
riı,is 7 ARALIK trıvivnnsirrsi
TOPLAM raı,İrn yÖNprİuİ uyçuı,aıvra. yÖNnncnsİ

giRixci nöı,üvı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Mqdar 1- Bu Yönergenin ainacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı tiim fakülte, enstitri,
Yüksekokul, meslekYüksek okulu, uygulama ve araştırma birimleri ile rektörltik bünyesindekiakademik ve idari birimlerde ytlr,ıİtiİgn 

.faaliyetlerin "toplam kalite yönetimi,, felsefesiylegerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzlnlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı tiim fakülte, enstitü, yfüsekokul,
meslek Yiiksek okulu, uYgulama ve araştırma birimleri ile rekt<ırlfü biinyesindeki akademikve idari birimlerde Yürühilen faaİiyetlerin "toplam kalite yönetimi,, felsefesiylegerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde -3- Bu yönerge,2547
fikrası 2. ve 7. bendi ile (b) ve

Tanımlar
Madde 4- Bı Yönerge'de geçen;

a) Üniversite: Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni
b) Rekttlr: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü'nü
c) Senato: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu'nu
d) Birim: Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı tıim fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek

ry|'* okulu, uYgulama ve araştırma birimleri ile rekt<ırltık btinyesindelİ akademik ve idari
birimleri

e) Kurul: Kilis 7 Aralık Üniversite'si Toplam Kalite Yönetimi Kurulu,nu
9 KomisYon: ToPlam kalite yönetimi uygulamalanna yardımcı olmak ijzere

iiniversiteYe bağlı tüm fakülte, enstitii, yüksekokuİ, meslek yüksek okulu, uygulama vearaŞtırma birimleri, 
_ 
rektörltık bı.inyesindeki akademik ve idari birimler İĞ öğrenci

temsilcilerinden kurulun tavsiyesi ve iektör onayıyla görevlendirilenleri
g) Plan: Kıırul. tarafından, toplam kalite yönetimi uygulamalanna ilişkin görev ve

faaliyetlerin gerçekle ştirilmesi için yapılaıı amaç, hedef ue hazırlıklan
h) ToPlam Kalite Yönetimi (TKY), biİ kuruluştaki tiim faaliyetlerin sürekli olarak

iYileŞtirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif latılımıyla çalışanlar,müŞteriler ve toPlum memnun edilerek amaca ulaşılması veya "Her kuruluşİa heİ dİzeyde
Per|ormansın iYileŞtirilmesine yönelik, tamamıyla.nt.gr. olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye
pdg herkesi kapsayan düzenli iyileştirme faalİyetlerinİ
ifade eder.

Şu.v!l Ytiksek Öğretim Kanun'un 4. maddesi'nde yer alan (a)
(c) fikralarına dayanılarak hazırlanmıştır.



ixiışci nöıüvı

Temel İlkeler

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasıyla İIgili Temel İıkeler

Madde 5- ToPlam kalite Yönetimi uygulama yönergesiyle ilgili görev ve faaliyetler aşağıdabelirtilen temel ilkeler çerğevesinde 
-y,lruttiltlr.

a) ToPlam kalite Yönetimi uygulamalanna ilişkin faaliyetler, kurul tarafindanhazırlanır ve rektör onayı ile yiirüttiliir.
b) Üniversite bİrimlerinde topüam kaiite felsefesinin yerleşmesi ve kurumsallaşması

çalışmaları plarılarur ve ytirütüli,ir.
c) ToPlam kalite Yönetimi uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesindeilgili birimlerin görüş ve önerileri aıınarat katılımı sagianır.
d) Üniversite stratej ik planırun hazırlanmasınJkatkı sağlanır.e) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) raporlarınınhazırlanmas ına katkı sağl anır.
f) Toplam kalite konusurıda eğitim faaliyetleri yürühiltir.
g) ToPlam kalite uYgulamalan çerçevesinde maddi ve beşeri kaynaklann etkin veverimli.kullanım yollan uruştorlr. ve fiiliyata geçirilir.
h) ToPlam ka]ite Yönetimi uYgulamalİrrrdu buşurr, görev ve faaliyetlerin perfonnansölçümleri ile belirlenir.
ı) ToPlam kalite Yönetimi uygulamalarında sistem sıirekli sorgulanarak iyileştirilir vegeliştirilir.
i) ToPlam kalite Yönetimi uygulamalarında ttim personelin sahip olduğu bilgi, yetenekve deneyimlerinden yararlanılır
j) ToPlam kaliteYönetimi uygulamalannda ttim personelin özliik haklan ve terfilerininverilmesi ile kariyer gelişimlerine İrsat sağlanır.
k) ToPlam kalite Yönetimi uygulİmalannda, tüm personele öğrenen örgüt anlayışıiçinde hareket etme davranrş, karandırrİır.
l) ToPlam kalite Yönetimi uygulamalarında, ttim birimlerin görev ve faaliyetleriniinsan odaklı bir anlayışla yerine getirm"eleri önerilir.
m) ToPlam ka]ite uYgulamalannda nihai hedef, kıırumsal başan ve çalışanların iştatmini olduğundan, bu hedef kurum-çalışan arasındaki u*uç ,y,r-unun sağlanması, iç ve dışpaydaş beklentileri ve örgüt kültürünü; oiuşturulması ile terçekleştirilir.

üçüııcü nöı,ünı

IJygulama

Toplam Katite Yönetimi Uygulamaları

Madde 6- Toplam kalite
çalışmalarda iiniversitenin iç

yönetimi uygulamalan, rektör onayr ile kurulun yapacağı
ve dış paydaşları esas alınarak ytirütülıir.



Kurul ve Komisyonlarrn Oluşturulması

Y"d!' 7. ToPlam kalite Yönetimi uygulamalan kapsamında kalite kurulu ve kalitekomisYonları oluŞturulw. Kıırul ve komisyonda yer alanların görevleri rektör tarafından sonaerdirilir.

Toplam Kalite Yönetimi Kurulu ve Görevleri

Madde 8- Kurul, 
1ektörtin görevlendirmesi ile birimlerde kalite konusunda bilgi vedeneyimleri olan, yfüsek beceri-ye süip en az beş kişiden oluşur. Bu kurul:

a) kurul'un görevi siireklilik arz eder,ancak §enato karan ile sonlandırılabilir.
b) Kıırul, toPlam kalite yönetimi uygulamalarr"u ilişti, tiim faaliyetleri yiirüttir.c) Kurul, toPlam kalite yönetimi uyguüamalan--İl" k *-sal başarıyı ve bireyselmutluluğu sağlaYabilmek için yupİıubiı..ek heİttırlu konuda fikir i.iretir ve çalışma yapar.d) Toplam 

\alite kurulu başkanıru rektör görevlendirir.
e) ToPlam kalite Yönetimi uygulamalarİıa ilişkin görevlendirmeler, kurul karannınrektörce onanması ile yapİlır.

eder. 
I Kurul, toPlam kalite Yönetimi uygulamalan ile ilgili görev ve faaliyetleri koordine.

g) Krrrul, toPlam kalite yönetimi uygulamalan konusunda komisyonlarınoluşturulmasını önerir, komisyonlu., ..İ.tö, on*.
h) Kurul, toPlam kalite uYgulamaları kapsamında yapılan tiim faatiyetlerin sonuçlannıdeğerlendirir.

Toplam Kalite Yönetimi Komisyonları ve Görevleri

Madde 9- ToPlam kalite yönetimi uygulamalanna ilişkin faaliyetleringerÇekleŞtirilmesinde gerek görülmesi durumunda, tĞl,- tavsiyesi ve rektör onayı iletamamı kurul iÇinden VeYa bir kısmı kwul içinden ve bir kısmı kurul dışından ya da tamamıkurul dıŞından olmak tizere iiniversiteye bağlı tiim fakülte, enstitii, yüksekokul, meslek
ry|"_k okulu, uYgulama ve araştrrma birimleri, rektörliik btinyesindeki akademik ve idaribirimler ile öğrenci temsilcilerinden görevlendirilen en az üç kişiden oluşan komisyonlarkurulur, KomisYonlar, toPlam kalite yö"netimi uygulamaları kapsamında kuruİun belirleyeceğikonularda çahşmalaı yaparak kurula srınarüar.

DöRDüNcü nöı,üvı

yürütme ve yürürlük

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge hiiktimleri, Senato onay tarihinden itibaren ytirtirlüğe girer.

Yürütme

Madde l1- Bu Yönerge hükiimlerini, Kilis 7 Aralık üniversitesi Rektörü ytirütiir.



riı,is 7 ARALIK üNivnnsirnsi

nrcrrönrüĞü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde toplam kalite uygulamalannı ytirütmek üzere Toplam

Kalite Yönetimi Kiırulu'nda aşağıda ırnvanlan, ad-soyadlan, görevleri ve birimleri

belirtilenler görevlendirilmiştir.

Prof. Dr. Ismail GWENÇ
Rektör

Sıra No Unvanr Adı-Soyadı Görevi Birimi
1 Doç. Dr. H. Mustafa PAKSOY Başkan

2 Yrd. Doç, Dr. Abdullah SOYSAL Uye Iktisadi ve ldari Bil. Fak..

3 Yrd. Doç. Dr. Ali OZKAN Uye Fen-Edebiyat Fakültesi

4 Yrd. Doç. Dr. Ismail ARSLANTAŞ Uye Eğitim Fakültesi

5 Yrd. Doç. Dr. Gülcihan GUZELDAG Uye Y.Ş. Sağlık Yiiksek Okulu

6 Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİR Uye Sağ. Hiz. Mes. Yük. Oku.

7 Daire Başk. Alper KILIÇARSLAN Uye Stra. Geliş. Daire Başk.

8 Oğretim Gör. Engin DÜCAN Uye Iktisadi ve Idari Bil. Fak..

9 Oğretim Gör. Mehmet ŞENTÜRK Uye Kilis Meslek Yük. Oku.

10 Memur Fevzettin ÇAGLAR Sekreter Stra. Geliş. Daire Başk.


