanması 
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  Listelerin kontrol edilmesi 

  Düzeltme onay listesinin hazırlanması 

  Düzeltme onay listesinin imzalanması 

  Düzeltme Onay Listesinin gönderilmesi 

  Düzeltme onay listesinin ilgili programlara işlenmesi 

  Her ayın 1'İ ile 5'İ arasında terfi listelerinin hazırlanması 

  Terfi listeleri imzalanması 

  Terfi listeleri ilgili birimlere gönderilmesi 

  Terfi listeleri otomasyona işlenmesi  



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ YAPISI 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
SÜRECİ 

AR-GE SÜRECİ 

İLİŞKİ YÖNETİMİ 
SÜRECİ 

STRATEJİK YÖNETİM 
SÜRECİ 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

SÜRECİ 



TEMEL SÜREÇLER 

ANA SÜREÇ 



ALT SÜREÇ 

DETAY SÜREÇ 

İŞLEM ADIMI 



SÜREÇ KARTI 



İŞLEM ADIMLARINA GÖRE RİSKLER 



FORMLAR 
Kullanılan bütün formlar http://uludag.edu.tr/kalite 

Adresinde bulunan Doküman/Form sekmesinde 
bulunmaktadır. 

http://uludag.edu.tr/kalite
http://uludag.edu.tr/kalite


Formlar dışında BUÜ KYS sistemine ait Kalite El Kitabı, Prosedürler, 
Listeler ve Planlara da http://uludag.edu.tr/kalite 
sayfasındaki Doküman/Form sekmesinden ulaşılabilir. 

http://uludag.edu.tr/kalite
http://uludag.edu.tr/kalite


• Tüm birimlerde yeni yayınlanan formların 
kullanılmaya başlanması, 

• Birim web sayfalarında yer alan öğrenci ce 
personel formlarının yenilenmiş formlarla 
değişiminin sağlanması 

 



PUKO  



NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU? 

• Mevcut ve planlanan faaliyetlerin 
bütünleştirilmesi, 

• Tekrarların önlenmesi, 

• Yapılması gerekenlerin belirlenmesi, 

• Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 

• Güvenilir veriye en kısa zamanda ulaşma, 

• YÖKAK Dış Değerlendirme raporunda, 
üniversitemizde yürütülmekte olan çalışmaların 
bütününde PUKO mantığının görülememesi 



Mevcut durumda aslında yapılan çalışmaların 
tümü PUKO döngüsünü içermekte. 

• Örneğin; Eğitim Öğretim süreci PUKO mantığına 
göre çalışmakta. 

• Eğitim öğretim planlanmakta 

• Dersler işlenmekte 

• Sınavlar, devam çizelgeleri, anketler vb yöntemler 
ile kontrol edilmekte 

• Aksayan kısımlar var ise  değişim planlanmakta ve 
iyileştirmeler yapılmakta. 



PUKO İLE YAPILABİLECEKLER 

• Memnuniyet anket sonuçlarına göre yapılacak 
iyileştirmeler, 

• Performans göstergelerinde hedeften sapmalara 
yönelik iyileştirmeler, 

• Kalite Koordinatörlüğü birim ziyaretleri, 
• Çalışanlara İSG eğitimlerinin düzenlenmesi, 
• A Birimi projeksiyon bağlantı kablolarının 

değiştirilmesi, 
• Çalışanlara – öğrencilere yönelik sosyal 

faaliyetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, 
• Yağmur sularının sulama amaçlı kullanımı 

 
 



NASIL ÇALIŞIR? 

• UKEY Kalite sayfasında PUKO alanı oluşturuldu. 

• Birim amirleri ya da tanımlayacakları kişi ve 
gruplar proje girişi yapabilecekler. 

• Mevcut «Aksiyonlar alanı» sadece stratejilerle 
ilişkilendirilerek çalışmakta,  

• «PUKO» alanı ile stratejiyi dolaylı etkileyen, 
daha küçük projeler yönetilebilecek. 

 




































