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İlke 1: 

Kalite Güvencesi kapsamında KSÜ Kalite Komisyonu’nun çalışmalarına destek vermek ve 

tamamlayıcı rol almak üzere TMYO Kalite birimi 9 Üyeden oluşmaktadır. 

TMYO Birim Toplam Kalite ve Strateji Komisyonu toplantıları birimle ilgili kalite sürecinin işleyişinin 

yürütülmesi ve koordine edilmesiyle ilgili gereksinim duyulması halinde Komisyon Başkanının 

gündem çağrısıyla en az 5 üyenin katılımıyla toplanır.  

Yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanmasıyla ilgili genel konularda tüm TMYO personeli 

üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür.  

TMYO Birim Kalite Sisteminin işleyişiyle ilgili bazı belirli işleri görevlendirilen ilgili komisyon üyesi 

uygun zaman zarfı içerisinde Kalite Komisyon Başkanının kontrol ve gözetimi altında yerine 

getirmekle yükümlüdür. 

Kalite Komisyonunun sorumluluğunda periyodik olarak hazırlanması ve/veya gerekli güncellemelerin 

yapılması gereken TMYO birim raporları şunlardır: 

 Kurum İçi Değerlendirme Raporu 

 İç Kontrol Standartları Değerlendirmesi 

 Performans Programı ve Maliyet Tabloları 

 Stratejik Plan       

İlke 2: 

KSÜ Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili olarak tüm TMYO personelinin ve öğrencilerin bilgilendirilmesine 

yönelik toplantıların ve duyuruların düzenlenmesi.  

Bu toplantılarla ilgili TMYO web-sayfasında bilgilendirici haberlerin yayınlanması.  

Bu toplantı çağrılarına ilişkin duyuruların belgelerinin saklanması.  

İlke 3:  

TMYO bünyesinde yapılan tüm birim toplantılarının karar tutanaklarının hazırlanarak katılımcılar 

tarafından imzalanması veya var ise itiraz şerhlerinin düşülmesi. Bu evrakların ilgili birimlerde tutulan 

klasör içinde saklanması.   



İlke 4: 

KSÜ Rektörlüğü tarafından belirlenen TMYO Öğrenci Temsilcisinin uygun görülen birim toplantılarına 

gözlemci olarak katılımının ve görüşlerinin alınmasının sağlanması.  

İlke 5: 

“Üniversite – Kamu – Sanayi” iş birlikteliği çerçevesinde Türkoğlu ilçesinin kamu kurumlarıyla 

ve/veya özel sektör işletmeleriyle iş birlikteliğine gidilmesi ve organik bağ kurularak uzun soluklu iş 

birlikteliğinin devamlılığının sağlanması.  

İlke 6: 

TMYO öğrencilerine daha nitelikli ve etkin bir eğitim-öğrenim performansı sunabilmek için öğrencilerin 

yaşadıkları sorunlara ilişkin yapıcı çözüm arayışları içinde olunması ve bu bağlamda yapılan 

girişimlerin resmi dökümanlarının saklanması.  

İlke 7: 

TMYO öğrencileriyle daha etkili bir iletişim oluşturmak için kurumsal politikanın oluşturulması.  

İlke 8:  

Bina temizliği ve düzeni ile demirbaş bakımı ve korunmasıyla ilgili kurum içi yazılı politikaların 

hazırlanması ve uygulanması.  

İlke 9: 

TMYO bünyesinde yapılan tüm faaliyetlerin, TMYO Sekreterliği tarafından “KSÜ Kalite ve Strateji Veri 

Sistemi (KASVES)’ne” sürekli olarak girilmesi, liste çıktılarının istenildiğinde Rektörlüğe üst yazı ile 

gönderilmesi.  

İlke 10:  

Göreve yeni başlayan İdari ve akademik personel için oryantasyon, hizmet içi eğitimlerinin verilmesi. 

İlke 11:  

KSÜ’de kalite bilicinin, farkındalığının ve aidiyetinin oluşturulması amacıyla gereksinim duyuldukça 

tüm personelin katılacağı bilgilendirme toplantılarının yapılması.  


