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GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR
Misyon ve vizyon ifadelerinin güncellik durumu:   Toplantıda kurum Misyon ve Vizyonunun güncel olduğu
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Misyon ve Vizyon ifadelerinde herhangi bir revizyon ihtiyacı görülmemiştir.

          

 
 
Kalite politikasının güncellik durumu: ( Birimler Hariç)  Kalite eylem planı doğrultusunda oluşturulan kalite
politikasının güncelliği değerlendirilmiş olup herhangi revizyon ihtiyacı görülmemiştir. 
 
 
Stratejik plan ve kalite hedefleri ilerleme raporları:  Üniversitemiz tüm birimleri ayrı ayrı gruplandırılarak
birim hedefleri gerçekleştirme raporu oluşturuldu. Yüzde ifadelerle hedef gerçekleşme oranları sınıflandırılmıştır.
Bu rapor çalışması devam etmektedir.  
 
 
İç/dış denetimlerin sonuçları:   Tetkik çalışmaları kapsamında toplamda 41 birim ziyaret edilmiştir. 72 adet
iyileştirilmesi gereken yön, 104 adet kuvvetli yön, 39 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir. Uygunsuzluğun tespit
edildiği birimler sayısına göre ayrılmış ve sebepleri üzerinde durulmuştur. 2019 yılı iç tetkik ve 2020 yılı iç
tetkikleri karşılaştırılmıştır ve uygunsuzluk sayılarında azalma tespit edilmiştir. Tetkik çalışmaları ayrıntılı bir
sunumla komisyona aktarılmış ve tetkik yapılan birimlerde motivasyon ve farkındalığın arttığı saptanmıştır.  
 
 
Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneriler ve şikâyetler:  Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri,
öneriler ve şikâyetler: Paydaş geri bildirim sistemi ile başvuruların kısa sürede cevaplandığı ve paydaşlarla
iletişimin güçlendiği değerlendirilmiştir.    
 
Uygunsuzluk ve Düzeltici faaliyetlerin durumu:  Uygunsuzluk ve Düzel ci faaliyetlerin durumu: 2019 yılına İç
tetkikinde açılan uygunsuzlukların büyük bölümünün giderilerek düzel ci faaliyetler tamamlanmış r. Turgut Kıran Denizcilik
Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu birimlerinde kapa lamamış uygunsuzlukların
yapısal sorunlardan ve yüksek maliye en kaynaklandığı görülmüştür. Bu uygunsuzluklar üst yöne m tara ndan takip
edilmeye devam edilecektir.    
 
 
Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri :  Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite
yönetim sistemine etkileri: Yasal mevzuat sistemi değerlendirilmiş olup kalite yönetim sistemi üzerinde bir etki
gözlemlenmemiştir.  
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Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler:         
 
 
İyileştirme için öneriler: Birimlerle kalite süreci hakkında bilgilendirme toplantılarının sayısının artırılması ve  İç
Tetkik programına dahil olan tetkik ekiplerinin  farklı birimlerden katılımcılar ile zenginleştirilmesi kararı
alınmıştır.   
 
 
Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri:  İdari personelin performans değerlendirmesinin
yapılmasına yönelik olarak yönerge çalışmaları Personel Daire Başkanlığınca sürdürülmektedir. Söz konusu
yönergenin hazırlığında son aşamaya gelinmiştir.

Ortak prosedürler ve prosesler konusunda birimlere ek bilgilendirmeler yapılmıştır.

Dokümantasyon sisteminin aktif olarak kullanılabilmesini desteklemek adına bilgi işlem daire başkanlığı ile
iletişime geçilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde dokümantasyon sistemindeki teknik aksaklıklar giderilmiş ve
dokümanlar sistem üzerinden düzenlenebilir hale getirilmiştir.

 Tüm birimlerin site güncelliği için birimlerle iletişime geçilmiştir. Birim web sayfaları ortak menü düzenine
geçirilmiştir. Birim web sayfalarının iletişim bölümleri standart hale geçilmiştir.      

 
 
Toplantı sonucu alınan kararlar, sorumlular ve terminler: 

Birimlerle kalite süreci hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması ve iç tetkik ekiplerinin farklı birimlerden
katılımcılar ile zenginleştirilmesi kararı alınmıştır.        
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